
1 

 

 

 
 

Hur går det till i revolutionen? 
En lokal fallstudie av syndikalisternas medlemshantering inom Karlstad LS 

1917-1921 

How are things done in the revolution? A local case study on the managing of 

members within Karlstad LS 1917-1921 

 

Jens Fogh 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Historia 

15 HP 

Martin Åberg 

Martin Åberg 

2020-04-20 

Löpnummer 



2 

 

Table of Contents 
1.1 Inledning ........................................................................................................................................... 3 

1.2 Syfte .................................................................................................................................................. 3 

1.3 Frågeställning .................................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................... 4 

1.5 Forskningsläge ................................................................................................................................... 4 

1.6 Metod................................................................................................................................................ 6 

1.7 Källmaterial ....................................................................................................................................... 7 

1.8 Bakgrund ........................................................................................................................................... 8 

2 Resultatredovisning .............................................................................................................................. 8 

2.1 Inträde och utträde ........................................................................................................................ 8 

2.2 Agitationsdistrikt ......................................................................................................................... 11 

2.3 Hur KLS hjälper medlemmarna ..................................................................................................... 13 

2.4 Vad KLS förväntar sig av medlemmarna ....................................................................................... 13 

3 Analys ................................................................................................................................................. 14 

3.1 Den nationella bilden ................................................................................................................... 14 

3.2 Ideologi och taktik möts ............................................................................................................... 19 

3.3 Agiterar KLS som alla andra? ........................................................................................................ 19 

4 Sammanfattning ................................................................................................................................. 24 

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................................ 25 

 

 

 



3 

 

 

1.1 Inledning 

I denna uppsats kommer jag studera Karlstads Lokala Samorganisation (förkortat KLS) som var 

den organisationsenhet som syndikalisterna använde sig av. Studien är en lokal fallstudie och 

innefattar flera delar av medlemshanteringen men börjar med sjävla rekryteringen och 

agitationen. Studien går sedan vidare till hur medlemmar hanterades när de väl var inne i KLS 

och vad båda parterna förväntade sig av varandra. Avslutningsvis diskuterar jag den bild som 

källmaterialet ger av KLS och försöker sedan jämföra den med tidigare forskning om svensk 

syndikalism på nationell nivå. Kunskap i detta uppnås huvudsakligen genom undersökning av 

mötesprotokoll där uppkomsten av frågor och beslut rörande olika aspekter av 

medlemshanteringen ger en bild av hur medlemmarna kom in i KLS, hur KLS gjorde för att 

bevara sina medlemmar samt vad KLS förväntade sig av sina medlemmar. Genom en sådan här 

undersökning så hoppas jag kunna bidra till att ge en någorlunda klar helhetsbild av hur 

dåtidens Värmlänningar hittade in i KLS och hur KLS behandlade dem. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur KLS bedrev sin rekrytering för att få kunskap i 

hur man som karlstadsbo kunde gå från en helt vanlig arbetare till en radikaliserad revolutionär. 

Jag vill bidra till att ge insikt i hur radikala organisationer faktiskt arbetar för att öka sitt 

medlemsantal. Utöver rekryteringen så vill jag även ge insikt i hur relationen såg ut mellan 

medlemmarna och föreningen när de väl blivit inskrivna medlemmar det vill säga hur man löser 

olika tvister och problem som uppstår. Det är min förhoppning att detta skall bidra till en 

klarare bild av hur relationen mellan tidiga syndikalister i Karlstad och KLS som organisation 

faktiskt såg ut och vad de båda parterna förväntade sig av varandra. 

Genom att bidra med kunskap om hur och vart agitation skedde så ges en tydligare bild av den 

politiska scenen i Karlstad under den här perioden. Genom att följa agiteringen så ges också en 

mer komplett bild av de olika politiska aktörer som tävlade om makt och sympati i Karlstad 

under det tidiga 1900-talet. Det är även min förhoppning att genom fokuserandet på just taktik 
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istället för ideologi så kan en mer objektiv och materiell bild fås av de politiska konflikter som 

uppstod under den här perioden. Jag gjorde ett medvetet val att inte göra denna uppsatsen till 

en ideologisk analys för jag ville fokusera specifikt på det konkreta agerandet. En ideologianalys 

av KLS hade snabbt visat att de var väldigt kritiska till militären men hur agerar medlemmarna 

på dessa värderingar? Sådan kunskap fångas inte in av en ideologianalys och riskerar annars att 

gå förlorat. 

1.3 Frågeställning 

Hur hanterade KLS sina medlemmar? Skiljer sig medlemsutvecklingen i Karlstad och Värmland 

från den nationella trenden? Gjorde KLS något annorlunda från den nationella rörelsen i stort 

och om så är fallet påverkade det deras framgång positivt eller negativt? 

1.4 Avgränsningar 

Jag är alltså inte intresserad över huruvida KLS relaterar till andra anarkister, marxister eller 

kommunister då det inte är ideologin som sådan som är intressant utan snarare den faktiska 

konkreta medlemshanteringen. En annan begränsning rör även tid då största fokus läggs på KLS 

tidiga år då KLS var nybildat och frågor om medlemshantering därmed borde var högst 

relevanta. Källmaterialet sträcker sig med varierande mängd över perioden 1917-1921 så det är 

den period som jag fokuserar på. 

1.5 Forskningsläge 

Största fokus har lagts på tre verk nämligen Syndikalismen i Sverige 1903-1922 av Lennar K. 

