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Abstract 

This study intends to examine the syndicalistic union SAC who broke away from the 

reformist union LO in 1910. The district of Värmland is still a rather undiscovered area of 

research, even though it was one of the strongholds in Sweden. The emergence of the 

organization and its agitation in this area during 1922 - 1939 will be investigated, as well as 

the subjects that were discussed and debated in the organization. The mission of these districts 

was to implement the agitation and expand the movement. The districts worked as a hub for 

the LS that were the local sections of the SAC. 

  The study is mainly based on protocols that were written during annual conferences that 

were arranged in the district. During these conferences agitation was planned and they also 

debated important topics.  

   To do this a qualitative content analysis has been used. The protocols have been fully read 

and the relevance of the content had been categorised to describe the agitation and the 

syndicalistic discourse of this period.   

   The results of this study shows that the organisation in Värmland grew in the beginning of 

the 1920s to stay steady around 2000 members, except for a period in the late 1920s when 

there was a temporary decrease. The organization also went from being scattered in all sorts 

of industries to become restricted to the forest industry by the LO. The hegemony of the 

social-democrats also weakened the syndicalists and led to a splintering of views in  SAC, 

where some wanted to continue as before, and others wanted to  approach the social-

democrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                  
 

 

Sammanfattning 

Denna studie ämnar undersöka den syndikalistiska fackföreningen SAC som 1910 bröt sig ut 

ur det reformistiska LO. Det värmländska distriktet inom denna organisation är ett tämligen 

outforskat fält, även om det var ett av de områden där rörelsen var som starkast i landet. Mer 

ingående skall rörelsens framväxt och agitation under 1922 - 1939-talet undersökas, samt 

vilka ämnen som togs upp till debatt och hur diskussionerna kring dessa såg ut inom distriktet. 

Distrikten hade som uppgift att stå för agitation och rörelsens spridning och fungerade som en 

knytpunkt för de Lokala samorganisationer som fanns inom distriktet. 

   Studien är huvudsakligen baserad på protokoll som fördes under de årskonferenser som 

distrikt-kommittén arrangerade under vilka SAC planerade den kommande agitationen för 

året och även förde diskussioner inom aktuella områden.   

   För att genomföra detta har en kvalitativ innehållsanalys använts. Protokollen har 

analyserats och de som har varit relevant för undersökningen har kategoriserats för att ge bild 

av agitation och övriga frågor.  

    Studien visar att rörelsen i Värmland ökade under 20-talets början för att bortsett från en 

minskning under slutet av decenniet ligga på ungefär medlemsantal kring 2000 personer. 

Agitationen gick från att vara utspridd på så många olika industrier som möjligt till att trängas 

undan av LO till skogsindustrin.  Den socialdemokratiska hegemonin försvagade SAC och 

ställde dem inför valet att närma sig socialdemokratin eller fortsätta på den syndikalistiska 

vägen. 
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1.	Inledning	

	
Den syndikalistiska teorin bygger på att arbetarna skall ta över produktionen och 

samhällsförvaltningen genom de fackliga organisationerna.1 Men de framförde också värdet 

av självbestämmanderätt, frihetsideal och viljan som en skapande kraft. När SAC bildades var 

det ett svar på reformisternas centralstyre. Det fanns en vilja till att förlägga det fackliga 

arbetet lokalt. Socialismens förverkligande skulle inte ske från centralt håll av en politisk 

representant, istället skulle arbetarna förenade av fackföreningen ta över produktionsmedlen 

och på så vis förverkliga detta nya samhälle. Arbetarna skulle gå från löneslavar till ägarna av 

näringslivets. Det fanns ett motstånd mot varje centralisering till förmån åt den federativa 

organisationen där syndikalisterna agerade efter den direkta aktionen. Alltså självverksamhet. 

Syndikalisterna ville avskaffa konsten att regera människor.2  All kollektivism sågs dock inte 

som framgång utan endast den som arbetade emot likriktning. Detta gör syndikalism till en 

rörelse som närmar sig anarkism.3  

   SAC framförde att syndikalismen inte skulle vara en socialistisk tankekonstruktion, utopi 

eller något revolutionsromantiskt. Den skulle istället bottna i praktiska erfarenheter som 

härrörde sig från den dagliga kampen mellan kapital och arbete. Främst skulle den vara en 

rörelse och därefter en lära. Erfarenheterna skulle forma och omforma denna lära. De skulle 

vara en ekonomisk och praktisk rörelse, proletär därför att den var grundad på fackliga 

organisationer.  Arbetarklassens frigörelse skulle förverkligas genom dess egna ekonomiska 

aktion. Vid SAC:s bildade sades det att deras kampinriktning skulle vara 

anarkosyndikalistisk.4 

   Efter storstrejken 1909 splittrades således arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. 

Oenigheten i uppfattningen om hur fackligt arbete skulle skötas gjorde att somliga gick ur 

Landsorganisationen och bildade SAC. Den antiparlamentariska tanken var viktig inom 

rörelsen.5 Detta gjorde att SAC tog avstånd från partipolitik. Politiska åsikter var en 

privatsak.6 En centralorganisation som var rikstäckande fanns, men hela rörelsen byggdes på 

lokala samorganisationer7, LS. I dessa lokala organisationer enades inte bara en yrkesgrupp 

                                                             
1 Åman, s. 11 
2 Rüdiger, s. 7 - 11 
3 Rüdiger, s. 23 
4 Persson, s. 185 - 186 
5 Åman, s. 19 
6 Henningsson, s. 212 
7 Henningsson, s. 15 
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som i LO-förbunden utan traktens samtliga yrkesgrupper.8 För att sprida organisationen 

bildades agitationsdistrikt som fick bära huvudansvaret för agitationen.9	
   Syndikalismens historia i Värmland började redan 1910, två veckor efter föreningen 

grundats. Några murarhantlangare bildar Karlstad LS vilket kastas direkt ut i en strejk för 

bättre betalningsvillkor. I denna konflikt vilket är SAC:s första strid går Karlstad LS vinnande 

ur. Därmed är SAC en fackförening vilken visat sig duglig att tillskansa sig bättre villkor för 

sina medlemmar. När murarhantlangarna flyttar läggs Karlstad LS ned för att 1916 återbildas 

igen.10 Värmlands agitationsdistrikt bildas följande år 1917.11	

	

1.1	Syfte	och	frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur SAC åren 1922 - 1939 organisatoriskt försökte 

sprida de syndikalistiska idéerna i Värmland. I syftet ingår att undersöka vilka förutsättningar 

och begränsningar som fanns för en syndikalistisk expansion i Värmland. Undersökningen 

ska belysa var organisationen fick fotfäste, vilka områden samt i vilka yrkesgrupper 

syndikalisterna ämnade etablera och utvidga sitt inflytande. Dessutom kastar undersökningen 

ljus över de idéer och tankegångar som fanns bland de värmländska syndikalisterna vid den 

aktuella undersökningsperioden. 

 

Hur såg SAC:s framväxt och agitation ut i Värmland under 1922 - 1939? Vilka centrala 

förutsättningar såg organisationen för expansion i Värmland? 

 

Vilka frågor och ställningstagande tas upp och diskuteras på distriktsnivå som viktiga att 

rörelsen förhåller sig till? 

 

Vad ville SAC uppnå genom avtal med arbetsgivare? Hur kunde ett sådant avtal se ut? 

	

	

                                                             
8 Persson, s 144 
9 Persson, s. 145 
10 https://www.sac.se/en/Current-activity/News/Karlstads-LS-historia  
11 Persson, s. 165 
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1.2	Forskningsläge 

 

Om SAC finns det naturligtvis en hel del skrivet. Om SAC i Värmland finns det däremot 

väldigt litet utforskat. Men än några citat från protokoll samt agitatorsminnen från Värmland 

är det ett relativt outforskat område. Litet material verkar finnas enbart på SAC:s arkiv i 

Stockholm där mycket som är skrivet om syndikalisterna finns. Denna undersökning har 

därför förlitat sig mestadels på tidigare forskning som berättar om SAC:s historia i allmänhet, 

endast vid några få tillfällen har något som rört de värmländska syndikalisterna kunnat 

inkluderats.  

   Någon som berör syndikalisterna på ett liknande sätt som i den här undersökningen är fil. 

Lic. Börje Henningsson. I Det röda Dalarna Socialdemokrater, anarkosyndikalister och 

kommunister inom Dalarnas arbetarrörelse 1906 – 1937 undersöker han SAC i deras 

Daladistrikt. Hans resultat har hjälpt till att förankra forskningsresultaten i denna 

undersökning. Bland annat i hur SAC blev motarbetade och marginaliserade av LO men 

också hur organisationen uppkom inom industriorter och sedan trängdes ut mot skogsbygder. 

Medlemsanslutningen följer liknande mönster som i Dalarna i hur denna påverkades av LO 

och depressionen. I hans undersökning framkommer också att det kan vara svårt att hitta 

material då det bara delvis är bevarat. 

   Professor Emeritus Lennart K. Persson, har i sin bok Syndikalism i Sverige 1903 - 1922 på 

ett utförligt sätt skildrat syndikalisternas första år i Sverige. Persson beskriver tiden innan 

SAC bildas och fram till 1922 vilket således utgör perioden innan mina avgränsningsår. Här 

har han skildrat allt ifrån de ursprungliga idéerna, till SAC:s uppkomst och framväxt, liksom 

medlemsutvecklingen och den medlemsvärvande agitationen vilket varit till mycken nytta för 

denna studie för att beskriva hur agitationen gick till rent praktiskt. Han skriver också om 

SAC:s tidningar och deras förhållande i olika frågor vad gäller allt från Socialism till 

militarism. Dessa ämnen vidrörs även av syndikalisterna i denna undersökning vilket gör att 

Persson bidragit med ytterligare kontext kring SAC och deras ställningstagande i dessa frågor.  

   Åsa Linderborg som är historiker vid Uppsala Universitet har i sin bok Socialdemokraterna 

skriver historia behandlat den socialdemokratiska hegemonin i Sverige. Detta har varit 

användbart för att ge vetenskapliga belägg för de resultat som uppkommer i den här 

undersökningen där protokollen ger en bild av hur LO har en stor påverkan över SAC i 

Värmland. Linderborg går också in på syndikalism och hur denna målmedvetet har 

svartmålats i allmän historieskrivning i Sverige genom Socialdemokraternas stora 
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samhällsinflytande.   

   Valter Åman, journalist och ombudsman i LO, sedermera socialdemokratisk politiker vars 

skildring Svensk syndikalism vid vissa är tillfällen märkbart partisk och får betecknas som en 

partsinlaga i detta sammanhang. Jag har här medtagit Åman för att få en socialdemokratisk 

synvinkel på hur SAC uppfattades och varför organisationen inte blev någon framgång enligt 

denne. Åman kan på så vis ses som ett exempel på den socialdemokratiska hegemonin som 

Linderborg beskriver.  

   Wobblies of the world: A global history of the IWW är en internationell studie som 

undersöker IWW:s inflytande världen över. I introduktionen har Peter Cole Professor of 

History, Kenyon Zimmer Associate Professor of history, David Struthers, Adjunct Professor 

redogjort för IWW:s historia där organisationen hade sin storhetstid under 10-talet. Vid 

USA:s inträde i det första världskriget, började man dock från statligt håll att bekämpa 

organisationen fylld av personer med antimilitaristiska åsikter. Detta motstånd från statligt 

håll ledde till att IWW under 20-talet blev kraftigt försvagande. Detta avsnitt har kommit till 

användning i undersökningens avsnitt om arbetsfredslagstiftningen som i Sverige var en 

liknande utveckling där lagstiftning som delvis stiftades för att försvaga SAC. I övrigt 

behandlar boken IWW:s globala påverkan. Bland annat har svensken Johan Pries här fått 

författa ett kapitel som berör hur svensk-amerikanen Welinder återvände till Sverige under 

20-talet och påverkade de västsvenska syndikalisterna att gå i en mer IWW-influerad riktning.  

   Slutligen har även Sven Åke Henrikssons bok I flottarnas fotspår. En bok om flottare och 

flottning i mellersta Norrland kommit till användning. Denne som skildrar flottarnas historia 

har också skildrat litet om SAC:s inflytande i skogsbygderna vilket varit till användning för 

att få en kontext kring SAC och skogsarbetare vilka utgjorde en stor del av dess medlemmar. 

	

1.3	Teoretiska	utgångspunkter	

		
Vad innebär makt? Statsvetaren Robert Dahls menar att A har makt över B så till den grad att 

A kan få B att bete sig eller göra på ett vis som denne annars aldrig skulle ha gjort.12  

   Fackföreningens existensberättigande består av den maktposition de kan utgöra i samhället. 

Makten i det här sammanhanget består i att kunna påverka arbetsgivarna till att gå med på 

fackföreningens krav. SAC ville nå ännu längre och så småningom ta makten över 

                                                             
12 Boréus, red. Beckman & Mörkenstam, s. 164 
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produktionsmedlen och därmed samhället. Men för att komma dit så var de såklart tvungna att 

attrahera en stor mängd människor. Rörelsen var uppbyggd på den marxistiska historiesynen. 

Denna går ut på att varje samhälle är uppbyggt kring teknologi som skall sörja för att 

tillfredsställa medborgarnas behov. Den viktigaste aspekten i detta är vem som äger dessa 

produktionsmedel.13  

   I ett slavsamhälle så är det slavägaren som äger allt. Samtliga redskap och även slaven med 

sin arbetskraft som kan säljas likt vilken vara som helst. I ett kapitalistiskt samhälle å andra 

sidan finns det borgare och ett proletariat. Här äger borgarna produktionsmedlen medan 

arbetarna äga sin arbetskraft som de säljer. Här finns således två skilda intressen, även om 

dessa kan vara omedvetna. Borgarklassen har ett intresse i att fortsätta utöva makt över 

produktionen, men proletariatet har intresse i ett annat samhälle där produktionsmedlen 

istället ägs gemensamt.14  

   En annan teori ämnar förklara varför inte proletariatet i vissa länder ställer sina intressen 

gentemot borgarnas och gör uppror, även fast de enligt den marxistiska historiesynen borde 

vilja det. Detta kallas Hegemoni och kulturell dominans.15 

   Hegemonibegreppet preciserades av Antonio Gramsci som en förklaring till varför 

utvecklade kapitalistiska stater saknar samhällsstörtande uppror och tydliga klasskonflikter, 

där arbetarklassen inte förmår att förändra samhället. Gramsci menar att de härskande har 

ekonomisk dominans, våld, rättskipning och ideologi som maktmedel. Makt kan uttryckas på 

så vis att de kuvade känner sig förtrycka. I en hegemoni däremot går maktens värdenormer 

genom hela samhället. Genom utbildning, kultur, massmedia och lagstiftning cementeras 

makten så att denna legitimeras. Medborgarna blir övertygade om de härskandes välvilja, 

även om denna egentligen strider mot deras egna intressen.16 Tankekontrollen är viktigare i ett 

demokratisk samhälle än ett samhälle som kan driva igenom sin vilja med våld. Det 

demokratiska samhället måste övertyga sina medborgare genom exempelvis massmedierna 

för att kunna kontrollera dem. Indoktrineringen blir så stark att värderingarna uppfattas som 

självklara.17 Det är en maktutövning som skapar mer stabila samhällen än en öppet 

förtryckande makt. även om hegemonin också förutsätter ett tvång, främst ekonomiskt. 

Hegemonin måste materialiseras genom produktionssfären.18  

                                                             
13 Boreus, red. Beckman & Mörkenstam, s. 164 
14 Boreus, red. Beckman & Mörkenstam, s. 165 
15 Boréus, red. Beckman & Mörkenstam, s. 164 - 166 
16 Linderborg, s. 14 
17 Linderborg, s. 21 
18 Linderborg, s.15 
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   I ett hegemonisk samhälle finns också alltid en mothegemoni. Borgarklassen har alltid 

lyckats behålla makten genom att integrera mothegemonierna i sin egen världsbild. 

