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INLEDNING 

Vid LO:s kongress 193 6 bar Svenska Metall  industriarbetareförbundet 
fram en motion (nr 224) vilken bl a innebar förslag om e n utredning 
med s ikte på a t t  revidera Landsorganisationens stadgar i  syfte at t  
uppnå större planmässighet i  fråga om lön erörelser,  samt möj lig
göra förandet av en lönepolit ik där de lägst betalda arbetargrupperna 
understöddes. 

Efter en kort diskussion beslöt kongressen uppdra åt  landssekretariatet 
att  utse en kommitté m ed uppgift  at t  utreda de av motion en väckta 
problemen. Efter fem år s arbete publicerade denna kommitté,  den s  k 
femtonmannakommittén, utredningen "Fackföreningsrörelsen och närings
livet".  Den innehöll et t  förslag t il l  en genomgripande f örändring 
av organisationens stadgar samt en teckning av bakgrunden och motiven 
för den fö reslagna förändringen. 

Vid LO-kongressen i  september 1941 föranledde utredningsförslaget 
en lång diskussion med t idvis skarpa meningsbrytningar.  Efter en 
del smärre förändringar antogs emellert id stadgeförslaget.  

I  korthet innebar de nya stadgarna at t  landssekretariatets formella 
befogenheter gentemot förbunden vidgades a vsevärt ,  at t  landssekre
tariatets ledning av de anslutna förbundens fackliga polit ik skulle 
ske under hänsynstagan de t i l l  den en skildes rätt  och samh ällets 
berättigade krav, samt at t  det utgjorde ett  formellt  krav för med-
lemsskap i  LO att  anslutna förbunds s tyrelser hade de avgörande 
beslutsbefogenheterna i  samtliga viktiga med a vtal förbundna frågor.  
LO övergick därmed f rån att  t idigare ha varit  en federativ samman
slutning av huvudsakligen s jälvständiga förbund t il l  en formellt  
starkt centraliserad organisat ion. Den centralisering som ge nom
fördes i  och m ed d etta stadgebeslut har formellt  gjort  utvecklingen 
av efterkrigstidens centrala avtalsförhandlingar möjlig.  
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1 Avhandlingens problem 

Problemställningen för min avhandling har sprungit fram ur frågor 
som fl era gånger t idigare sysselsatt  sociologer,  organisations
teoretiker,  statsvetare och fackligt aktiva. Frågorna kan s ägas gälla 
problem och villkor för demokrati  i  stora fackliga organisationer.  

Mitt  intresse väcktes för att  studera 1941 å rs stadgeförändring i  
den Sven ska Landsorganisationen. Jag uppfattade denna förändring 
som e tt  historiskt "fall" av byråkratisering i  en stor organisation 
1 den bemärke lsen a t t  beslutsbefogenheter flyttades uppåt och längre 
bort från medlemmarna. Detta "fall" borde sålunda höra t i l l  det 
fenomenområde so m te ori om byrå kratisering hade anspråk på a t t  för
klara.  Genom a t t  tränga djupt in i  et t  "fall",  och de analytiska 
problem d et skulle resa, borde de t också visa sig om d e teoretiska 
redskapen behövde skär pas eller inte.  

Ytterligare skäl att  se närmare på 1941 å rs stadgeändring var at t  denna 
var synnerligen genomgripande och samtidigt omstridd. Det rådde d ess
utom både bland de fackligt aktiva och bland vetenskapsmännen delade 
meningar om va d som drev fram den na förändring och LO:s organisations
struktur.  

2 Tidigare egen forskning 

I en t idigare publicerad forskningsrapport^ går jag igenom stadg e
förändringens innebörd i  några centrala avseenden. Utifrån en två
dimensionell  demokratimodel 1 visar jag att  stadgeförändringen dels 
innebar en stark centralisering av befogenheter t il l  LO och därmed 
en formel 1 grund f ör en för förbunden ge mensam p olit ik,  och dels,  
bl a i  och m ed f örlusten av de beslutande medlemsomröstningarna 
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sedan 20-talets slut ,  innebar att  den ge mensamma fackliga polit ik som 
de nya stadgarna medgav kunde utformas av organ som forme llt  stod 
betydligt fr iare i  förhållande t i l l  medlemmarna än de t idigare gjort .  
I  detta senare avseende reducerades demokratin inom organis ationen. 

Syftet med denn a delrapport var deskriptivt.  Det gällde at t  (om läs aren 
vil l  förlåta at t  jag för et t  ögonblick lånar bildspråk från läkar
vetenskapen) beskriva viktiga drag i  "symptombilden". 

3 Uppläggningen av föreliggande delrapport 

Denna delrapport består av jtre a vsnit t .  I  det första avsnittet  går jag 
summariskt igenom for skningsläget.  I  det andra avsnittet  visar jag 
att  den huvudsakliga drivkraften bakom LO :s stadgeändring 1941 sanno
likt bestod i  en yttre problematik, nämligen statens behov a tt  hävda 
sin auktoritet  gentemot arbetsmarknadsorganisationerna. Denna problematik 
blev akut när byggnadskonflikten 1933/34 i  viss utsträckning hindrade 
genomförandet av regeringens och bondeförbundets gemensamma krisprogram. 
I det tredje avsnit tet ,  slutl igen, går jag igenom en del tendenser i  
utvecklingen efter 1941. Det främsta syftet med denna uppföljning har 
varit  at t  se vad som hänt med me dlemmarnas ställning inom organisati onen 
i  några viktiga avseenden. 
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SUMMARY I N E NGLISH 

In 1941 the Swedish Trade Union Confederation (LO) carried through a 
far reaching overhaul of i ts  constitution. This constitutional 
change implied that the LO, previously a federative association 
of essentially independent national trade unions, formally became 
a strongly centralized organization. This centralization became one 
of the prerequisties for the development,  after the second Wo rld War , 
of the central bargaining system betw een t he LO and t he Swedish 
Employers '  Confederation (SAF). 

This constitutional change in the LO, in my opin ion, represents a 
clear case of bureaucratization. The right to make d ecisions was 
moved upw ards in the organization and aw ay fro m the members,  wh ile 
at  the same tim e, 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 whi ch theories of bureaucratization should 
explain. 

The mai n objective of my di ssertation, of which this report is  the 
second part ,  is  to investigate the background of this bureaucrati-
zation of the LO in 1941. In my previous report '  I demonstrated the 
bureaucratic tendency of this constitut ional change. In the present 
report I  show th at the driving forces behind this change in the LO 
mainly were of an external nature, i .e.  they concerned important 
national exonomic issues. 

This report consists of three main parts.  In the f irst  part I recapi
tulate the main results of previous research on t he background and 
causes of the L0:s constitutional change in 1941. In the second 
part  I suggest that the main driving forces behind t he consti tu-

x) Höglund, S,  "Demokrati  i  en s tor organisation. En diagnos av den 
svenska Landsorganisationens stadgeförändring 1941". Research 
Reports from the department och Sociology, University of Umeå, 
No 36, April  1977. 
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t ional change of the LO in 1941 emanated from a conflict  between 
the government and the labour market organizations in 1933-34. 
The gover nment had planned and attempt to reduce the unemployment 
level.  In order to reach this goal a building program had been 

devised. This program had majority support in the parliament.  
However,  the program wa s to a certain extent delayed by a conflict  
between the employers and empl oyees in the building industry. This 
conflict  was f inally sett led after a threat of state intervention. 
In order to improve the possibili t ies for government intervention 
in the trends of the economic si tuation, to try to reduce t he level 
of labour market c onflict ,  and a t  the same time to,  if  possible,  
evade si milar obstacles to the governments policies in the future, 
as i t  had met in 1933-34, an official investigation was c arried 
out (SOU 1935: 6 5-66).  

This investigation suggested that the organizations, on t he issue 
of labour market p eace, might choose between regulation of the larger 
conflicts either mainly through the law or by th e organizations them
selves. The org anizations prefered to regulate the problems themselves. 
In this regulation the SAF and the LO produced the "Main Tr eaty" at  
Saltsjöbaden in 1938 and t he change in the LO:s constitution in 1941. 
The f irst  and the fifth sections of the "Main Tr eaty" together with 
the centralising elements in the new LO constitution replaced a 
regulation by law of the relations between t he government and the 
labour market o rganizations. 

In the third part I  sum up som e trends in the developments s ince 1941, 
I  f ind the LO, thereafter,  to be an organization stamped with a distinct 
inner conflict .  I t  is torn between the demands of i ts  members,  accor
ding to whom i t  ought to be an organization fighting for their 
interests,  and of the government,  according to which i t  ought to 
comply with the demands of economic policy. Looking ahea d the latter 
function is gradual la growing stronger at  the same time as the means 
of control available to the members gradually are reduced. 
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I DET V ETENSKAPLIGA A RVET 

Följande summariska sammanf attning av forskningsläget är givetvis 
ett  urval.  Urvalet har vägletts av följande huvudsakliga överväganden. 
Westerståhls avhandling om "S vensk f ackföreningsrörelse" liksom 
Elvanders forskningsrapport om "Intr esseorganisationerna i  dagens 
Sverige" har länge haft  ställning som s k s tandardverk. Gunnar 
Heckschers "Staten och organisationerna" innebar ett  betydelse
fullt  pionjärarbete i  det at t  övergripande teoretiska hypoteser 
konfronterades med empiriskt material på e tt  sätt  som i nte tidigare 
systematiskt hade g jorts i  svensk o rganisat ionsforskning. Dessa tre 
borde d ärför medtagas i  en översikt.  

Jörgen Ullenhags avhandling om " Den solidariska lönepoli tiken i  Sverige" 
kom a tt  inleda den våg a v organisationsinriktade studier av fackföre
ningsrörelsen med underorganisationer som ko m ef ter skiftet  mellan 
60- och 70-tal .  

Sune Sune sson var den f örste som behandlad e frågan om L O:s stadge
reformation och des s framväxt so m en självständig problemställning. 
Hans avhandling lades dessutom fram inom sociologiämnet .  

Samtidig med Suness ons avhandling är Gustafssons forskningsrapport 
"Perspektiv på den offentliga sektorn under 1 930-talet".  Gustafsson 
anknöt t i l l  och utvecklade den s törre problematik som Heckscher t idi
gare sökt bemästra och gav samtidigt internationell t  jämförande 
material .  Även Su nessons avhandling anknöt t i l l  denna problematik. 

Hadenius undersökte i  sin avhandling, slutl igen, bl a grundligt 
debatten inom L O om m otiven för den s tora stadgereformationen 1941 
och avv isade tesen om den s olidariska lönepolitikens roll  som bärande 
motiv. 

Som redan indirekt har antytts,  har diskussionen om L0:s s tadgeför
ändring förts på två nivåer.  På den ena nivån har problemet främst 
berörts ur organisationsperspektiv. Til l  denna "linje" kan vi föra 
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Westerståhl,  Elvander,  Ullenhag och Hadenius. På den andra nivån 
har problemet främst behandlats ur statens perspektiv. Till  denna 
"linje" kan vi föra Heckscher,  Sunesson och Gustafsson. 
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Mesterstâhl 1946: "Svensk f ackföreningsrörelse.  Organisationsproblem. 
Verksamhetsformer. Förhållande t i l l  staten." 

Westerståhls välkända standardverk är deskriptivt upplagt.  Materialet 
har ordnats under tre rubriker: organisationsproblem, verksamhetsformer 
respektive förhållande t i l l  staten. 

En del avgränsningar i  material insamlandet förklarar författaren 
genom hänvisning t i l l  t idigare arbeten dels av S igfrid Hansson och 
Tage Lindbom, båda om d en svenska fackföreningsrörelsen, och d els 
av Torsten Gårdlund och Herbert Tingsten, båda i  serien "Den svenska 
arbetarklassens historia".  

Den f råga min f allstudie behandlar,  dvs orsak erna t i l l  den svenska 
landsorganisationens stora stadgereformation 1941, besvaras inte av 
Westerståhl.  Förutom av hans d eskriptiva ansats,  försvåras möjligheterna 
att  se stadgeförändringens bakgrund även av att  demokratin inom fack 
föreningsrörelsen och stadgeförändringen behandlas i  avsnittet  om 
organisationsproblem, huvudavtalet i  avsnittet  om ver ksamhetsformer 
och lagstiftningen i  avsnit tet  om förh ållandet t i l l  staten. För a tt  
besvara min frågeställning måste mat erial om dessa tre problem sa mman
föras.  Några kopplingar mellan avsnitten av sådan a rt  at t  man kan se 
bakgrunden t i l l  1941 å rs stadgeförändring gör inte Westerståhl.  

I  förbigående skisserar han emellertid på några s tällen hypoteser,  
som berö r min problemställning. L0:s centralisering antages kunna 
bero av föl jande faktorer,  vilka jag systematiserat under en senare 
t ids huvudrubriker: 

1 Inre faktorer 
a solidarisk lönepoli tik (sid 82) 
b övergången t i l l  en s  k a nfallsorganisation (sid 82) samt kamp

organisationens behov av en s tark ledning (sid 133) 
c mängden l ikgil t iga medlemmar (sid 133 f )  
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2 Yttre faktorer 
a samarbetet med s taten (sid 83) 
b "en strid förd inom viss a gränser" (sid 133) 

Värdet i  Westerståhls arbete l igger inte så mycket på de t analytiska 
planet ,  som i  den omfattande sammanställning av m aterial han gjort  
och v erkets funktion som ink örsport t i l l  källmaterialet.  
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Heckscher 1946 (1951): "Staten och organisationerna" 

Heckschers framställning vägledes av en övergripande statsvetenskaplig 
problemställning. Denna sammandrages strax härnedan. Han undviker 
emellertid anspråk på a tt  pröva hypoteser.  Ämnet va r för s tort .  Med 
en huvudsakligen beskrivande framställning vil le han belysa några 
principiella problem i  förhållandet mellan s tat  och o rganisationer 
i  Sverige. 

Det främsta principiella problemet rör de maktm ässiga förhållandena 
mellan s taten och organisationerna. Det gällde att  i  Sverige undvika 
en utveckling "vilken utomlands kunnat föra t i l l  diktatur och at t  för 
den skull  se t i l l  hur o rganisationerna lämpligast skulle inordnas i  
det positiva samhällsarbetet i  s tället  för att  genom sina inbördes 
konflikter och i  si t t  förhållande t i l l  statsmakten hota at t  spränga 
den bestå ende ordningen" (sid 177).  Därvid utvecklades en samv erkan 
mellan organisationerna där samhällets bästa var vägledande. Till  
sina faktiska verkningar,  om ä n inte så str ikt t il l  formen, l iknade 
detta samverkanssystem vad som vanligen brukar erkännas som korpora-
tiva tendenser.  Organisationerna fick nämligen i  olika sammanhang 
direkt representation i  statl iga organ (sid 196 ff),  de bemyndigades 
at t  i  vissa fall  handla på s tatens vägnar (sid 198),  vilket utgjorde 

et t  smidigare sätt  för statl iga ingrepp (sid 199),  och de åtog sig 
ibland att  fylla vissa statliga funktioner (sid 206 f f) .  

I si t t  inledande teoretiska kapitel syns Heckscher vilja hävda att  
denna utveckling skett  under inflytandet av o rganisationer,  vilka 
även i  förhållande t i l l  staten varit  synnerligen starka (sid 20 f f ,  
spec sid 22).  Vid behandlingen av det empiriska materialet syns han 
däremot på f lera punkter hävda at t  organisationerna handlat under lag
stiftningshot från staten (sid 203 f ,  205 f ).  Huvudavtalet s yns, enligt 
honom, i  det väsentl iga ha framdrivits av hotet om statsin gripanden 
(sid 206 f f) .  
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I detta stora perspektiv passeras LO:s stadgeförändring 1941 tämligen 
snabbt.  Två huvudorsake r antas ha f ramdrivit  denna, nämligen (1) 
behovet av at t  kunna framträda enhetligt och fatta snabba beslut,  
respektive (2) intresset av at t  bevara arbetsfreden (sid 130).  
Femtonmannakommittén sägs vid 1941 å rs LO-kongress ha mot iverat för
slaget t i l l  stadgeändring med "vissa synpunkter på f örhållandet mellan 
fackföreningsrörelsen och samhället överhuvud." (sid 131).  

I  bokens avslutande avsnitt  pekar Heckscher på h ur den utvedTTThg 
t i l l  en "fri  korporatism" han tecknat,  ledde t i l l  följdproblem på 
åtminstone två områden. Dels tenderade riksdagens ställning att  för
svagas. Denna sk jöts delvis åt  sidan av uppgörelser mellan s tat  och 
organisationer (sid 265 f ) .  Dels skapades problem i  förhållandet 
mellan organisationsledning och medlemmar. Organisationerna centra
liserades kraftigt.  Representativiteten kom at t  vila "i  ett  slags 
tyst godkännande f rån medlemmarnas sida" (sid 267).  Det vidgade 
samarbetet mellan s tat  och organisationer ledde t i l l  en åtminstone 
på yta n lugn samhällsutveckling. Men demokratin s problem och spän
ningarna återkom på andra sätt ,  bl a inom organisat ionerna själva. 
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Elvander 1966: "Intresseorganisationerna i  dagens Sve rige" 

El vanders omfattande a rbete om intre sseorganisationerna i  dagens 
Sverige kan i  viss utsträckning läsas som en avsevärt breddad och 

aktualiserad fortsättning av W esterståhls avhandlingstema. Där 
Westerståhl enbart behandlar den svenska fackföreningsrörelsen, 
studerar Elvander inte mindre än 18 viktiga huvudorganisationer 
och han a ktualiserar beskrivningen t i l l  det som då var nutid. Upp
läggningen följde i  stort  sett  samma enkla deskriptiva schema som 
präglade Westerståhls avhandling, dvs or ganisationsproblem, verksam
het och f örhållande t il l  staten, men i  synnerhet behandlingen av det 
sistnämnda temat breddades och differentierades betydligt.  

Liksom Westers tåhls avhandling har El vanders arbete sin främsta 
betydelse som samma nställning av en s tor mängd ma terial och som i n
körsport t i l l  källor.  

Frågan om orsakerna t i l l  L0:s s tora stadgereformation 1941 behandlas 
av Elvander blott  i  förbigående, i  bokens inledande historiska av
snitt .  Där hävdas a tt :  

"Man hade kommit fram t i l l  at t  huvudorganisationens ställ
ning måste stärkas för at t  fackföreningsrörelsen skulle 
kunna bedriva en s olidarisk lönepolitik t i l l  gagn f ör de 
lågavlönade grupperna och kunna möta motparten och s tats
makterna med e tt  samlat uppträdande. Den nya synen kom 
t i l l  uttryck i  en genomgripande revision av L0:s st adgar 
1941." 2) 

Denna tes stod i  samklang m ed uppfattningar som också syns ha gjort  
sig gällande inom landsor ganisationen ungefär vid denna t idpunkt.  
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Ullenhag 1970 "Den sol idariska lönepolitiken i  Sverige. Debatt  och 
verklighet" 

Ullenhags perspektiv l igger huvudsakligen inom organi sationen (LO). 
Hans huvudsyfte ä r at t  ge en bred genomgång av den principiella 
diskussionen om L O:s lönepolitiska ideologi.  Samtidigt beaktar han 
också i  viss mån den faktiska utvecklingen. I avhandlingens undertitel  
l igger emellertid tyngdpunkten på det första ledet:  debatten. 

I denna doktrinhistoriska översikt med kompletterande s tatistisk 
belysning av hur verkligheten motsvarade lärorna, behandlas orsa kerna 
t i l l  L0:s s tadgeförändring 1941 blott  i  förbigående och närmast som e tt  
oproblematiskt förhållande. 

Ullenhags tanke är at t  LO hade e t t  lönepolit iskt syfte med s tadgeför
ändringen, och a t t  stadgeförändringen var en milstolpe i  den s oli
dariska lönepolitikens historia.  Detta lönepolitiska syfte förblev 
emellertid,  konstaterar Ullenhag s jälv, oklart  och outrett:  

"Den org anisatoriska ram, so m m an trodde skulle öka mö jlig
heterna för en löneutjämning, hade dä rmed s kapats. . .  
Efter 1941 uppträdde så ledes LO med e tt  reformerat orga
nisationssystem och m ed en ideologi syftande t i l l  löne
utjämning -  en ideologi som doc k var vag och mång tydig 
och f ör vars praktiska förverkligande det inte fanns några 
konkreta handlingslinjer utformade."4) 

Ullenhag v idareförde sålunda de idéer som El vänder och Geijer på 
sina respektive områden givit  spridning åt .  
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Sunesson 1974: "Politik och organisation. Staten och arbetarklassens 
organisationer" 

Först hos Suness on behandlas 1941 å rs stadgeförändring i  LO som e tt  
särskilt  problem. I  hans avhandling, som vidareu tvecklade det arbete 
han påbörjat med s in lic-avhandling 1971, har LO-kongressen 19 41 och 
stadgeändringen givits et t  särskilt  kapitel.  

Den ce ntrala problematiken i  hans bok ä r förhållandet mellan s taten 
och ar betarklassens organisationer (sid VII,  3,  15 f  och 3 6).  Huvud
tanken, som bl a skisseras i  en särskild modell ,  är at t  "förändringarna 
i  den svenska fackföreningsrörelsens organisationsförhållanden hänger 
samman med , och ä r en följd av, statl iga ingripanden.. .  mot fa ckföre
ningsrörelsen, el ler. . .  i  fackföreningsrörelsens verksamhet".  Dessa 
ingripanden kan vara direkta eller indirekta,  varvid polit iska, ideo
logiska och ekon omiska maktmedel användes (sid 50 och 74 f ) .  Direkta 
ingrepp avser bl a lagstiftning, och indirekta bl a ideologisk på
verkan och ett  beskärande av det förhandlingsbara utrymmet via eko
nomiskt politiska och socialpolit iska beslut (sid 74, 94 f ,  100 f ) .  
Bakom sta tens ingrepp ligger dess roll  som sam manhållande f aktor i  
samhället.  Det är staten i  ett  kapitalistiskt samhälle som in griper 
emot den underordnade k lassens organisationer (sid 15 f ,  17, 69 f f ,  
91, 145 f f  m fl ).  Även o m de s tatl iga ingreppen inte sägs vara den 
enda verkande faktorn bakom förändr ingarna i  LO (si d 74),  så intar 
de en myck et framskjuten plats i  Sunessons resonemang. Hans enda ut
talade reservation avser t iden före 1900. 