Hegemonier är på så vis kompromisser där den mest dominante lyckas integrera 

motståndarna. Detta betyder inte nödvändigtvis ett ideologisk integrerande men framför allt 

ett ekonomiskt.19 Utifrån dessa begrepp skulle man kunna hävda att SAC under den här tiden 

försökte bryta socialdemokraternas hegemoni och dominans genom en mothegemoni. 

      När det kommer till diskussioner om makt så finns det anledning till att särskilja olika 

typer av makt. Det finns en intentionell makt där man medvetet utför handlingar för att tvinga 

någon till något denne inte vill. Det kan vara genom hot och tvång eller genom sanktioner. 

Den relationella eller strukturella makten är istället en omedveten och oavsiktlig 

maktutövning där man helt enkelt utövar makt på grund av att man i en social relation är den 

dominanta parten.20 

   I Sverige är det således riktigt att tala om en socialdemokratisk hegemoni som infogats i en 

borgerlig sådan menar Linderborg. Utifrån denna kompromiss kom en socialliberal ideologi 

där man förenade privatägda och vinstdrivande företag med statens välfärdsreformer.21 

Socialdemokraternas kamp för att upprätthålla en hegemoni inom arbetarklassen framkommer 

vid granskning av rörelsens historik. På uppdrag av Socialstyrelsen skrev exempelvis Sigfrid 

Hansson om att arbetarrörelsen i Sverige alltid varit homogen. Han menade att de 

motsättningar som funnits såsom de kommunistiska och syndikalistiska rörelserna aldrig hade 

varit av betydelse eller äventyrat arbetarklassens enhetlighet.22 Istället monopoliserar man 

arbetarrörelsen som begrepp och de övriga strömningarna inom rörelsen ställs i opposition.23 

Som Linderborg mycket riktigt påpekar så står till exempel syndikalism i boken Den Svenska 

Fackföreningsrörelsen under oppositionsströmningar tillsammans med kommunism och 

nazism.24 Vidare beskrivs syndikalism inte som ett alternativ för svenska arbetare, det är en 

främmande blomma som är osvensk. Den kallas för borgerlig vänster vilken aldrig fått någon 

större betydelse eller utbredning.25 Åman menar att syndikalisternas franska långods inte 

tilltalar de svenska arbetarna.26 Åman redogjorde också för de utlåtande som LO gjorde under 

en kongress 1926 där LO klargjorde att SAC endast var till skada för arbetarna eftersom de 

                                                             
19 Linderborg, s. 16 
20 Linderborg, s. 19 
21 Linderborg, s. 29 
22 Linderborg, s 161 
23 Linderborg, s. 162 
24 Karlbom, s. 277-290 
25 Linderborg, s. 162 
26 Åman, s. 162 
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hotade den fackliga enligheten. LO såg ingen som helst anledning till att erkänna den 

syndikalistiska rörelsen  och därför ej heller samarbeta med dem. Däremot skulle 

fackföreningsrörelsen stärkas om SAC lade ner sin verksamhet och ingick i LO.27 

   När syndikalister började överge SAC till förmån för den större socialdemokratin så hjälpte 

dessa dessutom att befästa idén om syndikalism som någonting farligt och avvikande.28 Härav 

kom det sig att den gamla myten om uppviglaren som lurar människor till uppror de 

egentligen inte önskat sig  tog sig i den socialdemokratiska hegemonin formen av 

kommunism och syndikalism.29  

   Eftersom SAC i början av min undersökning är en expanderande fackförening så är 

maktstrukturer som socialdemokratisk hegemoni och kulturell dominans intressanta. LO var 

den store konkurrenten med störst inflytande, och naturligtvis fanns också staten och 

näringslivet som hade makt att påverka förhållanden för den spirande organisationen. Om 

SAC skulle ha en möjlighet till påverkan var man tvungen att skapa en mothegemoni som 

kunde stå sig mot socialdemokratins dominans. Just därför är det relevant att undersöka hur 

SAC försöker bryta mark i Värmland. Utifrån den hegemoniska teorin så borde således 

socialdemokratins försök till att upprätthålla sin makt märkas i det kvarlämnade 

källmaterialet.  

1.4	Metod	och	material 
 

I denna uppsats kommer en kvalitativ innehållsanalys att användas. Med denna metod 

genomläses materialet systematiskt igenom med målet att kategorisera detta och finna den 

data som är relevant för studien.30 Utifrån syftet bedömdes denna metod vara lämplig för att 

analysera källmaterialet och sortera upp innehållet för att besvara de enskilda frågorna. 

Metoden bedömdes också lämpa sig för att kunna finna en röd tråd i alla dessa frågor och 

något sammanhängande som förenade samtliga dessa. För att besvara frågan om agitation har 

all information rörande detta kategoriserats och delats upp det i årtal så att man kan följa 

utvecklingen i en kronologisk ordning. All annan information som skall ge kunskap om 

SAC:s ställningstagande och uppfattningar i olika samtida frågor har istället delats upp efter 

de olika ämnen som diskuteras främst. Detta för att försöka få en tydligare överblick över de 

ämnen medlemmarna talar om under mötena. En eventuell förändring över tid kan på så viss 
                                                             
27 Åman, s. 160 
28 Linderborg, s. 162 
29 Linderborg, s. 170 
30 Grønmo, s. 188 
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skildras var för sig. Kategorierna går ibland oundvikligt in i varandra men i vissa fall har 

dessa ändå fått delats upp i olika kategorier för att besvara de enskilda frågorna eller för att 

försöka få en struktur i materialet.  Avtalen som är baserad på två olika källmaterial har 

placerats sist i undersökningen. Förhoppningsvis kan diskussionen sedan ge en översiktlig 

bild av undersökningens frågor som kan knyta ihop studien.  

      Vad kan det då finnas för problem med en sådan metod? Dels kan de perspektiv som 

forskaren har påverka vilket urval denne gör och hur denne sedan tolkar materialet. Forskaren 

kan ha begränsad förståelse för kontexten runt texterna, och därigenom misstolka 

dokumenten.31 Dessa risker är viktiga att ha i åtanke. Materialet undersöks till exempel för att 

skildra en socialdemokratisk hegemoni och en syndikalistisk mothegemoni. Då är viktigt att 

förstå vad i materialet som vittnar om sådana förhållande. Det skulle kunna utläsas om det 

exempelvis är en intentionell maktutövning från reformistiskt håll eller vad SAC gör för att 

försöka bryta den kulturella dominansen från Socialdemokraterna Det är viktigt här att inte bli 

för selektiv i de urval som görs. För att fullständigt förstå dokumenten är det också viktigt att 

sätta sig in tillräckligt i deras kontext. Med vetskap om dessa problem blir chansen större att 

undersökningen blir väl gjord.  

   Eftersom det delvis är maktfrågor som undersöks så finns det även metoder som skulle 

kunna ha använts. Idé- och ideologianalys kan genomföras med fokus på maktfrågor och när 

ideologiska aspekter av en debatt undersöks.32 Detta hade dock inte lämpat sig riktigt med 

frågan om framväxt och agitationen eftersom det mer är det praktiska utförandet av 

organisationen som ämnas undersökas och inte dess ideologi. En diskursanalys hade också 

varit en lämplig metod för att studera maktförhållanden och för att studera debatter och 

synsätt som förändras över tid.33 Denna genom att studera språkliga uttryck och som kan 

avslöja ett sätt att se på världen.34 Detta var den metod som var tänkt från början. När arbetet 

väl påbörjades bedömdes det ändå som innehållsanalys var den bästa metoden att närma sig 

materialet och uppfylla syfte och besvara frågorna. Innehållsanalysen innebär en effektiv 

metod för att lyfta ut den information som är relevant till de enskilda frågorna.   

 Källmaterialet till undersökningen bestå således av årskonferensernas protokoll där 

konferenserna återges ganska utförligt och där det redogörs för hur mötet beslutar i vissa 

frågor liksom debatterna där enskilda individer får komma till tals. Det skall därför förtydligas 

                                                             
31 Grønmo, s. 189 
32 Bergström & Boreus, s. 177 
33 Bergström & Boreus, s. 237 
34 Bergström & Boreus, s. 305 
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att detta är individer som yttrar dessa åsikter. Svårigheten med detta är att presentera en 

allmän bild grundat på enskilda åsikter och ställningstagande inom SAC. Här är ju 

mångfalden och mosaiken av alla dessa åsikter som är det som vill uppnås för att ge en sådan 

allmän bild av SAC och dess medlemmar i Värmland som möjligt. 

   Källmaterialet finns arkiverat hos Föreningsarkivet i Värmland. De mesta av materialet är 

sprunget ur de protokoll som fördes vid årskonferenser av Värmlands agitationsdistrikt. Till 

undersökningen används också material som gäller avtal och dessa kommer från Säffle LS. 

Vid en källkritisk överblick befanns materialet finnas tillgängligt i tillräcklig mån för att 

undersökningen skulle bli genomförbar. Henningsson beskriver i sin bok Det röda Dalarna 

hur han ställs inför liknande problem när han undersöker SAC och tvingas anpassa 

undersökningsorter efter tillgängligt material.35 Protokollen är sprungna ur enskilda arkiv där 

risken är stor att protokoll aldrig har bevarats. De protokoll som finns bevarade från denna 

period har bevarats av Värmlands distriktskommitté eller så har de av en slump bevarats hos 

olika LS vilka kunde köpa dessa protokoll som konferensen beslutade att trycka upp i ett fåtal 

exemplar. De såldes till de olika LS till självkostnadspris. Samtliga protokoll i 

undersökningen har således tryckts upp hos Federativs förlag vilket är SAC:s eget. 

Protokollens årtal blev i detta fall mycket ojämnt fördelade med huvudparten sprunget ifrån 

mitten av 20-talet. Lyckligtvis fanns material under 30-tal, samt ett från stadsbibliotekets eget 

arkiv så att undersökningsperioden kunde förlängas, även om årtalens fördelning naturligtvis 

inte är ultimat.  

   Protokollen bedöms ge kunskap om hur SAC i Värmland planerade agitationen och med 

vilka metoder denna utfördes i distriktet. Det bedöms också ge insikter om andra viktiga 

frågor som diskuterades under konferenserna och hur man ställer sig till dessa.  

   Avtalen från Säffle LS är skrivna på maskin förutom där ändringar gjorts med blyertspenna. 

Dessa bedöms kunna ge en bild av hur avtal såg ut och vilka arbetsförhållande man 

förhandlade om.  

   Källorna bedöms vara autentiska och relevanta för frågeställningen, då de båda källorna är 

hämtade från en lokal samorganisation och SAC Värmlands Distriktskommitté. Källorna får 

även ses som trovärdiga. Avtalen är underskrivna Säffle LS-medlemmar och Protokollen är 

tryckta hos SAC:s eget förlag. Dåtidens protokoll är tämligen väl utförda, ibland ordagrant. 

De är författade under konferensen och det enda frågetecknet torde väl röra skribentens 

förmåga att återge det under konferensen sagda. Därom torde det väl i detta fall ändå få anses 

                                                             
35 Henningsson, s. 207 
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som trovärdigt. 

   Källorna har undersökts i syfte att finna, dels hur organisationen agiterade och spred sig, 

dels för att finna relevant och viktiga ämnen man i övrigt behandlade under den här perioden. 

Slutligen skall det ur dessa diskussioner lyftas fram huruvida SAC skapar en mothegemoni 

och försöker bryta socialdemokraternas dominans och hur relationen de två fackföreningarna 

präglas av denna konflikt. 

    

 

1.5	Avgränsningar 

 

När lämpligt material funnits avgränsades undersökningsperioden till 1922 - 1939. Främst 

berodde detta på att protokollen från dessa årtionden fanns bevarade i större utsträckning och 

det var någorlunda jämnt fördelade i årgångar för en kontinuerlig granskning. Perioden är 

också en intressant då SAC är en någorlunda ny företeelse inom arbetarrörelsen med omkring 

tio års erfarenhet och ännu befinner sig i sin linda. De kommande 20 åren är intressant ur 

historiskt perspektiv med det glada 20-talet, depressionen samt fascistiska och nazistiska 

rörelsers maktövertagande i Europa. Det händer en del inom SAC dessa år med en hårdare 

konkurrens mellan de och LO och splittring inom organisationen. En 20-årsperiod innebär ett 

längre tidsspann där möjligheten att se förändringar eller anpassningar i organisationen blir 

större. 

   Undersökningen begränsades till de protokoll som finns bevarade från agitationsdistriktets 

årskonferens. Protokollen verkar väldigt givande för att besvara frågeställningen då dessa 

genomgår agitationen både hur den har sett ut föregående år och hur den planeras att utföras 

det kommande. Under konferenserna diskuteras också andra aktuella frågor och här ges en 

bild av vilka åsikter som florerar och vilka ställningstagande de olika medlemmarna inom 

organisationen gör. Det var dessutom ultimat att få en större överblick såsom från ett distrikt, 

istället för enskilda LS som är lokalt begränsade. 

 

1.6	Historisk	bakgrund  

 

 SAC förblev en minoritetsorganisation. Vid dess bildande 1910 var de som anslöt sig 
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optimistiska och hoppades på en massövergång från LO, vilket aldrig skedde. Högst 

medlemsantal någonsin nåddes inom organisationen 1924 med 37 366 medlemmar.36 Därefter 

kom ett reformistiskt marginaliseringsarbete att ske och tillsammans med oenighet inom SAC 

sänktes medlemsantalet till 28.000 1929. Även om LO var överlägsna så betraktade de SAC 

som ett hot och satte därför in åtgärder för att förhindra en spridning av syndikalism.37 

Syndikalisternas organisation var stabil under 30-talet. LO genomgick dock en kraftig ökning. 

Motsättningarna de två organisationerna emellan var stundtals hård. Detta märktes speciellt 

ute i skogsindustrin där antalet organiserade av de säsongsarbetande jordbrukarna varierade 

stort från år till år.  Dock var huvuddelen av dem vid denna tid inte organiserade.38 

   Agitationen ålades Centralkommittén, CK och de olika distrikten. CK ingrep sällan i de 

områden där ett distrikt fanns.39 Agitationen baserade sig på mestadels vanliga yrkesarbetare 

som tog åt sig att tjäna som agitatorer. Sträckturnéer var den vanligaste formen av 

medlemsvärvande agitation. Denna var upplagt på ett i förhand uppgjort schema som sträckte 

sig under två till sex veckor. Schemat visade vilka platser som agitatorn skulle resa till där 

offentliga möten ordnats av LS, Distrikt-kommittén, DK eller SAC:s Arbetsutskott, AU. Vid 

dessa offentliga möten talade agitatorn och det såldes även litteratur. Såvida agitatorn var en 

duktig sådan och framgångsrik kunde ett LS bildas efter dessa möten, eller att han värvade 

nya medlemmar till ett redan existerade sådant. Denna slags agitation lämpade sig där denna 

skulle utföras på vissa orter eller i en större region. När det kommer till agitation på 

arbetsplatserna hade SAC andra metoder, såsom lagagitation och kojagitation. Lagagitationen 

lämpade sig på anläggningsarbetarna och gick ut på att en agitator följde järnvägsspåret och 

talade med enskilda arbetslag. Kojagitationen var istället riktad mot skogs-, flott-, och 

torvarbetare och där besökte agitatorn dessa i deras tillfälliga bostäder och kojor där han höll 

ett föredrag och sedan erbjöd litteratur. Sådana former av agitation förekom även hos LO men 

det fanns former som var desto mer unika för SAC. Till exempel så agiterade SAC gärna när 

LO hade en pågående konflikt, då detta var ett psykologiskt ögonblick. Det fanns även något 

som kallades för tredje linjens agitation där en LS medlem fick resa för att ta anställning 

någonstans där ett LS inte fanns för att där försöka propagera för organisationen. 

Syndikalisterna kunde även ha följare som deltog i möten anordnade av reformister. När 

anförandet var över begärde då följaren ordet för att föreslå en anslutning till SAC. Härpå 

kunde långa debatter uppstå. Det ansågs även att den tysta agitationen var enormt viktig. Det 
                                                             
36 Norenius, s. 9 
37 Henningsson, s. 208 
38 Henningsson, s 208 
39 Persson, s. 154 - 155 
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vill säga spridning av strölappar och pamfletter.40  Ett annat säreget drag för SAC var målet 

med inre skolning. SAC ville som agitation inte bara få medlemmar, utan också genom 

utbildning göra dem till medvetna syndikalister.41  

   Tidningen arbetaren började ges ut vid årsskiftet 1921 - 1922. Denna nya tidning var en 

dagstidning som skulle sprida idéer och verka agiterande för värvning av nya medlemmar. 

Namnet skulle inte vara frånstötande för att kunna få ett stort antal annonsörer.42 Tidningen 

nämns gång på gång i under årskonferensernas diskussioner och dess betydelse för rörelsen är 

tydligt.  Detta kan ses som ett försök av SAC:s att bryta den rådande socialdemokratiska 

hegemonin.   

   Det skall också sägas något om skogsindustrin och skogs- och flottningsarbetarna eftersom 

dessa kom att få en sådan framträdande roll inom SAC. Speciellt inom skogsområden som 

Värmland. Inom skogsbruket så skiljer sig den fackliga historien något från andra industriers. 

Länge var det få av antalet arbetande inom skogsindustrin som var organiserade. Dessutom 

var den syndikalistiska rörelsen här stark bland skogsarbetare och flottare. Utanför de djupa 

skogarna, ner mot skiljeställena så var det ofta medlemmarna hörde till Sågverksförbundet. 

Skiljeställena låg nära sågverken. Flottningsarbetarna status var låg och som grupp utnyttjades 

de ofta. En kombination av mycket arbetskraft och få arbetsmöjligheter.43 Många av 

flottningsarbetarna arbetade i skogen om vintrarna, men även torpare och småbrukare hade 

här en möjlighet att tjäna pengar och konkurrerade om jobben. Att det var dåligt med det 

fackliga intresset berodde dels på att det var säsongsarbete. Arbetarna i sig var också 

förankrade i det gamla bondesamhället där de religiösa och konservativa ännu satte sin prägel 

i sättet att tänka. Bolagen bekämpade dessutom fackliga strävandet ibland skogsarbetare.44 De 

ville inte ha med organiserade arbetare att göra och fackligt aktiva blev svartlistade och 

utestängdes från arbetstillfällen. På grund av gott om arbetskraft fanns det alltid strejkbrytare 

som kunde gå in vid konflikter, eller arbetsvilliga som arbetsgivarna kallade den. De hårda 

tiderna satte prov på den fackliga solidariteten.45   

   Skogs- och flottningsarbetarna var av enorm ekonomisk betydelse för Sverige, men trots 

detta så fanns det få grupper som hade sämre och hårdare arbetsvillkor, och deras arbete var 

inte högt värderat, trots att det var detta som gjorde att skogarna skulle bli det gröna guldet.46 

                                                             
40 Persson, s. 158 - 161 
41 Persson, s. 172 - 173 
42 Persson, s. 177 - 178 
43 Henriksson, s. 65 
44 Henriksson, s. 67 
45 Henriksson, s. 72 
46 Henriksson, s. 76 
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Så varför blev just SAC så populärt kring skogsbygderna? Många skogs- och 

flottningsarbetare lockades av syndikalisternas kamptaktik. Istället för segdragna 

förhandlingar så använde man sig av direkt aktion.47 

    

Medlemmarna i SAC bestod mestadels av icke-yrkeslärda arbetare. Under perioden 1910 - 

1922 utgjordes organisationen till 80 % eller mer av denna kategori. Det var tunga och 

smutsiga arbeten som vanligtvis utfördes utomhus. Det var torv-, sten-, skogs-, sågverks-, 

byggnadsämnestransport-, gruv-, anläggnings- och lantarbetare. Många av arbetena var 

förlagda på en plats som inte låg i närheten av arbetarnas boendeort.48 Perioden 1910 - 1913 

var stenarbetarna den största gruppen inom organisationen. Därefter tog anläggningsarbetarna 

över denna roll, där rallarna var en stor del av denna grupp. Kring 1920 hade skogsindustrin 

blivit en viktig del för rörelsen och skogs, - flott- och sågverksarbetarna utgjorde tillsammans 

med byggnads- och anläggningsarbetarna de största grupperna.49 Procentuellt ökade SAC 

gigantiskt mycket under denna period. Om man jämför siffrorna med LO så ser man dock att 

organisationen inte mäktar med deras mäktiga medlemsanslutning. 1914 så innehade SAC 

4500 medlemmar gentemot LO:s 101 000. 1918 hade siffrorna blivit 20 300 gentemot 

222 000 och 1922 hade avståndet ökat ytterligare med 30 800 mot 292 000.50 Med dessa 

siffror ser man att SAC var en liten organisation i förhållande till LO även om de procentuellt 

ökade mycket. Rollen som en liten förening skulle de dock få behålla. Medlemmarna stod 

istället att finna inom vissa industrier och geografiska områden.51 Dock så ser man tydligt att 

organisationen var en makt att räkna med och att de vid denna tiden ändå kunde förutses ha en 

ljus framtid att gå till mötes. 

   När vi nu fått en bild av SAC:s storlek som organisation under den här tiden kan vi se 

närmare på inom vilka områden som stödet var som störst. Under 30-talet var det inom flera 

landskap som organisationen inte nådde ett medlemsantal på upp till 1000 personer. Dalarnas- 

och Stockholms distrikt sticker ut som de starkaste områdena medlemsmässigt med cirka 

5000 medlemmar vardera. De största distrikten därefter, varav Värmland var ett av dem, 

håller sig kring 2000 medlemmar. Bland dessa distrikt finns Norrbotten och Västerbotten som 

kan räknas som ett starkare stråk, men även Dalsland-Bohuslän och Värmland, som 

tillsammans med Dalarna utgör ett annat sammanhängande stråk av större anslutning till 

                                                             
47 Henriksson, s. 71 
48 Persson, s. 150 
49 Persson, s. 150 - 151 
50 Persson, s. 152 
51 Persson, s. 153 
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SAC.52 

      SAC stagnerade och gick tillbaka under 30-talet medan deras konkurrent LO gick fram 

med stormsteg. Enligt Åman tyder detta på att reformisternas kampmetod såsom 

kollektivavtalet ansågs vara goda av den svenska arbetarklassen, även om man i den 

syndikalistiska organisationen förkastade dessa. Men även i de syndikalistiska leden fanns 

människor som brydde sig mer om det rent praktiska arbetet än att fastna i vissa revolutionära 

metoder och dessa rörde sig alltmer mot en facklig enhet. 53Albert Jensen tänkte sig i mars 

1917 att’’ Det är omöjligt att samla proletariatet under en enda politisk hatt. Men det är 

bevisligen en möjlighet att samla arbetarklassen på basis av en enhetlig 

fackföreningsorganisation.’’ En månad senare formulerade han att ’’ Arbetarklassens enande i 

en enda organisation är dock själva livets och tidens bjudande krav och dit måste vi nå, vilka 

hinder vi än skola möta innan vi nå målet.’’ Han ger här en bild av hur man såg vartåt det 

fackliga arbetet var tvunget till att gå. Även om man troligen inte tänkte sig att man skulle 

underkasta sig en grundläggande reformistisk fackföreningsmetod.54 Vad som stod emellan 

denna enhetliga fackförening var ju grundläggande principer om hur kampen skulle ordnas. 

Från SAC:s håll skulle man få ge upp vissa principer i det rent praktiska arbetet för att detta 

skulle ske. Detta behöver ju i sig inte ge avkall på den syndikalistiska uppfattningen. Ragnar 

Johansson som var förlagschef på SAC uttryckte det såhär: 

 

Den krassa verkligheten är den största idealmördaren. Varje agitator, som agiterar 
för syndikalism, slår dagligen sin panna blodig, då han för sin agitation för idealen, 
då de ständigt strida mot livets verkliga krav. Organisationens bibehållande är det  
nödvändigaste för propagandan för syndikalism. SAC har måst avstå från den direkta 
aktionen till förmån för praktiskt arbete, bland annat i understödsförmedlingsfrågan. 
Det har visat sig, att syndikalism finnes vid sidan om det nödvändiga och praktiskt 
nyttiga arbete, som utföres.55   

 

 Förslaget om sammanslagning förkastades dock av SAC året därpå och de två 

organisationerna kom fortsatt att gå skilda vägar. Dock så hade SAC:s tillväxt stannat av och 

fortsatte stadigt att gå ner. Kring 1953 var de nere på 18 000 medlemmar.56 

   Åtgärder som gjordes för att stoppa SAC:s framväxt kom bland annat från Sveriges 
                                                             
52 Åman, s. 122 - 123 
53 Åman, s. 161 
54 Åman, s. 163 
55 Åman, s. 162 
56 Karlbom, s. 284 - 285 
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Arbetsgivareförening som tillsatte en kommitté som skulle utreda hur man skulle stoppa SAC. 

De kom att kallas för syndikalistkommittén och de lade fram sin rapport 1924. Här redogjorde 

kommittén för att det bästa sätta att bekämpa SAC var genom att bryta solidariteten mellan 

SAC och övriga fackföreningar så att dessa i sin tur bekämpade SAC:s stridsåtgärder. SAF 

satte press på staten vilken i sin tur pressade LO. Men det var med Arbetsdomstolen och 

arbetsfredslagtiftningen 1928 som man fick medel att effektivt förhindra syndikalisternas 

stridsmetoder. Inom LO hotade man vid 30-talets början med uteslutning ifall medlemmarna 

inte avbröt konflikter tillsammans med LS.57 Istället började arbetsgivare samarbeta med LO 

vilket i sin tur ledde till att SAC numerära tillväxt stagnerade vid denna tid.58	
   Istället för kollektivavtal så propagerade SAC för registret. På varje arbetsplats och inom 

varje industri skulle de tillsättas en registerkommitté som skulle samla uppgifter om arbets- 

och lönestatistik. Denna information skulle sedan ligga till grund för att sätta den mest 

lämpliga nivå på löner och priser. Den skulle också reglera produktion och utbyte samt 

fördelningen av arbetet. Registerkommittén skulle undersöka arbetsförhållandena och komma 

fram till ett minimiarbetspris som inte skulle kunde bjudas under. De skulle också fungera 

som en arbetsförmedling åt arbetarna och förmedla deras arbetskraft allt efter tillgången på 

arbeten.59 

   Albert Jensen menade att man måste se lite mer förnuftigt kring avtalsfrågan. Jensen var en 

central figur inom den syndikalistiska rörelsen som var känd för att hålla på de syndikalistiska 

principerna. Jensen sa dock att’’ Frågan om avtal är icke en principfråga men en fråga om 

taktik.’’ Han menar avtalet är en möjlighet till vila, en organisation kan inte hela tiden vara 

aktiv och på stridsfot.60 

   När vi kommer till de avtal som slöts så kan man se ett fåtal sådana i svensk syndikalism av 

Valter Åman. Dessa avtal liknar det avtal som från Säffle LS som beskrivs nedan. Avtalen 

varierade naturligtvis eftersom det var lokala överenskommelser mellan LS och arbetsgivare. 

I detta avtal arbetar man regelbundet åtta timmar om dagen och eftersom det ännu var 48-

timmars vecka, så även på lördagar. Reseersättning erbjöds till exempel om arbetsplatsen låg 

mer än två kilometer från järnvägsstationen i Alingsås i detta fall. Här finns naturligtvis också 

                                                             
57 https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Arbetarrörelsens-historia/1928-Arbetsfredslagstiftningen-antas-av-
riksdagen  
58 Henningsson, s. 220 
59 Åman, s. 51 - 52 
60 Åman, s 57 
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överenskommen lön, vilka dagar som är fridagar, avlöningsdag som var varje fredag efter 

arbetet slut, samt att rusdrycker under arbetet, inräknat pilsner var absolut förbjudet.61	

	

1.7	Begrepp	

	
Här kommer en lista på begrepp inom SAC:s organisation som vanligen förkortas i 

undersökningen. Observera att det finns vitt skilda organisationer som går under beteckningen 

SAF, nämligen den syndikalistiska utbrytargruppen ur SAC och Sveriges 

Arbetsgivareförening 

 

SAC – Sveriges Arbetares Centralförening 

 

LS – Lokal Samorganisation 

 

AU – Arbetsutskottet 

 

DK – Distriktskommittén 

 

CK – Centralkommittén 

 

SAF – Sveriges Arbetsgivareförening 

 

SAF – Syndikalistiska Arbetsfederationen.  

	

1.8	Disposition	

	
Kapitel två är indelat i tre delar där en innehållsanalys har gjorts av materialet. Den första 

delen behandlar SAC:s framväxt och agitation i Värmland. Därefter följer två liknande avsnitt 

där olika ämnen som diskuterats under årskonferenserna tas upp. I den andra delen redogörs 
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för blandande ämnen medan den sista delen handlar om avtal. Här har även riktiga avtal 

inkluderats. I den sammanfattande diskussionen i kapitel tre, diskuteras dessa frågor utifrån 

den historiska kontexten och den teoretiska utgångspunkten om socialdemokratisk hegemoni.	
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2.	Undersökning 

	

I denna del beskrivs hur SAC växte fram i Värmland och distriktets planläggning och 

utförande av agitationen. Detta görs utifrån protokollen från distriktets årskonferenser och 

utgår från en kronologisk ordning. Här framkommer också hur SAC bekämpades av LO. 

Detta belyses utifrån teorin om socialdemokratisk hegemoni inom arbetarrörelsen. 

2.1	Framväxt	och	Agitation 

 

Hur såg SAC:s framväxt och agitation ut i Värmland under 1922 - 1939? Vilka centrala 

förutsättningar såg organisationen för expansion i Värmland? 

 

Vi börjar denna undersökning med att undersöka SAC:s medlemsantal inom Värmlands 

distrikt. Jag har också medtagit antal LS eftersom detta också anger hur organisationen spritt 

sig till nya områden. Antalet medlemmar inom ett LS kunde skilja markant. Åren är något 

sånär utspritt allt efter vad mina protokoll kunnat erbjuda.   

 

Tabell 1, Antal LS och medlemmar inom SAC i Värmland 	

Årtal Antal LS i distriktet Antal medlemmar i distriktet 

1922 28 1676 

1925 42 1921 

1928 43 1578 

1933 60 1913 

1939 54 2066 

Källa: Värmlands agitationsdistrikts protokoll 1923, 1925, 1928, 1934, 1939 

 

Dessa siffror följer nästan helt och hållet trenden uppe i Dalarna. Vi ser här en ökning av LS 

och medlemmar från 1922 fram till 1925. Tillväxten kan ses som SAC:s naturliga utveckling 

och en liknande snabb ökning ses i Henningssons undersökning. Vid 1928 har däremot en 

tillbakagång skett. Enligt Henningsson beror detta på reformistiskt marginaliseringsarbete.62 

Siffrorna i Värmland stödjer här att reformisternas bekämpning av SAC har fått deras 
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medlemsantal att minska även i Värmland.  

   Under 1933 ser vi hur sifforna stigit igen. Henningsson menar ökningen beror på 

depressionen då tillväxten ökade även bland kommunister och reformister under den här 

tiden.63 1939 har medlemsantalet stigit något, även om några LS har lagt ned. Henningssons 

studie visar hur medlemsantalet sjunkit från 1933 till 1937 i Dalarna på grund av de allt mer 

svåra motståndet från LO.64  Även i Värmland är konkurrensen med LO hård. Att man trots 

allt långsamt ökar i Värmlands distrikt tyder enligt protokollen på att man blir alltmer 

framgångsrik ute i skogsbygderna bland skogsarbetare.  