Vid behandlingen av LO:s stora stadgereformation 1941 sö ker Sunesson 
inte förändringens drivkrafter,  dvs vad som gjor de den nödvändig, 
utan istället  vad so m gjord e den möjlig (sid 143).  I  den "empiriska 
i llustrationen" framhäves föl jande moment: 

1 Stats i  nterventi  on i  sm. (Lagstiftningsverksamheten under 
perioden 1926-1941, dvs både gen omförd lagstiftning och 
hot om lag stiftning riktad emot f ackföreningsrörelsen) 

2 Relationer t i l l  socialdemokratin.  (Samarbetet mellan LO, 
det socialdemokratiska partiet  och regeringen /staten/) 



3 Den social demokratiska statsideologin 
1 5  

Dessa s kall  sedan f örklara 

4 Centraliseringen av beslutsförhållandena i  LO 
(Jfr sid 74, 138, 145, innehållet i  kap 5 ,  samt bokens 
disposition) 

I si t t  slutord konkluderar Sune sson a t t  han visat at t:  " . . . the 
necessary prerequisites for the centralization of the LO and for the 
possible reproduction of the LO as a centralized organization, had 
not existed before the late thirties" (sid 192).  Detta må låta sig 
sägas då förändringen faktiskt inte inträffade förrän slutgilt igt 
1941. Men sk all  konstaterandet ha mer än y t ligt intresse borde Sune ssons 
empiriska behandling öv ertyga, vilket den inte gör.  Resonemangen är all t
för ofullständiga, har alltför mycket karaktär av "kommenterad hypotes" 
för detta.  Något r iktigt svar på frå gan varför stadgeförändringen i  LO 
1941 kom t i l l  stånd ger inte Sunessons sammanställ ning av händelser 
under 3 0-talet .  

Följer vi Sunessons överg ripande teoretiska framställning framstår 
emellertid följande som de centrala momenten i  hans förklaringsskiss.  
Den " kapitalistiska staten förutsätter en ökad st yrbarhet och reglerbar
het hos de organisationer och institutioner som är underordnade den" 
(sid 128 och 14 6).  Detta statiska behov, so m t as för givet,  kvarstår 
även o m socialdemokrater besätter regeringen. Drivkraften för rege
ringens handlande syns vara "att  socialdemokratins polit iska positioner 
inom det statl iga parlamentariska systemet inte skulle hotas" (sid 125).  
Som en y tterl igare förutsättning antages att  "den p olit iska delen av 
arbetarrörelsen i  Sverige kom at t  på visst  sätt  dominera över den 
fackliga rörelsen" (sid 123).  Statsvänligheten propageras sedan i  
den f ackliga delen av arbetarrörelsen (sid 102 och 123) .  Statsvänlig
heten underlättade de fackliga organisationernas anpassning t i l l  sta
tens krav på s trukturella förändringar i  de fackliga organisationerna 
(sid 74).  En domin erande ide ologi antas i  sin tur faktiskt vara själv-
uppehållande, då speciella "ideologiska apparater",  dvs intellektuella 
och om budsmän ( sid 102),  sprider påståenden vilkas sanning bekräftas 
av andra påståenden (sid 114 f ) ,  vilka arbetarna inte förmår vederlägga! 
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I sista hand an tages LO:s och arbetarnas anpassning t il l  de s tatl iga 
kraven förklaras av ideologisk propaganda. Här saknas åtminstone något 
försök at t  mäta och värd era den eko nomiska utvecklingen främst vad 
avser dess konsekvenser för arbetarklassen. 

Trots användandet av begrepp ur marxismens verktygsförråd och hävdandet 
av vikten av en materialistisk analys, är Sunessons egen fra mställning 
av händelseförloppet väsentligen idealistisk. Det blir  svårt at t  för
stå varför den svenska arbetarklassen, som e tt  decennium tid igare 
visat en internationellt  uppmärksammad st rejkvill ighet,  och som under 
krisen i  f lera stora förbund röstade emot de råd deras förhandlings-
delegerade gav dem , nu lät  sig pratas omkull av intellektuella och 
ombudsmän. Varför möttes inte den svenska arbetarrörelsens missionärer 
av en hemvävd variant av "ingen tobak, inget halleluja"? 

Även en rad andra invändningar kan riktas emot Sunes sons framställ
ning. I detta sammanhang torde emellertid det sagda vara nog. 

Sunesson har som den f örste sökt behandla L0:s s tora stadgeförändring 
1941 so m en självständig problematik. Han har förmedlat några över
gripande hypoteser om s ambanden mellan statens funktion i  et t  kapi
talistiskt samhälle och de organisatoriska förändringarna i  LO. 
Hans försök at t  rekonstruera händelseförlopp och orsakssammanhang 
övertygar däremot inte mer än partiell t ,  kanske främst för at t  han 
i  så hög grad sökt lösa en empirisk problematik med teoretisk analys 
och begreppsanalys som v iktigaste medel.  



Gustafsson 1974: "Perspektiv på den offentliga sektorn under 1 930-talet" 

Till  Nordiska Hi storikermötet 1974 skrev Gustafsson, under medverkan 
av y tterligare två författare,  en undersökningsrapport om d en o ffent
liga sektorns expansion på fy ra områden, nämligen: 

1 staten och organisationerna 
2 s ocialpolit iken 
3 arbetslöshetspolitiken 
4 finanserna och f inanspolitiken 

Huvudfrågan va r om d en offentliga sektorn under 30-talet genomgick en 
sådan förändring att  det är rimligt at t  tala om et t  strukturellt  brott  
i  dess faktiska utveckling. Gustafsson fann både kvantitativ och kvali
tativ utveckling, men inte av sådan karaktär at t  han anser det berätti
gat att  tala om et t  strukturell t  brott .  Trettiotalsutvecklingen var 
på de undersökta omr ådena element i  en långsiktig utveckling, som 
också löpte internationellt .  

I  förhållandet mellan s tat  och arbetsmarknadsorganisationerna, som är 
den enda d elfråga jag fortsättningsvis berör,  expanderade s tatens in
flytande. Visserligen fick också organisationerna som ut tryck för 
specifika grupp- eller klassintressen ett  vidgat inflytande på s tat
liga beslut.  "Men i  den rådande krissituationen tvingades staten 
vidga sit t  inflytande över organisationerna för at t  balansera olika 
intressen och lättare rida ut krisen" (sid 106).  En sådan utveckling 
kännetecknade i  större eller mindre utsträckning hela det samtida 
Europa och försiggick oavsett  polit isk regim. 

Endast t il l  det yttre utgjorde huvudavtalen i  Norge 1935 o ch i  Sverige 
1938 avs teg från denna utveckling. I  praktiken krönte och fullbordade 
de ett  halvsekels strävanden at t  lagligt reglera arbetsfredsproblemen. 
På d etta område l öpte speciell t  utvecklingen i  Norge och Sve rige paral
lell t ,  med Norge e tt  steg före. Staten tvingade organisationerna att  
genomföra d et staten skulle ha genomfört,  om organisat ionerna inte 
gjort  det på egen hand (sid 109).  
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Medan den svenska s taten före mitten av trettiotalet sökt genomdriva 
ett  antal lagförslag (sid 110),  drevs i  Nothinkommittén en ny l inje.  
Lagstiftningssträvandena fick, som i  Norge, en ny fun ktion: at t  verka 
som påtryck ningsmedel i  syfte att  få organisationerna att  fungera så 
at t  lagstiftning blev överflödig: 

"På et t  nästan brutalt  sätt  klargjorde kommittén, a t t  auktori
tativt fattade beslut av fackföreningsrörelsens ledning var 
det enda alternativet t i l l  lagstiftning. 
Parallell t  därmed reglerades beslutsrätten efter just sådana 
här l injer inom landsor ganisationen 1936-1941. Vägen lå g 
öppen för Saltsjöbadsavtalet 1938." (a a,  sid 110) 

Detta är vad som säges specifikt om b akgrunden t i l l  1941 å rs stadge
ändring i  LO. 

Praktiskt taget alla bestämmelser so m und er lång t id aktualiserats i  
lagförslag infördes i  huvudavtalet.  Hotet om la gstif tning tvang or ga
nisationerna, och f rämst fackföreningsrörelsen, at t  handla s å att  de 
fungerade som o m de s tatliga ingreppen hade genomförts.  

Huvudavtalet och L0:s stora stadgereformation sättes här i  samband m ed 
internationell t  iakttagbara tendenser i  den o ffentliga sektorns omfatt
ning och funktion. Dessa tendenser i  sin tur:  

" . . .  måste f örbindas med a lla de grundläggande d rag, som sk il jer 
1900-talets samhälle från 1800-talets:  världskrigen och de 
ekonomiska krisernas omfattning, stordriftens, monopolens och 
de stora organisationernas genombrott ,  urbaniseringen och de 
sociala förändringarna. 
Till  de sistnämnda hör inte minst arbetarklassens framväxt.  
Vid s ekelskiftet  började den framföra krav, som måst e t i l l 
mötesgås för att  de bestående institutionerna skulle kunna 
bevaras.  Krisen och depressionen i  början av 30-talet gav 
förnyad kraft  och aktualitet  åt  dessa krav." (a a,  sid 148).  

Gustafssons bidrag är både t eoretiskt och sakligt.  Tonvikten l igger 
dock på det faktiska händelseförloppet.  Den problematik som Heckscher 
och Sunesson på olika sätt  sökt bemästra,  sättes här in i  et t  ännu 
större perspektiv. Styrkan i  Gustafssons argumentation härrör främst 
från de internationella jämförelser hans material medger.  Där speciell t  
Sunesson riskerar att  fastna i  ett  steril t  skyttegravskrig över teo
retiska ståndpunkter med os äker förankring i  fakta,  vidgar och kon
kret iserar Gustafssons material perspektivet och förlöser från de 
statiska låsningar Sunessons lösare förbindelser t i l l  fakta syns be
främja. 
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Det svenska m aterialet om rel ationerna mellan s tat  och arbetsmarknads
organisationer har,  av notapparaten at t  döma, främst hämtats från 
Heckscher och Nothinkommitténs utredning (SOU 1935:65).  
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Hadenius 1976: "Facklig organisationsutveckling. En s tudie av Landsorgani
sationen i  Sverige" 

Hadenius har samtidigt et t  beskrivande och et t  förklarande syfte.  Han 
vil l  följa den svenska landsorganisationens organisatoriska utveckling 
från dess bildande t i l l  nutid. Han vil l  så långt möjligt förklara fram
växten av centralisering och i ntegrationen. 

Med ce ntralisering menar han den grad t i l l  vilken verksamheten styres 
och k ontrolleras från topporganisationen. Integrationen avser samman
läggningen t i l l  större enheter.  

I  et t  avslutande avsnitt  följer han upp e ffekterna av centralisering och 
integration på förhållandet mellan direkt och representativ demokrati  
samt på professional iseringen. 

I fortsättningen koncentrerar jag mig på hans behandling av LO:s stadge
förändring 1941. 

Hadenius har följande hypoteser om fak torer bakom cen traliseringen: 

1 Inre orsaker 
a beslut om så dan facklig poli t ik som fo rdrar ett  enhetligt agerande 

från organisationens sida (Hadenius behandlar beslut om pol it iken 
som en särskild kategori /sid 8 ff/)  

b förekomst av gemensamma konfliktkassor och problemet att  fördela 
t i l lgångarna i  dessa 

c de olika del enheternas styrka 

2 Yttre orsaker 
a tryck från staten i  form av lagstiftning eller hot om la gstiftning 
b a rbetsgivarsidans grad av centralism i beslutsfattandet och enhet

lighet i  uppträdandet mot arbetarorganisationerna 
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Vid den empiriska behandlingen av stadgeförändringen 1941 f örskjutes 
emellertid frågestäl lningen t il l  att  avse hur aktörerna inom L O moti
verade förändringen: var det den solidariska lönepoli tiken som utg jorde 
motivet? Avsnittet  utformas so m contra-argumentati on mot te sen hos 
El vänder 1966, och Ullenhag 197 0 (sid 45, 50, 58, 63, 65).  

Resultatet av hans undersökning är at t  den so lidariska lönepoli tiken 
inte utgjorde motivet t i l l  L0:s stora stadgereformation 1941, utan 
istället  saltsjöbadsöverenskommelsen (sid 65).  Denna c entrala tes 
framhäves ytterligare i  den engelska sammanfattningen (sid 195),  där 
det hävdas a t t  saltsjöbadsöverenskommelsen utgjorde "the principal 
explanation" t i l l  stadgeförändringen. 

Behandlingen av diskussionen inom LO är grundlig. Tesen a tt  den s oli
dariska lönepolitiken skulle ha utgjort  något väsentligt motiv t i l l  
LO:s stora stadgereformation 1941 kan avföras från diskussioner. .  På 
denna punkt innebär Hadenius arbete ett  bestämt kliv framåt.  Hans 
argument kan förtjäna at t  sammanfattas: 

(1) Det uttryckliga skälet t i l l  förslaget om stadgefö rändring, som 
anges i  at t-satserna t i l l  motion nr 224 vid LO:s kongress 1936 
(den motio n som fo rmellt  sett  initierade arbetet på st adgerefor
mationen) var strävanden at t  föra en solidaritetsbetonad lönepo
l it ik.  Detta motiv utvecklades emellertid föga i  motionstexten. 
Samtidigt förekom i  motionstexten jämförelsevis mer utvecklade 
resonemang om det nödvändiga i  at t  "lägga samhällssynpunkter på 
si tt  handlande, bortse från gruppsynpunkter och verka i  positiv 
och samhä llsuppbyggande riktning i  syfte at t  skapa goda f örsörj
ningsmöjligheter för hela folket".  I detta syfte borde m an b idra 
t i l l  näringslivets sunda utveckling och st ärkande, vilket var en 
förutsättning för ekonomiska och s ociala framsteg (sid 50).  

(2) August Lindberg ansåg det orealistiskt att  tro att  man m ed in
satser från LO skulle kunna förbättra de lågavlönades ställning. 
Vad so m kun de göras med f ackliga medel var redan i  stort  sett  
gjort .  Lindberg var ordförande i  LO, ordförande i  femtonmairma-
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kommittén, som förbere dde stadgeförändringen 1936-1941 och den 
ledande ba kom stadgereformatione n (sid 52 och 6 0).  

(3) I  huvudavtalet mellan SA F o ch LO 1938 hade L O i  kapitel V om 
de s amhällsfarliga konflikternas behandling g jort  utfästelser 
som krävde en centralisering av befogenheter t i l l  LO för at t  
kunna uppfyllas.  Huvudavtalet va r också i  detta stycke bindande 
för LO ä ven innan förbunden godkänt a vtalet (sid 53 f ) .  

(4) I femtonmannakommitténs betänkande 194 1 konstaterades att  man m ed 
olika fackliga åtgärder inte kunde tänkas uppnå en utjämning mellan 
olika industrier och näringsfång. Näringarnas räntabili tet  satte 
ytterst  gränsen. Löneutjämning kunde här uppnås e ndast med s o
cialpolit iska medel (sid 57 oc h 64).  Den s olidariska lönepoli
tiken utreddes föga i  utredningen och anknöts inte uttryckligen 
t il l  stadgeförändringen. 

(5) Argumenten för stadgeförändringen vid representantskapsmötet och 
kongressen 194 1 där femtonmannakommitténs utredning behandlades, 
handlade m ed individuella undantag, inte alls om d en s olidariska 
lönepolitiken, utan om ansvare t inför samhället,  vikten av at t  
bidra t i l l  näringslivets sunda utveckling, vikten av at t  kunna 
undvika en hotande lagstiftning och av at t  kunna uppfylla de 
åtaganden LO gjort  i  huvudavtalet 1938. Några uttalanden om av
sikter från LO:s s ida att  styra den lönepolitiska utvecklingen 
gjordes inte.  Tvärtom mot sades farhågor i  den riktningen av 
ledande LO-män, såsom Augu st Lindberg och Gunnar Andersson 
(sid 59 ff  och 63 ff).  

(6) L0:s försök at t  styra den fackliga verksamheten mot s lutet av 
30-talet var i  praktiken mer inriktad på a tt  befrämja produk
tivitetens och t i l lväxtens förutsättningar,  samt a tt  i  detta 
syfte befrämja arbetsfred, än på omfördelnin g mellan förbunds-
kollektiven (sid 52 f ) .  Först krigsförhållandena drev fram en 
viss styrning även av avtalens lönemässiga innehåll  (sid 53).  
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Taget t i l lsammans visar detta att  den s olidariska lönepolitiken 
knappast kunde ha utgjort  något motiv med väsentlig styrka för be
sluten inom L O. Det är synnerligen svårt at t  tänka sig att  en så 
genomgripande stad geförändring skulle ha genomförts f ör en m ålsätt
ning som va r så oklar,  som så föga utreddes i  femtonmannakommitténs 
betänkande och i  diskussionerna i  representantskap och kongress,  
och so m ledande män inom organisationen ansåg o realistiskt att  uppnå 
med f ackliga medel.  

Undersökningar jag själv gjort  oberoende av Hadenius, vilkas resul
tat  förelåg i  manuskript hösten 1976,^ ledde mig på a lla väsentliga 
punkter t i l l  samma resultat.  

Drivkrafterna t il l  denna utveckling förmår em ellertid inte Hadenius 
utreda t i l l  helt  bestämda svar.  Centraliseringen förklaras "ti l l  
väsentlig del" av den fackliga polit ikens omorientering (all tså en 
inre faktor).  Samtidigt kan den "också ses som e tt  resultat av e t t  
yttre tryck", dvs av lagstif tningshotet bakom huvud avtalet.  Det ä r 
däremot inte rimligt att  framställa åtgärden som en "direkt tvångs-
handling" som Gustafsson gör.  Den huvudsakliga (principal) förkla
ringen skall  dock vara huvudavtalet (all tså en y ttre faktor) (sid 195).  

Det förefaller som o m H adenius* material och ansats inte medger mer 
bestämda svar.  

Hadenius sammanfattar de huvudsakliga elementen i  sin förklaring t i l l  
stadgeförändringen 1941 i  LO p å följande sätt .  

De b orgerliga partierna drev under 30-talet starka krav på en 
reglering av arbetsmarknadsförhållandena. Socialdemokraterna s tällde 
sig i  princip bakom dessa krav sedan de kommit i  regeringsställning. 
LO vi lle undkomma lagstiftning. LO h ade sam tidigt också förändrat 
sin syn på stats makten efter det socialdemokratiska regeringstil l
trädet.  Därför accepterade LO at t  ta på s ig de förpliktelser mot 
samhället,  som stip ulerades i  huvudavtalet.  Dessa m oment förklarar 
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t i l lsammans huvudavtalets t i llkomst.  Huvudavtalet motiverade sedan 
stadgeförändringen i  LO 1941.^ 

Mina huvudsakliga invändningar mo t Hadenius framställning är de 
följande. Hans avhandling har inriktats på L0:s organisationsut
veckling. Detta har medfört a tt  även t i l lkomsten av stadgeföränd
ringen i  LO 1941 huvudsakligen an alyseras på organisationsnivå och 
ur organisationsperspektiv. Jag tror emellertid inte at t  det är 
möjligt att  full t  förstå ti l lkomsten av denna s tadgeförändring på 
den nivå Hadenius kommit a t t  arbeta.  I min egen framställning, som 
skall  följa har jag främst betonat statens perspektiv. I  detta pers
pektiv framstår huvudavtalet och de central isti  ska momenten i  1941 å rs 
stadgeförändring mer so m en odelbar enhet.  Hos Hadenius finns staten 
med, m en huvudsakligen so m e tt  elementi processens periferi.  Hadenius 
analys avser främst argumentationen inom L O för stadgeförändringen. 

Nästa invändning gäller att  hans framställning får en påtaglig volun-
taristisk tendens. De vil jemässiga momenten ges en framträdande plats 
i  hans framställning på bekostnad av de villkor som m edgav utveck
landet av polit iken eller begränsade handlingsu trymmet. Hans formu
leringar präglas starkt av denna tendens ("LO t ar ledningen", 
"syftet var",  "var motiverad av", "beslöt satsa på", etc).  Även 
analysen av förloppet påverkas. Trettiotalskrisen och des? inverkan 
skisseras inledningsvis och de av andra världskriget betingade hind
ren för den svenska ekonomiska polit iken beröres när slutet av 30-
talet framställes.  Emellan krisen och världskriget syns emellertid 
rörelserna främst betingas av regeringen, statliga utredningar,  
borgerliga partier,  SAF, LO, motioner,  kongresser,  samarbetskon-
ferenser,  förhandlingar m m där all t  avser beslut i  och rörelser 
av representantskikt.  I  det fall  motsättningar beröres syns de 
främst betingas av SKP:s aktivitet ,  vilket också ger en ofullstän
dig bild av bakgrunden t i l l  dessa. Några exempel kan belysa luckorna 
i  framställningen. 

De öp pna klassmotsättningarna avtog ju under 30-talets senare del.  
I Hadenius framställning förefaller detta främst vara en följd av 
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LO :  s aktivitet:  "I si t t  huvudsyfte t ycks dock LO h a lyckats:  antalet 
öppna konflikter sjönk påtagligt mot s lutet av decenniet" (sid 52).  

Huvudavtalets godtagande ino m L O och de fredligare umgängesformerna 
med a rbetsgivarna syns l ikaledes främst följa av den "vilja t il l  ar
betsfred och aktiv samverkan med mot parter /som/ LO demonstrerat. . .",  
l iksom av "den produktionspolitiska syn, som . . .  mot s lutet av trettio
talet /kom/ at t  ges en ännu s tarkare betoning" (sid 65).  

Hur d et kunde komma sig at t  arbetarna i  fackföreningsrörelsens bas 
accepterade denna utveckling förblir  oförklarat.  De hade inte mer än 
ett  halft  decennium ti digare kraftigt bekämpat en del råd och beslut 
från överordnade organ, som avsåg a vtalsbud under krisåren. Hadenius 
krit iserar i  en recension^ Sunesson för att  denne i  sin avhandling 
inte förmått visa varför arbetarna "nappade på socialdemokraternas 
beten". Inte heller Hadenius förmår i  sin framställning visa detta.  
Han s tår därför öppen för samma krit ik som S unesson på denna punkt.  
Vi får klart  för oss hur man sa nnolikt tänkte i  L0:s representativa 
organ. Men vi får inte klart  för oss varför medlemmarna sl utligen 
godtog denna utveckling. 

Det blir  också s vårt at t  riktigt förstå varför socialdemokraterna 
ändrade s in inställning t i l l  lagstiftningsåtgärder.  I  Hadenius fram
ställning knytes denna omsvängning främ st t il l  regeringstil l trädet 
och t i l l  de borgerliga partiernas tryck (sid 47 f  och 65 ).  Men 
r iktigt varför SAP sk ulle börja luta åt  detta håll  för att  part iet  
kommit i  regeringsställning blir  inte helt  klart.  Och om det tryck 
de borgerliga partierna utövade var bestämmande (SAP " ställde sig 
bakom" detta),  varför fortsatte då SA P a t t  luta åt  samma håll  även 
efter det partiet  fått  en sådan parlamentarisk ställning att  det 
kunde hindra lagstif tning? 

Hadenius idylliserar de svårigheter som anpassn ingen torde ha vållat  
socialdemokraterna (och kanske s ärskilt  de på p artiets vänsterkant) 
i  riksdag och framför al lt  de fackliga organisationerna. Beträffande 
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huvudavtalet heter det at t  "för den reformistiska sidan var de för
ändringar som vidto gs inte någon smärtsam op eration. Där upplevdes 
ansvaret inför staten som en s jälvklar demokratisk plikt" (sid 67).  

Oppositionen bland socialdemokrater och fackligt aktiva förmådde 
inte anvisa något a lternativ t i l l  den utveckling som gen omdrevs. 
Men de tta är långt ifrån detsamma som a t t  anpassningen var en smärt
fri  process för dem. I  representantskapet utföll  omröstningen om 
huvudavtalet med 63 röster för och 23 emot, vilket talar för omfattande 
tveksamhet och all  denna tveksamhet rörde inte enbart detaljer.  Räknar 
vi från regeringstil l trädet tog det flera år innan m ajoriteten i  det 
socialdemokratiska riksdags lägret vunnits för lagstiftning (som 
sistahandslösning).  Konsekvensändringarna efter huvudavtalet inom 
LO i  form av 1941 å rs stadgeändring (de central isti  ska momenten 
i  denna) fordrade fem år s utredning för at t  förberedas trots at t  
kongressbeslutet 1936 uttryckligen angav a tt  utredningen skulle 
vara klar snarast möjligt och senast den 1 april  1938 och föran
ledde intensiva diskussioner både i  representantskapet och på kongres
sen. Alla invändningar rörde inte enbart detaljer.^ 

Hadenius bidrag har sin avgjort främsta styrka i  den sam manlagda 
bevisningen mot tesen att  den so lidariska lönepolitiken skulle ha 
spelat någon väsentlig roll  bakom ti l lkomsten av L0:s s tadgeför
ändring 1941. Samtidigt har han klart  sett  och a ngivit  sambanden 
mellan huvudavtalet 1938 och stadgeförändringen i  LO 1941. 

Det enhetliga komplex so m huvuda vtalet och stadgeförändringens 
centralistiska moment t i l lsammans utgör,  förbindes däremot inte 
på e tt  riktigt rättvisande sätt  med de större bakomliggande sam man
hangen. Byggnadskonflikten beröres,  men dess centrala roll  för opi
nionsutvecklingen inom riksdagen framkommer i nte klart ,  liksom 
heller inte dess roll  för opinionsutvecklingen i  det socialdemokra
tiska riksdagslägret,  kanske f rämst på grund av det organisations-
inriktade perspektiv med vilket Hadenius angripit  problemet.  I  
sista hand hänger också förklaringen t i l l  L0:s a nslutning t i l l  
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utvecklingen i  luften då arbetarklassens opinionsutveckling framstår 
som h elt  oförklarad. Det blir  därför inte heller helt  klart  varför 
samarbetssträvandena mellan SAF oc h LO och mellan regering och 
näringsliv kunde vinna legitimitet i  arbetarklassens djup. 
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II DEN HUVUDSAKLIGA D RIVKRAFTEN B AKOM LO:S STADGEFÜRÄNDRING 
1941 

1.  Kortfattade historiska anteckningar 

Beträffande det historiska förloppet före det socialdemokratiska 
regeringsinnehavet,  krisen, krispolit iken och byggnadskonflikten 
1933/34 sk all  jag fatta mig kort.  Det f inns redan förut flera t i l l-

g 
gängliga teckningar av händelseförloppet.  Av dessa framkommer a t t  
nycklarna t i l l  en förståelse av bakgrunden t i l l  LO:s stora stadge
reformation 1941 s annolikt i  första hand måste sökas i  trettiotals
händelserna. Då m itt  syfte heller inte är att  teckna någon bredare 
organisationshistorik, utan främst är att  söka utpeka de avgörande 
drivkrafterna bakom L0:s stora stadgereformation 1941, inskränker jag 
mig h är t i l l  at t  söka samma nfatta några slutsatser av det skeende 
som fö regick. 

Ser vi först  t i l l  lagstiftningen bestod resultaten av två genomförda 
projekt.Dels lag om medling 190 6 (reformerad 1920), och dels 1928 å rs 
lagstiftning om kol lektivavtal och arbetsdomstol.  Båda lagsystemen 
hade föregåtts av flera lagförslag. I  kraft  av dessa lagar kunde 
staten bl a medla och d ärjämte bestraffa vad som i  lagens mening ut
gjorde brott  mot f redsplikt under av talens gil t ighetstid.  

I början av 30-talet t i l lsattes ett  par utredningar (SOU 1933:36 och 
1934:16) som främst avsåg skydd för s k t redje man samt blockad- och 
bojkottfrågan. Ingen av dessa två utredningar förmådde em ellertid samla 
riksdagsopinionen t i l l  genomförd lagstiftning. Motståndet från bl a de 
fackliga organisationerna var starkt.  Varken i  den t idigare genomförda 
lagstif tningen, eller i  de båda utredningarna under 30-talets början, 
kunde några s tarka tendenser spåras t i l l  krav på en centralisering av 
LO av det omfattande sl ag som gen omfördes 1941. Det enda undantaget 
var de uppseendeväckande b ehörighetsreglerna i  SOU 1934:16 so m avså g 
at t  förlägga besluten om stridsåtgärder t i l l  förbundsstyrelserna, men 
i  vissa fall  t i l l  Landsorganisationen. Arbetet på SOU 1934:16 utfördes 
dock me dan byggnadskonflikten pågick. Ser vi vidare t i ll  de samhälle
liga verkningarna av de s tora arbetsmarknadskonflikterna förefaller 
byggnadskonflikten ha intagit  en särställning i  ett  viktigt avseende^ 
Denna konfl ikt medförde d irekta hinder av större omfattning för den 
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statliga polit iken än någon t idigare konflikt.  Detta var givetvis en 
följd av att  den sam manföll  med krispolit iken och av a tt  byggnads
sektorn var central för denna. Tidigare konflikter medförde g ivet
vis kostnader och inkomst- resp intäktsbortfall  för enskilda före
tag, kommuner och statsorgan (se bl a SOU 1935:66, sid 389 ff ,  spe
ciel lt  sid 403 där en del samhällsekonomiska verkningar av den stora 
gruvkonflikten 1928 sammanfattas).  

Förutom lagstiftningsåtgärderna hade staten också sjjkt a t t  ideolo
giskt befrämja ett  närmande mellan representanter för arbete och kapital 
genom den s k Arbetsfredskonferens en i  Stockholm 1928. Denna initiera
des av dåvarande so cialministern Sven Lübeck, men st od uppenbart i  
samklang m ed en bredare förankrad framförallt  borgerlig opinion. 

Ser vi skeendet ur L0:s intresseorganisations-perspektiv hade organi
sationen 1909 och 1925 utstått  omfattande l ockouter,  båda gångerna utan 
at t  det lett  t i l l  genomförda strävand en at t  centralisera organisationen 
mer än den redan stod och var.  De beh ov av ledning och snabba beslut 
som str iderna reste löstes varje gång m ed informella medel,  dvs lands
sekretariatet trädde fram och gjorde vad som se kretariatet och repre-
sentantskapet bedömde nödvändigt.  Efter konflikterna återgick förhål
landena t i l l  vad som v arit  före konflikten. På lägre intresseorganisa
tionsnivå, dvs för L0:s del på förbundsnivå fanns emellertid efter 
striderna under 2 0-talets slut och början av 30-talet en strävan att  
stärka förbundsstyrelsernas stäl lning. Dessa strävanden yttrade sig 
redan 1933 i  de av LO antagna rekommenderade normalstadgarna, vilka 
efterhand antogs av olika förbund, dock e j  alla.  

Inom S venska Arbetsgivareföreningen följde man uppmärksamt denna ut
veckling och m an var självfallet  intresserad av alla förändringar som 
förenklade avtalsrörelserna för arbetsgivarsidans del.  I  sista hand 
skulle man gärna se att  LO:s ställning stärktes,  men s annolikt skulle 
man under denna period ha funnit  sig t i llrätta med a t t  normal stadgarnas 
föreslagna stärkande av förbundsstyrelsernas ställning och medlemsom
röstningarnas övergång f rån beslut t i l l  råd blev genomförda. 
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De h istoriska händelserna pekar mo t at t  det var i  konstellationen 
krisen och dess verkningar,  det socialdemokratiska regeringstil l trädet,  
krispolitiken, de stora arbetsmarknadskonflikterna och främst bygg
nadskonflikten som de n avgörande d rivkraften t il l  L0:s centralisering 
borde sök as. Uttryckt på e t t  annat sätt  påkallades vidgade s tatsin
gripanden av de t i l l tagande motsättningarna och samhällsproblemen. 
Samtidigt t i l l tog också verkningarna av a rbetsmarknadskonflikterna. 
Det blev den 1932 t il lsatta socialdemokratiska regeringen som tvangs 
söka bemästra denna problematik. 

10 2.  30-talskrisen och det stegrade behovet av statl iga ingrepp 

Vid början av 30-talet blev den eko nomiska världskrisens verkningar 
kännbara även i  svenskt näringsliv.^ 

Partipriserna sjönk liksom även s iffrorna över utrikeshandeln. Den 
svenska exportindustrin sökte från 1931 geno mföra sänkningar av de 
utgående nominella arbetarlönerna. Detta bidrog kraftigt t i l l  att  
skärpa motsättningarna på arbetsma rknaden och ledde i  flera fall  t i l l  
omfattande öpp na strider mot ar betarna. Antalet genom k onflikt förlo
rade arbetsdagar steg under krisåren från ca 1 miljon år 1930 t il l  
2,6 år 1931, 3,1 år 1931 och 3,4 miljoner år 1933. Framförallt  kom 
konflikten vid Marma-Långrörskoncernen 19 31 a tt  uppmärksammas. Även 
den hade s in upprinnelse i  ett  av koncern-bolagens krav på lönesänk
ningar.  Fem m änniskor dödad es av skott  från utkommenderad m ilitär 
trupp i  samband m ed en demonstration i  Ådalen. 

Arbetslösheten steg från ca 10 procent räknat i  genomsnitt  på a rbets
kraften vid 20-talets slut,  t i l l  22-23 procen t under 1932-33. De 
sociala problemen t i l l tog, som en direkt konsekvens av den sti gande 
arbetslösheten. 

Jordbrukets problem, vilka förvärrades vintern 1932-33, industrins 
oförmåga a t t  på egen hand klara av de t i l l tagande problemen att  an
passa sig t i l l  världsmarknadsutvecklingen, t i l lsammans med de all tmer 
skärpta motsättningarna och striderna på arbetsmarknaden, arbetslös
heten och de sociala problemen, tvang staten att  i  vidgad omfattning 
ingripa i  näringslivets och arbetsmar knadens problem samt a tt  söka 

12 l indra arbetslöshetens verkningar.  
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Vidgade st atliga ingrepp tvangs under 3 0-talet och senare fram i nte 
bara i  Sverige, utan även i  andra länder i  Europa. Detta skedde obe
roende av regeringarnas parti  färg. Denna ideologiska obundenhet och 
(grova) t idsmässiga samtidighet kan svårligen förklaras om man inte 
antar att  drivkrafterna låg i  villkor som ungefär samtidigt träffade 

13 de o lika länderna. 

Samtidigt påverkade g ivetvis regeringarnas parti  färg formen för de 
statliga ingreppen och, inom ram arna för det utrymme so m fanns i  varje 
land ti l lsammans med o lika inst itutionella förhållanden (såsom or ga
nisationernas styrkeförhållanden),  hur effekterna fördelades mellan 
olika klasser och skikt.  

Denna internationella tendens at t  staten tvangs spela en mer a ktiv roll  
i  det ekonomiska l ivet,  som sp eciellt  drevs fram i  samband m ed ekono
miska kriser och krig, har påpekats och (från olika utgångspunkter) 
diskuterats av många andra.^ 

3. Byggnadskonflikten skärpte motsättningen mellan s taten och 
arbetsmarknadsorgani sati  onerna 

Som en f öljd av bl a den i  början av 20-talet vidgade rösträtten, klass
motsättningarnas skärpning och ar betarklassens genom k risen utsatta läge, 
fördes 1932 den socialdemokratiska regeringen Hansson t i l l  parlamenta
risk ledning. Efter förhandlingår ("kohandeln") överenskoms en för 
socialdemokraterna och Bondeförbundet gem ensam k rispolit ik med s ikte 
på a t t  t i l lgodose en del av a rbetarnas och böndernas krav. 

I  viss utsträckning kom emel lertid förverkligandet av denna krispolit ik 
15 att  hindras av en omfattande konflikt inom bygg nadssektorn 1933/34. 

Denna k onflikt hade f örberetts och framdrivits av arbetsgivarna inom 
byggnadsbranschen m ed stö d bl a av export industriintressena inom SAF 
vilka i  byggnadsarbetarnas löneläge såg en återkommande k älla t il l  
svårigheter i  de egna löneförhandlingarna. Arbetarna inom exportindu
strin brukade hänvisa t i l l  byggnadsarbetarna och kräva motsvarande nivå 
på si na löner och påslag. Byggnadsindustrin pressades inte på sa mma 
sätt  som exp ortindustrin av världsmarknadspriserna, den hade genom
löpt en långvarig högkonjunktur sedan 1923 och byggnadsföretagarna 
hade, t i l l  skillnad från arbetarna i  branschen, varit  svagt organi
serade.^ 
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Byggnadskonflikten s atte regeringen i  en besvärlig situation. Byggnads
sektorn var central för krispolit iken. Ett  försök att  bi lägga konflikten 
genom e tt  direkt regeringsingripande misslyckades p g a motståndet 
från arbetsgivarna. Sedan Bondef örbundets ledning hotat ställa sig 
negativ t i l l  fortsatta anslag för krispolit iken under 1934, och de 
parlamentariska förutsättningarna för denna sålunda riskerades, ökade 
regeringen trycket på LO att  tvinga fackförbunden t i l l  uppgörelse.  I  
slutskedet hotade SAF m ed st orlockout.  Därmed s kulle även de utompar-
lamentariska hindren för regeringspolit iken t i l l taga. 

L0:s representantskap genomdrev e t t  medlingsförslag emot ma joriteten 
av de röstande inom Metall-  och Murareförbunden, sedan regeringen 
hotat med ett  tvångs ingripande. I  Metall  hade förbundsstyrelsen for
mella rätt igheter i  stadgarna at t  förbigå omröstningsresultatet.  Mu
rareförbundets styrelse tvangs emellert id underkasta sig uppgörelsen 
i  strid med förbundets då gällande stadgar,  vilka inte medgav f örbunds
styrelsen "vetorätt".^ 

4. Den motsä ttning mellan regeringspol i  t i  k och arbetsmarknads
konflikter,  som fra mförallt  byggnadskonflikten 1933/34 ak tua
liserade, drev fram huv udavtalet 1938 och L0:s centralisering 
1941 

Den problematik som fra mförallt  byggnadskonflikten 1933/34 a ktualise
rade för den statl iga politiken, utgjorde i  längre tidsperspektiv den 
huvudsakliga drivkraften bakom både huvudavtalet mellan SA F oc h LO 
1937 och den centralisering av LO, som organisa tionen nödgades genom
föra på kongressen 1941. Nothinkommitténs utredning (SOU 1935:65-66),  
vilken behandlas l i tet  längre fram i  denna text,  t jänstgjorde som 
förmedlande länk. Saken gällde främst att  hävda s tatens ställning i  
förhållande t i l l  arbetsmarknadsorganisationerna, den g ällde villkoren 
för och viss utsträckning möjligheterna att  verkställa den parlamen
tariskt beslutade polit iken. 

Tanken på en förbindelse mellan byggnads konflikten 1933/34 och LO:s 
stora stadgereformation 1941 finns på intresseorganisationens nivå 
formulerad hos Casparsson. Denna konflikt uppenbarade b risterna i  
L0:s konstitution, skriver han: 
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"Rättigheter och skyldigheter fanns inte tydligt angivna. Det 
fanns inte någon stadgad påföljd för en medlemsorganisation, 
som vägrade a tt  rätta sig efter överinstansernas i  laga ord
ning ti l lkomna beslut.  Byggnadskonflikten blev en inspira
tionskälla för dem s om m enade a t t  Landsorganisationen s kulle 
framträda som de samlande uttrycket för de fackligt organise-
serade arbetarnas vilja och strävanden. Det var 15-manna-kom
mittén som några år senare fick i  uppdrag att  överväga frågan 
och a t t  framlägga förslag t i l l  en annan och me ra ändamålsenlig 
ordning." 18 

För sociald emokrater i  regering, riksdag och LO innebar byggnadskonflikten 
att  de ställdes inför tvånget att  välja mellan den parlamentariskt möj
l iga polit ikens betingelser och fackförbundens traditionella intresse
kamp och kampmetoder.  I  den utsträckning frågan inte tidigare avgjorts ,  
måste den alltså avgöras nu. Uppenbart var avgörandet inte oproblema-

19 t iskt för de fackligt verksamma. 

Skulle man s atsa på a t t  arbeta med tyngdpunkten i  det parlamentariska 
arbetet ,  måste m an ar beta på des s villkor.  Var inte detta redan klart  
av andra skäl,  så gjorde i  alla fall  de majoritetsförhållanden som då 
rådde i  riksdagen varje annan ståndpun kt omöjlig.  

Part iet  hade redan t idigt riktat in s it t  arbete på den parlamentariska 
verksamheten. Även o m det 1933/34 s kulle ha önsk at pröva utomparlamen-
tariska medel,  skulle svagheter i  programarbete,  medlemsskolning och 

20 förberedelser av opinionen utanför partiet  i  det korta t idsperspekti
vet ha utgjort  effektiva hinder för at t  sådana experiment skulle kunnat 
lyckas. Några utomparlamentariska handlingsalternativ med utsikt t i l l  
snara vinster var i  praktiken inte i  sikte.  

På detta område kan rätt  specifika jämförelser göras med utvecklingen 
i  de skandinaviska grannländerna. Tilltagande motsättningar mellan den 
parlamentariska polit ikens betingelser och de vidgade arbetsmarknads-
stridernaledde även i  Danmark och Norge v id början av 3 0-talet t i l l  
erfarenheter och s lutsatser som li knade de svenska. Åtgärdernas form 
varierade dock. 

I  Danmark genomdrev den socialdemokratiska ministären Stauning 1934 
regler om koppling, dvs m öjligheter at t  sammanräkna röstetalen för 
flera samtidigt inblandade förbund i  en konflikt i  den danska medlings

lagen; Bakgrunden var en serie stora konflikter,  vilka 1931 lösts så 
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att  medlingsmannen, då utan stöd i  lag, gjort  en koppling för att  
21 hindra småförbundens faktiska vetomöjligheter.  

Regler om omröstning och koppling infördes också i  norsk lagstif t
ning under 3 0-talets första hälft ,  delvis efter dansk förebild. I 
det fallet  var regeringen borgerlig.  Den norske riksmäklingsmannen 
kunde d ärefter använda koppling såso m a lternativ t i l l  statl igt in-

22 gripande med sk iljedom. 

För a t t  göra lagregleringen av omröstningarna överflödig lyftes dessa 
bestämmelser senare över t i l l  ett  huvudavtal mellan Norsk Ar beidsgiver-
forening och norska LO varvid samtidigt organisationerna gavs s törre 

23 möjligheter at t  inverka på hur kopplingen skulle ske. 

Under diskus sionen om omröstningsreglerna i  norska L0:s representant-
skap i  april  1934 innan lagförslaget antagits av s tortinget,  ansåg den 
socialdemokratiske stortingsmannen Nils Steen att :  

"Ingen polit iker med an svar innenfor partiet  vilde kunne t a 
ansvaret for å lede en arbeiderregjering, hvi s  man ikke kunde 
ha garanti  for at  ikke en hvilken som h elst  l i ten klikk ved 
beslutning om streik kan sette arbeidslivet i  fare.  Det vil  
jo vaere draepende for en arbeiderregjering.24, 25 

Erfarenheterna från Sverige och byggnadskonflikten frestade verkligen 
P f )  

inte en kommande norsk arbeiderpartiregering. 

I Finland var fackföreningsrörelsen svag under den na period. Det 
visas av att  finska LO förbjöds 1930.^ 

Ser vi åter t i l l  vad som skedde i  den svenska byggnadskonflikten 
1933/34 syns det ha varit  symptomatiskt at t  kopplingen av röstetalen 
för de olika inblandade a rbetargrupperna (som utför des av LO och inte 
av något statligt organ) framtvangs av situationen. Under e t t  t idigare 
skede av konflikten ansåg nämligen landssekretariatet det "formellt  
r iktigt" at t  varje förbund fattade beslut om medlingsförslaget för 
sig.  I slutskedet ålades de motspänstiga murarna, me d hänvisning t i l l  
det sammanlagda röstresultatet jämte en s ynbarligen annorlunda tolk
ning än t idigare av LO-stadgarnas § 8 mom 6 och 7,  av ett  enigt rep-

p o  
resentantskap att  godkänna m edlingsförslaget.  
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Förhållandet mellan s taten och arbetsmarknadsorganisationerna kom at t  
regleras efter l itet  olika l injer i  de olika länderna. Här samverkade 
olika historiska, institutionella och organisatoriska särförhållanden 
t i l l  det slutliga resultatet.  

I Sverige utvecklades regleringen genom e tt  huvudavtal mellan SA F oc h 
LO och en skärpt och byråkratisk centralisering av beslutsbefogen
heterna i  Landsorganisationen och de t i l l  denna anslutna fackförbunden. 
Eventuellt  förekommande me dlemsomröstningar s kulle endast ha rådgivande 
ställning. Samtidigt härmed utvecklades också kontakterna mellan rege
ring och o rganisationerna. 

I Norge och Danmark, där förutsättningarna för et t  stärkande av lands
organisationernas ställning gentemot medlemsförbunden inte förefaller 
ha varit  jämförbara med de m i  Sverige, och dä r medlemsomröstningarna 
i  förbunden (i  synnerhet i  Norge) hade en starkare ställning (för at t  
nämna några sannolika faktorer),  utvecklades i  s tället  vissa instru
ment för direkta statl iga åtgärder och reglerades omröstningarna. 

I  Sverige åter,  förblev de formella statliga instrumenten (medlings
institutionen bl a) svaga och utan nämnvärda befogenheter.  Staten 
bibehöll  emellertid rätten att  ingripa i  s ista hand, därest konflik-

29 ter skulle hota viktiga och omfattande sa mhällsintressen. 

5.  Lagstiftningsdiskussionen intensifierades och dess inrikt
ning förändrades3^1  

Verkningarna av byggnadskonflikten 1933/34 både i ntensifierade och 
förändrade inriktningen på lagstiftningsdebatten i  riksdagen. 

Lagstiftningskraven hade t i digare huvudsakligen bestått  i  borgerliga 
strävanden at t  åstadkomma vad man i  dessa partier ansåg vara en viss 
ordning på ar betarnas fackliga kampmetoder ge nom la gstiftning i  
tredje mans-,  samt blockad- och bojkottfrågorna. I  extremare f all  
rörde det sig också om strävanden at t  fjättra arbetarorganisationerna. 
Under f lera års t id ti l lhandahöll Allmänna Valmansförbundets Byr å för 

31 Näringsfrihet material för opinionsbildningen. 
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Diskussionen om den tredje mannen, som i nletts av bl a högermannen 
A 0 Frändens motion t i l l  riksdagen 1929, hade under 30-talet främst 
fått  bränsle från den s k Becker-konflikten 1930. Den g ällde arbe
tarnas, främst i  Handelsarbetarförbundets Stockholmsavdelning, för
sök a tt  understödja primärkonflikten vid Beckers genom a tt  fordra 

32 att  detaljhandlarna inte sålde Beckers färger.  