    

Vi har nu kommit fram till hur agitation planlades och utfördes inom distriktet. Jag kommer 

här följa protokollens ordning där de vanligtvis redogörs för hur föregående års agitation har 

sett ut först. Därefter följer en debatt och beslut om planläggandet av kommande års agitation. 

Jag har här även medtagit arbetet och spridandet av organisationens egen tidningen Arbetaren 

eftersom denna var en viktig del av agitationen. 

Årskonferens	1923	

Mötet inleds och tar bland annat upp hur arbetet med agitationen har förflutit, varpå en 

diskussion kring denna tar vid. Att agitation behövs för rörelsen är klart, men de olika LS som 

finns vid denna tid har oftast inte någon ekonomi för att bedriva någon sådan.65  

   Örn från Persberg ifrågasätter systemet med agitatorer som reser runt för att hålla 

agitationsmöten, ingen dyker nämligen upp på dessa möten. Han menar att det vore mer 

effektivt att satsa på tidningen Arbetaren. Mötet upptar en diskussion om tidningen vilken 

Andersson från Stockholm börjar redogöra för. Många LS i landet sprider inte tidningen. Vad 

gäller LS i Värmland så har vissa av dem arbetat mycket för tidningen, medan andra inte har 

gjort någonting. Han påpekar också att prenumerantupplagan är bättre eftersom denna inte 

flukturerar lika mycket som lösnummerförsäljningen. När den stora skogsarbetarkonflikten i 

Norrland avslutades så sjönk lösnummerförsäljningen betydligt i dessa områden. De olika LS 

har över lag inte gjort särskilt många åtgärder för att sprida tidningen. Platssidor anges dock 

som något som varit ett utmärkt medel för detta ändamål och något som man tjänat mycket i 

intäkter på. Andersson avslutar med att det skall gå att få fram tidningen, inte med en tillfällig 
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entusiasm men med ett systematiskt arbete.66 

   En blandad diskussion följer detta tal där tidningen till exempel anklagas för att vara för dyr 

när man försöker sälja den. Det undermåliga stöttandet av tidningen och den allmänna 

slöheten inom organisationen påpekas och mötet  avslutar med att besluta att den förda 

debatten samt ett par förslag skall överlämnas åt redaktionskommittén att ta beslut i. 

Förslagen går ut på att varje LS skall tillsätta en avlönad person att sälja tidningen eller att 

varje LS skall åta sig att anskaffa ett antal prenumeranter som motsvarar 50 % av dess 

medlemsantal.67 

   Längre fram i konferensen återgår mötet till agitationen och diskuterar planeringen av denna 

inför det kommande året. Agitationen har legat på distrikt-kommittén, och de olika LS har 

framlagt sina synpunkter till DK hur denna bör bedrivas. Mötet beslutar sig för att detta skall 

fortgå som hittills men om DK ej få några riktlinjer ifrån LS har de full handlingsfrihet att 

besluta efter egen erfarenhet vilken agitation som bör bedrivas och som anses nödvändig. 

Mötet beslutar i övrigt att bedriva en kraftig agitation under sommaren i norra Värmland samt 

i Fryksdalen.68  

   Innan konferensen avslutas diskuteras huruvida SAC skall samarbeta med reformisterna. 

Karlsson från Deje påminner om skogsarbetarkonflikten och det stora arbetet som utfördes 

där av syndikalisterna, bara för att vid den kritiska punkten bli lämnade ensamma i konflikten 

av reformisterna. Karlsson menar det är att ödsla energi. Flera menar dock att samarbete inte 

kan undvikas och Persson från Karlstad menar att det är upp till varje enskilt LS att göra vad 

de vill i frågan. Han föreslår att debatten får utgöra svaret på frågan vilket fastställs.69  

Årskonferens	1925	

I tabellen ovan ses hur medlemsantalet ökat från 1676 till 1921 och antal LS stigit från 28 till 

42 stycken från tidigare 1923. Agitationsfrågan som är den viktigaste frågan på dagordningen 

inleds med att Olsson från Arvika föreslår att agitation riktas mot västra Värmland och bland 

flottningsarbetare. Detta för att det finns många arbetare i denna kategori som är missnöjda 

med den gamla reformistiska rörelsen eller som över huvud taget inte är organiserade. Valler 

från Oforsen flikar in att agitation behövs överallt, även i Östra Värmland bland skogs och 

flottningsarbetare. Persson från Distrikt-kommittén klargör att någon ny agitation inte kan 

utföras innan ett stabiliseringsarbete är utfört bland de nya och efter omständigheterna stora 
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erövringar man gjort bland klarälvdalens arbetare i norra Värmland, samt att göra nya 

erövringar inom dessa områden. Bland många av de reformistiskt organiserade finns en tanke 

att övergå till SAC. Konferensen beslutar emellertid att låta DK få ordna med en koj- och 

lagagitation bland Värmlands västra skogs- och flottningsarbetare.70  

   Med anknytning till stabiliseringsarbetet redogör Svärd från Slottsbron hur förhållanden ser 

ut där. Här för reformisterna en kamp mot LS-medlemmar och tvingar över dem till sina egna 

fackföreningar. Jansson från Edsvalla föreslår ett understrykande av 1922 års beslut om 

agitation, Pengar som kommer in till DK skall användas i första hand till att agitera där LS 

inte finns och i andra hand där svaga LS är i behov av hjälp. LS planlägger liksom DK efter 

egen erfarenhet. Beslutet beviljas. Beslutet som togs i början av konferensen om agitation i 

västra Värmland ändras nu istället till en påminnelse om dess nödvändighet. Flera har påpekat 

om stabiliseringsarbetets nödvändighet och agitation pågår redan i norra Värmland.71 

   Mötet övergår till tidningsfrågan. Förhoppningarna om en ökad upplaga grusas dock och de 

konstateras att Värmlands distrikt är sämst av alla distrikt. Dahlgren från CK anmärker att 

Värmland är lyckligt lottat vad gäller kommunikationer. Alltså skall detta inte vara ett hinder i 

spridandet av tidningen. I Norrbotten har de tidningen spridd trots dåliga kommunikationer. 

Efter en debatt beslutar mötet att lägga mer energi på spridandet av tidningen. 72  

   Frågan om en distrikttidning delar konferensen. Vissa menar att Arbetaren bör stabiliseras 

innan utvecklingen av en distrikttidning. Persson från DK anspelar på nyttan av ett 

distriktorgan som något som bättre kan sprida syndikalism i skogsbygderna och som kan 

försvara sig gentemot anklagelser i ortpressen. En distrikttidning kan levereras snabbare än 

Arbetaren som ibland är flera dagar försenad. Mötet beslutar ingenting i denna fråga.73 Här 

talar mötet om hur den lokala pressen riktar anklagelser gentemot de syndikalistiska idéerna 

vilket kan kopplas samman med teorier om hegemoni. Eftersom hegemonin genomsyrar hela 

samhället står vanligtvis den vanliga pressen innanför denna hegemoni. För att kunna försvara 

sig och lyckas skapa en mothegemoni är en lokal tidning relevant för de värmländska 

syndikalisterna. 

   Mötet nämner på denna konferens också litet om förhållanden mellan SAC och 

reformisterna på vissa orter. Ullström från Deje menar att reformisterna för en kraftig 

hetspropaganda mot Deje LS som snart bara är en ruinhög. Jansson från Edsvalla säger att 
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förhållandet är likadant i Edsvalla och på alla andra orter där reformisterna är dominerande.74 

Här är ett exempel på hur reformisterna utövar intentionell makt. De utför medvetet en kraftig 

hetspropaganda i syfte att försvaga eller helt undantränga de syndikalistiska idéerna. Deje och 

Edsvalla som båda kan betecknas som industriorter är områden där reformisterna vanligtvis 

dominerar och där SAC trängs undan. Henningsson beskriver hur samma utveckling skedde i 

Dalarna där den anarkosyndikalistiska rörelsen tvingades bort från industriorterna. Det var 

istället i skogsbygderna där tillgången till arbete var mindre och lönerna var sämre som dessa 

idéer fick en fristad.75  

 

Årskonferens	1926	

 

Konferensen börjar med föregående års verksamhetsberättelse. DK har ordnat 65 offentliga 

föredrag och även hållit två skolningsföredrag. Två dagar har SAC utfört lagagitation. De 

räknar med lite över 4000 åhörare till denna agitation. Det synliga resultatet av detta blev två 

nya LS samt 58 nya medlemmar. Det mesta av agitationen utfördes inom skogs- och 

flottningsområden.  

   Senare kommer mötet till punkten på dagordningen där agitationen tas upp. Persson från 

DK redogör för situationen. DK har av ekonomiska skäl inte haft så många offentliga möten 

hittills. Istället har man haft strömöten vilka dock verkar fungera bättre. Han pekar på att mest 

agitation bör ske inom skogs- och flottningsområdena, där SAC har de bästa 

förutsättningarna. SAC bör även ta till vara på de psykologiska tillfällen som kommer även 

om det inte är ett sådant roligt tillvägagångsätt menar han. Ett exempel på ett sådant 

psykologiskt tillfälle är övergången från Sv. Sågverksindustriarbetarförbundet där 

medlemmar skall överflyttas till Skogs- och flottningsförbundet. De avtal som slutits har 

skapat missnöje bland dessa reformistiska arbetare. Även Hager ifrån Persberg tog upp de 

psykologiska tillfällena. Vid den syndikalistiska segern vid de norrländska gruvfälten 

nämndes detta av Vesterlund från metall. Vesterlund nämnde dock inget om att det var SAC 

som vunnit denna seger. Hager menar att SAC hade mycket att vinna om man här begärde en 

diskussion.76 

   En lång debatt uppstod där det diskuterades om agitation skulle utföras enbart inom 

skogsindustrin eller på alla plan. Somliga menar att agitation inom andra industrier är lönlösa; 
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att LO där måste drabbas av ett bakslag först. Andra menar pekar på det negativa i att endast 

etablera sig inom en bransch. Man beslutar sig för att driva agitation på alla platser i samråd 

med LS, och speciellt där det finns störst behov av agitation.77 Här framkommer det således 

att LO är så starka på vissa platser att vissa räknar med att ett bakslag måste ske innan SAC 

ens skall ha en chans att kunna vinna några medlemmar.    

    Mötet övergår till tidningsfrågan. Persson ifrån DK genomgår situationen för Arbetaren. 

Han konstaterar att de haft usla resultat föregående år och det ser inte bättre ut i år. Kanske till 

och med sämre. Persson uttrycker att det borde handlas lika mycket som det talas i denna 

fråga.78 

   Mötet beslutar sig för att organisera arbetet såsom man gjort i Grängesberg. Där har man 

delat upp sig i olika geografiska områden där tidningskommittén är uppbyggd av ledamöter 

ifrån varje distrikt. Ledamöterna har som uppgift av varje månad besöka sina medlemmar i 

SAC för att uppta prenumeration av Arbetaren för en månad eller för en längre tid.79 

 

Årskonferens	1927	

 

Verksamhetsrapporten för föregående år meddelar att SAC mestadels fått agitera för att 

försvara LS i Fryksdalen och Klarälvsdalen. Dessa har blivit hårt bekämpade av Sv. 

Sågverksindustriarbetarförbundet. Agitationen har mestadels bestått av strömöten. I övrigt ha 

55 offentliga föredrag hållits och 40 skolningsmöten. 3800 personer ha varit åhörare och detta 

har resulterat i två nya LS. DK är nöjd med detta resultat med tanke på de påfrestningar som 

organisationen har mött. Många undrar dock varför medlemsantalet har sjunkit med 300 

medlemmar. Dessa medlemmar komma dock mestadels från industrierna. Inom 

skogsindustrin ha medlemsantalet istället ökat. Vad gäller anläggningsarbetare som lämnat 

distriktet kan dessa fortfarande vara med i SAC.80 Henningsson beskriver en snarlik 

utveckling i Dalarna där Metall och Pappers började motarbeta SAC under 20-talet. Detta 

kom senare att kraftigt förskjuta syndikalisternas spridningsområde bort från 

industriområden.81 Vi ser här hur samma sak börjar ske I det värmländska distriktet, och SAC 

börjar tappa mark inom industriområdena.  

   Persson från Karlstad inleder agitationsfrågan på dagordningen med att berätta om hur 
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syndikalisterna lyckades stå emot reformisterna under en flottningskonflikt i norra Värmland. 

De medlemmar som fått stå emot både kapitalister och reformister under vad som kan räknas 

som ett rent svältkrig utan att svika sin organisation kommer att båda gott för den 

syndikalistiska rörelsen i norra Värmland.  Enligt Persson höjs nu röster inom de 

reformistiska rörelserna för en övergång till SAC och att det skulle vara rätt ögonblick för att 

agitera. Mötet diskuterar en stund över vart och om olika gruppers behov av agitation. Mötet 

är överlag överens om att agitation behövs uppe i skogscentrat, men man vill inte att detta 

skall gå ut över övrig agitation. Inga nya riktlinjer tas utan mötet håller fast vid att agitation 

skall i första hand ske där LS inte finns och i andra hand där LS är i behov av stabilisering. 

DK skall planlägga agitationen samman med de olika LS och genomföra densamma.82 

    När tidningen Arbetaren tas upp på dagordningen inleder Persson ifrån Karlstad med att 

tala om betydelsen av denna för skolning och agitation. Tidningen har gått uppåt men det 

finns fortfarande LS som inte gjort någonting för att sprida tidningen. Somliga sprider i dess 

ställe en annan tidning, Arbetare Kuriren som är en privatägd tidning. Persson menar att 

medlemmar inom SAC bör sprida huvudorganisationens tidning. Ullström från Deje som sålt 

Arbetare Kuriren försvarar denna tidning och menar de står närmare de syndikalistiska 

idealen än Arbetaren. Exempelvis har de skrivit om sex timmars arbetsdag. Jansson från AU 

menar dock att Arbetarens hållning till sex timmars arbetsdag är lämplig. Han menar att så 

länge åttatimmars-dagen inte är fullt förverkligad bland arbetarna så är det denna vi måste 

skriva om. I verkligheten har endast en tredjedel av arbetarkåren i Sverige lyckas få till åtta 

timmars arbetsdag. Men för många av dessa arbetas de i realiteten mycket längre. Jansson 

menar att man inte bygger någonting på fraser utan på arbete och rätta handlingar, Arbetare-

Kuriren skadar därför Arbetaren.83 Denna privatägda tidning var skapad av en syndikalister i 

västra Sverige där P. J. Welinder hade en huvudroll. Welinder emigrerade till USA efter 

storstrejken 1909 och var därefter aktiv i Industrial Workers of the World84 fram tills han 

återvände till Sverige 1925. Tillbaks i sitt gamla hemland började han engagera sig i SAC och 

var med och bildade Arbetare-Kuriren vilket var en tidning som stred mot de inom rörelsen 

som försökte föra SAC närmare socialdemokratin.85 Welinder var sedan med i SAC:s 

utbrytargrupp Syndikalistiska Arbetarfederationen. Denna utbrytargrupp blev sedan en 

uttolkare av IWW:s politik i Sverige.86 Detta är intressant ur ett hegemoniskt perspektiv. Ur 
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en teoretisk tolkning kan detta bara ses som en slitning inom den syndikalistiska 

mothegemonin. Somliga ser ingen mening att stå emot den socialdemokratiska dominansen. 

De vill istället närma sig denna som kompromiss, medan andra vill agera som en 

mothegemoni fullt ut och därför ser sig nödgade att lämna SAC. 

    Alm från Persberg talade om den agitatoriska egenskapen som fanns hos tidningen 

förtydligades under en utdragen konflikt där det ändå inte funnits en enda arbetare blivit 

strejkbrytare. Trots detta är den ofta dåligt spridd runt om i skogarna. Som Weinholt från 

Geijersfors påpekar är den för dyr för en fattig skogsarbetare. Revisor Eklund menar att hans 

erfarenhet som tidningsförsäljare är att reformister villigt köper tidningen, vilket dock inte 

SAC-medlemmar är villiga till. Man beslutar att DK skall prenumerera på tidningen för 

Värmlands alla sjukhus räkning. I övrigt så åberopar man återigen att tidningen skall 

organiseras som i Grängesberg. 87 I denna diskussion framkommer hur Arbetaren börjar 

kunna påverka och ena arbetarna. Ett tecken på att man inom SAC börjat lyckas med att skapa 

en mothegemoni. De upprepade anmärkningarna att tidningen är för dyr är ironisk med tanke 

på att de många fattiga skogsarbetarna var en sådan stor del av organisationen. 

 

Årskonferens	1928	

 

Verksamhetsrapporten berättar för oss att Erland Danielsson från Vilhelmina har under 

föregående år gjort en turné med 19 offentliga föredrag och tre skolningsmöten för 

lagagitation och Otto Andersson från Hälsingland har hållit 18 föredrag och fem 

skolningsmöten samt lagagitation vid två tillfällen. DK beslutade även att ge ut ett 

agitationsnummer av Arbetaren. Medlemsantalet efter denna agitation blev negativt även om 

det förmodligen haft en positiv inverkan i Fryksdalen där reformister och kapitalister gått 

samman och ägnat sig åt vad som enligt protokollet är ett utrotningskrig. DK förväntar sig 

dock att agitationen skall båda gott för syndikalism i Värmland.88 

   Agitationen tas upp på dagordningen. Liksom tidigare år har medlemsantalet ökat inom 

skogsindustrin och minskat inom övriga industrier. Debatten blir kort och mötet beslutar sig 

för att lägga upp den likt föregående år. På förslag från värnpliktiga börjar mötet diskutera 

agitation bland militären. Kommunisterna gör det med ett mål att skapa en röd armé. De göra 

detta med festliga tillställningar. Enligt Gustavsson från Karlstad kan man inte kan locka 
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militären med annat men att sådant kostar pengar. Av ekonomisk begräsning beslutar mötet 

sig för att hålla två registerkurser. Karlsson från DK uppmanar till de ansvariga för kurserna 

skall ge dessa en stark antimilitaristisk struktur.89 

 

Årskonferens	1934	

 

1933 års agitation har bestått av sträck-turnéer i form av lagagitation och strömöten. Detta har 

bedrivits främst i skogscentrat på grund av att LO-medlemmar organiserade i 

Sågverksförbundet skall tvångsöverföras i Skogs- och flottningsförbundet. SAC har försökt 

göra avbräck i denna övergång. Agitationen har blandats med upplysning om nazism men 

även sexualfrågan har kommit på tal i form av en turné i juni med Elise Jensen som DK 

bekostat.90 Elise Ottesen Jensen som kom att bli rikskänd som en pionjär inom 

sexualupplysning. Hon verkade också som syndikalistisk agitator.91  

   Agitationen har främst riktats in på bevarande av de LS som finns och den utbredda 

arbetslösheten har gjort att resultatet blivit klenare än senaste år. Ytligt resultat av agitation 

detta år blir fyra nybildade LS. 92 

   En debatt börjar där tidningsfrågan och agitationen diskuteras samtidigt. Angående 

tidningen redogörs det att endast åtta LS av ett 60-tal har lagt ner något arbete på 

distriktnumret av Arbetaren, till många medlemmars besvikelse, även om många andra har 

samtycke till att det är svårt att utföra något arbete inom de LS som ligger avlägset.93  

   Flodin från Arvika efterfrågar agitation bland skogsarbetare i västra Värmland, och att 

nazistfaran särskilt bör tas upp. Månsson från Karlstad upplyser om att Karlstad LS har lagt in 

en motion om att upplysa arbetarna om fascism och nationalsocialism. Denna är reaktionär 

och mycket dogmatisk menar han och den eftersträvar att inskränka den fria tanken i skrift 

och tal. CK-ledamot Persson tycker att agitationen bör nedläggas i västra Värmland. I många 

socknar är folket efterblivna vilket gör dem mottagliga för nazism. Persson fortsätter och han 

hävdar att en lämplig taktik i motståndet mot nazism är att hänvisa till deras handlingar. I 

Karlstad finns ett SA-hem där medlemmarna redan visat vad det är för organisation. Flera 

anse dock att nazism visserligen gått framåt men att faran nog inte skall överskattas.94 
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   Bäckman ifrån Laggåsen anse att det är rätt att rikta agitationen gentemot skogsarbetare. 

Ofta tjäna dessa runt 450 - 950 om året. Detta är till och med mindre än en reservarbetare som 

oftast tjänar 1000 kronor om året. Däremot fattas hos dessa skogsarbetare ideella intressen. 

Även denna gång beslutar mötet efter debatt att ge DK handlingsfrihet att agitera där behovet 

är störst. De skall även föra fram de syndikalistiska idéerna som motpol gentemot 

reformisternas strävan efter monopol och nazisternas demagogi. Man skall inom 

organisationen försöka göra ett bättre arbete med tidningen.95 

 

Årskonferens	1939	

 

DK har under 1938 bedrivit den agitation som varit ekonomisk möjlig. Det har mestadels 

varit ett stabiliserings och ett skolningsarbete för att få LS att sköta sig så autonomt som 

möjligt. DK konstaterar att man inte haft så stor möjlighet att redovisa om vad som sker i 

Spanien där syndikalisterna haft stor framgång i det spanska inbördeskriget. Mötet 

återkommer till detta när agitationen tas upp för debatt, men konstaterar att ekonomin 

begränsar en del. I den fortsatta debatten konstateras också att agitationen till största 

utsträckning kommer bedrivas inom skogscentrat.  Reformisternas monopolsträvanden inom 

byggnadsindustrin och anläggningsindustrin verkar begränsande och SAC-medlemmar stängs 

ute från arbetsplatser och pressas att gå över till LO.  Inom vägbyggnadsbranschen har det 

också blivit svårare även om majoriteten av arbetarna är medlemmar inom SAC. Detta sedan 

väg- och vatten har fått ett avtal som arbetsgivarna hänvisa till. Mötet beslutar att agitationen 

skall fortgå som tidigare och inom tidningsfrågan beslutar de sig för att ge ut två 

distriktnummer. Konferensen vill även att organisationen skall arbeta för att Arbetarens 

spridning inom de olika LS samt att dessa skall stå i närmare kontakt med redaktionen för att 

kunna lämna lokala nyheter. 96  

 

2.2	Årskonferensernas	uppfattningar	och	ställningstaganden	i	andra	frågor	

	

I protokollen redogörs inte enbart hur agitationen utförts och dess planläggning. Mötet 

diskuterar också andra frågor som anses vara viktiga och debatten kring dessa frågor ger en 

bild av de åsikter och uppfattningar som medlemmarna har. Här har några av de mest centrala 
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av dessa frågor samlats och uttalanden kring dessa har tagits från hela undersökningsperioden. 

Uttalandena är dock inte beslut som fattas av mötet utan är enbart enskilda individers åsikter. 

Det kan därför inte tydligt sägas att nedanstående är generella åsikter inom SAC. Dock 

framträder här en mosaik av röster och åsikter som åtminstone kan säga något av den samlade 

bilden av hur diskussionen gick inom SAC:s Värmlandsdistrikt.  

   Även här kommer teorin om socialdemokratisk hegemoni till användning då ämnena ofta är 

kopplade till detta då man inom organisationen försöker förhålla sig till denna.  

 

Vilka frågor och ställningstagande tas upp och diskuteras på distriktsnivå som viktiga att 

rörelsen förhöll sig till? 

 

Relationen	mellan	SAC	och	LO	

	

 När det kommer till relationen mellan SAC och LO så har den varit skiftande men ofta inte 

särskilt hjärtlig. SAC bröt sig som bekant ur LO i besvikelse. Samarbete förekom och ibland 

var detta ganska intimt. Detta var mer förekommande i början men blev med årens lopp 

alltmer sällsynt. Henningsson menar att det efter storstrejken fanns många oorganiserade 

arbetare då många gått ur LO. Han menar att detta är en förklaring till varför det inte förekom 

några stridigheter i början mellan SAC och LO. Det hade helt enkelt inte uppstått någon 

konkurrens än.97 Detta förändrades dock under 20-talet då stridigheter uppkommer med Skogs 

och Flottningsarbetareförbundet. Samtidigt börjar LO alltmer att stänga ute SAC ur lokala 

fackliga organisationer som både omfattade LO och SAC. Henningsson beskriver hur de i 

mötesprotokollen börjar syndikalisterna att tala om reformister i negativ bemärkelse. Något 

som tyder på att konflikten trappats upp.98      

   I Värmlandsdistriktet beskriver protokollen kampen mot både arbetsgivare och mot 

reformisterna. Det är ett David mot Goliat-scenario som lyser igenom i sättet mötet talar om 

reformisterna, ibland med bolag och arbetsgivare vid sin sida. Medlemmar har: ’’fått föra rena 

svältkrig, med reformister och kapitalister som fiender, utan att svika sin organisation’’99  

eller ’’varit utsatta för ett formligt utrotningskrig av reformister och kapitalister i skön 

förening.’’100 Detta säger mycket om reaktionen på reformisternas agerande. Även om de 
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olika organisationerna hade olika syn på socialismens förverkligande och i viss mån var 

konkurrenter så var ju ändå den reformistiska rörelsen sprungen ur arbetarrörelsen och en 

samarbetspartner under strejkerna. Plötsligt slöt reformisterna ihop sig med den gemensamma 

fienden, kapitalisterna som man gemensamt kämpade mot, vilket måste inneburit ett förräderi 

i sig. Att reformisterna sedan ägnat sig åt ett utrotningskrig mot den syndikalistiska rörelsen 

skänker en viss förståelse för hur medlemmarna måste ha känt för detta inom SAC. På 

arbetsplatserna får SAC många gånger således kämpa emot reformisternas monopolisering 

och i många fall samarbeta reformisterna och arbetsgivarna. Vid ett flertal brobyggen 

utestängdes SAC:s medlemmar från arbete. ’’Reformisterna, som i det flesta fall haft 

majoritet, ha fått arbetena ifråga.’’101  

   SAC säger även att man på det mest hänsynslösa sätt blivit bekämpade.102 Reformister 

försökte under en flottningskonflikt att: ’’sönderslå våra LS och utestänga medlemmarna från 

deras i åratal innehavda arbetsplatser’’103 Den här sättet att tala om den reformistiska rörelsen 

syns inte i början av 20-talet. Det uppkommer under decenniet och speglar vad det egentligen 

är som sker vid den här tiden. Att reformister och arbetsgivare gör gemensam sak och börjar 

bekämpa SAC. 

   Men man kunde i SAC kunde även få kämpa i motvind för att ens få tillgång till en lokal. 

Magnusson från Sunna LS begär 300 kronor för att hyra teaterparken i Sunne. Tanken är att 

ordna med festligheter för att göra reklam för organisationen. Folkets hus finns naturligtvis i 

Sunne. Men som Magnusson beskriver det’’ Vi ha givetvis lokal men Socialdemokraterna ha 

monopol på Folkets hus.’’104 Återigen är här ett exempel på hur socialdemokratins utbredande 

hegemoni påverkar möjligheterna för varje opposition. 

   Ibland vill syndikalisterna hävda sig genom att till synes försöka bete sig bättre än 

reformisterna. När diskussionen om att gå ut och agitera mitt under en reformistisk konflikt 

menar Rist ifrån Arvika att’’ reformisterna försöka vid syndikalistiska strider att splittra och 

slå sönder våra strider. Då böra inte vi göra detsamma.’’105  

    Naturligtvis finnas också stunderna när syndikalisterna gjort allt man kunnat och börjat få 

grepp om organisationens taktik. Jansson som är inbjuden från AU är i konferensens slutskede 

lite förvånad över hur lugnt förhandlingarna har gått till då:  
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…man vet att större delen av distriktets medlemsantal befinner sig i en förtvivlad 
strid mot de mäktiga skogsbolagen. Detta bevisar att Värmlands syndikalister ha fått 
det rätta greppet på organisationsproblemet och den rätta anda, som måste vara 
tillfinnandes i de olika LS.106  

 

Sammanslutning framfördes 1928 som förslag av LO. Inom LO ansågs de att olikheterna de 

två organisationerna emellan var så små att det inte fanns någon anledning till två skilda 

fackföreningsrörelser. Åsikterna inom denna fråga skilde sig dock inom SAC. Albert Jensen 

propagerade intensivt för sammanslagning i Arbetaren.  De medlemmar som var missnöjda 

med denna idé bröt sig slutligen ur SAC och bildade istället Syndikalistiska 

Arbetarfederationen, SAF.107 

   Under konferenserna diskuteras både om samarbete och sammanslagning med LO. När LO 

gett förslag om en kommande sammanslagning talas det om detta under nästkommande 

årskonferens. ’’Detta skall en gång bli verklighet, och till denna sammanslagning böra vi 

bereda oss.’’108 Men att för stunden sammansluta sig lockar inte hos de allra flesta. SAC 

skulle då få riva upp de flesta av sina principer och det skulle inte tjäna syndikalism i Sverige. 

Däremot är de flesta överens om att ett samarbete med LO på arbetsplatserna är något att 

sträva efter. I detta läge finnes även de som anser att en sammanslagning bör ske då LO har 

mer inflytande i samhället, likväl som någon anser att man som syndikalist omöjligt ens kan 

diskutera denna fråga och fortfarande vara syndikalist.109 Sammanslagningen med LO avslogs 

i SAC:s kongress 1929110 I samband med diskussionen om sammanslagningen hade dock 

vissa fått nog av att organisationen ville närma sig socialdemokratin. Det ledde till att SAC 

splittrades i en utbrytargrupp i västra Sverige.111 Det var denna nya syndikalistiska 

utbrytargrupp SAF som inspirerats av IWW och där Welinder medverkat i dess skapande.  

 

Ideal	inom	SAC	

	

Vid ett flertal gånger yttrar sig konferenserna besviket och frustrerat över vilket dåligt arbete 

som gjorts inom organisationen. Ibland finns kanske en viss spricka mellan idealen och 
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verkligheten. ’’Vi är inte de syndikalister som vi ge oss ut för att vara. Vi har inte gjort vad vi 

skulle.’’112 Den allmänna slöheten inom organisation är också något som återupprepas. Man 

är på konferensen är orolig för att medlemmarnas engagemang skall distraheras av andra 

saker.  Anledningen till’’ slöheten inom organisationslivet, är bl.a. radio, biograferna och den 

moderna sporten.’’113 Besvikelsen är stor när man trots tal om ansträngningar blir de distrikt 

som spridit tidningen Arbetaren sämst av alla. När det talas om att tidningen är dåligt spridd 

bland annat för att den är för dyr påstår någon att: ’’Alla har råd, bara viljan finnes. Men att 

supa och spela kort om penninngar är det goda råd till.’’114 Även när motståndet mot nazism 

diskuteras inflikas att: ’’ Om vi bara vore lika goda agitatorer som nazisterna, kunde vi taga 

nazistfaran med ro. Om bara varje medlem sålde 2 exemplar av arbetaren så skulle bara detta 

göra oerhört.’’115 

   Till viss del kan det här föras in svårigheten att tillhöra en mindre organisation som ha 

mäktiga krafter emot sig som nämnts ovan.	