De r iktigt stora tredjemans-angreppen, nämligen sympati strejkerna och 
-lockouterna, syns aldrig på a llvar ha a ktualiserats under dessa dis
kussioner.  Blockad- och bojkottfrågan hade i  sin tur främst handlat om 
vissa stridsmetoder som byggnadsarb etarna i  de större städerna an
vände.  ̂  

I fotspåren på byggnadskonflikten intensifierades kraven på en lag
st iftning i  dessa frågor.  Bland de frisinnade förskjöts uppfattningarna 
starkt t i l l  förmån för lagstiftning. Även bland socialdemokraterna 
skedde en uppenbar åsiktsförskjutning i  dessa frågor.  Den utgick från 
regeringen. Bestämmande fö r denna förändring torde hotet om regim
skifte ha varit .  Man v il le beröva de borgerliga parterierna den an
greppspunkt som en ovilja at t  lagreglera tredjemans- resp blockad-

34 och bojkottfrågorna skulle utgöra. 

I  viss utsträckning syns byggnadskonflikten även ha påverkat arbetet 
med lagförslagen i  de nyssnämnda frågorna. Trettonmannakommissionen 
hade under s i t t  arbete över professor Bergendahls lagförslag upp
märksammat h ur: 

". . .allmänna diskussionens uppmärksamhet all tmera börjat fäs
tas även vid de faror,  som kun na vara förenade med s tr idsåt
gärder mot part .  Här upprullas problem av mycket s tor bety
delse.  I  s ista hand g äller det frågan om stridsåtgärders 
t i l låtl ighet överhuvud m ed hänsyn t i l l  de utomordentliga 
ekonomiska förluster,  som föra nledas av de stora arbets-
striderna. Men i  första hand g äller det sådana frågor 
som undvikande av stridsåtgärder,  vilka kunna lamslå 
arbetsområden, vilka för samhället s jälvt äro av vital  be
tydelse. . .  " 35 

Under s i t t  arbete i  trettonmannakommissionen hade också S igfrid 
Hansson och Gustaf Söderlund haft  t il lfälle t i l l  "bekymmer oc h sam-
råd" med anledning av den pågående byggnadskonflikten. 
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Det f örefaller som o m de i  SOU 1934:16 f öreslagna behörighetsreglerna 
i  någon mån uppfattats som e tt  sätt  at t  komma t i l lrätta även med 

37 problem av den ar ten byggnadskonflikten reste.  

Byggnadskonflikten förändrade emellertid utgångspunkterna för riks
dagens diskussioner om arbe tsfredslagstiftningen. Den kom, som 
Westerståhl påpekat,  at t  bilda en ny utgångspunkt för en mängd lag-

. . 

st iftningskrav. Frågan om de s k s amhällsfarliga konflikterna 
skjöts i  förgrunden. Med byggnadskonflikten under ögonen kunde denn a 
diskussion inte längre domineras av en vakthållning mot vad so m ansågs 
utgöra oarter i  arbetarnas kampmetoder.  Frågan började nu främst gälla 
"undvikandet av stridsåtgärder,  vilka kunna lamslå arbetsområden, 
vilka för samhället självt äro av vital  betydelse" och i  sista hand 
"stridsåtgärders t i l låtlighet överhuvud". Denna förändring av opinions
läget avspeglas tydligt i  et t  par motioner f rån bondeförbundet och 
folkpartiet  1934. I  en t id då s tat  och kommun ansl og avsevärda belopp 
för att  l indra arbetslösheten, var det av största vikt att  denna hjälp
verksamhet icke bragtes ur funktion genom a tt  "en eller annan grupp 
bland arbetsgivare eller arbetare företaga åtgärder,  vilka förhindra 
at t  anslagna medel kunna komma t i l l  avsedd användning", skrev bonde
förbundet.  Alla krafter borde, på de nuvarande samhällsförhållandenas 

39 grundval,  inordnas i  samhällets t jänst.  

I  än s karpare vändningar angrep folkpartiet  frågan. Det kunde bara 
råda en mening om det olämpliga och f ör samhället menliga i  at t  "före
tag och anstalter,  som ti l lko mmit i  samhällsmedlemmarnas gemensamma 
intresse, eller som hade t i l l  uppgift  att  fylla viktiga eller oavvis
liga samhälleliga behov" sk ulle tvingas nedlägga eller inskränka verk
samheten genom en arbetsinställelse.  

"Att samhällsintressen av denna vikt utlämnades åt  stridslystna 
organisationers godtycke e ller maktspråk vore ett  förhållande, 
som vore ovärdigt ett  lagbundet samhällsskick och måste m ed 
den makt sa mhället äger förhindras 

Emellertid torde särskilt  vad under de s ista åren förekommit 
utgöra ett  starkt stöd för uppfattningen, att  en sådan lagstift
ning icke bör begränsas t i l l  de i  sträng mening samhälleliga 
företagen. Av de arbetsinstäl lelser,  som under s enare år ägt 
rum ino m v årt lands industri ,  ha f lera haft en sådan återverkan 
på allmänna e ller samhälleliga intressen, at t  et t  återstäl lande 
av arbetsfreden måste anses som en samhällsangelägenhet av högsta 
vikt.  På denna punkt kan det vara nog a tt  erinra om den a ll t jämt 
pågående konflikten inom byggnadsfacket.  
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I en t id då s tat  och kommun ål ade medborgarna de tyngsta 
bördor t i l l  arbetslöshetens bekämpande bör det ej  anses 
som en förmäten fordran att  industrins produktion ej  lam
slås genom de s tridande parternas oresonlighet."40 

Lagstiftningsförslag som konsek vent f öljde upp sådana tankegångar 
skulle på e tt  helt  annat sätt  än t idigare beröra även arbetsgivar
organisationerna. Det var i  detta förändrade opinionsläge som den 
Nothinska kommittén t i l lsattes den 31/12 1934 oc h inledde sitt  knappt 
årslånga arbete5^ 

Den socialde mokratiska regeringens intensiva intresse för att  frågan 
måste regleras,  framgick av statsminister Per-Albin Hanssons anförande 
i  remissdebatten 1935: 

". . .fackföreningsrörelsen liksom andra makter i  samhället 
måste underordna sig det allmänna intresset och i nrätta sig 
efter det allmänna rättsmedvetandet.  I  en demokratisk ordning 
kan det icke prutas på den samhällel iga överhögheten. Samhäl
lets intresse är det främsta 

Det f inns vissa fall ,  då en grupp driver si t t  intresse på e tt  
för samhället skadligt sätt .  Det är då naturligt at t  samhället 
tuktar sådant. . ."42 

Vid riksdagsbehandlingen den 1 juni 1935 föll  förslagen t il l  lagstift
ning i  tredjemans- resp blockad- och b ojkottfrågorna. I  anslutning 
härtil l  hoppades Per-Albin Hansson att  arbetsmarknadsorganisationerna 
genom öve renskommelser skulle undanröja "vad man allm änt anser vara 
missförhållanden" 

Nothinkommittén hade då arbetat sedan januari.  Den 25 juni 1935 höll  
direktör Gustaf Söderlund, på initiativ av S igfrid Hansson ett  föredrag 
vid L0:s s kola i  Brunnsvik.^ Därvid framhöll Söderlund nödvändigheten 
av at t  parterna på arbetsmar knaden inriktade sig på a t t  ordna sina 
mellanhavanden själva och därvid göra all t  för att  inte staten skulle 

45 känna sig tvungen a tt  ingripa. 

Efter valet hösten 1936 f ick andra kammaren en sådan samman sättning a tt  
lagstiftning inte längre skulle kunna ske mot d et socialdemokratiska 

46 partiets vilja.  
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I remissdebatten 1937 t i l lkännagav statsminister Hansson at t  det 
socialdemokratiska partiet  ansåg att  samhället hade rätt  t i l l  kont
roll  även över den betydande eko nomiska makt som fackf öreningsrörelsen 

47 4g representerade. '  Då hade den Nothinska kommittén redan avlämnat s in 
utredning för ett  år sedan och förhandlingarna i  Saltsjöbaden hade in
letts .  

6. Betänkande o m folkf örsörjning och a rbetsfred: lagstif tning 
eller åtgärder från organisationerna själva? 

L0:s representantskap diskuterade förslagen t i l l  lag från professor 
Bergendahl (SOU 1933:36) och från trettonmannakommissionen (SOU 1934:16) 
medan byggnadskonflik ten pågick. Kritiken mot de framlagda lagförslagen 
var omfattande. Under disku ssionerna i  februari 1934 o m Be rgendahls 
förslag vädjade s ocialminister Möller a tt  LO åtminstone inte skulle 
ställa sig principiellt  negativa t i l l  lagstiftning i  de frågor utred-

49 ningen gällde.Regeringsskifte hotade. Redan v id mötet i  februari 
svarade representantskapet på Möllers vädjanden ge nom a t t  anta ett  ut
talande. Fackföreningsrörelsen vil le inte principiellt  avvisa en lag
stif tning även om denna berörde dess egen verksamhet sade s det.  Skälen 
härtil l  angavs vara fackföreningsrörelsens omfattning, dess ekonomiska 
och sociala ställning i  samhället,  dess starka krav på s ociallagstift
ning och de ss socialistiska orientering med därav följande krav på 
långtgående sa mhällelig reglering av det ekonomiska l ivet.  En lagstif t
ning borde dock "företagas i  samband m ed en sådan allmän reglering av 
näringslivet som möjliggör för detta at t  planmässigt arbeta i  samhäl
lets och behovstil lfredsställelsens t jänst i  s tället  för den p rivata 
profitens". Trots den uppenbara socialistiska klangen i  uttalandets 
kläm, framgick vid mötet a t t  en förändring av produktionsförhållandena 

50 inte ansågs vara en nödvändig f örutsättning för at t  godta lagstiftning. 

Regeringens direktiv t i l l  Nothinkommittén innebar at t  arbetsfredslag
stiftningen skulle företagas i  et t  vidare sammanhang. Statsminister 
Hansson pekade på den roll  som arbe tsfredsfrågan haft de senaste de
cennierna. Den var inte enbart av betydelse för arbetsmarknadsorga
nisationerna, utan även av stor samhällelig vikt.  Ett  statl igt in
gripande motiverades främst där viktiga allmänna intressen äventy
rades genom ko nflikterna. 
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"Hur v iktigt det än är att  oundvikliga strider hållas inom 
ramen f ör vad allmän rättskänsla bjuder,  är uppenbarligen det 
stora samhälleliga intresse, som här anmäler s ig,  att  motverka 
störningar i  det ekonomiska l ivet samt at t  trygga produktio
nens normala gång och en jämn folkförsörjning."51 

Till  att  utföra utredningen utsågs Torsten Nothin (ordf) och Frans 
52 Severin ti l lsammans m ed d ir Elof Ericsson vid Åtvidaberg. 

Den s  k Mammututredningen byggdes upp i  två huvud-avsnitt,  det första 
om folkförsörjningen och det andra om arbets freds prob1emet.  Vägledande 
för organisationernas förhållande t i l l  staten och t i l l  varandra skulle 
vara "skyldigheten för den en skilde och den sammanslutning, vilken 
han ägnar s i t t  intresse och arbete,  at t  underordna sig staten, och 
att  för det allmännas bästa finna sig i  de begränsningar,  som ansvar 

53 och samhällskänsla ålägga". 

I  betänkandets första del om folkför sörjningen skisserades sådana 
utredningar,  praktiska åtgärder och förberedelser jämte or ganisato
riska anstalter som kun de vid tagas för att  underlätta en statl ig 
poli t ik med motkonjunkturel la inslag och för att  i  möjlig mån under
lätta produktionens t i l lväxt och avsättning. Målsättningen angavs vara 

54 at t  uppnå en stor och säker nationalinkomst.  

I  det andra huvudavsnittet  diskuterades dels vissa övergripande för
utsättningar för samhällsfreden, såsom god och s kälig inkomstfördelning 

55 och de bästa möjliga arbets- och levnadsförhållanden. I inkomstför
delningen ingrep redan s taten via bl a skattepolitiska och socialpoli
tiska åtgärder.  Det bestående samhällets konstruktion satte emellertid 
i  praktiken vissa gränser för omfördelningen. Företagsamhet och initia
tivkraft  fick icke hämmas. 

Lönefördelningen genomfördes utan statl iga ingrepp av arbetsmarknads
organisationerna. I samhällsfredens intresse var det viktigt at t  und
vika all tför stora olikheter i  löneställning mellan olika arbetar
grupper.  

För a t t  därutöver nedbringa arbetsstridernas avtal och omfattning 
föreslogs åtgärder eller särskilda undersökningar om s k s amhällsfar-
1 i  ga konflikter,  och tredjemans- resp blockad- och b ojkottfrågorna. 
Beredskapslagstiftning föreslogs utarbetas för de särskilda fall  
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"då så stora samhällsintressen stå på s pel,  at t  staten icke kan av
vakta den t idpunkt» då parterna kunna vara beredda a tt  träffa upp
görelse".  

Inom ram en f ör detta omfattande utredningsperspektiv diskuterade 
kommittén önskvärd a förändringar i  arbetsmarknadsorganisationernas 
beslutsstruktur.  Avgörandena i  viktiga frågor borde c entraliseras.  
Detta var Nothinkommitténs huvudlinje på denn a punkt: 

"överhuvud taget torde det erfordras et t  starkare och i  för
hållande t i l l  de enskilda medlemmarna och underlydande före
ningar självständigare organisationsväsende för at t  föreningarna 
på arbetsmarknaden, särskilt  arbetarorganisationerna (min emfas. 
SH), sk ola bli  i  t i l lfälle att  kontrollera sig själva och sin 
verksamhet.  Enligt vår mening l igger i  ett  starkt organisations
väsende den bästa garantien för samhällsfreden."56 

De stadg eförändringar som här förutsattes,  skulle främst komma a t t  
beröra arbetarorganisationerna. Förhandlarna i  dessa hade inte all t id 

57 rätt  att  slutligt godkänna a vtalsförslag. 

Normalstadgarnas antagande i  LO-förbunden främjade mö jligheterna t i l l  
arbetsfred, ansåg utredningen i  konsekvens med d et nyss citerade. 
Värdet av normal stadgarnas bestämmelser var dock inte odiskutabelt .  
Även o m det var en riktig princip at t  omröstningarna endast var väg
ledande, och fö rbundets styrelse hade det slutliga avgörandet i  sin 
hand, kunde det tänkas att  en förbundsstyrelse "i  en verkligt krit isk 
situation" drog s ig för att  godkänna e t t  medlingsförslag som av slagits 

. .  .  .  58 i  omrostnmgar. 

Kommittén ansåg det mindre lämpligt at t  förslag som godkä nts av par
ternas förhandlingsdelegerade överhuvud t aget gjordes t i l l  föremål 
för omröstning. Båda sidor borde fö reträdas av ombud so m hade ful lmakt 

59 att  fatta definitiva beslut.  

Även från andra utgångspunkter borde omröstning sreglerna ses över.  
Särskilt  borde uppmärksammas "spörsmålet om förhindrande at t  et t  med
lingsförslag förkastas genom motst ånd från ett  eller annat mindre 
förbund".6 0 '  6 1  
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Topporganisationernas inflytande borde st ärkas då det gällde godkän
nande av förslag t i l l  uppgörelse och beslut om stridsåtgärder om 
konflikten berörde flera förbund. Detsamma föreslogs även beträffande 

62 beslut om stri dsåtgärder.  

På arbetsfredsområdet borde e rforderliga åtgärder i  första hand gen om
föras av organisationerna själva. "Genom e tt  dylikt förfaringssätt  
skulle också vinnas den fördelen att  ingripandet icke skulle kunna 

fi? 
framstå som r iktat mot någon viss samhällsklass." Viss ramlagstift-

64 ning övervägdes dock under alla omständigheter.  

Skulle emellertid inte organisationerna själva kunna genomföra en 
lösning, kvarstod lagstiftning som möjlighet i  sista hand (SOU 1935:65, 
sid 109).  Som t i digare nämnts föreslogs samtidigt särskild beredskaps
lagstiftning förberedas för att  möta si tuat ioner sådana som de n bygg-
nadskonflikten 1933/34 hade a ktualiserat.  

7.  Huvudavtalsförhandlingarna 1936-38: organisationerna föredrar 
egna åtgärder 

Efter byggnadskonflikten 1933/34 utvecklades riksdagsopinionen i  sådan 
riktning att  både S AF oc h LO i  viss utsträckning hotades av statliga 
ingripanden. Socialdemokraternas växande representation innebar nu inte 
längre någon räddning för LO u ndan lagstiftningshotet,  vilket syrligt 
konstaterades av en del fackligt aktiva. Även f ör arbetsgivarorganisa
tionerna t il l tog i  vissa avseenden riskerna för laglig reglering. 
Dessa risker skulle inte minska m ed e tt  ökande ant al socialdemokratiska 
riksdagsmän.^ 

I detta läge blev arbetsmarknadsorganisationerna i  viss bemärkelse 
"bundsförvanter" gentemot "polit ikerna". När Nothin-kommittén lagt 
fram sin utredning och i  denna pekat på möjlighet en för organisatio
nerna a t t  i  viss utsträckning väja för lagstiftningshotet genom eg na 
åtgärder kunde SA F oc h LO p å informella och formella vägar också snart 
bekräfta organisationernas gemensamma vil ja at t  pröva denna m öjlighet.  
Några a llvarliga invändningar mo t att  pröva förhandlingar torde knap
past ha funnits inom SAF. 
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Därefter togs kontakter med regeringen, varvid organisationernas 
hållning syns ha präglats av en bestä md s trävan att  hålla "lagstif-

C O 
tarna" utanför.  Förhandlingarna inleddes i  mycket tät  kontakt med 
Nothinkommitténs resonemang och synpunkter och synbarligen i  en mycket 
bestämd avsikt at t  undkomma lagstiftningsingripanden. De kom at t  utgå 
från en inventeringsplan som S AF u pprättat  mot bakg rund av SOU 1935:65, 
sid 91-134, dvs det avsnit t  i  Mammututredningen som behand lade ar bets-

69 fredsproblemet.  

Arbetsfredsfrågan var central.  Fyra av huvudavtalets fem k apitel ägna
des också åt  at t  söka reglera frågor som ak tualiserats av riksdags
diskussionerna om arbet sfredsfrågan. 

Arbetsfredsproblemet som det då diskuterades kan delas upp i  åtminstone 
tre delproblem. Vi kan därvid följa den tr edelning SAF o ch LO t i l lämpade 
i  huvudavtalets s  k allmänna motivering när de kommenterade un derlaget 
t i l l  lagstiftningskraven. 

För d et första gällde det "de s tora avtalskonflikternas menliga inverkan 
på landets ekonomiska l iv".  Denna formulering åsyftade uppenbarligen 
problem av den art  som främ st byggnadskonflikten bidrog t i l l  att  ska-
pa.7° 

För d et andra hade lagstiftnings krav m otiverats med a t t  "vissa arbets-
konflikter vore av beskaffenhet at t  förhindra upprätthållandet av 
nödvändiga samhälleliga funktioner".  I  praktiken hade det här rört  sig 
om m era "lokala samhällsintressen".^ För denn a typ av konflikter accep
terade organisationerna benämningen s amhällsfarliga. En s ärskild under
sökning av deras omfattning och karaktär åren 1931-35 v isade at t  det 
rörde sig om 18 konfliktfall ,  varav 9 inom dros k-,  omnibuss- e ller 
åkerirörel ser.  4 fall  gällde gatu-,  vatten- och avloppsanläggningar 
inom ko mmuner. 2 fall  gällde skorstensfejeriarbete.  1 fall  telegraf-

72 och telefonarbete.  

För d et tredje hade krav på lagstiftning motiverats med a tt  "i  den 
fackliga stridsföringen använts metoder,  som i  särskilda fall  medfört 
obehörigt intrång i  medborgares personliga frihet eller eljest  varit  
otil lbörliga". Här avsågs uppenbart sådana speciella stridsmetoder 
vilka reglerades i  huvudavtalets kap IV, dvs bl a tredjemans-,  
blockad- och bojkottfrågorna. 
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Av dessa tre grunder t i l l  lagstiftningskraven torde den första ha 
varit  den viktigaste,  om vi ser saken ur "riksdagspolit ikernas" pers
pektiv. SAF oc h LO sökte reglera denna fråga ti l lsammans med de s k 
"samhäl1sfarliga konflikterna" (kategori två härovan) i  huvudavtalets 
kap V . I  detta kapitel utlovade organisationerna at t  skyndsamt pröva 
varje konfliktsituation där skydd för et t  allmänt intresse påkallades 
av endera organisationen eller av offentlig myndighet.  Organisatio
nerna s kulle,  om majo ritet  vanns för ett  undvikande eller hävande, 
helt  eller delvis,  av en sådan konflikt,  också utan dröjsmål vidta 
åtgärder för att  genomföra en uppgörelse mellan de berörda parterna. 
I kap I inrättades det behövliga gemensamma organet,  arbetsmarknads
nämnden. 

Eftersom bestämmelserna i  kap V t i l lkommit för att  göra lagstiftning 
överflödig, kunde inte arbetsmarknadsnämndens kompetensområde begränsas 
t i l l  att  enbart avse konflikter mellan SA F oc h LO. "De kunna också 
bringas i  t i l lämpning i  sådana konfliktsituat ioner,  där part  i  kon
flikten icke är ansluten t i l l  någondera av de centrala organisatio-

73 nerna". överenskommelserna i  kap V var bindande för SAF oc h LO även 
utan at t  de anslutna förbunden godkänt huvudavtalet.  

I  övrigt överenskoms en omfattande förhandlingsordning i  kap I I ,  som 
måste gen omgås innan tvister fördes inför arbetsdomstolen eller för
anledde stridsåtgärder,  vissa smärre inskränkningar i  arbetsgivarnas 
utövning av § 23 i  kap III  och vissa begränsningar i  de ekonomiska 
str idsåtgärderna (bl a blockad-,  bojkott-jämte tredjemans-frågorna) 
i  kap IV.7 4  

Frågan om besluts förhållandena inom organisa tionerna (och det var i  
praktiken främst beslutsförhållandena inom L O och fackförbunden det 
gällde) fanns med på den inventeringsplan SAF up prättat  mot bakg rund 
av Nothinkommitténs betänkande. Dessa problem var också föremål för 

75 diskussioner den 24-29 aug usti  1936. Denna fråga kom emellertid icke 
att  regleras avtalsvägen mellan SA F oc h LO. I  stäl let  åtgärdade LO 
saken på egen hand ge nom si n stora stadgereformation vid kongressen 
1941. Att detta var på väg att  ske hade man g ivit  SAF antydningar om 

7 c 
under huvudavtalsförhandlingarnas gång. 
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8. LO: s  stora stadgereformation 1941 

Utåt sett  har motion nr 224 vid L0:s kongress 1936 kunnat uppfattas 
som inledningen t il l  arbetet på LO:s stora stadgereformation 1941. 
Denna motion hade emellertid en något s peciell  förhistoria av inoffi
ciella resonemang och konferenser under 30-talets första hälft ,  där 
efterhand agerandet vid 1936 å rs kongress och motion n r 224 kom att  
förberedas 

August Lindberg syns ha tagit  init iativet t i l l  dessa sammankomster 
(uppger Karlbom). Uppgifterna om deltagande ts omfattning varierar.  
Enligt Karl bom deltog representanter för de s törre industri  förbunden, 
enligt Lind samtliga industri  förbund. För en samordning av förbundens 
lönerörelser och en större enhetl ighet i  dessa talade företrädesvis 
förbunden i  exportindustrin (uppgav Lindberg vid LO-kongressen 1941). 