   Nykterhetsfrågan är ett ämne som ibland diskuteras och som det finns en viss kluvenhet till 

bland medlemmarna. Bland det mer självklara kan väl vara att’’ Det är en LS-medlems 

skyldighet att på möten och sammankomster av skilda slag iakttaga ett nyktert och städat 

uppförande.’’116 Men när somliga gå så långt som att påstå att ’’Det måste få anses som riktigt 

att en syndikalist måste vara nykter för att göra anspråk på att vara syndikalist. Men det är inte 

nog med att han är nykter själv, han måste även bidraga till att göra sina kamrater nyktra’’117 

är det många som inte håller med om att man kan dra det så långt. Eftersom själva meningen 

med SAC är att vara så lite centralstyrt och elitistisk som möjligt så har också SAC:s kongress 

tagit ställning i frågan vilket är det svar som ges på ovan nämnda uttalande’’ Vi kunna 

följaktligen inte förbjuda våra medlemmar att använda sig av alkohol.’’118 Falk från SAC:s 

AU ger en målande bild när han beskriver hur han ändå upplevt en förändring i 

organisationen:  

 

Vad gäller SAC är det betydligt mycket bättre nu än det varit förr. Folk som jag 
förr ständigt sett berusade ser jag nu nyktra lika ofta. Vi har även kamrater som 
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använda sprit, och som ändå arbeta lika bra inom organisationen. Något beslut kunna 
vi givetvis inte fatta.119 

 

Detta ge en uppfattning om hur organisationslivet kunde påverka människors vanor, trots att 

SAC ändå inte var en nykterhetsförening.  

   Syndikalisternas förhållning till sport och tippning är också något som framträder i 

protokollen. När tidningsfrågan tas upp förekommer ibland debatter om vad denna skall 

innehålla som blir väldigt målande för vissa ideal som förekommer hos deltagarna på 

årskonferensen. För att få tidningen spridd i så stor upplaga som möjligt tvingas SAC ibland 

att ta till medel som inte alltid är så populära bland vissa medlemmar.  Idrottsreferat är en sak 

som diskuteras. Vissa tycker att de medlemmar som är intresserade av sport skall få ta del av 

dylikt. Medan andra ser det som ett hinder för organisationsverksamheten. ’’Det är även en 

huvudsak att få ungdomen från sporten.’’120 Men idrottsreferat införs i tidningen till somliga 

medlemmars besvikelse. Vissa tycker tidningen blir svårare att sälja efter idrottsreferatens 

införande. Att sport och organisatoriskt intresse inte alltid behöver strida mot varandra tycks 

vara viktigt att påpeka. ’’Jag känner en pojke som är aktiv idrottsman men samtidigt är LS 

främste litteraturförsäljare.’’121  

   Tippning är ett ämne som också bli ett ämne för diskussion. Inom SAC menar man att detta 

är oförenligt med de samhälle man vill uppnå, där ingen människa kan eller får leva på någon 

annans bekostnad.122 

 

Vad som drar ner den socialistiska idén bör avlägsnas ur vår press. Framförallt 
är den s. k. ’’tippningen’’ någonting för frihetlig socialism så främmande, att man 
måste fundera över hur den kommande utvecklingen egentligen skall bli. Att tippa 
måste nödvändigtvis innebära en förhoppning om arbetsfri inkomst, således en  
kapitalistisk idé. Genom tipsresultaten i tidningen understödjer man kapitalism helt 
frivilligt och vidarebefordrar den kapitalistiska andan.123  

 

En utdragen debatt angående tippningen börjar här. Vissa inleder sitt anförande med att säga 

om man tippa eller inte tippar. Uppfattningen om att tippning i ett socialistiskt samhälle inte 
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kan förekomma verkar de flesta vara överens om. Men åsikterna går isär hur man inom SAC 

skall förhålla sig till ämnet i stunden och om det skall få finnas i tidningen. Somliga menar att 

även om det inte kan förekomma i ett socialistiskt samhälle så lever man för tillfället i ett 

kapitalistiskt samhälle. Då måste de medlemmar som vill tippa måste få se resultaten i sin 

egen tidning. 124 

	

SAC	och	skogsarbetarna	

    

Hur konferenserna pratar om skogsarbetare är också något som bör tas upp eftersom 

skogsarbetarna var en så pass stor del av rörelsen. Därmed blir det också intressant vilka 

tankar man hade om denna yrkesgrupp och de arbetare som man försökte få med i 

organisationen. Tyngdpunkten av agitationen bör läggas på skogsarbetarna är ett 

återkommande mantra under Värmlandsdistriktets årskonferenser. De första åren är man litet 

mera försiktig med att främst agitera bland skogsarbetare. Först på 30-talet börjar man mer 

med att sätta denna grupp i första rummet. ’’Förlägg agitationen i första hand till 

skogsarbetarna, vilka äro en arbetarstam på omkring 150,000.’’125 Man ser ett för agitation 

dåligt utforskat område. Dels för att skogsarbetarna målas upp som en grupp som inte är 

organiserade, dels för att de vistas ute i skogarna där de inte blir utsatta för så mycket 

impulser såsom de som arbetade i industrierna i mer tätbefolkade områden’’ De äro 

oförstående inför organisation. Dessa arbetare har även svårare att skaffa sig upplysning än 

vad arbetarna vid industrierna har.’’126 Vid slutet av 30-talet talar man uteslutande om att sätta 

agitationen först och främst i skogscentrat då det är där de största förutsättningarna finns där, 

sedan reformisterna tagit överhanden vid de andra industrierna.127	

	

Studiecirklar	

        

Diskussionen om studiecirklar tillhör också den vanliga dagordningen. Detta är ett viktigt 

ämne och man vill inom organisationen få igång en lust till att lära. ’’Huvudsaken är att vi 

väcka lust till studier.’’128 
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   Arbetet med studiecirklarna går dock segt. ’’Intresse för studiearbete fattas ej, men lämpliga 

ledare.’’129 Mötet tar upp frågan med en studieledarkurs för att få fart studieverksamheten och 

man beslutar sig för att hålla en kurs i Deje hösten 1926. Augustsson från Segmon 

sammanfattar: ’’Att vi på något sätt måste sätta fart på studiearbetet står klart för alla, ty utan 

detta äro vi nog oförmögna att göra någon positiv insats i det socialistiska 

samhällsarbetet.’’130 

   Den kurs verkar dock till synes inte verka något positivt för redan året efter konstaterar man 

på konferensen att studieintresset har avtagit. Studieverksamheten verkar ha antagit en något 

verklighetsfrånvänd nivå där medlemmarna får lära sig sådant som ingen arbetare har något 

nytta av i det praktiska livet. I första hand borde studiecirklarna lära ut om den egna 

organisationen. Det vill säga SAC, deras stridsmetoder och registret.131 Det är alltså inte bara 

tidningen utan även studieverksamheten som man värdesätter högt för spridandet av 

syndikalism. I en situation där SAC försöker skapa en mothegemoni är studieverksamheten av 

stor betydelse och speciellt vad den egna organisationen står för. Ju fler medlemmar som 

kunde hjälpa till att sprida och försvara organisationen desto bättre. Här framkommer att läget 

inte verkar förbättras under årens gång. Till årskonferensen 1934 har enbart nio av ett 60-tal 

LS inrapporterat om de ha studiecirklar igång och i sådant fall i vilka ämnen. 

Distriktstudieledaren ha på känn att fler LS ha cirklar i arbete.  Han menar att det är’’…ett 

oförlåtligt slarv, som inte borde förekomma inom en syndikalistisk organisation, och bevisar 

detta på ett mycket påtagligt sätt, att det behöves studier, åtminstone i 

organisationskunskap.’’132  

   Vid 30-talets slut har studiearbetet gått tillbaka avsevärt. Endast två cirklar var i arbete vid 

1939 års konferens. Orsakerna till detta söks dock mestadels i de hårda påfrestningar som 

medlemmarna varit utsatta för.133 Att luften så tydligt går ur studieverksamheten talar mycket 

riktigt för att bekämpningen av SAC från LO:s sida varit framgångsrik. SAC får återgå till de 

mer basala behoven.  

 

Kollektiv	olycksfallsförsäkring	

 

Diskussionen om olycksfallsförsäkring uppkommer dels ur medlemmarnas behov av det, men 
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också för att reformisterna har olycksfallsförsäkrat sina medlemmar vilket de föra fram som 

argument för medlemskap. Förslaget lades först fram i Skoghalls LS som ville försäkra sina 

medlemmar. Mötet diskuterade om det skulle åläggas de olika LS, distriktet, eller om man 

skulle fodra att SAC skulle försäkra samtliga medlemmar. Frågan är hur dessa pengar skulle 

indrivas om försäkringen skulle gälla hela SAC. Kontingenten i de olika LS betalades 

tydligen alltför oregelbundet för en sådan utgift. En krets skulle dock lättare kunna driva in 

pengarna. Vissa vill heller inte ha SAC som skall bestämma över en sådan uppgift. ’’ SAC 

blandar sig i för mycket. Utan tvivel kommer organisationen att mista sin slagkraft genom att 

blanda sig i så mycket.’’134  Mötet beslöt att fordra en omfattande omröstning där varje LS 

fick rösta i frågan om försäkringen skulle gälla hela SAC.135  

   Att vissa LS försummade medlemsavgiften får en medlem att undra ’’Kan SAC 

decentraliseras hur långt som helst?’’ 136 vilket ändå får sägas vara en adekvat fråga om 

medlemmar börjar slarva med medlemsavgiften.   

 

Arbetslösheten	

 

Detta är såklart ett centralt ämne. Studieledaren Karlsson håller ett anförande där han talar om 

olika sorters arbetslöshet och speciellt konjunkturväxlingarnas arbetslöshet som hör ihop med 

industrialism. Att avskaffa den skulle kräva ett nytt samhälleligt och ekonomiskt system. Han 

nämner 6-timmarsdagen men menar att denna såsom den hittills har framställts ett ringa värde 

för denna sorts arbetslöshet. Detta då fler arbetare skulle producera samma produktionsmängd 

men att fler arbetare skulle betalas skulle innebära i sak att lönen höjdes. Lönen i sig har stor 

betydelse för arbetarna och skulle också kunna användas som metod. Han menade att det 

bästa för tillfället var att värna om 8-timmarsdagen och den arbetslöshetsförsäkring som 

riksdagen höll på att behandla.137 När detta uttalande skedde 1926 skulle det dock dröja några 

år av depression och stor arbetslöshet innan en socialdemokratisk regering lade fram ett 

förslag om arbetslöshetskassa 1934.138 

 

Arbetsfredslagstiftningen	
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136 Årskonferensens protokoll 1926 
137 Årskonferensens protokoll 1926 
138 Karlbom, s. 106 



 

 

 
 

                                                                                                                                                                         36 
 
                                                                                                                                                                                  
 

I slutet av 20-talet tas i riksdagen ett beslut om en arbetsfredslagstiftning. Syftet med detta var 

att det skulle bli lag på att det tiden under ett avtal inte fick förekomma några stridsåtgärder 

och att det skulle råda fred. Fackföreningsrörelsen ansåg att detta var en tvångslag. Plötsligt 

skulle strejker under avtalsperiod bli något olagligt och man kunde ställas inför rätta. Lagen 

antogs 1928 och ledde till stora protester. Även inom LO var man skeptiska till denna lag.139 

Men detta var även en åtgärd som dels var menad att begränsa SAC:s inflytande från 

riksdagens sida. Många av SAC:s stridsmetoder förbjöds.140 

   I protokollen talas det vid denna tid om arbetsfredslagstiftningen som riskerade att bli så 

förödande för syndikalism. På årskonferensen 1927 året innan lagen godkändes av riksdagen 

antog man enhälligt ett uttalande där man bland annat ansåg att lagen avsåg att kriminalisera 

arbetarklassens berättigade kamp för sin frihet och existens. Mötet sade sig också att: 

 

Vi ha upphört att vänta rättvisa och oväld ifrån regeringen och riksdag. – Vi 
 komma nämligen i den händelse lagen antages mot arbetarklassens önskan icke 
 blott att fortsätta utan även att intensifiera vår kamp på arbetsplatserna som om lagen 
icke existerade. Vi varken kunna eller vilja hädanefter tolerera mera utmanade 
klasslagstiftning mot arbetareklassen. Samtidigt härmed uppmana vi landets arbetare 
att organisera en målmedveten kamp för att förhindra det tilltänka strypningsförsöket 
av våra ekonomiska kamporganisationer – vårt enda skydd i den dagliga 
existenskampen.141   

 

Riksdagen införde ändock Kollektivavtalslagen och Lagen om arbetsdomstol vilket kom att 

förändra det fackliga arbetet totalt. Det spontana fackliga arbetet försvann helt på bara några 

år. LO som till en början varit emot det svängde efter ett tag i frågan och började samarbeta 

med regeringen. De som motsatte sig detta kämpades emot och hotades med uteslutning. 142 

   Denna utveckling liknar den som drabbade den internationella syndikalistiska rörelsen 

IWW. Vart organisationen än kom så mötte de motstånd och i USA hårdnade kampen mot 

IWW vid landets inträde i första världskriget. Från statligt håll infördes nya lagar: Espionage 

                                                             
139 Karlsson, s. 205 
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Act från 1917 och Sedition Act som kom 1918 blev lagar som kunde användas för att ställa 

medlemmarna till svar vilket försvagade IWW.143 

Militärfrågan	

	

I SAC:s barndom fastslogs organisationen att militarism var något förkastligt som hjälpte till 

att upprätthålla kapitalism. Under världskriget satte syndikalisterna revolten före kriget. Om 

ett krigsutbrott skulle ske, så skulle detta av arbetarklassen mötas med en generalstrejk. 

Åtminstone inom känsliga sektorer såsom vapen- eller transportsektorn.144 

   I militärfrågan diskuterar mötena frågan om arbetarklassens beväpning eller pacifism. Man 

ser här hur den tidigare så starka pacifismen börjar spricka upp i sviterna efter fascismens 

framgångar nere på kontinenten, och speciellt spanska inbördeskriget gör sig påmint i 

diskussionen. ’’Hur ställer sig saken om vi skulle bli överfallna av fascisterna. Skulle vi inte 

då kasta vår pacifistiska princip och gemensamt kämpa med andra antifascister mot 

fascism?’’145 Denna nya åsikt delar organisationen i två parter som vill åt olika håll. 

 

2.3	Avtal		

	
I denna sista del undersöks hur avtal diskuteras under årskonferensen 1928 när detta kom på 

tal. Återigen är det enskilda individers åsikter vilka grovt sett bildar två olika grupperingar, 

vilka ställer sig för avtal eller inte. Här har även två avtal från Säffle LS medtagits för att ge 

en bild av hur dessa såg ut och vad man förhandlade om. 

 

Vad ville SAC uppnå genom avtal med arbetsgivare? Hur kunde ett sådant avtal se ut?	

  

Frågan om avtal kan betecknas som en skiljelinje mellan reformism och syndikalism. När 

frågan upptas på konferensen delar den denna i två grupper. De som tycker att avtal inte alls 

har något med syndikalism att göra och som är helt emot de, och så de som tycker att man kan 

kompromissa. Frågan uppkom när vissa LS av situationen varit tvungna till att ingå avtal. 

SAC ställde sig inte som motståndare till avtal, men till tidsbestämda sådana. ’’ Avtals 

                                                             
143 Cole & Struthers & Zimmer, s. 19 
144 Persson, s. 197 - 198 
145 Årskonferensens protokoll 1939 



 

 

 
 

                                                                                                                                                                         38 
 
                                                                                                                                                                                  
 

träffande bör bli en princip- och ej en taktikfråga. De som vilja bli reformistiska syndikalister, 

må de bliva det, de verkliga syndikalisterna ha härvidlag sin ståndpunkt fullständigt klar.’’146 

Alla vill dock inte vara så principfasta:  

 

Varför en del talare äro motståndare till avtal, beror på att det luktar reformism av 
denna fråga. Dock om SAC skall kunna leva, bör ett förnuftigt steg intill avtalsfrågan 
tagas. Den stötande taktikfrågan böra vi ha bort ur våra medlemsböcker. Varje LS bör 
handla självständigt efter eget gottfinnande.147 

 

Där det är nödvändigt så bör SAC alltså träffa avtal för att överleva som organisation. ’’Så 

länge vi arbeta bredvid LO böra vi vara så taktiska att vi kunna stanna kvar på 

arbetsplatsen.’’148 På mötet menar man att många LS går under på det industriella fältet på 

grund av denna principfråga. Debatten visar en tydlig oenighet inom organisationen.  ’’Skola 

vi praktiskt tillämpa allt vad som sagts på denna konferens, äger SAC därmed inget 

existensberättigande. Då är LO fullständigt den organisation, där vi med rätta hör hemma.’’149  

   Henningsson beskriver att SAC kom att påverkas starkt när kollektivavtalslagen stiftades 

och framträdandet av en arbetsdomstol. Syndikalisterna blev nu tvungna att fatta sig med 

avtal och detta hindrade deras direkta aktion som varit deras viktigaste vapen i kampen om 

rättvisa löner. Arbetsgivarna ville dessutom så långt som möjligt endast skriva avtal med LO. 