Idégivare t i l l  motion hr 224 var Gunnar Andersson (uppger Nilsson).  
Westerlund från Metall  industriarbetareförbundet och Karlbom skrev 
utkast.  Karl boms förslag godkändes och Metall  bar fram detta som 
motion nr 224 vid 1936 å rs LO-kongress (Lindberg, enligt Ullenhag).  

I  de avslutande att-satserna i  denna motion kopplades f örslaget at t  
revidera LO-stadgarna t i l l  målsättningen att  uppnå större planmässig
het i  lönerörelserna och at t  möjliggöra förandet av en s olidarisk 
lönepolitik i  syfte at t  understödja de lägst betalda arbetargrupperna. 

I  det sista stycket före att-satserna har emellertid förslaget om e n 
stadgerevision förutom t i l l  de nyssnämnda målsättningarna även kopplats 
t i l l  "vad som här anförts".  I motionens brödtext hade bl a också påpe
kats at t  "avgörandena på arbetsma rknaden ha s ina återverkningar på hela 
samhällets ekonomiska l iv".  

Den l önepolitiska motiveringen uppges ha varit  bestämmande f ör både 
78 motionen och s ekretariatsutlåtandet.  Under a rbetet i  femtonmanna-

kommittén synes emellertid ett  annat motiv ha trätt  i  förgrunden, 
"nämligen angelägenheten att  utrusta landsorganisationens ledning med 
fullmakter,  som möjliggör för densamma a t t  utåt representera och hävda 
den samlade rörelsens intressen, med beaktande av det samhällsansvar,  
som åv ilar rörelsen, och t i l l  avvärjande av lagstiftningsingripanden 

7Q 
i  den fa ckliga friheten". 
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Vilka syften som än må ha väglett  de informella förberedelserna t il l  
LO:s kongress hösten 1936, l iksom författandet av motion nr 224, så 
kom arbetet i  femtonmannakommittén, (som t i l lsattes i  kraft  av beslu
tet  vid 1936 å rs kongress) främst at t  utnyttjas för at t  söka lösa de 
problem so m r ests av kraven på lagstif tning i  arbetsfredsfrågan, 
Nothinkommitténs förslag jämte de i  maj 1936 in ledda huvudavtals-
förhandl ingarna. Av undertecknarna från LO t i l l  huvudavtalet 1938 
deltog samtliga utom en , nämligen Johan Larsson, också i  femtonmanna-
kommitténs arbete.  Arnold Sölvén deltog i  den sä rskilda stadgekom-
mitt&n 8 0   mittGH. 

I L0:s nya målsättningsparagraf (§ 1) lovade landssekretariatet bl a 
at t  leda förbundens fackliga verksamhet under hänsynstaga nde t i l l  
"den enskildes rätt  och samhällets berättigade krav". Det syns rim
ligt at t  tolka formuleringen "den enskildes rätt" så att  den syftade 
på sådana yt tringar av de fackliga organisationernas verksamhet so m 
riksdagsopinionen önskat tukta med förslagen i  tredjemans- respektive 
blockad- och bojkottfrågorna. "Samhällets berättigade krav" i  sin tur 
åsyftade rimligen dels den problematik som främst byggnadskonflikten 
aktualiserade, och dels sådana me r lokala företeelser som främst den 
borgerliga riksdagsopinionen hade uppmärksammat under benämningen 
"samhällsfarli  ga stridsåtgärder".  

För att  kunna uppfylla de åtaganden LO gjort  i  och med antaga ndet av 
huvudavtalet 1938 (i  kapitlen I och V), stärktes landssekretariatets 
kontroll  över förbundens stridsåtgärder.  För a tt  förbundens s tyrelser 
i  sin tur skulle kunna genomföra de uppgifter de å lades av landssek
retariatet eller representantskapet,  gjordes nu nor mal stadgarnas be
stämmelser t i l l  krav för medlemsskap i  LO i  de stycken som avsåg samt
liga viktiga med a vtalsrörelser förbundna beslut.  

Nothinkommitténs uttalanden hade i  rimlig grad beaktats.  En lagstiftning 
i  dessa ämnesgrupper kunde s vårligen ha s krivits mycket anno rlunda, kon-

81 kluderar Casparsson. 

L0:s stora stadgeförändring 1941 sam manhängde inte med den s olidariska 
lönepolitiken. Däri har Hadenius, enligt min uppfattning, helt  rätt .  
Hans bevisning för denna negativa tes är också, enligt min uppfattning, 
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82 eftertrycklig. Men byggnadskonflikten 1933/34 och de åtgärder 
LO då tvangs vidta,  utgjorde mer än ett  första steg i  den ce ntra
lisering som sedan s kulle följa.  Den problematik som då a ktuali
serades, om arbetsmarknadsorganisati onernas och de utomparla-
mentariska stridsåtgärdernas förhållande t il l  de beslut om lan 
dets polit ik som avgjordes i  regering och riksdag, var vad som främst 
drev fram både hu vudavtalet 1938 och LO:s stora stadgereformation 
1941. I  den lösning som utvecklades på basis av specifika svenska 
förutsättningar,  utgjorde huvudavtalet och stadgeförändringens 
byråkratiskt central isti  ska moment två med varandra integrerade 
delar.  Huvudavtalet krävde vidgade befogenheter av LO för at t  åta
gandena i  kap I och V skulle vara verksamma. Därutöver krävdes ett  
stärkande av förbundsstyrelsernas befogenheter som en konsekvens av 
huvudavtalet jämte Nothinkommitténs krav för at t  befrämja arbets
freden i  samband m ed a vtalsrörelserna i  övrigt.  Alternativet hade 
varit  lagstiftning. Riksdagen godtog den lösning arbetsmarknadsor
ganisationerna på d etta sätt  hade genom fört och lagstiftningskraven 
avtog. 

9.  Några materiel la betingelser som bidrog t i l l  utvecklingen 
av arbetsfred och huvu davtalsförhandlingarnas genomförande 

Trettiotalets första år präglades av en serie omfattande arbetsmark
nadskonflikter.  I  samband m ed en av dessa ledde insats av militär 
trupp mot f olk t i l l  att  arbetare dödades. Det var i  Ådalen 1931. 
Blott  fem å r efter sista krisåret 1933 seg rade emellertid samarbets-
strävandena stort  när huvudavtalet undertecknades mellan SAF oc h LO. 
Detta skedde i  ett  land som t i digare varit  känt som Eur opas strejk
land par preference. 

Det kan vara skäl att  sammanställa några grova måt t på den ekonomiska 
utvecklingens sannolika verkningar för att  den vägen spåra några be
tingelser t i l l  ovannämnda utveckling. Görs inte detta förblir  det helt  
oförklarat varför de representativa organens åtgärder kunde godtagas 
bland de fackliga organisationernas medlemmar och bland arbetarna ute 
på fö retagen. 
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Som en följd av 30-talskrisen skärptes motsättningarna på den svenska 
arbetsmarknaden. När krisens effekter gjorde sig mer kännbara i  det 
svenska näringslivet ,  hade Sv enska Arbetsgivareföreningen förberett  
en organiserad aktion i  syfte att  reducera de utgående lönerna under 
avtalsrörelsen 1931-32. 

I  f lera viktiga industrisektorer resulterade de skärpta motsättningarna 
i  öppna str ider.  Arbetarorganisationerna gick t i l l  försvar mot reduk
tionskraven. En viktig pådrivande fa ktor underifrån var nej-majorite-

84 ter i  medlemsomröstningar om framlagda avtalsförslag. 

Slutresultatet av striderna om löneutvecklingen under krisåren bör nog 
för arbetarnas del genomsnittl igt värderas som förh ållandevis gott .  
Visst tvangs de acceptera lönereduktioner överlag. Men d etta ger 
knappast anledning at t  utan reservationer beteckna uppgörelserna 

85 som nederlag för dem o ch framgångar för arbetsgivarsidan. Utgångs
läget var inte t il l  arbetarnas fördel.  Arbetslösheten var stor och 
stigande. Trots i  f lera fall  ansenliga utgångskrav på lönereduktioner 
var de s lutl iga sänkningarna av medel t imförtjänsterna 1930-33 r ätt  
måttliga.^® 

87 Olika sifferuppgifter gör det sannolikt att  åtminstone de heltids-
sysselsatta manliga arbetarna i  hemmamarknadsindustrin g enomsnitt l igt 
lyckades bevara sin reala lönenivå under perioden 1929-33. Den reala 
timlönen s teg exempelvis,  enligt en uppgift ,  1929-1932 m ed 9 ,6 pro-

88 cent för de svenska a rbetarna. 

Under sa mma period minskades arbetstiden genomsnittl igt i  hela indu
strin med ca 10 procent.  Arbetstidsförkortningarna var emellertid 
större i  exportindustrin än i  hemmamarknadsindustrin,  där den i  

89 genomsnitt  var 6 procent under krisens svåraste år 1933. 

Medelårsförtjänsten för vuxna manliga industriarbetare sjönk 1929-33 
med 12 procent inom konkurr ensindustrin och med 9 procent inom h emma-

90 marknads industrin.  

Sänkningen av levnadskostnaderna (samtliga utgifter inkl skatter) 
91 under motsva rande pe riod rörde sig om nära 9,5 procent.  



49 

Även om sta tist iken är behäftad med m ånga brister och felkällor,  och 
beräkningar av detta slag på s in höjd kan ge en grov uppfattning om 
de stora tendenserna, syns det som o m d e hel t idssysselsatta manliga 
arbetarna i  hemmamarknads industrin i  s tort  kunnat bevara s in reala 
konsumtionsstandard. Motsvarande ka tegori arbetare i  exportsektorn 
tvangs däremot, enligt dessa grova mått,  acceptera en måttlig real 
Sänkning. 

Til l  bilden bör emellertid samtidigt fogas at t  produktionsvolymen 
Q ?  

per arbetstimme 1929-3 3 s teg med 17 procent.  

Beräkningarna öv er standardutvecklingen döljer med a ll  sannolikhet 
avsevärda ski 11 nader mellan o lika grupper bland arbetarna och olika 
orter.  De säge r framförallt  inget om förhållandena för de arbetslösa 
och de undersysselsatta.  Siffrorna kan däremot i  grova drag ge en del 
av bakgrunden t i l l  varför protesterna från arbetarna och de fackliga 
striderna under krisåren inte fick större omfattning än vad so m blev 
fal let .  

För industrin sänktes lönesumman under denna period. Bakom de nna sänk
ning syns främst permitteringar och en minskning av den ge nomsnittl iga 

93 arbetstiden ha legat.  

För den organiserade industrins del torde slutresultaten av lönesänk
ningsaktionerna i  jämförelse med dess kostnader knappast ha f ramstått  
som så betydande a t t  de, i  det rådande internationella läget,  reserva-
tionslöst motiverade en upprepning av försöken. Till  kostnaderna hörde 
för övrigt inte bara produktionsbortfallet  och eventuella orderförluster 
på e xportsidan, utan även förluster i  relationerna t i l l  arbetarna. Goda 
relationer t i l l  arbetarna var en faktor av stor betydelse för utveck
lingsmöjligheterna, i  synnerhet för exportindustrin.  Hänsynen t i l l  det 
ordnade partsumgänge so m höll  på a t t  växa fram ut gjorde en modererande 
faktor.  

Under f örsta halvåret 1933 kunde också andra utvägar skönjas,  som m edgav 
94 reduktion av lönernas realvärde indirekt via prisstegringar.  
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Denna utväg t i l l  anpassning av lönenivån, med indirekta lönesänkningar 
genom p risutvecklingen, hade också Wigforss markerat at t  han och rege-

95 ringen kunde g odta. 

Exporten steg åter från och med 1933 oc h importen från och med 1934. 
Under åt erstoden av 30-talet steg produktionsvolymen bl a t i l l  följd 
av ökat arbetarantal,  ökat uttag arbetstimmar per år,  ökad insats av 
drivkraft  i  produktionen och en stegrad produktivitet .^ 

Den reala årslönen steg och därmed också levnadsstandarden för de 
97 sysselsatta arbetarna. Löneutvecklingen sl äpade emellert id efter 

98 utvecklingen av produktionsvolym och partipriser.  

Samtidigt som de sysselsatta arbetarnas levnadsstandard kunde förbätt
ras under perioden, vidgades också utrymmet för industriinvesteringar
na. Löneandelen av förädlingsvärdet sjönk och industrins faktiska in-

99 vesteringar steg. 

Den f aktiska ekonomiska utvecklingen bidrog sålunda t i l l  att  klassmot
sättningarna avtog, vilket också direkt kan avläsas i  konfliktstati
stiken för denna del av 30-talet.  Arbetslösheten höll  sig dock ö ver,  
snarare än under t io-procentnivån fram t i l l  krigsutbrottet  vilket bör 
medtagas i  bedömningen av realstandardutvecklingen för arbetarklassen. 

Arbetsfredens och samförstå ndets ideologi propagerades ihärdigt av 
ledande socialdemokrater i  parti  och f ackföreningsrörelse.  Att arbets
fredssträvandena blev mer än förhoppningar,  löften och propaganda sam
manhängde eme llertid med d et vidgade ekonomiska utrymme so m utvec k-
1 ingen under perioden medgav. När striderna om avtalsinnehållet avtog 
och tom reala löneförbättr ingar kunde uppnås en bart genom förhan d
lingar,  avtog också striderna om sättet  at t  besluta om avtal sinne-
hållet .  De representativa förhandlingsformerna befästes successivt 
i  praktiken. 

I samband m ed e t t  känsligt läge i  huvudavtalsförhandlingarna prövades 
under av talsrörelsen 1937 i  större skala än t idigare metoden me d s  k 
förhandsförhandlingar,  dvs de gamla avtalens gilt ighetstid förlängdes, 
varefter förhandlingarna om de nya fördes under f redsplikt i  enlighet 
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med 1928 å rs kollektivavtalslag. Denna förhandlingsform hade t idigare 
prövats av arbetsgivarorganisationerna i  en del förhandlingar.  Den 
hade också aktualiserats i  diskussionerna under Saltsj öbadsförhand-
lingarna. Åtgärden berörde 1937, enligt Industrias beräkningar,  
ca 60 000 ar betare,  vilket motsvarade ca 30 procent av det då uppsäg
ningsbara avtalsmaterialet.  ̂  

Ett villkor från SAF:s sida at t  godta denna förhandlingsform hade 
varit  att  medlemsomröstningarna undveks. Så skedde också , och Indust
ria hälsade i  efterhand dessa avtalsförhandlingar som "en s eger för 
representationssystemet,  som mås te anses vara arbetsfredens säkraste 

102 stöd", vilket också hade varit  Nothin-kommittens uppfattning. 

Under kriget blev däremot reallöneutvecklingen negativ för arbetarna. 
Borgfreden kom tr ots detta at t  dominera utvecklingen även på a rbets
marknaden. Under intrycken från de tyska arméernas t i l l  synes obetving
liga frammarsch de första krigsåren och trycket av ockupationen av 
Danmark och Norge var tendenserna starka at t  förbereda sig för en 
anpassning t il l  et t  tyskdomineråt e fterkrigseuropa. I  et t  sådant 
Europa s kulle de fackliga organisationerna inte ha nämnvärt manö ver
utrymme. 

Speciell t  t i l l  bakgrunden t i l l  1941 å rs L0-kongress hörde även a tt  
toleransen mot opposition från vänster,  vare sig den va r av vänster-
socialdemokratisk eller kommunistisk extraktion, hade reducerats i  
fotspåren på finsk-ryska vinterkriget 1939-40. 

Av den na kortfattade sammanställning av vissa siffermått på utveck
lingen framgår dessutom a tt  frågan om lön evolymens utveckling i  för
hållande t i l l  investeringsutrymmet inom in dustrin knappast torde ha 
aktualiserats som e t t  ekonomiskt polit iskt problem under 30-talets 
senare del.  Den f aktiska utvecklingen medgav samtidigt både en viss 
real standardhöjning för de sysselsatta arbetarna och en ökning av 
investeringarna. Det viktigaste stabiliseringspolitiska problemet 
under 3 0-talet var arbetslösheten. 
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Även o m enskild^ funktionärer inom L O (främst Albin Lind) redan under 
denna period började utveckla diskussioner kring den s olidariska löne
polit ikens innebörd, förutsättningar och medel,  så förblev dessa 
ideologiska bidrag utan faktiska verkningar på den praktiska verk
samheten på LO-nivå. Först i  samband m ed e fterkrigstidens full  syssel
sättningsekonomi och de fackliga organisationernas dit t il ls ojämför
liga marknadsmöjligheter att  genomdriva löneökningar,  förbands den 
solidariska lönepolitikens ideologi med et t  för LO ytterligare vidgat 
samhällsansvar.  Detta kom d å även att  innefatta ett  visst  ansvar för 
löneutvecklingens omfång. Detta skall  kort beröras i  ett  avsnitt  något 
längre fram. 

10. Enhet,  samarbete och kvarstående motsättningar 

Nya förhandlingsformer utvecklades. Tidigare möjligheter för medlems
opinionen at t  manifestera sig kollektivt avskaffades successivt inom 
förbunden och 1941 s lutl igt inom hela LO. Konfliktstatistiken visade 
en sjunkande tendens där det enda b etydelsefulla undantaget utgjordes 
av året 1938 (byggnadsbranschen igen).  Samarbetet utåt och enheten 
inåt var all tså vad som dom inerade b ilden under 30-talets senare del.  

Detta innebar dock inte att  konflikterna på arbetsm arknaden avskaffats.  
1930-34 förlorades i  genomsnitt  per år ca 2,5 miljoner arbetsdagar i  
konflikter på arbetsmarknaden. 1934-38 fö rlorades i  genomsnitt  per 
år ca 0,8 miljoner arbetsdagar av samma anledning. Konfliktnivån 

103 hade sålunda sjunkit  t i l l  en tredjedel av den under k risåren. 

Inte heller var enheten bakom de n lönepolitik som de facto blev följden 
av de nya förhandlingsformerna total.  Detta indikeras av den fram
växande löneglidningen. 

Från at t  under 20-talet och början av 30-talet sannolikt ha s varat för 
en mycket ringa andel av löneutvecklingen, började löneglidningen mot 
30-talets slut att  öka i  betydelse. 1936-39 st eg den genomsnittl iga 
industri  arbetarelönen med ca 15 procent total t .  Samma period skattas 
löneglidningen t i l l  sammanlagt 3-5 procent räknat på 193 6 års för
tjänstnivå. För vissa industrisektorer kan löneglidningen för 1938 
och 193 9 skattas ganska exakt då de åren inga avtalsmässiga löneök
ningar genomfördes. Enligt SAF-statist ik ökade t imförtjänsten (exkl 
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t i l lägg och förmåner) för exempelvis metallmanufaktur m ed 2,8 procent,  
mekaniska verkstäder 2,3 procent och pappersbruk 2,1 procent.  

Under andra världskriget,  då reallöneutvecklingen under ramavtals
uppgörelserna var negativ, t i l l tog löneglidningen och svarade för 
inte mindre än ca 1/3 av löneutvecklingen. Under e fterkrigstiden, 
slutl igen, skulle denna nya och centralt  icke sanktionerade verksam
het antaga sådana proportioner att  den kom att  definieras som e tt  
problem f ör den eko nomiska polit iken och huvudorganisationerna.^ 

11. Sammanfattning 

Den ekon omiska krisens verkningar och de t i l l tagande effekterna av 
de stora arbetsmarknadskonflikterna under krisåren, främst av bygg
nadskonflikten 1933/34, tvang staten att  vidga s i tt  inflytande över 
den ekon omiska polit iken och arb etsmarknadsorganisationerna samt att  
söka bemästra arbetsfredsproblemen. Tendenserna var l ikartade i  andra 
västeuropeiska länder och inte bundna t i l l  partifärgen på de sit tande 
regeringarna. 

Nothinkommitténs utredning (SOU 1935:65-66) band sa mman de olika prob
lemen. En f ortgående och stegrad produktion var en förutsättning för 
lösandet av folkförsörjningsproblemen. De nödv ändiga konjunkturpoli
t iska ingreppen krävde v issa organisatoriska förutsättningar,  som u t
redningen också skisserade. Arbetsfredsproblemen kunde inte lösas utan 
att  fördelningen av produktionsresultatet uppfyllde vissa rättvisekrav. 
Fördelningen kunde emellertid inte drivas därhän att  företagsamhet,  
init iativkraft  och arbetsenergi hämmades. Den vägen begränsade det 
bestående samhällets uppbyggnad de fördelningspoli tiska möjligheterna. 
Återstående arbetsfredsproblem måste an gripas disciplinärt .  I den ut
sträckning arbetsfredsproblemen inte kunde lösas,  gick det ut över 
produktion och folkförsörjning. I Nothinkommitténs konkreta förslag 
t i l l  arbetsfredsfrågans lösning dominerade diskussion en av de disci
plinära åtgärderna över fördelningsfrågan. Vad so m för eslogs innebar 
et t  samlat försök at t  åtgärda de arbetsfredsproblem som d it ti l ls aktua
liserats i  riksdagsdiskussionerna och lagstiftningsförslagen under 
30-talet.  
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Även o m förseningarn a i  det statliga byggnadsprogrammet inte syns 
kunna förklaras enbart av byggnads konfl iktens verkningar,  så intog 
denna konflikt en särställning i  jämförelse med de t idigare konflik
terna under krisåren. Byggnadskonfliktens verkningar var större,  
speciell t  för statens poli t ik.  Til l  detta bidrog bl a konfliktens 
omfattning och längd, samt framförall t  at t  byggnadssektorn var 
nyckelsektor i  regeringens och bondeförbundets gemensamma krispro
gram. Byggnadssektorn konsumerade nämli gen produkter från et t  stort  
antal andra industrisektorer:  cement-,  sten-,  järn-,  glas- och trä
varuindustrin.  

När Noth inkommittén di skuterade vilka slags konflikter som kun de anses 
samhäll sfarli  ga nämndes konkret "en omfattande arbetskonflikt i  vissa 
s k nyckel industrier,  exempelvis byggnadsindustrin".  

De l agstiftningskrav som tog sin utgångspunkt i  byggnadskonfliktens 
verkningar kom vis serligen t i l l  en början från borgerliga partier,  
ehuru i  bredare omfattning än t idigare, då bl a en förskjutning skedde 
i  folkpartiets inställning. Bland socialdemo kraterna i  regering och 
riksdag försköts framförall t  efter byggnadskonflikten 1933/34 opinionen 
t il l  förmån för statl igt ingripande, om in te andra åtgärder kunde konst
rueras och f innas vara verksamma. Denna att i tydförändring brukar ibland 
framställas som o m d en var en följd främst av det borgerliga trycket.  
Man torde emellertid inte kunna förbigå att  byggnadskonfliktens verk
ningar och erfarenheter också gav socialdemokraterna i  regering och 
riksdag en självständig utgångspunkt för krav på å tgärder.  Deras poli
t ik,  som i  praktiken främst grundades på parlamentarisk verksamhet inom 
det bestående samhällets ram, hotade a t t  göras omöjlig.  Socialdemokrater 

i  regering och riksdag syns sedan ha g ått  före de fa ckligt aktiva i  
anpassningen t i l l  situationens villkor.  