På de orter där SAC var stora var de dock tvungna att kompromissa.150  

   Avtal blev en taktik som syndikalisterna fick vänja sig vid. I ett förslag till avtal från 1932 

emellan Säffles lokala samorganisation och Ing. Fridolf Dahlström, Göteborg, kan vi se hur 

Säffle LS förhandlat om 40-timmarsvecka och om löner gällande gatuarbeten inom Säffle 

köping. Dokumentet är intressant då förslagets ursprungliga siffror har strukits över med 

blyerts och ersatts av de som kom att stå i det färdiga avtalet. Även titeln Förslag till avtal har 

strukits över och ersatts med Överenskommelse. Detta tyder på att det har ägt rum en 

förhandling där man i sådana fall kan se vilka tider och löner förhandlingarna utgått ifrån. 

Vad gäller arbetstiden så var de ursprungliga tiderna först och främst 40 timmars arbetsvecka. 

Detta var uppdelat på sju timmars arbetsdag som började 7.30 och som avslutades 4, inräknat 

en halvtimmes frukost och en timmes matrast. Lördagens arbetsdag skulle vara 5 timmar där 
                                                             
146 Årskonferensens protokoll 1928 
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dagen skulle avslutas 1 och en halvtimmes matrast ingick. I den färdiga överenskommelsen 

har dock detta ändrats till 48 timmars arbetsvecka med åtta och en halv timmars arbetsdag och 

på lördagar fem och en halv timmar. Där arbetsdagen började 7 och pågick till 5. Lördagens 

arbete slutade ännu klockan 1. Under den mörka årstiden arbetas endast dock så länge 

dagsljuset tillät. Avtalen reglerar i övrigt fridagar och att arbetaren har rättighet anmäla om att 

få ledigt för organisatoriska eller privata angelägenheter.151 

   Timlönen för ett yrke som duglig arbetare som fyllt 18 år uppgår i förslaget till 1 krona. I 

det färdiga avtalet har detta ändrats till 0.95 öre i timmen. För arbetare yngre än 18 och för 

arbetare med sänkt arbetsförmåga kan lönen sänkas, dock ej mer än 15 %.152 

   I ett annat färdigt avtal mellan alla jord-, sten-, cement-, och träarbetare som är organiserade 

inom Säffle LS, undertecknade byggmästare i Säffle 1931, kan vi se närmare på de löner som 

satts. Murarhantlangare, bergsprängare, cement- och stenarbetare skulle få 1.20 i timmen. 

Smeder och träarbetare skulle få 1.25 i timmen. Arbetare och grovarbetare skulle utgå med 

1.15. Arbetsgivaren skulle även ha olycksfallsförsäkrat varje anställd arbetare enligt lag. 

Arbetsgivaren skall också förse arbetsplatsen med nödvändiga bekvämlighetsinrättningar. Vid 

en större arbetsplats skall arbetsgivaren ha iordningställt en bracka som kan förses med 

eldstad vid kallare årstider.153 Avtalen skiljer sig i färdig form inte nämnvärt mycket med de 

avtal man kan finna hos Åman. Istället får man här en bild av hur ett avtal kunde se ut kring 

denna period. Vad som utmärker är ju istället de överstrukna siffrorna i det första avtalet. 

Även om det inte går att säga med säkerhet så kan man ju förmoda att de har använts som 

ursprungspunkt i förhandlingarna med arbetsgivaren.   
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3.	Sammanfattande	diskussion 

 

Först i undersökningen här ovan har jag infört en tabell med statistik över antal LS och antal 

medlemmar i distriktet under spridda år. Första året visar 1922 vilket är året innan den första 

årskonferensen jag undersökt fram till 1939 vilket är de sista. Vi ser här att siffrorna inte ökar 

dramatiskt utan distriktet befinner sig med vissa skillnader i ungefär samma storlek. De 

förändringar som sticker ut är det från 1922 och framåt med en ökning av antal LS och 

medlemsantalet. Det sistnämnda minskar dock i slutet av 20-talet för att sedan återigen stiga 

till en nivå lite ovan den 1925. Antal LS ökar också innan det sjunker litet mot 30-talet slut. 

Med siffror från tidigare forskning kan vi jämföra dessa siffror med LO:s stora framgångar 

som vida överstiger syndikalisternas redan vid denna undersöknings början Även SAC:s 

största medlemsantal på 37 366 är inte så mycket jämfört med LO:s 292 000 två år tidigare. 

Dessa siffror i åtanke ger lite perspektiv på den relativt sett lilla ökning som organisationen 

gör i distriktet. Man håller sig vid ungefär samma nivå under de två årtionden. Vi ser här hur 

siffrorna talar för den socialdemokratiska hegemonin inom arbetarrörelsen. Om man istället 

ser till en procentuell ökning så framträder ju bilden av att SAC periodvis hade en stark 

anslutning.  

   Vi återgår till agitationen i distriktet igen för en sammanfattning. Under 1923 så vill man i 

SAC i första hand förlita sig på tidningen för att sprida organisationens idéer och ideal. 

Tidningsarbetet går ju dock inget vidare dessa första år. Spridandet av tidningen är 

undermåligt i de egna leden. Intressant är att agitationsmöten här ifrågasätts som metod 

Sträck-turnéerna som här troligen åsyftas var ju den mest använda formen av agitation som 

förekom inom SAC. I detta fall ifrågasätts det på grund av att ingen kommer på mötena. Det 

ger en liten bild av hur läget såg ut och att det gick trögt med agitationen. Kanske är det därför 

man vid detta läge känner en större förhoppning på att deras tidningsorgan skall bli mer 

framgångsrikt. Med den hegemoniska teorin i åtanke så låter detta logiskt. Varför skulle det 

stora flertalet vara intresserade av att lyssna på syndikalistiska idéer som går emot det man 

tidigare hört? Att bedriva agitation genom möten faller ju i såna fall meningslöst. Istället är 

det just genom massmedier man istället kan sprida en mothegemoni och få fler människor att 

inse vad det är man egentligen förespråkar. Vi kan därför förstå varför tidningens betydelse 

upprepas gång på gång. 

   Konferensen bestämmer sig vid denna tidpunkt för att agitera i norra Värmland. Denna 

agitation blir väldigt framgångsrik. När vi kommit till 1925 så ser vi om vi tittar på statistiken 
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att antal LS gått från 28 1922 till 42 tre år senare, vilket får ses som en stor framgång. Det 

finns en vilja att agitera både i västra och östra Värmland men DK anse att ett 

stabiliseringsarbete av framgången uppe i norra Värmland är det som stå främst. Mötet 

beslutar sig ändå för att sända ut agitatorer för koj- och lagagitation bland flottarna i västra 

delarna av Värmland. I samband med stabiliseringsarbetet börjar man från och med denna 

konferens att tala om den på vissa orter starka konkurrensen med LO. SAC möter stora 

motgångar när reformisterna försöker bekämpa de syndikalistiska strömningarna. Mötena 

målar i starka ordalag ut hur de försöker konkurrera ut dem och monopolisera.  

   Tidningen som innebar en så stark förhoppning grusas här en aning när man på en konferens 

får reda på att man är det sämsta distriktet att sprida tidningen. Detta måste naturligtvis varit 

frustrerande när tidningen var en sådan viktig del. En distrikttidning som bättre kan lämpa sig 

efter distriktets behov och den situation de för tillfället befann sig i, är det de helst vill ha. 

Speciellt som man säger för att försvara sig mot andra lokala tidningars påhopp. Här märks 

tydligt hur det finns ett behov av att försvara sin organisation mot anklagelser som inom SAC 

förmodligen uppfattas som felaktiga eller propaganda från den reformistiska sidan. Återigen 

är det en mothegemoni som försöker hävda sig.  Målet med en distrikttidning sinkas dock av 

att arbetet med försäljningen av Arbetaren går så segt. Tidningen går lika uselt nästkommande 

år. Att tidningen är dyr gör nog säkert sitt i att spridningen går segt, med de många dåligt 

betalda skogsarbetarna som en central huvudgrupp.   

   Vid 1926 har anslutningen till organisationen mattats av. Mötet ger här förslag på de 

psykologiska ögonblick som man bör ta tillvara på, även om det kanske inte är så roligt. 

Frågan man kan ställa sig, är om dessa psykologiska tillfällen med medlemsvärvningar 

egentligen skadade eller gynnade organisationen? Svaret är nog att detta inte spelade någon 

nämnvärd roll. LO hade med största säkerhet inte varit mer samarbetsvilligt till SAC då LO 

klargjorde sin åsikt på en kongress just detta år. SAC var inte en önskvärd organisation och 

absolut ingen de skulle samarbeta med. Vid detta tillfälle är det dock inte någon konflikt som 

SAC ville lägga sig i, vilket var det vanliga i sådana sammanhang, utan en överflyttning av 

medlemmar från ett förbund till ett annat. Därmed fanns säkerligen en del missnöje bland 

medlemmarna som SAC kunde utnyttja. Att SAC tog till mer tvivelaktiga metoder som inte 

känns så roliga var således nog ingenting som påverkade läget mellan de två organisationerna. 

SAC försökte hävda sitt existensberättigande och LO ville ha en enhetlig reformistisk 

fackföreningsrörelse. Fiendeskapen fanns redan där och detta fulspel kan istället känneteckna 

och spegla relationen mellan SAC och LO sådan den ofta tedde sig.  

   Detta är det första året av de protokoll jag undersökt, där man på konferensen börjar 
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diskutera om man enbart borde satsa på skogsbygderna då de andra industrierna är lönlösa. 

Åtminstone för tillfället som man ser det. 

   Trenden håller i sig in i 1927 där man inte kan prata om någon tillströmning till 

organisationen. Istället verkar det sjunkit med hundratals medlemmar. Syndikalisterna har fått 

lägga det mesta av krutet på att få behålla de ställningar man uppnått gentemot reformisternas 

försök att ta över dessa. Siffrorna visar att detta var svårt. Dock så kan en viss del av siffrorna 

kopplas till att anläggningsarbetare har lämnat distriktet för arbete på annan ort. Men man kan 

ändock konstatera att de rent geografiska gränserna mellan SAC och LO blivit tydligare då 

SAC tappat medlemmar inom industrierna har försvunnit, samtidigt som man inom 

skogsområdena tvärtom har ökat. Henningsson beskriver hur syndikalisterna i Dalarna 

förskjuts från industriområdena ut till skogsbygderna. Samma utveckling kan vi således 

skönja även i Värmland. Ordalagen gentemot reformisterna blir också grövre detta år vilket 

kan tyda på hur påfrestande konkurrensen måste ha varit. För första gången verkar tidningen 

gå bättre och man nämner också något om dess betydelse för solidariteten genom att berätta 

att ingen gått in som strejkbrytare i en länge pågången konflikt, vilket man i detta fall menar 

bero på tidningen. Detta tyder på att man faktiskt lyckats skapa en mothegemoni. Att man 

blivit en makt att räkna med visar ju sig också på den syndikalistkommitté som Svenska 

Arbetsgivareföreningen tillsatte vilket tyder på att vid denna tid kände sig hotade och var 

tvungna att genomföra åtgärder för att stoppa denna utveckling. 

   Om tidningens innehåll fanns det dock åsikter om. Till exempel bristen på artiklar om sex 

timmars arbetsdag. Till följd av det säljs en konkurrerande tidning – Arbetar-kuriren. Av 

diskussionen som följer är det intressant att notera hur frågan om sex timmars arbetsdag för 

somliga verka vara en sådan viktig fråga trots att åtta timmars arbetsdag ännu ej var realiserad 

på många platser. Det är också lite ironiskt att tidningen gång på gång anklagas för att vara för 

dyr och att detta är en anledning till att den inte säljs så mycket. Speciellt när skogsarbetare 

som tjänade så pass dåligt var en sådan stor del av organisationen. Detta gör frågan om 

prissumman ändå aktuell. Någon påpekar att man kan supa för pengarna men inte köpa 

tidningen. Det är en intressant anmärkning och visar hur vissa ideal om hur en syndikalist 

kanske bör vara ibland krockar med frihetsidealet inom organisationen. Med tanke på att med 

skolningen ofta ville göra sina medlemmar till medvetna syndikalister så säga det lite om 

organisationen i sig. 

   Protokollet från 1928 följer utveckling som föregående år. Medlemsantalet har ökat inom 

skogsindustrin och minskat inom övriga industrier. Antalet medlemmar är lägre än 1922 men 

antalet LS har istället legat på en stadig siffra sedan framgången i Klarälvsdalen och norra 
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Värmland. Man säger sig vara utsatt för ett utrotningskrig av reformisterna. Detta är nog 

ingen överdrift. Med tanke på LO:s hållning ville man nog till fullo utnyttja sin hegemoni för 

att tillintetgöra SAC, så att dess medlemmar tillslut skulle uppgå i LO. Vilket man också till 

viss del lyckades med. 

   Man diskuterar om att agitera bland militären men inte för att skapa en röd armé som 

kommunisterna, utan för att propagera för antimilitarism.  Detta är innan fascism på allvar 

börjar kännas som ett hot och det antimilitaristiska budskapet är fortfarande en viktig del. 

Detta skall ju som bekant förändra sig några år senare. 

   Vid årskonferensen 1934 ser läget bättre ut än på många år och man är tillbaka på samma 

nivå som mitten av 20-talet när det kommer till antal medlemmar. Antal LS har också ökat.  

    Man arbetar nu på ett distriktnummer av arbetaren. Fortfarande är det dock ett dåligt 

resultat över hur många LS som har lagt ned något arbete på tidningen. 

   Den stora frågan som diskuteras detta år är nazism. Man reagerar starkt på den dogmatism 

som den nazistiska rörelsen stå för och till inskränkandet av tal och skrift som de stå för. Man 

talar om agitation i västra Värmland och man vill här bland annat upplysa om nazism. Någon 

tycker att agitationen helt bör nedläggas i dessa trakter då folket där är mottagliga för nazism. 

Ett intressant faktum är de SA-hem i Karlstad som man nämner där SA-medlemmarna redan 

visat vilken slags organisation det är. 

   Agitationen 1938 har mest pågått inom skogsbygderna. Man talar inte längre om att agitera 

på alla plan utan man håller sig till skogen där man har förutsättningarna. Reformisterna 

verkar ha vunnit mer eller mindre på andra håll. Även inom vägbyggnadsbranschen har det 

blivit svårare på grund av ett distriktavtal. Denna sektor har ju traditionellt varit starkt 

syndikalistiskt. Ännu vid detta år är en majoritet av medlemmarna syndikalister. Här ser vi 

alltså en förskjutning under den de år som undersöks där organisationen i Värmland tydligare 

blivit en fackförening för arbetare inom skogsindustrin. Efter att man i början av 20-talet har 

en ambition att agitera på alla plan börjar man ju mer åren gå att släppa detta. Verkligheten 

säger att de andra industrierna är svårare, och därför börjar man alltmer lägga sitt krut på 

skogs- och flottningssektorn. Även om grupper som anläggningsarbetare alltjämt kom att ha 

en betydelsefull roll inom distriktet. Man blir under åren kraftigt bekämpad av den 

reformistiska organisationen och tappar medlemmar framför allt i orter där reformisterna är i 

majoritet. Ute i skogsbygderna håller SAC:s inflytande dock i sig. Utifrån teorin om den 

socialdemokratiska hegemonin framväxer här bilden av en hegemoni som gör allt i sin makt 

för att utrota en mothegemoni. Dessa syndikalistiska protokoll talar för att denna kamp också 

var framgångsrik. Endast i skogsbygderna är SAC ännu framgångsrikt vilket måste betyda att 
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hegemonin var svagare här. Arbetarna var i många fall oorganiserade och lite eller inte alls 

intresserade av att delta i den fackliga kampen. Att SAC blev mer framgångsrika här kan nog 

delvis bero på att det var en decentraliserad organisation som passade de individuella 

skogsarbetarna.  