Efter byggnadskonfliktens inledning förändrades även lagstiftnings
diskussionens innehåll  i  vissa avseenden. Närmast f öre byggnadskon
fl ikten hade riksdagsopinionen blott  förmått ena sig om utrednin gar 
som främ st rörde tredjemans ställning, samt blockad- och bojkott
frågorna. Under 3 0-talet hade kraven på åt gärder på dessa områden 
främst hämtat argument från den s  k Beckerskonflikten 1930 samt från 
byggnadsarbetarnas stridsmetoder i  de större städerna. Lagförslagen 
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kan främst beskrivas som försök att  åstadkomma vad den borgerliga 
riksdagsopinionen ansåg vara en viss ordning på ar betarsidans str ids
metoder.  Efter det att  byggnadskonflikten hade inletts kom emellertid 
utgångspunkterna för lagstiftningsdiskussionerna att  förändras.  Frågan 
om de s  k sa mhällsfarliga stridsåtgärderna sköts i  förgrunden och 
problemställningen vidgades t i l l  att  gälla at t  undvika stridsåtgär
der,  vilka kunna lamslå arbetsområden, vilka för samhället självt 
äro av vital  betydelse, och i  s ista hand "stridsåtgärders t il låtl ig
het överhuvud". I  et t  sålunda förändrat opinionsläge t il lsattes 
Nothinkommittén och inledde sit t  arbete.  

Huvudavtalet 1938 och de byråkratiskt centralistiska momenten i  L0:s 
stadgeförändring 1941 utgjorde ti l lsammans en enhet som främst drevs 
fram av de stora konflikternas samhälleliga verkningar under krisåren, 
särskil t  av byggnadskonfliktens verkningar.  Utan de byråkratiskt cent
ralistiska momenten i  LO:s stadgeförändring hade huvudavtalets reg
lering av de samhällsfarliga stridsåtgärderna varit  utan formella 
verkningar inom L O. Riksdagsopinionen hade under sådana omständig
heter knappast godtagit  huvudavtalet såsom en ersättning för en laglig 
reglering av arbetsfredsfrågorna. Förnyade lagstiftningskrav hade i  så 
fall  följt .  Detta innebär at t  huvudavtalets t i l lkomsthistoria i  avgö
rande avseenden också är stadgeförändringens t i l lkomsthistoria,  åt
minstone så länge vi avser de här åsyftade centralist iska momenten i  
denna st adgeförändring och de med dessa sammanhängande ändringarna i  
målsättningsparagrafen (§ 1) -  och dessa ändringar utgjorde ju det 
centrala i  1941 å rs stadgereform. 

Hela denna utveckling av samarbetssträvandena mellan huvudorganisa
tionerna skedde m ot bakgrund av, och förutsatte,  att  klassmotsätt
ningarna avtog under 3 0-talets senare del.  Det väsentligen export-
init ierade uppsvinget efter 1933, som befrämjades av den stig ande 
produktionen för hemmamarknaden m en även av den t i l l tagande upprust
ningen inför andra världskriget,  medgav sa mtidigt både en höjning av 
den reala konsumtionsnivån för åtminstone de s ysselsatta arbetarna 
och en ökning av investeringsutrymmet för industrin.  Här låg en 
grundläggande förutsättning för samarbetssträvandenas förverkligande 
och konstruktionen av den s  k svenska modellen. 



Även o m bildens huvudsakliga drag under 30-talets senare del domine
rades av samarbete utåt och enhet inom arbeta rorganisationerna, så 
försvann inte klassmotsättningarna. Konfliktnivån låg genomsnittl igt 
kvar på ca 1/3 av den under krisåren med en sakta sjunkande te ndens. 

De fö rhandlingsresultat som i  praktiken följde av de nya förhand-
1ingsformerna t i l lfredsställde inte alla.  Från 3 0-talets senare del 
indikeras oenigheten på d etta område av den framv äxande lö neglid
ningen. Detta nya fenomen ä r ungefär samtidigt med framväxten av nya 
förhandlingsformer och st ärkandet av de representativa organens ställ
ning. 
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III NÅGRA DRAG I UTVECKLINGEN E FTER 194 1, FRÄMST M ED HÄNSYN TILL 
UTVECKLINGEN A V MEDLEMS INFLYTANDE O CH - KONTROLL 

I detta avsnitt  är syftet främst deskriptivt.  Min av sikt har varit  
att  följa upp vad som hänt efter 1941 m ed medlemskollektivets s täll
ning inom L O. I  stor utsträckning blir  givetvis den f ortsatta ut
vecklingen avhängig av 1941 å rs stadgereform: den s truktur som då 
genomfördes utgör ju i  de väsentliga avseendena stommen även f ör 
dagens topptungt centraliserade Landsorganisation. På vägen fram t i l l  
nutid formas emellertid LO gradvis även i  mötet me d nya y ttre och inre 
problem, vilka här inte närmare kommer a t t  analyseras.  

Det första avsnittet  här nedan a vser dock a tt  orientera om i  vilket 
sammanhang den so lidariska lönepoli tiken kom in .  Det ä r nödvändigt 
at t  beröra den frå gan bl a ,  som bak grund t i l l  presentationen av en 
del av Lewins och Hadenius resultat.  

105 1.  L0:s vidgade samh ällsansvar och den solidariska lönepolitiken 

Under andra världskriget ,  och i  synnerhet efter krigets slut ,  vidgades 
kraven på anpassning och samhä llsansvar för LO:s del även t i l l  att  
innefatta löneutvecklingen och des s effekter.  Efter kriget var bak
grunden t i l l  kraven den d itt i l ls ojämförliga högkonjunkturen och in
flat ionstrycket.  

Den a uktoritetsstruktur LO red an infört vid kongressen 194 1 skulle 
naturl igtvis inte hindra att  lönepolitiska överväganden infogades 

1 rjfi  
vid LO:s ledning av förbundens fackliga verksamhet.  

Samtidigt som auk toritetsstrukturen redan fanns, måste em ellertid 
L0:s rätt  att  använda denna även i  lönepolitiska syften klargöras 
och motiveras.  Detta skedde vi d 1951 å rs kongress.^ 

Efter 1941 å rs kongress hade LO givits formella befogenheter at t  
ingripa då den "enskildes rätt" resp "samhällets berättigade krav" 
bedömdes vara hotade. Bakom dessa formuleringar i  målsättningspara
grafen låg 30-talsutvecklingen och lagstiftningskraven. Efter 1951 
års kongress kunde s trejkti11 stånd vägras ett  förbund då återverk
ningar för andra förbund, för fackföreningsrörelsen i  det hela,  
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respektive för vitala samhällsintressen kunde befaras följa av de 
bakom k onflikten liggande anspråken (lönekraven e tc.)  därest dessa 
genomdrevs. 

De t i l l tagande samhällsekonomiska balansproblemen efter kriget drev 
all tså fram en vidgad hänsyn även t i l l  lönekravens verkningar på sam 
hällsekonomin. Äter söktes åtgärder i  så l i tet  utmanande form so m var 
tänkbart.  I  s tället  för en direkt statl ig styrning av lönepolitiken, 
eller ett  ovillkorligt fackligt ansvar för ekonomiskt politiska mål
sättningar,  föreslog Rehn och Meidner en samordning där staten skulle 
svara för den samhä llsekonomiska balansen (penningvärde och s ysselsätt
ningsnivå) med bl a skattepolit iska och arbetsmarknadspolitiska medel.  
LO skulle å sin sida verka för at t  löneutvecklingen på s ikt inte över
skred produktivitetsutvecklingen. I  denna stabil  i tetsbefrämjande sam
ordning av s tatl iga och fackliga åtgärder spelade "ett  slags likalöns-
princip" en viktig roll .  En nödvä ndig fö rutsättning för att  inte löne
glidning och följdkrav av denna helt  skulle riva upp den eftersträvade 
återhållsamheten i  förhållande t i l l  produktivitetsutvecklingen (löne
utrymmet),  var at t  löneutvecklingen i  någon bemärkelse kunde uppfattas 
som r ättvis.  Denna upplevelse av fördelningsrättvisa skulle befrämjas 
av att  löneutvecklingen åtminstone inom LO-kollekti vet inte vidgade 
klyftorna. Yttre omständigheter drev sålunda efter kriget LO t i l l  

109 något s lags solidarisk lönepolit ik.  

En lönepolitik av detta slag kunde e mellertid inte genomföras effek
tivt utan at t  förbundens lönerörelser samordnades. En samo rdning av 
förbundens lönerörelser blev efter 1956 regel.  

2.  LO i  spänningen mellan samhällsansvar och medlemskrav 

Efter 1941 å rs kongress avspeglade LO:s uppgifter och st adgestruktur 
at t  organisationen hade två centrala uppgifter.  Dels skulle LO fungera 
som verktyg för medlemmarnas intressepoli tik.  Dels skulle organisa
tionen också, i  vissa situationer,  fungera som redskap för vissa 
samhällsuppgifter.  LO skulle i  sin ledning av förbundens verksamhet 
kunna ta hänsyn t il l  "den enskildes rätt" och "samhällets berättigade 
krav". Efter 1951 å rs kongress hade L0:s ansvar vidgats t i l l  att  även 
innefatta hänsyn t i l l  "vitala samhällsintressen" som kun de hota s 
därest fackliga krav (lönekrav etc) genomdrevs i  en viss si tuation. 
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Det m otsägelsefulla draget i  LO :  s inre struktur blir  först  här också 
möjligt att  förstå.  Organisationen är samtidigt i  viss mening både 
demokratisk och starkt auktoritativ (topptung) t i l l  sin byggnad.^ 
Det starkt auktoritativa draget som fra mförallt  var en följd av 
beslut vid kongressen 1941 ä r främst ett  uttryck för tvånget at t  i  
vissa lägen kunna underordna de fackliga intressekraven och verksam
hetsformerna under " samhällsansvaret".^ I andra frågor än dem s om 
beröres av "samhällsansvaret" och framförallt  i  frågor som enba rt 
har lokal räckvidd är medlemmarnas rörelsefrihet betydligt vidare. 

Denna utveckling innebar också att  nya slag av motsättningar byggts 
in i  organisationen. Situationer där åtgärderna kunde uppfattas vara 
dikterade av andra än medlemmarnas intressen skulle leda t i l l  inre 
problem. En anpassning t i l l  "samhällets berätt igade krav" innebar i  
praktiken en anpassning på d et bestående samhällets villkor.  Låt vara 
at t  regeringen var socialdemokratisk. Detta skulle i  vissa situationer 
fordra en anpassning t il l  krav från arbetsgivarna där fackliga utgångs-

1 12  punkter kunde fordra helt  andra ställningstaganden. 

Denna spänning mellan samhällsansvar och medlemskrav hade också 
yttrat sig t idigare, såsom tendens i  de interna diskussionerna. 
I  och m ed 194 1 års stadgeförändring var den manifest i  organisa
tionens formella byggnad. Varje analys av landsorganisationen måste 
därefter ta hänsyn t i l l  denna tydligt dubbla karaktär hos o rganisa
tionen. Den ä r en kamporganisation. Men den är det,  som Westerståhl 
uttryckt saken, inom viss a gränser.  

113 3. Medlemsinflytandets utveckling- några indikatorer 

Avtalsomröstningarna hade e fter 1941 å rs kongress i  långsamt sjunkande 
omfattning levat kvar som instru ment för medlemmarnas rådgivning t il l  
förbundens styrelser.  Efter 1956 och befästandet av de centraliserade 

114 avtalsförhandlingarna kom de b lott  at t  ti l lämpas i  undantagsfall .  

Efter 1941 å rs kongress hade rådgivande avtalskonferenser i  ganska 
snabbt stegrad omfattning kommit a t t  ti l lämpas i  förbunden. Från och 
med 195 6 visar emellertid även dessa rådgivande av talskonferenser en 
sakta sjunkande t endens. Det är långsamt al lt  mindre andel av förbunden 

115 som t i l lämpar denna form f ör rådgivning. 
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L0:s vidgade i nflytande och roll  avspeglas i  en efter 1940-talet 
1 1 fi  brant stigande funktionärstäthet.  

Förbundsstyrelsernas möjligheter att  utöva inflytande över de lokala 
förhandlingarna via de förbundsanställda funktionärerna har ökat 
sedan någon gång på 19 50-talet .  

Den förbundsanstälIda funktionärerna ökade snabbare än medlemsutveck-
1 i  ngen 1955- 1970.1 1 7  

De c entral t  verksamma förbundsfunktionärernas utveckling följde däre-
118 mot medlemsutvecklingen nästan exakt mellan 1950 och 1970. 

De lokalt  verksamma funktionärernas antal (inklusive de förbundsan
ställda men lokalt  verksamma samt ett  obetydligt antal FCO-ombudsmän) 
steg däremot snabbare än medlemsutvecklingen mellan 1943 och 1967. 

119 Mellan 196 7 och 197 0 sker en mindre t i l lbakagång i  deras antal.  

Den minsk ning so m sk ett  efter 1967, och i  betydligt snabbare tempo 
efter 1970 skedd e, enligt Hadenius helt  bland de lokalt  anställda 

1 2Q funktionärerna. Mellan åren 1971 och 1974 för klarades denna t i l l
bakagång bland de lokalt  verksamma t i l l  93 procent av minskningen av 

121 antalet mätningsmän inom byg gnads. 

Samma tendens som det här redovisade materialet från Hadenius visar 
också en undersökning av Korpi.  Kommunikationsflödet på Metall  industri-
arbetareförbundets kongresser ändrade e nligt hans resultat  huvudrikt
ning mellan 30-tal och 50-tal .  Förbundskongresserna hade t idigare, 
om man mäter i  tal  art idens fördelning, fungerat som m egafon å t  folket 
i  förbundets bas.  I  successivt ökande u tsträckning användes emellertid 
talartribunen av förbundsfunktionärer,  ledamöter i  förbundets över
styrelse och gästtalare.  Fram t i l l  och m ed 194 4 års kongress domine
rade de medlemsvalda ombuden. Vattendelaren i  denna utveckling utgjor-

122 des av åren mellan kongresserna 1947 och 1950. 
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4. 70-ta1. Förtroendekrisen och organisationernas anpassning 
t i l l  trycket underifrån 

De skä rpta motsättningarna på arbetsma rknaden vid övergången mellan 
60-tal och 70-tal stegrade kraven på medlemsinfly tande i  de fackliga 
organisationerna. Dessa hade i  sin tur,  om här använda mått t i l l
sammans ger en riktig bild av huvudtendensen, gradvis vidgat hand
lingsutrymmet för representantskikten på bekostnad av medlemskollek
t ivets kontrollmöjligheter.  Förtroendekrisen i  de fackliga organisa
tionerna var mot denn a bakgrund inte förvånande. Flera strejker kom 
at t  innehålla inslag av motsättningar t i l l ,  och krit ik emot, de 
egna fackorganisationerna. I  de flesta medlemmarnas medvetande be
finner sig emellertid LO hö gt uppe och långt borta,  varför det som 
regel blir  det egna förbundets styrelse som u ppfattas som ans varigt 
även i  de fall  beslut inom LO l igger bakom. 

De begränsningar LO underkast ats medgav e t t  vidgat medbestämmande, 
men inte vidgad kontroll  underifrån. Detta senare skulle beskära de 
representati  va organens handlingsfrihet.  Helt  inom ra men f ör de 
existerande begränsningarna me dgav LO un der 7 0-talet vidgade möj
l igheter t i l l  medlemsaktivitet  och medlemsinflytande ge nom oli ka 

123 slag av rådgivande verksamhet.  

Den a uktoritativa kontrollen över fackförbundens verksamhet bibe
hölls.  Inga nya vägar t i l lskapades som sk ulle förankra centralismen 
inom L O i  mediemskollektivet på e tt  fastare sätt  än ditt i l ls efter 
1941. Backman har iakttagit  l iknande tendenser inom K F o ch kallar 
tendensen d är för "kompletteringsteorin" -  det utvecklas en serie 

124 aktiviteter vid sidan av de beslutsfattande kanalerna. 

Vid di skussioner av dessa tendenser har i  sociologiseminariet i  Umeå 
föreslagits termen byråkratisk decentralism. Denna term an sluter t i l l  
det språkbruk jag utvecklat i  första delen av min avhand ling. Den 

125 framhäver också det motsägelsefulla i  tendensen. 

LO:s känslighet för trycket underifrån uttryckes av Gunnar Nilssons 
önskan a t t  finna "ett  beslutssystem som skä r igenom al la de olika 
nivåerna, så att  man inte tappar bort värderingarna nere på vad man 
kallar gräsrotsnivå" 
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127 5. Mediemsreaktioner -  några mått 

I  sin undersökning bland metallarbetarna fann Korpi at t  synen på 
fackföreningsrörelsen förändrats bland yngre arbetare jämfört med 
de äldre.  Medan t idigare en känsla av moralisk plikt och solidaritet  
med ar betarrörelsen var vanlig som yt tersta motiv för fackligt med-
lemsskap, har bland de yngre växt fram en mer kalkylerande och nytto-
betonad syn på medlem sskapet,  där den individuella vinsten framstår 
som de t viktigaste.  Korpi förbinder denna förändrade hållning med 
att  arbetarrörelsens strategi i  klasskonflikterna ändrades i  mitten 
av 30-talet.  Är den na förbindelse rimlig, bör också en motsvarande 

128 att i tydförändring ha s kett  bland medlemmarna i  andra LO-förbund. 

Enligt den analys som jag gjort  borde men ingsskiljaktigheter inom 
LO framförall t  väntas på frågor som r ör löneförhandlingar och inre 
demokrati  i  organisationen. De av Lewin 1974 gen omförda mätningar na 

129 av medlemsopinionen visar också detta.  

130 Ås i  ktsöverensstämmelsen mättes framförallt  med fem fr ågor.  

överensstämmelse i  åsikter mellan me dlemmar och ledning visade sig 
främst bestå på tre av dessa fem fr ågor.  Den innebar en överensstäm
melse i  åsikter om hur fackliga arbetsområden skulle rangordnas efter 
vikt,  samt i  den principiella inställningen t i l l  den s olidariska 

131 lönepolitikens fördelningskonsekvenser inom L0 -kollektivet.  

På den konkretare frågan om förbundet verkligen lyckats ta ut all t  
som rimlig en gick at t  ta ut av arbetsgivarna den se naste avtals
rörelsen, skilde sig emellertid uppfattningarna kraftigt.  På den 
centrala nivån ansåg 67 procent at t  verkligen all t  som gick at t  få 
ut också tagits ut.  Bland medlemmarna och d eras representanter i  
sektioner och avdelningar ansåg respektive 61, 81 och 67 procent det 

132 motsatta.  

Den åsiktsöverens stämmelse som avsåg rangordning av olika arbets
områdens vikt,  motsvarades sålunda inte av någon överensstämmelse 
i  bedömningarna av det konkreta utfallet  av denna lönerörelse.  



På o lika demokrati-relaterade mått avspeglas ett  klart  medlemsmissnöje 
och finns det klara tendenser t i l l  åsiktsklyftor mellan bas och topp 

i  organisationerna. 

59 procent av me dlemmarna ans er at t  förbundsstyrelse och t oppfunktio
närer inom L O med rätta kan krit iseras för pampvälde. På sektions-

133 och avdelningsnivå är siffrorna lägre -  45 respektive 35 p rocent.  

55 procent av medlemmarna an ser at t  ombudsmännen har all tför stort  
inflytande på bekostnad av vanliga medlemmar och förtroendevalda 

134 s tyrelseledamöter.  

135 Intressanta är svaren på frågorna om storavdelningsreformens följder.  
Bara 33 procent av medlemmarna an ser att  de nuvarande s ektionsstyrel
serna har bättre kontakt med me dlemmarna än de gamla av delningssty
relserna. På sektions- och avdelningsnivå är siffrorna 35 r espektive 
41 procent.  På den c entrala nivån anser däremot 57 procent detta.  

73 pro cent av medlemmarna an ser at t  inflytandet minskat genom den nya 
organisationen. Fortfarande på s ektionsnivå anser 71 procent detsamma, 
medan b lott  36 procent på avd elningsnivå och 24 procent på den centrala 
nivån håller med. 

77 procent av medlemmarna an ser att  övergången t il l  den nya organisa
tionen gjort  medlemmarna me ra krit iska mot fa ckföreningsrörelsen. På 
sektions- och avdelningsnivå är siffrorna 82 respektive 64 procent.  
På den ce ntrala nivån bara 48 pr ocent.  Frågar man därem ot om avtals
förhandlingarna löper smidigare i  den nya organisationen anser 58 p ro
cent av medlemmarna d et,  medan hela representantnivån förefaller 
starkt övertygad: på s ektionsnivå 82, avdelningsnivå 83 och central 
nivå 86 procent.  

Att kontakten mellan förbund och avd elningar förbättrats anser 51 p ro
cent av medlemmarna, 64 procent på s ektionsnivå, 71 procent på a vdel-

1 ningsnivå och hela 90 procent på förbundsnivå. 

Även des sa svarsmönster sammanfaller väl med l injerna i  den an alys som 
t idigare gjorts.  Rationaliseringsvinsterna har främst gjorts i  de olika 
representativa skikten och i  deras relationer t i l l  varandra. Medlemmarna 
har i  stor utsträckning lämnats utanför.  
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Om de, enligt min mening , mest intressanta problemen i  demokrati  kom
plexet,  dvs medle msomröstningarna och deras ställning och användning, 
respektive eventuella andra möjligheter för medlemmarnas kontroll ,  

137 har Lewin inte frågat.  

I dessa sammandrag ha r givetvis i  första hand betonats de s idor av 
Lewins resultat  som fa ller inom ramen f ör den anal ys jag gjort.  Andra 
delar av hans m ätresultat visar,  vilket Lewin också främst framhäver,  
den legitimitet som de fackliga organisationernas ledning i  praktiken 
åtnjuter.  I en sammanfattande bed ömning av mätvärdena bör nog även i  
detta sammanhang det dubbla i  resultatens karaktär betonas. Medlemmarna 
är i  vissa avseenden nöjda med organisationen. I  andra avseenden, som 
framhävts i  min resumé, är de långt ifrån nöjda. 

6.  Medlemspassivitet  och pampvälde. Några kommentarer 

När bakgrunden t i l l  den o bestridliga tendensen t i l l  medlemspassivitet  
i  de fackliga organisationerna diskuteras,  är det viktigt at t  inte 
förbise följderna av detta topptunga au ktoritets-system och konse
kvenserna av de si tuationer när det t i l lämpas. Det blir  självfallet  
inte lättare at t  vidmakthålla en bred och kontinuerlig medlemsaktivi
tet  i  en organisation där medlemmarna s er att  de ibland inte kan styra 
den mot s yften som de känner igen som si na. Att det samtidigt också 
existerar en rad andra problem för den inre demokratin undergräver 
inte detta konstaterande. 

Talet om "p ampvälde" som i nte saknar spridning på basplanet kan knap
past ge något väsentligt bidrag t i l l  at t  förklara de här analyserande 
problemen. Snarare är det tvärtom så at t  den anal ys som här gjorts 
kan bidra t i l l  att  förstå uppkomsten av talet om "pam p-välde". Med
lemmarna s er hur det representativa skiktets handlingsutrymme v idgas. 
De s er också att  det i  vissa avseenden blir  svårare att  styra den 
egna organisationen mot de målsättningar de uppfattar som si na. 
Eftersom det samtidigt också ibland kan förekomma en del "pamp-fasoner",  
är det inte svårt att  förstå hur dessa element kan hopfogas t i l l  en 
tänkbar förklaring t il l  organisationens och polit ikens utveckling bland 
en del medlemmar. 
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Ur m itt  perspektiv är däremot talet  om "pa mp-välde" snarast et t  
tankespår som l eder vilse.  Uppmärksamheten ledes t il l  individuel la 
egenskaper,  fel  och b rister,  som, även om d e kan förekomma i  enskilda 
fall ,  har mycket l i tet  att  göra med de drivkrafter som avg jort orga
nisationens inre struktur och f örhållande t i l l  medlemskraven. 

7.  Sammanfattning 

Efter at t  socialdemokraterna i  regeringsställning tagit  ansvaret för 
samhällets skötsel,  ett  samhälle som i  praktiken förblev det bestående, 
kom L O av flera samverkande anledn ingar att  försättas i  en situation 
som pr äglades av tydlig dubbelhet.  Å ena sidan tvangs LO i  viss ut
sträckning att  anpassa medlemskraven t i l l  vissa villkor för den stat
liga polit iken. Denna anpassning skulle all t id medföra en anpassning 
t il l  krav från arbetsgivarna för at t  överenskommelse sk ulle vara möj
l ig.  Det var inte på förhand givet at t  fackliga utgångspunkter skulle 
leda t i l l  samma s tåndpunkter som de statl iga bedömningarna. Ä andra 
sidan kvarstod medi emstrycket underifrån. Til l  det intrikata i  situa
tionen hör at t  LO i  betydande utsträckning, åtminstone på längre sikt 
måste t i l lgodose vissa medlemskrav för att  kunna t i l lgodose de s tat
liga behoven. 

L0:s struktur efter huvudavtalet 1938 och stadgeförändringen 1941 a v
speglade denna dubbelhet i  organisationens funktion. Den topptunga 
centralism som stadgeförän dringen 1941 skapade förbands med kvarva
rande demokra ti  i  organisationens basenheter och m ed de formella möj
ligheterna at t  välja representanter t i l l  de ovanförvarande skikten 
(möjligheter som doc k förefaller utnyttjas i  tämligen ringa utsträck
ning).  De ce ntrala representantorganen (främst de inom L O) erhöll  en 
ansenlig rörelsefrihet jämfört med de t idigare förhållandena. Den 
stärkta centralismen var,  som t i digare nämnts,  konstitutionellt  svagt 
förankrad i  medlemskollektivet i  LO. 

Mätt med vissa mått syns medlemsinflytandet i  organisationen även 
efter andra världskriget gradvis avta.  De rådgivande omröstningarna 
upphörde a t t  ti l lämpas efter 1956. Undantagen därefter är så få att  
de knappt är nämnvärda. De rådgivande avtalskonferenserna syns t i l l-
lämpas i  sakta minskande u tsträckning efter 1956. Viss anledning finns 
dock a t t  reservera sig för utvecklingen efter 1969/70. Det t i l lgängliga 
siffermaterialet ger inte underlag för helt  säkra bedömningar av ut

vecklingsriktningen därefter.  
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LO :  s stärkta roll  avspeglas i  en snabbt stegrad funktionärstäthet.  
Inom förbund en har förbundsstyrelsernas möjligheter at t  utöva in
flytande på de lokala avtalsförhandlingarna stärkts via den stigande 
andelen förbundsanställda, men lokalt  verksamma funktionärer.  

Inom åtminstone ett  förbund, nämligen Metall ,  har kommunikations-
riktningen på kongresserna vänt sedan 1 930-talet.  

Det vidgade medlemsinflytandet som fö ljde efter förtroendekrisen i  
början av 70-talet syns ha utvecklats helt  inom ra men f ör de begräns
ningar som L O t id igare underkastats.  Det har sålunda inte berört de 
representativa organens handlingsutrymme, framförallt  inte vad avser 
avtalsrörelserna. Däremot h ar de representativa organens handlings
frihet kompletterats med förbättrade upplysningar om medlemsopinio
nen, vilket ibland skett  med användan det av formliga SIFO-undersök-
ningar bland urval av de egna medlemmarna. Det ä r rådgivningen underi
från och upplysningarna om medlemsopinionen so m ök ar,  inte medlems
inflytandet i  någon striktare mening. 

Medlemsopinionen uppvisar i  sin tur en dubbelhet som väl ansluter sig 
t i l l  det strukturella mönstret i  den analys som här gjorts.  Vissa 
åsiktsöverensstämmelser finns och de är på vissa områden betydande. 
På centrala områden såsom inre demokrati  och bedömningar av avtals
rörelsernas konkreta utfall  syns dock betydande å siktsdivergenser 
mellan bas och toppskikt i  organisationen. 

När L0:s o rganisationsstruktur skall  diskuteras kan problemet,  enligt 
min mening, inte förenklas t i l l  att  gälla för eller emot representativ 
demokrati .  Det är alldeles självklart  att  en så omfattande org anisa
tion som L O inte kan fungera utan et t  utvecklat representantsystem. 
Däremot både kan och borde diskuss ionen gälla hur stor handlingsfrihet 
som re presentantskikten borde medg es, sett  ur medlemmarnas perspektiv, 
respektive hur stora möjligheter som m edlemmarna h ar och borde ha för 
att  utöva kontrollen över de för dem vi ktigaste besluten i  represen
tativa organ (och vilka medel som i  så fall  vore t jänliga för dem). 

Ger de mått som här har kunnat användas en riktig bild av utvecklings
tendenserna inom organ isationen, är det tänkbart at t  den kan komma 



att  ställas inför ännu mer omfattande inre förtroendekriser än dem 
LO mötte vid skiftet  mellan 60- och 7 0-tal.  

Utredningen LO 80 s ägs komma in på fr ågan om d en representativa demo
kratin.  Gunnar Nilsson önskar finna et t  beslutssystem som skä r igenom 
alla de olika nivåerna, så att  man inte tappar bort värderingarna nere 

138 på gräsrotsnivå. I  et t  sådant beslutssystem skulle,  enligt min me
ning, medlemsomröstningar ö ver viktiga konkreta frågor kunna ingå och 
spela en viktig roll .  
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FOTNOTER 

1) Höglund, S.  "Demokrati  i  en stor facklig organisat ion. En diagnos 
av den svenska Landsorganisationens stadgeförändring 1941", 
Research Reports from the Dept of Sociology, University of Umeå, 
No 36, April  1977. 

2) Elvander 1966, sid 28 f .  

3) Vid LO :s  representantskapsmöte den 15 dece mber 1964 hade Arne 
Gei jer hävdat at t  bakgrunden t i l l  femtonmannakommitténs förslag 
om stadqeändring i  LO 1941 var den f öljande: 

"Med hänvisning t i l l  sådana grupper som l ant- och skogs arbetarna 
och deras löneläge och även t i l l  andra då lågt betalda gruppers 
läge, förordade femtonmannakommittén a t t  LO skulle få möjligheten 
at t  vägleda i  det lönepolitiska handlandet så at t  de lågt av
lönade kunde få berätt igat stöd från hela den samlade fa ckföre
ningsrörelsen för att  komma ur sina svårigheter.  Något sådant 
stöd över förbundsgränserna var inte möjligt att  åstadkomma, 
om fö rbunden vart  och ett  för sig skulle fortsätta att  föra 
en lönepolitik,  som enb art t i l lgodosåg de egna intressena." 
(Geijer,  A. "Lönepolitik och förhandlingsformer", sid 7) 

Detta var åtminstone en förenkling av LO:s t idigare ståndpunkt.  
Enligt denna hade det dominerande och klarast fattade syftemålet 
varit  at t  skapa förutsättningar för en s olidarisk lönepolitik 
(Sölvén, 1952, sid 9).  Ett  annat motiv hade emellertid under 
utredningsarbetet kommit a tt  träda i  förgrunden, nämligen att  
undvika lagstiftning och stärka ledningen s å att  organisationen 
kunde beakta det samhällsansvar som åvi lade den (Sölvén, a .a. ,  sid 14).  

4) Ullenhag 1970, sid 45 och 5 6. 

5) Framlagt i  november 1976 f ör soci ologi seminariet i  Umeå. 

6) Hadenius 1976, sid 65. 

7) Statsvetenskaplig Tidskrift  1975, sid 110-112. 

8) Se exempelvis artikelserierna i  Svensk Typogra ftidning med början 
om No thinkommitténs utredning, om huvudavtalet och om stadg eför
ändringen 1941; se Stefan Oljelunds broschyr "Fackföreningsrörelsen 
och demokratin" och Georg Bergs krit ik vid representantskapsmötet 
10-12 juni 1941. Se även Casparsson, Karlskrona 1966, sid 183. 

9) Se bl a Hadenius 1976, sid 17-45, Schiller 1967, W esterståhl 1946, 
Höglund 1978, sid 8-54, SOU 1935:66, sid 389-407 och 408-458, 
Carlsson-Rosén (relevanta avsnitt),  Bäckström, K. 1963 oc h 1967, 
Casparsson, R. Halmstad 1966, m f l .  

10) I den f ortsatta framställningen har jag betonat de drag i  utveck
lingen som j ag bedömt nödvändiga för at t  läsaren skall  kunna se 
rimligheten i  kopplingen mellan L0:s s tadgereformation 1941 och 
den s ituation som utvecklades i  samband m ed arbetsmarkn adskon
fl ikterna under krisåren och speciell t  med byggnads konflikten 1933/34. 
Tidsavståndet förefaller ju i  förstone vara rätt  långt.  
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Någon f ull  ständighet i  teckningen av det historiska förloppet 
har inte eftersträvats.  Andra författare har redan f öre mig 
beskrivit  detta.  Det är en rätt  enhetlig l ista över händelser som 
gång på gång tenderar at t  återkomma. Det historiska problemet ä r 
snarare att  identifiera stommen i  en sannolik rekonstruktion av 
bakgrunden t i l l  stadgeförändringen. Hadenius argumentation emot 
tesen från Ullenhag m fl  har jag t i l lfullo godtagit .  Den kommer 
jag här inte at t  beröra, utan hänvisar blott  t i l l  det referat 
jag givit  ovan s id 20f.Enligt min men ing har Gustafsson antytt  
de s annolikt mest fruktbara utgångspunkterna för en förklaring. 

11) Jordbruket,  särskilt  spannmåls- och betodlingen, var dock redan 
från 1929 trängt av utländsk konkurrens (Carlsson-Rosén, sid 548).  

12) Jfr  SOU 1935:65, sid 10 samt Lewin 1967, sid 99 f f ,  146 f f .  

13) Kanske kan situationen då i  viss utsträckning jämföras med hur 
anpassningsproblemen och kapitalbildningsbehovet för dagens 
internationellt  orienterade storindustri  antagit  sådana propor
tioner at t  staterna måste engageras i  en ännu my cket större skala 
än då. Sådana problem för svensk industri  ledde bl a hösten 1978 
t i l l  att  en av Volvo, Industridepartementet,  AB Statsföretag, 
PK-banken m f l  hitkallad expertgrupp från USA kri t iserade den 
svenska staten för at t  ha ingripit  all tför l i tet  (och delvis 
också på e t t  felaktigt sätt).  För dem s om up pfattar vidgade 
statl iga ingrepp som något specifikt socialdemokratiskt blir  
givetvis detta råd från en kommersiell  konsultbyrå i  USA en aning 
förbryllande (se DN 6 respektive 8/10 1978). 

14) Se bl a Di Hard, D. "Västeuropas och Förenta S taternas ekonomiska 
historia",  Lund 1969, bl a sid 11 f f ,  425 f ,  437 ff;  Carlsson-
Rosén, sid 483 oc h 553 f f ;  Gustafsson, B. "Perspektiv på den 
offentliga sektorn under 1930-talet" i  "Kriser och krispoli t ik 
i  Norden under mellankrigstiden", Uppsala 1974, sid 105 f f;  
densamme "Den o ffentliga sektorns expansion", sid 9-22; Heckscher,  G. 
"Staten och o rganisationerna", Stockholm 1951; S vennilsson, I .  
"Growth and s tagnation in the European Economy", Geneva 1954, sid 36 ff ;  
Lewin, L. "Planhushållningsdebatten", sid 89 ff ;  Tingsten, H. "Den 
svenska socialdemokratins idéutveckling", del 2,  sid 383 f f ;  
Dahlquist ,  M. "Staten, socialdemokratin och socialismen"; SOU 1935:65, 
sid 7 ff .  

15) Se bl a Kupferberg, sid 44 f  samt Gustafsson, B.,  sid 151, not 83. 

16) Kupferberg, sid 44; Brunius, T. "Svenska Byggnadsindustriför
bundet 25 å r",  Stockholm 1944. 

17) Se Kupferberg i  Arkiv n r 2,  sid 36 f f;  Casparsson Halm stad 1966, 
sid 300 ff .  Murarna s amt vissa grupper inom Metal l ,  var indragna 
i  byggnadskonf1 ikten» 

18) Casparsson, Halmstad 1968, sid 308. Jfr  även "Fackförenings
rörelsen och den fulla sysselsättningen", sid 12 f .  

19) Se W esterståhl,  sid 385 f f.  Det är av hans framställning klart  at t  
socialdemokraterna i  regering, riksdag och p arti  (press) går 
före i  denna att i tydförändring. 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

Brister i  den s ocialistiska skolningen hade redan 1918 påpekats 
av Arthur Engberg. Se dennes Tal och S krifter,  del I ,  sid 27. 
Engbergs värdering har t idigare citerats i  Lewin 1967, sid 32. 
Se vidare exempelvis Lewin 1967, sid 28 f f.  

Elvander,  N. i  Brantgärde e t  al ,  sid 85; Gustafsson, B. i  
"Kriser. . .",  sid 109; Seim, sid 134 f .  

Elvander,  a.a. ,  sid 86; Gustafsson, B.,  a.a. ,  sid 109 f ;  
Seim, sid 16, 79 f f ,  87, 96, 130 f f  och 150 f f.  

Gustafsson, B.,  a .a. ,  sid 109 f ;  Seim, sid 141 ff,  154 och 202 f .  

Seim, s id 154. 

Jfr  "Thorvald Stauning gjorde ingen hemlighet av sin uppfattning 
at t  storkonflikter måste stopp as när arbetarna fåt t  makt och 
ansvar i  samhället" (Elvander i  Brantgärde e t  al ,  sid 88).  

Seim, sid 155. 

Elvander,  a.a.,  sid 91. 

Kupferberg i  Arkiv nr 2,  sid 50 och 5 6. Åtminstone landssekre
tariatet hade a lltså bytt  åsikt.  

Elvander,  a.a. ,  sid 57 f f;  Seim, sid 159 f  och 166. Behandlingen 
av SACO-konflikten 1971 demonstrera de den svenska statens ställning 
härvidlag. Jfr  Elvander,  a .a. ,  sid 92 f .  

Framställningen i  avsnitten 5-7 i  denna avhandling korrigerar pro
portionerna i  den fr amställning jag givit  förloppet i  Höglund 1978, 
sid 56-60. Förhållandet mellan stat  och arbetsm arknadsorganisationer 
tecknas där inte på e tt  helt  rät tvisande sätt .  

Se bl a Westerståhl,  sid 402 f ;  Casparsson, Karlskrona 1966, sid 
127 f f ;  Heckschers inledning i  Lohse, sid 19 f .  

SOU 1933:36, sid 77 f ;  Casparsson, a.a. ,  sid 57 f f;  Casparsson, 
Halmstad 1966, sid 310, Heckscher,  sid 164 f .  

Casparsson, Karlskrona 1966, sid 127 ff;  Heckscher,  sid 165. 

Westerståhl,  sid 368 f f,  speciell t  sid 395, 399 och 418. 

SOU 1934:16, sid 26. 

Casparsson, Karlskrona 1966, sid 96. 

Se speciellt  Lindhagens sä rskilda yttrande (SOU 1934:16, sid 103).  
Enligt dessa regler skulle endast huvudorganisation ha rät t  at t  
avgöra beslut om str idsåtgärd. På L0-sidan avsågs som rege l för
bunden .  (Se SOU 1934:16, §§ 2 och 20 , samt s id 23 f f  och 40) 
Jìrr  Lindhagens motivering av behörighetsbestämmelsen inför L0:s 
repskap 5-6 juli  1934 (prot. ,  sid 24),  samt Si gfrid Hanssons 
särskilda yttrande (SOU 1934:16, sid 88 f) .  
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38) Westerståhl,  sid 404. Jfr  Casparsson, Karlskrona 1966, sid 78 f ,  
samt Sölvén 1939, sid 27 f f  och 86 f .  

39) Motion nr 149 t i l l  Fk 193 4, nr 289 t i l l  Ak. 

40) Motion nr 148 t i l l  Fk 1934, nr 287 t il l  Ak. 

41) Beträffande denna utredning, se följande delavsnitt ,  sid 38 f f .  

42) Hansson, P.A. 1935, sid 189 f ;  Protokoll  från RD. AK. 1935 nr 4,  sid 12. 

43) Casparsson, Halmstad 1966, sid 323; Westerståhl,  sid 391 ff ;  Protokoll  
från RD. AK. 1935 nr 38, sid 16. 

44) Casparsson, Karlskrona 1966, sid 96. 

45) S öderlund, G. "Motsättningen mellan kapital och a rbete",  Stockholm 
1935, sid 22; Industria nr 14/1935, sid 338 f .  

46) Westerståhl,  sid 204. Socialdemokraterna hade 112 av 230 mandat.  
Socialister och kommunister t i l lsammans 11. 

47) Bakom atti ty dförändringen i  det socialdemokratiska partiet  låg 
sannolikt främst erfarenheterna från byggnadskonflikten. Ledande 
i  denna opinionsförändring syns bl a bröderna Sigfrid och Per-Albin 
Hansson, samt s ocialminister Möller ha v arit .  Jfr  även Westerståhl,  
sid 395. 

48) Casparsson, Karlskrona 1968, sid 80, samt sid 190 f ;  Sölvén 1939, 
sid 89 f;  Protokoll  från RD. AK. 1937 nr 4,  sid 28. 

49) W esterståhl,  sid 338; Representantskapsprotokollen 2-4 februari 
resp 5-6 juli  1934 (vid det senare mötet vidareutvecklade Möller 
tänkbara konsekvenser av en vägran at t  gå m ed på lagstiftning).  

50) L0:s representantskap 2-3 feb 1934, protokollen, sid 63. Förslags
ställare t i l l  resolutionen var Frans S everin, Emil Nyströn, Ivan 
Larsson, August Lindberg, Sigvard Cruse och Ludvig Noo rd. Den a n
togs med 43 röster mot 20 , som h elt  tog avstånd från tanken på 
lagstiftning (prot. ,  sid 69).  Jfr  här även Westerståhl,  sid 389, 
vars referat av uttalandets ordalydelse ej  gör detta full  rättvisa.  

51) SOU 1935:66, sid 2. 

52) Nothin och Severin var båda s ocialdemokrater.  Ericsson skulle 
senare, under 40-talet,  representera folkpartiet  i  riksdagen. 

53) SOU 1935: 65, sid 14. 

54) Ibid, sid 91. 

55) Ibid, sid 91. 

56) Ibid, sid 109. 

57) SOU 1935:65, sid 107 f ;  Jfr Casparsson, sid 85. 

58) Ibid, sid 108. 

59) Ibid, sid 108 f .  
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60) Ibid, sid 109. 

61) Denna formuler ing ger associationer t i l l  erfarenheterna från 
byggnadskonflikten 1933/34. Jfr  även med de norska och danska 
kopplingsregi ernås avsedda funktion. 

62) SOU 1935:65, sid 109 f .  

63) Ibid, sid 104. 

64) Det var inte någon helt  ny l inje som Noth inkommittén här föreslog. 
Ansatser t i l l  den hade t idigare förekommit som al ternativ t i l l  lag
stiftning, bl a i  direktiven t i l l  SOU 1927:4 och i  socialminister 
Lübecks uppläggning av Arbetsfredskonferensen i  Stockholm 1928 . 
Sigfrid Hansson och yt terl igare en socialdemokrat hade i  ett  sär
skilt  yt trande fogat t i l l  andra lagutskottets förslag t il l  "för
utsättningslös utredning rörande de åtgärder på f öreningsrättens 
och a rbetsrät tens områden" t i l l  1934 å rs riksdag, vilket ledde 
fram t i l l  beslutet att  t il lsätta Nothinkommittén, pekat på denn a 
l inje som värd at t  pröva (Sölvén, sid 42 f f ,  särskilt  sid 44; 
Westerståhl,  sid 405; Casparsson, sid 89 ff .)  I Norge hade Paal 
Bergs Arbei dsfredskommitté 1930 ar betat efter sådana l injer 
(Seim, sid 35) och så gjorde även Foreningslovskommisjonen 1933 
(Seim, sid 130).  
I  viss utsträckning drevs en socialdemokratisk regering t i l l  
detta slags lösningar för att  undvika ett  all tför manifest mot
satsförhållande t i l l  arbetarnas fackliga organisationer ( jfr  Seim, 
sid 156).  

65) Casparsson, Halmstad 1966, sid 325; SOU 1935:65, sid 124. Tolkningen 
åt  Casparssons. Han vikarierade för Sölvén under dennes sjukdo m, 
som se kreterare vid huvudavtalsförhandlingarna. 

66) Casparsson, Karlskrona 1966, sid 188 f .  

67) Dessa t i l l tagande risker för en lagstiftning, som äv en berörde 
arbetsgivarorganisationerna, kan emellertid inte enbart förbindas 
med so cialdemokraternas stärkta ställning, så som i bland sker 
(se bl a Hadenius, sid 48).  Detta är att  förbise den f aktiska 
motsättning mellan stat  och arbe tsmarknadsorganisationer,  som 
yttrade sig i  bl a ovan anförda motioner från bondeförbund och 
1iberaler.  

68) Casparsson, Karlskrona 1966, sid 89 ff,  särskil t  sid 94, 96 f  
samt 244. Nothin, sid 210. 