   Agitationen detta år kännetecknas av pengabristen. I och med spanska inbördeskriget finns 

ju en stor poäng här att ta för de svenska syndikalisterna, men ekonomin begränsar att utnyttja 

tillfället för att kunna ta fördel av situationen. 

    Sammanlagt så bestod agitationen mestadels av sträck-turnéer, strömöten, koj- och 

lagagitation. Man får så småningom lite ordning på tidningen som räknas som en stor del av 

den agitatoriska kraften.  

   Om man räknar in de siffror över medlemsstatistik så ser vi snabbt att resultatet av 

agitationen således blev att man höll sig vid liv som organisation och man förstärkte sin roll 

inom skogs-och flottningsindustrin, men den framgångssaga man en gång hoppades att det 

skulle vara blir det knappast. Bekämpandet av de svenska syndikalisterna från både LO, 

regering och föreningsliv blev helt enkelt för starkt och ett etablerande av en mothegemoni 

blev svår. Istället blev man outtröttligt bekämpade och skulle beskriva som en organisation av 

ringa värde för arbetarklassen. Detta är en intressant beskrivning från reformistiska skribenter 

då SAC knappast var en organisation som fick chansen att utvecklas till sin fulla potential.  

 

Vi övergår till konferensernas övriga diskussioner och innehåll. Först och främst så känns 

stämningen vid dessa årskonferenser ofta lite uppfostrande och uppläxande med målet att nå 

drömmen om ett annat samhälle. När verkligheten inte riktigt hänger med blir man besviken 

och talar om slöhet. Man anklagar radio och tidningar men framförallt sporten för att de tar 

energin ifrån organiseringen. Man diskuterar de ideal som man byggt upp såsom nykterhet, 

antimilitarism, solidaritet och motstånd mot tippning och nazism. I vissa fall verkar man 

komma en bit på vägen, såsom nykterheten. Även om alla inte blir nykterister så verkar några 

förut beryktade fyllerister ha tänkt över sin spritkonsumtion något. Inom nykterhetsfrågan 

märks också hur vissa ideal ibland krockar mot varandra.  Vissa håller nykterheten som en 

viktig förutsättning för den syndikalistiska rörelsen, medan andra framhåller att några sådana 

övertramp på individens frihet naturligtvis inte kan ske inom organisationen. Vissa strävar 

kanske i sin idealism mot ett elitistiskt tänkande som inte kan sammanföras med den 

decentraliserade organisation som SAC är där individens frihet och de lokala 

samorganisationerna är det som ställs främst och som inte skall behöva underkasta sig några 

ideal som kommer ovanifrån. Ändå framstår de själva som just dessa elitistiska tänkare 
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ibland. Det skall också sägas något om studieverksamheten och att man var mån om att göra 

sina medlemmar till medvetna syndikalister. Detta tyder på att syndikalisterna kom med något 

annorlunda som man var tvungen att göra sina medlemmar medvetna om. Att man behövde 

en utbildning för att socialdemokratin var i hegemoni inom arbetarrörelsen vid denna tid och 

därmed dominerade dessa tankar. Det gjorde i sin tur att LO exempelvis inte behövde göra 

sina medlemmar till medvetna socialdemokrater, LO-medlemmarna blev redan i sin kontakt 

med arbetarrörelsen påverkade av dessa idéer. I slutändan gick luften ur studieverksamheten 

då motståndet från reformisterna blev för starkt. 

    Ett annat ämne som också klyver gruppen är frågan om antimilitarism. Här är ytterligare ett 

exempel på hur en riktig förändring sker i diskussionen på 30-talet. När det spanska 

inbördeskriget härjar så inser somliga att om man en gång måste försvara sig så måste man 

vara beväpnad. Det kapitalistiska samhällets realitet slår mot drömmar och ideal som vissa 

fortfarande vill hålla kvar i och kämpa för in i det sista.  

   Med tippningen förhåller det sig likadant. En egentligen rätt simpel fråga angående 

tippningens införande i Arbetaren blir en bitsk diskussion om hur man skall förhålla sig till 

detta kapitalistiska samhälle. Ändå är det här som diskussionen avslöjar mest om hur tankarna 

går i distriktet. Att tippningen blir en stark ödesfråga där man ser det som ett nederlag ifall 

tippningen införs. Ett propagerande för det kapitalistiska samhället som man med sin 

verksamhet i sådana fall skulle finna sig själva upprätthålla.  Det visar hur detta börjar klyva 

gruppen i de som vill hålla fast vid idealen, och de som försöka vilja se det mera praktiskt.  

  Man är som bekant även oense om avtalen. Undersökningen visar att somliga tycker att SAC 

förlorar sitt existensberättigande genom att tycka att avtalen kan vara bra taktik. Under 

tidigare forskning tog jag upp Albert Jenssens åsikter i frågan där även denna tyckte att det 

var bra taktik, trots att han i övrigt gjort sig känd för att vara dogmatisk. Distriktets diskussion 

blir därför väldigt intressant. Man tycks således vara oense om många grundläggande saker 

egentligen i både idé och organisationens taktik. 

    

När det kommer till avtal kan detta ses som en liten parantes för att få en ytlig uppfattning om 

det arbetsförhållande man strävade efter. Jag hade tur att finna ett förslag där det visade sig att 

man faktiskt försökt förhandla om 40-timmars arbetsvecka.   

     

Att det reformistiska bekämpandet av SAC fick medlemsantalet i Värmland att minska kan 

dock inte sägas fullt ut. Medlemsstatistiken följer förvisso trenden i Dalarna liksom i hela 

riket. Men att man tappat så många medlemmar just 1928 skulle också kunna bero på 
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omflyttningar. Att exempelvis anläggningsarbetare som varit i distriktet har avslutat ett arbete 

och fått jobb någon annanstans. Uppgifterna från protokollen bekräftar att man blir svagare i 

industriorter och där reformisterna är starka. Men de uppger också att man blir starkare i 

skogsbygderna. När det kommer till dessa rent kvantitativa siffror kan man således inte säga 

att nedgången under 1928 berodde på marginaliseringsarbete från LO. Men i övrigt kan vi 

säga att marginaliseringsarbetet varit effektivt på industriorter där man alltså tappar 

medlemmar, men inte särskilt mycket ute i skogsbygderna som istället framträder som en 

fristad för SAC där man vinner nya anhängare.  

   När det kommer till avtalet från Säffle LS kan det inte heller säkerställas att man faktiskt 

har försökt förhandla om de löner och arbetstider som står i de ursprungliga förslaget och som 

sedan strukits över. Det kan å andra sidan inte heller uteslutas. 

   Källmaterialet kan inte helt och hållet påstås vara SAC:s officiella beslut i olika frågor där 

det inte är mötesbeslut utan grundat på enskilda åsikter i en debatt. Här kan materialet 

naturligtvis bli vinklat. Ett uttalande kanske motsägs av majoriteten av medlemmarna och det 

ges då en riktig bild av mångfalden men kanske inte av den allmänna bilden i fråga inom 

föreningen. Detta är naturligtvis något man får ha med i beräkningarna och speciellt när det 

kommer till 2.2 i undersökningen där ambitionen varit att skapa en bild av debatten och 

ställningstagande inom SAC:s Värmlandsdistrikt i olika frågor distriktet. 

   En annan svaghet med undersökningen att den baserat nästan enbart på protokoll från 

Värmlands Distriktskommitté. Eftersom SAC är en decentraliserad fackförening så är det ju 

egentligen de olika LS som utgör grunden för SAC. En mer komplett undersökning skulle 

kanske innehålla källmaterial från olika håll. Här skulle material från LS vara ett bra 

komplement. Eftersom protokollen utgjorde ett så gott material så begränsades dock 

undersökningen till dessa, särskilt då det är agitationen som är en huvudfråga i 

undersökningen. Angående frågan om ställningstagande inom SAC i Värmland bör man ställa 

sig frågan hur representerande blir egentligen detta för SAC i Värmland genom att endast 

undersöka protokoll som förts vid Agitationsdistriktets årskonferenser? Det kan tänkas sig att 

de som närvarat vid denna konferens också är de som har de mest brinnande intresset för 

syndikalism.  Sedan är det möjligt att de olika LS kan ha haft olika åsikter i olika frågor. På 

årskonferenserna har ändock de flesta LS har dock minst en representant på konferensen så på 

ett vis komma de ju till tals ändå då många föra fram åsikter från sitt eget LS. 

 

Den nya kunskap som denna uppsats kan frambringa handlar inte så mycket om just de 

sakfrågor som man diskuterade inom SAC. Här framkommer egentligen inget nytt i den 



 

 

 
 

                                                                                                                                                                         47 
 
                                                                                                                                                                                  
 

meningen. Eftersom man är en syndikalistisk organisation talade man om liknande saker även 

på andra platser. Vad som kan sägas vara nytt är en närmare undersökning hur dessa 

diskussioner fördes inom det värmländska distriktet. Vilka tankar man hade om syndikalism 

och dess mening och mål. Vad som var dess framtid och hur man försökte utvidga denna 

organisation. Agitationen som är en del av denna utvidgning utgör i denna undersökning en 

markant del. Här framkommer nu mer exakt hur man under den gångna perioden planerade 

agitationen, hur den kom att gestalta sig i praktiken, och om denna hade nämnvärda effekter. 

De ämnen som diskuteras på årskonferenserna kan berätta om deras syndikalistiska 

föreställningsvärld och vi ser här hur denna med åren verkar glida alltmer isär under denna 

period. Framför allt under 30-talet, vilket är en intressant utveckling. Men dessa protokoll ger 

ju naturligtvis bara en väldigt liten bild. Att en klyfta växer behöver ju inte vara fallet bara för 

att det kan verka så i protokollen, kanske diskuteras dessa frågor lika mycket under 20-talets 

början, bara inte lika mycket under dessa konferenser. Men å andra sidan så finns det en 

verklighet också som förändras ganska dramatiskt under denna tid. Fascismens framgångar 

uppenbarar för många att antimilitarism inte kanske är rätt väg att gå i en fientlig värld. Här 

kan vi tydligt se en förändring under denna period och likaså speglas detta i protokollen. En 

annan del i sammanhanget är ju det tankar och förslag om att organisationen skall uppgå i LO.  

Tidigare forskning, såsom Pries i Wobblies of the world, och min egen undersökning visar på 

hur SAC drogs isär av en del som ville närma sig socialdemokratin medan en annan ville stå 

upp för de syndikalistiska idéerna. Med den hegemoniska teorin om socialdemokratins 

dominans som vi finner hos Linderborg så får man tolka detta som att den syndikalistiska 

mothegemonin inte varar så länge utan till slut brister inför ett övermäktigt motstånd från 

både den borgerliga hegemonin tillsammans med den socialdemokratiska arbetsrörelsen 

integrerad. Åman menar pragmatiska personer som ville arbeta praktiskt och frångå de 

principer som försvårade detta. Målet var ju trots allt en enhetlig fackförening och det var 

detta arbete som var det viktigaste. Sedan kunde man vara hur mycket syndikalist man ville 

därutöver. Också här kan vi faktiskt se hur detta speglas i protokollen. Vissa kommentarer är 

tydligt uttalade i en vilja till att få detta fungera i praktiken. Detta kommer till uttryck tydligt i 

samtalet om avtal, en fråga som det luktar reformism om, men som man ändå måste 

överkomma för att organisationen skall leva. Likaså finns det starka röster som är emot det 

helt och hållet och framhäver det som en av de punkter som göra dem till syndikalister. 

   Orsaken till varför en organisation slutar växa, och istället stagnera och gå tillbaka är såklart 

komplicerad. Huvudskälet torde väl dock vara det enorma motstånd man möter i form av den 

rådande hegemonin. Här ingår både den borgerliga och den socialdemokratiska som vi ser 
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tydligt samarbete i samband med arbetsfredslagstiftningen. Gemensamt kunde man göra upp 

för att få LO att bli så enhetligt som möjligt då detta måste legat i bådas intressen. 

Syndikalister var en ovälkommen företeelse. Undersökningen visar liksom tidigare forskning 

på att det är en intentionell och medveten maktutövning från reformisternas sida. Det är dock 

intressant att se att medlemsantalet i Värmland är som störst under denna undersöknings sista 

år. Dock är det ju inte några framstormande steg som organisationen tar, utan man har snarare 

stagnerat något kring medlemsantalet runt 2000. Hur detta senare utvecklade sig och om det 

visar lika nedåtgående trender som i hela landet har jag i nuläget inte något material till. SAC 

lyckas hålla trots allt hålla sig kvar ute i skogsbygderna. Detta är intressant och tala för de 

specifika förhållanden som rådde ute i skogsbygden där den rådande hegemonin inte hade lika 

mycket stor makt.   

   Teorin som jag har använt mig av har varit användbar. Man ser i hur SAC-medlemmarna 

talar om den reformistiska rörelsen som säger något om hegemoni och kulturell dominans. De 

hårda orden gentemot LO-medlemmar komma inte ur intet, utan är tydligt frustration över hur 

LO arbetat emot dem. Den kulturella dominansen visar sig på olika vis. Reformisternas 

framgångar gör ju till exempel att vissa medlemmar tillslut anse att man måste röra sig mer 

mot åt LO:s håll. Vi ser det också i det energiska försöket till att sprida tidningen. Man vill 

bryta fram och bli en mothegemoni i den socialdemokratiska hegemonin inom 

arbetarrörelsen. Man ser det också i betydelsen av en distriktstidning som kan försvara sig 

gentemot anklagelser i lokalpressen. Dessa anklagelser gör ju uppenbarligen inte ur en 

syndikalists perspektiv den egna organisationen rättvisa utan är spridd av socialdemokratiska 

hegemonin i syfte att behålla sin plats inom arbetarrörelsen.  När SAC står försvagat drar LO 

en del av deras medlemmar till sig bara genom sin utbredda makt. Detta påverkar också SAC 

att spricka upp tillfälligt 1928. Genom teorin kan man förstå det som sägs genom ett annat 

perspektiv och man ser tydligare ett mönster. Den förklarar många personers uttalande och 

även de händelseförlopp som utvecklar sig. LO:s dominans tvingar distriktet att koncentrera 

sig på glesbygdens skogsarbetare. Detta bildar en slags symbolisk bild av SAC som 

föreningen som får verka i periferin av LO:s domäner.  

   Dock fanns ju hos SAC ändå en annan bild. En bild som ändå vittnar om respekt och rädsla 

inför organisationens möjliga utveckling. Om detta talar LO:s starka motstånd som beskrivs i 

protokollen. Man kanske ansåg att anfall är bästa försvar. Man kan väl kortfattat konstatera att 

maktförhållandet påverkade SAC mycket negativt. Även arbetsfredslagstiftningen var från 

riksdagens håll en åtgärd för att bland annat begränsa SAC:s inflytande. Det har varit 

intressant att undersöka en del av svensk fackföreningshistoria genom det värmländska 
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distriktet. Speciellt när Värmlands syndikalister verkar vara ett så outforskat fält. 
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