69) Upprättandet av dennainventeringsplan protokollfördes som e t t  
för SAF och L O g emensamt beslut.  Inventeringsplanen uttryckte 
emellert id samtidigt också SAF :s uppfattning om va d som borde 
omfattas av förhandlingarna. Det lapidariska protokollet upptar 
inte,  såvitt  jag kunnat se,  någon motsvarande inventeringsplan 
från L0:s sida (protokoll  från huvudavtalsförhandlingarna den 
22/5 § 5 och 30 /6 § 3 1936). Vad L O från sin sida t i l l förde som 
krav vid förhandlingarna var vissa inskränkningar i  utövandet 
av den s k § 23 (se bl a Casparsson, sid 141 ff) .  L0:s under
läge vid huvudavtalsförhandlingarna är tydligt.  
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70) Nothinkommittën syns ha betraktat byggnadskonflikten som samhälls -
farlig.  Vid en diskussion om mö jligen samhällsfarliga konflikter 
nämnde kommittén d irekt "en omfattande arbets konflikt i  vissa 
s k nyckel industrier,  exempelvis byggnadsindustrin".  Någon annan 
industrisektor nämndes inte konkret i  detta sammanhang. Vissa 
jämförelser anställdes med en strejk vid järnvägarna som " tidigare 
i  regel brukat hänföras t i l l  de samhällsfarliga konflikterna" men 
efter automobil väsendets utveckling skulle ha mindr e ödesdigra 
konsekvenser.  En strejk i  byggnadsindustrin bedömdes av kommittén 
kunna bereda landets näringsliv större svårigheter.  (SOU 1935:65, 
sid 115) 

Enligt Casparsson, som under Sölvéns sjukdom vi karierade som 
sekreterare i  huvudavtalsförhandlingarna hade frågan om en be
redskapslagstiftning aktualiserats av byggnadskonflikten 
(Casparsson, R.,  Halmstad 1966, sid 325).  

Organisationerna intog här en annan ståndpunkt.  Åtminstone ansågs 
"en allmän byggnadskonflikt" näppeligen av samhällsfarlig karaktär 
(Casparsson, R.,  Karlskrona 1966, sid 188).  Undantag gjordes för 
sjukhusbygge, men d etta gällde snarast verkningar på en annan nivå, 
som behandla s under nästa punkt.  Organisationerna syns på denn a 
punkt ha sökt en formulering som kun de t i l lfredsställa "politikerna", 
utan at t  binda organisationerna i  högre grad än nödvändigt.  

71) Detta uttryck är Gustaf Söderlunds. Se Industria nr 8-9/1952, 
sid 33 f f.  

72) Se Casparsson, sid 136 f .  Saken behandlades bl a den 1 3-15.4 1937 
(se prot bilaga A). Ingen av dessa konflikter hörde t i l l  de stora 
som hi storieskrivningen uppmärksammat. 

Arbetsmarknadskommittén uttalade att  de samhällsfarliga konflikterna 
"var av tämligen underordnad betydelse i  förhållandet mellan de för
handlande p arterna". Inte desto mindre var det av vikt at t  finna en 
form f ör fredlig uppgörelse i  sådana frågor,  som kun de vänta s för
anleda allvarliga rubbningar i  samhällsviktiga funktioner,  ansåg 
kommittén. (Casparsson, Karlskrona 1966, sid 137.) 

73) Söl vén, A.,  1939, sid 207. Sölvén var L0:s sekreterare i  huvudav
tal  sförhandl i  ngarna. 

74) En koncis punktvis sammanfattning av överenskommelsens innebörd 
finns i  Sölvén, 1939, sid 113 f .  

75) Casparsson, Karlskrona 1966, sid 114. 

76) Huvudavtalsförhandlingarna, protokollen den 22-26/8 1938: PM ang 
föreningsväsendets organisation och f öreningsfriheten, sid 24 f f,  
speciell t  sid 25: 
"Vid behandlingen av dessa frågor har det inom ko mmittén kommit t i l l  
uttryck en benägenhet,  a tt  låta de inre organisatoriska formerna bliva 
envar organisations ensak. Från Landsorganisationens sida har man pe
kat på, hurusom de i  stort  sett  t il lfredsställande normalstadgarna i  
all t  mer ökad utsträckning blivit  antagna av förbunden. Man har på 
detta håll  även antytt  om att  Landsorganisationens egna st adgar l ig
ga under revision. Men men ar på d etta håll ,  att  man kan så småningom 
förvänta att ,  det inre organisatoriska t i l lståndet inom fackför enings-
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76) forts,  rörelsen så småningom kommer a tt  på e t t  någorlunda t i l lfreds
ställande sätt  t i l lgodose de från flera håll  uttalade önskemålen om 
att  avgörandet i  frågor,  varav arbetsfreden är beroende, läggas i  
händerna på huvudorganisationernas för uppgiften bäst rustade le
dare och organ och därjämte träffas under former so m äro betryg
gande. " 

Jfr även Casparsson, sid 243 f f .  Jfr även Seim. 

77) Ullenhag, sid 33, samt not 7; Hadenius, sid 49 f ,  samt not 21; 
Karlbom, T. "Arbetarnas fackföreningar",  sid 63 f ;  Lind, A. 
"Solidarisk lönepolit ik",  Stockholm 1938 , sid 8; LO :s  kongress 
1941, prot. ,  sid 5: August Lindberg; Westerståhl,  sid 81; Nilsson, 
T. "Människor och händelser i  Norden", sid 171; Sågverksindustri-
arbetareförbundets kongress 1932, prot. ,  sid 110 och 119: August 
Lindberg. 

78) S ölvén, 1952, sid 9 f .  

79) Ibid, sid 14. 

80) "Fackföreningsrörelsen och näringslivet",  sid 4,  Sölvén 1939, 
sid 103. 

81) Casparsson, Karlskrona 1966, sid 183, 243 f f  samt 247. 

82) För en sammanfattning av hans argumentation se ovan, sid 20 f .  

83) Casparsson, Halmstad 1966, sid 276 ff;  Se även Höglund (1978), 
sid 28 f f  och 31 ff  och där angivna källor och bearbetningar.  

84) Se bl a Casparsson, a.a. ,  sid 264 ff,  276 f f ,  286 f f ,  293 ff  samt 
300 ff ;  se även Höglu nd, S . (1978), sid 28 f f  och d är angivet 
material;  Omröstningssiffror finns sammanställda i  Westerståhl,  
sid 99 f f .  

85) Vilket bl a Hadenius gör,  sid 46. 

86) Holmberg, P. (1963), sid 171 beräknar sänkningen av medeltimför-
tjänsten 1930-33 t i l l  mellan 5-5,5 procent.  Denna uppskattning 
kan jämföras med Casparssons uppgifter om slu tresultaten i  de 
större konflikterna. Casparsson har också uppgifter om arb ets
givarnas utgångskrav. (Se Caspars son, Halmstad 19 66.) 

Som en jämförelse näminer Holmberg a tt  de sämre o rganiserade arbe
tarna i  USA, trots ungefär motsvarande arbetslöshetsnivå, tvangs 
acceptera en lönereduktion på ca 20 procen t under motsvaran de pe
riod. I  den grad den fa ckliga organisationsgraden hade en roll  i  
denna utveckling, kan diskussionen även vidgas genom jämför elser 
med t jänstemännens löneutveckling som var sämre än arbetarnas. 
Deras fackliga organisering var också betydligt svagare. Se bl a 
Sandberg, P. (1969), sid 43 f f,  samt L0:s kongress 1941, protokollen, 
sid 231 f .  Sannolikt är emellert id samtidigt att  den svenska industrin 
inte utvecklade full  styrka i  alla dessa konflikter.  Detta föreslås 
bl a av de Geer m f l  i  "Kriser och krispolit ik ",  sid 223 f .  För 
sannolikheten i  detta påpekande t alar bl a att  arbetsgivarsidan inte 
obetingat var för en gemensam lönesänkningsaktion 1931 (se bl a 
Höglund /1978/,  sid 31 f ) ,  och vidare att  exempelvis pappers- och 
pappersmasseindustrins exportvolym blott  i  relativt l i ten grad på
verkades av krisen (Höglund, S /1978/,  sid 25).  Enligt Industria 
var l injen "fred och löneanpassning". 
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87) Uppslag t i l l  mått i  detta avsnitt  har i  f lera fall  hämtats ur arti
klar i  "Kriser och krispoli t ik i  Norden". I  et t  par fall  har siffer
uppgifter därifrån godtagits direkt.  

88) "Kriser och krispolit ik",  sid 314 a er index f ör 1929=166 och f ör 
1932=182. 

89) Ibid, sid 223. 

90) "Fackföreningsrörelsen och n äringslivet" (1941), sid 90. Siffrorna * 
torde avse utvecklingen för full t idssysselsatta arbetare i  sådana 
sektorer som in te var av säsongkaraktär.  För andra arbetare kunde 
utvecklingen sålunda vara sämre (Ibid.,  sid 86 ff;  Jfr även med proto
kollen från 1941 å rs LO-kongress,  sid 149, 192 och 196, samt med SOU 
1935:65, sid 96 f ör exempel på undantag fr ån denna utveckling).  

91) SOS "Konsum entpriser och indexberäkningar åren 1931-1959", s id 153, 
tabell  B 10. Indextalet för 1929 va r 169 r esp för 1933 153. 

92) De Geer,  H,.  1978, sid 39: Index för 1929=115 oc h för 1933=153. 

93) "Kriser och krispolit ik",  sid 224; De Geer,  1978, sid 38. 

94) I Direktörsklubbens arkiv finns exempelvis et t  protokoll  från den 
21/6 1933 m ed f öljande anteckning: 
"Ärende 2 : ang lönesänkningar.  
De närvarande ansågo de t f  n ej  önskvärt,  at t  någon allmän aktion 
för lönesänkning igångsattes från industriens sida. Man to rde kunna 
räkna med möjlig heten av en höjning i  den allmänna prisnivån inom • 
den närmaste fra mtiden, vilket skulle medföra en automatisk sänkning 
av lönenivån. Frågan bör emellertid tagas upp på nytt  vid nästa sam
manträde." 
Närvarande v id mötet var dir J.S. Edström fr ån ASEA ( t i l l ika ordfö
rande i  Svenska Arbetsgivareföreningen),  dir  Klemming f rån LME, 
dir  Engberg fr ån Electrolux och dir Hellstedt från Separator.  
Vid d et följande mötet den 31/8 beslöts i  § 5 a t t  verka för at t  inga 
avtalsuppsägningar kom t i l l  stånd vid höstens avtalsförhandlingar.  
(Direktörsklubbens Arkiv, Vol 1) 

95) Detta har påpekats av Gustafsson i  "Kriser. . .",  sid 141 samt t i l l
hörande noter.  Gustafssons tolkning av Wigforss s tåndpunkt har be
strit ts av Björn von Sydow (i  Historisk Tidskrift  1975:4).  
Gustafsson besvarar von Sy dows invändningar i  samma t idskrifts-
nummer. Jag kan inte se att  von Sydows invändningar ä r hållbara. 
Jfr även uppgifter hos Unga , N. "Socialdemokratin och arbetslöshets-
frågan 1912-34", sid 219, not 112. 

96) Utrikeshandelsuppgifter ur Fridlizius,  Appendix A. Beträffande övriga 
uppgifter för perioden fram t om 1936 s e de Geer,  H. (1978), sid 
37 f f;  Se vidare Åberg, Y. "Produktion och produktivitet  i  Sverige 
1861-1965", tabell  B:4, samt sid 48, diagram 4 :1; Lönestatist isk .  
årsbok (SOS), tabellen "Arbetstid och löneinkomster. . ."ger följande 
serie för årsarbetstiden i  timmar 1933 2.103 timmar, 1934 2.224, 
1935 2. 251, 1936 2. 270, 1937 2.282, 1938 2. 223 (12-dagars-semesterns 
införande?),  1939 2.243 timmar.Enl igt beräkningar i  Turvey, R. (ed),  
sid 12 steg produktiviteten inom ind ustrin med 3,3 % år 1933-37 
och m ed 2 ,5 %/år 1937-39. 
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97) Årslönen för arbetare steg omkring 25 procent 1933-39, me dan lev
nadskostnaderna ökade m ed 12 procent under samma t id.  Årslönerna 
fås direkt ur Historisk statistik (SOS), s id 135, tabell  128. 
Levnadskostnaderna inkl skatter ur SOS "Konsu mentpriser och in
dexberäkningar 1931-1959 ", sid 153, tabell  B 10. 

98) Meddelanden från Konjunkturinstitutet ,  serie A :  1,  sid 114 f f .  
Partipriser ur SOS "H istorisk statistik för Sverige" tabell  94 
och 95. Produktionsvolym även ur Åberg, Y, a.a. ,  tabell  B :  4. 

99) Löneandelens utveckling se Jungenfeldt,  K.G.,  "Löneandelen och 
den ekonomiska utvecklingen", sid 250. De glid ande tioårsmedel-
talen för industrin ger följande serie med början vid 1933: 
54, 54, 53, 52, 50, 49, 49. Serien för hela näringslivet visar 
samma tendens. 
Betr utvecklingen av industrins investeringar se exempelvis de 
Geers uppgifter om in stallerad drivkraft  (a.a. ,  sid 38),  som 
dock blott  sträcker sig t i l l  och m ed 1936; Se även Åberg, Y. 
a.a. ,  sid 48, tabell  B:4, samt diagram 4 :1, samt Meddelande 
från Konjunkturinstitutet serie A :  1,  sid 114 f f .  

100) Se exempelvis "Kriser och krispolit ik. . ." ,  sid 313 el ler 
Historisk Statistik,  sid 132, tabell  122. 

101) "Fackföreningsrörelsen och näringslivet",  sid 194; Lind, A. 
"Solidarisk lönepolitik" (1938), sid 9 ff ,  speciellt  sid 14; 
Carlsson, B. "LO oc h fackförbunden", sid 136; Söderbäck, sid 
46; Höglund, S. (1978), sid 61. 

102) Höglund 1978, sid 60 f  för hänvisningar.  

103) "Kriser och Krispolit ik",  sid 313. 

104) "Löneglidning", sid 19 f  och 58 f f .  

105) 0m de nna utveckling finns lätt  t il lgängligt material i  bl a 
"Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen i  Sölvén 
1952, samt i  Hadenius 1976. Här görs i  huvudsak ett  orienterande 
sammandrag. 

106) I  et t  avseende s tärktes L0:s formella befogenheter y tterl igare 
vid 1951 å rs kongress.  Rätten för LO att  ingripa mot förbundens 
stridsåtgärder vidgades t i l l  at t  även innefatta fall  där per-
mitteringar kunde väntas följa.  Se S ölvén, a .a. ,  sid 8 f .  

107) Man valde härvid den något egendomliga t i l lvägagångssättet  att  
presentera beslutet som en tolkning av vad ma n s kulle ha a vsett  
med 194 1 års beslut om stadgeändring . Det kan lätt  visas att  
de enda som i  någon större utsträckning kunde ha uttalat sig 
om en sådan tolknings riktighet var landssekretariatet.  Drygt 
70 procent av de från landssekretariatet deltagande vid 1951 
års kongress hade också deltagit  1941. Av de "vanliga" kongress
delegaterna hade blott  ca 10 procent personligen deltagit  även 
1941. Rimligare torde vara at t  uppfatta 1951 å rs beslut som e t t  
nytt  steg som d rivits fram av de krav efterkrigsförhållandena 
reste.  Se Sölvén, a.a.,  sid 14 ff ;  "Fackföreningsrörelsen och 
den f ulla sysselsättningen", sid 156 ff,  speciell t  sid 159 f ;  
samt protokollen från 1951 å rs LO kongress,  sid 94 f f.  Delta
gandeuppgifterna har beräknats av författaren från deltagande
förteckningarna vid 1941 och 1951 å rs kongresser.  
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108) Solvén 1952, sid 17 f .  

109) "Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen", sid 149 f f;  
Meidner (1973), sid 14 f f;  Lindbeck, A. "Svensk ekonomisk polit ik" 
(1968), sid 42 f f .  

110) Den närmare innebörden av stadgeutvecklingen har t idigare analyse
rats i  Höglund 1977. Se främst sid 18-24, samt sid 76-80. 

111) Tendenser t i l l  en auktoritat iv centralism av liknande slag som 
genomfördes 194 1 hade funnits t idigare, på LO-nivå i  förslagen t i l l  
organisationsförändring t i l l  kongressen 1909 och på förbundsnivå 
bl a i  anslutningen t i ll  normal stadgarna från 1933 och framåt.  
De i  konventionell  mening fackliga behoven syns dock kunna t i l l
godoses med en avsevärt mindre a uktoritativ stadgestruktur än den 
som ge nomfördes 1941. Först krisårens stora konflikter,  och frä mst 
byggnadskonflikten, medförde utslagsgivande yttre drivkrafter at t  
genomföra denna stadgestruktur.  

112) Jfr  utfallet  av byggnadskonflikten. Se därom bl a Kupferberg och 
Casparsson. Vissa sidor av LO:s lönepolitiska dilemma diskuteras 
i  "Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen" sid 129 f f,  
samt i  art iklar av Rehn i  Fackföreningsrörelsen 1949, sid 461-470, 
Ekonomisk T idskrift  1/1950, sid 62-67 och Tiden 1953, sid 517-525, 
av Meidner i  Tiden 1948, sid 464-471 samt av Åsbrink i  Tiden 1949, 
sid 65-72. 

113) I  detta avsnitt  sammanfattas en del material som be lyser medlems
inflytandets utveckling. Främst rör det sig om siff ermaterial från 
Hadenius avhandling. Någon fullständighet i  teckningen kan det 
givetvis inte bli  fråga om. 

114) Hadenius, sid 173. Nedgången mellan 1955 och 1956 ä r drastisk. 

115) Primärsiffror i  Hadenius, sid 173 f f.  Mina egna beräkningar av 
tendenserna i  bilaga 1.  Den sjunkande tendensen består praktiskt 
taget hur man än räknar igenom ma terialet -  med e t t  undantag. 
0m man behandlar åren efter gruvstrejken 1969-70 se parat och 
endast räknar på de år centrala avtal slöts (1971 och 1974) får 
man en stigande tendens. Denna tendens kommer dock i  detta fall  
endast att  vila på två mätvärden. 

116) ökningen av funktionärstätheten inleddes på 19 40-talet.  öknings
takten är särskilt  snabb d els den t id det centraliserade avtals-
systemet befästes,  dvs mellan 1956 och 1960, samt åren 1970-74. 
Se Hadenius, sid 182 f .  

117) Hadenius, sid 183, Tablå 15. Beträffande utvecklingen inom Me tall ,  
se bl a Korpi 1978, sid 247. 

118) Hadenius, sid 184, Tablå 16. 

119) Hadenius, sid 185, Tablå 17. Tillgängligt siffermaterial ger 
enligt Hadenius inga upplysninaar om utvecklingen mellan 1943 
och 1967. 

120) Ibid, sid 185. 

121) Ibid, sid 186. 
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122) Korpi 1978, sid 252 ff .  

123) Här avses bl a remisserna t il l  medlemmarna av vissa frågor i  förslagen 
t i l l  ny arbe tsmiljölag 1973 och i  den föreslagna s k me dbestämmande
lagen. Inför avtalsrörelserna har också vetenskapligt upplagda enkä
ter genomförts med representativa medlemsurval.  På förbundsnivå har 
man arbetat med informationskonferenser i  samband m ed a vtalsrörel
serna. Jfr  Hadenius, sid 177 f .  

124) Backman, sid 85 ff .  

125) Termen h ar föreslagits av Alexandra Ålund. Begreppet skulle svara 
mot d et fjärde fall  som up pkommer när man korsar de två demokrati
dimensioner jag arbetade med i  första delen av min avhandling t i l l  
en s  k f yrfältstabell .  Se Höglund 1977, sid 8 ff  samt 23. 

126) Olivecrona, sid 23 f f .  

127) Här sammanfattas några resultat  från Korpis undersökning i  Metall ,  
samt från Lewins mätningar av medlemsopinionen inom LO . 

128) Korpi 1978, sid 196 ff  samt 227 ff .  

129) Lewin, L.,  1977. 

130) Ibid, sid 157 f f .  

131) Jfr  här även Höglund 1977, sid 67 f .  

132) Lewin, a.a. ,  sid 161. Fältarbetet utfördes, som redan nämnts,  under 
1974. Det är möjligt at t  de skilda tendenserna i  svaren från med
lemmar och representanter högre i  organisationen uttrycker att  
värderingen av avtalsresultatet sker från delvis olika utgångs
punkter.  Bland medlemmarna torde de konventionellt  fackliga ut
gångspunkterna dominera. Högre upp s pelar sannolikt "samhällsan
svaret" en större roll  för bedömningen av handlingsutrymmet. Är 
detta korrekt,  har också den s tällda frågan haft olika innebörd 
för respondenter på olika nivå. Hur ska man bedöma hur myc ket som 
gick att  ta ut?? 

133) Lewin, a .a. ,  sid 146, tabell  24 F. 

134) Ibid, sid 146, tabell  24 G . 

135) 1960-1975 försvann 3/4 av a lla avdelningar inom L O. Se Hadenius, 
sid 201. 

136) Lewin, a .a. ,  sid 172, tabell  33. 

137) Lewins demokrat i  uppfattning är en moderniserad variant av det 
auktoritativa system som S chumpeter teoretiskt formulerade 1942. 
Lewins variant är mer demofil ,  folkkär.  I  hans "interaktiva demo
krati" skall  inslagen av rådgivning och medlem saktivitet  (s k par
ticipation) öka. Det vidgade inflytande som sägs vara participa-
tionsbegreppets "hårda kärna" (Lewin 1970, sid 230),  skall  emeller
t id utövas inom ra men f ör samma grundläggande auktoritetsstruktur 
som t idigare. Det är eliten som sk all  fatta de avgörande b esluten 
(Lewin 1977, sid 51).  Några konstitutionella medel för at t  vidga 
och s tärka kontrollen underifrån, för at t  säkra att  den skärpta 
centralism som ut vecklats sedan 30-talet också fortsättningsvis 
skulle representera medlemskollektivets mening inte bara i  rang-



137 forts,  ordningen av uppgifter utan även i  mer konkreta avseenden 
på åtminsto ne någon eller några konkreta områden, föreslås inte 
av Lewin. 

138) Olivecrona, sid 23 f .  



80 Andel förbund som anordnar avtalskonferenser 
under perioden 1956-1974. Beräknat efter upp-

BILAGA 1 gifter hos Hadenius 1976, sid 176 (de använda 
uppgifterna sammanställda på fö ljande sida) 
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Andelen förbund som anordnar avtalskonferens, en eller flera,  under 
perioden 1956- 1974 (ber,  efter uppgifter frän Hadenius).  

Är Konferenser Totalt  antal LO-förbund Andel förbund i  procent 
som ordnar konferenser,  
en eller flera 

1956 26 44 59,1 
1957 17 44 38,6 
1958 20 44 45,5 
1959 23 44 52,3 
1960 13 44 29,5 
1961 24 43 55,8 
1962 14 41 34,1 
1963 18 41 43,9 
1964 10 39 25,6 
1965 23 38 60,5 
1966 12 38 31,6 
1967 2 37 5,4 
1968 18 37 48,6 
1969 11 37 29,7 
1970 17 29 58,6 
1971 10 29 34,5 
1972 - 27 -

1973 13 25 52,0 
1974 10 25 40,0 

Uppgifterna om förbundsantal och antal förbund som anordnar konferenser 
från Hadenius, sid 176. Samtliga förbunds verksamhetsberättelser uppges 
vara genomgångna. 
Avtalsåren understrukna. 
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