Persson som ger en helhetsbild av hur den syndikalistiska rörelsen kom till Sverige och hur den 

sedan utvecklades på en nationell nivå under de kommande decennierna. Albert Jensen och 

revolutionen av Arwid Lund som följer Albert Jensen som var en välkänd agiterare och debattör 

under det tidiga 1900-talet. Män i Mörker arbetsgivare, reformister och syndikalister – Politik 

och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 av Eva Blomberg som berör frågor om identitet 

hos de unga män som ofta gick med i syndikalistiska organisationer. 
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Lennart K. Perssons bok Syndikalismen i Sverige 1903-1922 fungerar som den mest 

övergripande texten om svensk syndikalism och är den första texten en bör undersöka inför 

forskning som berör syndikalismen på något vis. Persson beskriver sin motivering på följande 

vis: 

Min föresats har varit att försöka beskriva och förklara syndikalismen som ide och rörelse i sverige under 

de aktuella åren. Komparativa aspekter både på det nationella och internationella planet har i mån av 

möjlighet genomgående beaktats. I större utsträckning än vad jag från början förutsåg kommit att handla 

om ideutveckling. Huvudmotivet härför är rent inomorganisatoriskt. Det synes uppenbart attde 

ideologiska grundvärderingarna och de förändringar som dessa genomgick under perioden hade 

avgörande betydelse för syndikalisternas praktiska agerande.1 

Genom detta citat så blir det alltså tydligt just hur brett boken aspirerar att beskriva den 

svenska syndikalistiska rörelsen under de aktuella åren. Genom denna text så ges en extrem 

bred och övergripande bild varpå ny forskning sedan kan fokusera in på snävare områden så 

som jag hoppas göra med denna uppsats. Persson har ett kapitel som specifikt handlar om den 

agitation och medlemsutveckling som syndikalisterna förde under denna tidsperiod vilket, inte 

helt oväntat, refereras till extremt mycket i denna uppsats. Persson ger här en sammanfattande 

bild av hur SAC bedrev sin agitation på ett distinkt sätt från LO: 

Tre säregna drag för SAC har noterats. Det återkommande valet av konflikttillfällen för att bedriva 

agitation utgör ett. Den s.k. tredje linjens agitation, att sända arbetslösa kamrater som agitatorer till 

organisatoriskt obearbetade platser, är ett annat. Att agera följare, dvs. Systematiskt följa en LO-turne för 

att debattera och framföra syndikalismens ideer, framstår som ett tredje.2 

Vidare så använder jag mig av Arwid Lunds bok Albert Jensen och revolutionen. Anledningen till 

att jag drogs till detta verk var att jag ville få en sorts insikt i den mänskliga faktorn bland 

syndikalisternas agitation. Persson beklagar själv det faktum att mycket av agitationens innehåll 

är förlorat till historien.3 Det är dock min förhoppning att genom att rikta ett visst fokus på 

Albert Jensen så framkommer en bild av den sortens person som verkligen trodde på 

 
1 Persson, K, Lennart (1993). Syndikalismen i Sverige 1903-1922. s. 14. 

2 Persson, 1993, s. 14-15. 

3 Persson, 1993, s. 161 
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syndikalismens ideer och var villig att greppa tag i podiet och driva agitationen ut bland 

massorna. Lunds bok snävar in sitt fokus på en specifik syndikalist nämligen Albert Jensen. 

Jensen har, inte helt olikt syndikalismen som ideologi, kommit bort i skuggan av den 

reformistiska arbetarrörelsen.  

Men genom att fokusera på en individ så framkommer en klarare bild av de faktiska 

människorna som engagerade sig i den syndikalistiska kampen. Boken som sådan försöker följa 

den syndikalistiska ideologiska utvecklingen genom att följa en av de ledande personerna inom 

samma rörelse från ungsocialismen i 1900-talets ungdom till 1950-talet.4 Sådana här frågor var 

bevisligen viktiga för dåtidens syndikalister och en bidragande faktor till de taktiska beslut som 

KLS tog för att själva bedriva sin agitation. Även om jag i denna uppsats försöker lägga ideologin 

åt sidan för att fokusera på de konkreta handlingar och beslut som togs så är det onekligen som 

så att ideologi i vissa fall kunde motivera dessa beslut. 

Eva Blombergs verk Män i Mörker Arbetsgivare, reformister och syndikalister – politik och 

identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 hanterar frågor om syndikalisters identitet som är 

mindre relevant för min frågeställning men även deras dominans inom just gruvindustrin vilket 

är tämligen mer relevant. Blomberg fokuserar huvudsakligen på syndikalismens uppgång och 

nedfall inom gruvindustrin från 1910-1940 och har även synsättet att en inte bara skall se den 

syndikalistiska rörelsen som konkurrent till reformisterna utan att den även fungerar som en 

sorts protest.5  

1.6 Metod 

Undersökningen fokuserar på mötesprotokollen som är den huvudsakliga komponenten men 

granskning sker även av kompendium där löst material kan hittas som anses relevant för 

frågeställningen. Mötesprotokollen har sina anteckningar uppdelade i punktform där varje del 

av mötet tas upp ett i taget vilket bidrar till en väldigt klar och atomiserad process där varje 

 
4 Lund, Arwid (2001). Albert Jensen och revolutionen. s. 9-10. 

5 Blomberg, Eva (1995). Män I Mörker Arbetsgivare, reformister och syndiklaister – Politik och identitet i svensk 

gruvindustri 1910-1940. s. 14. 
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relevant enskild punkt kan gås igenom och sedan sammanställas för att ge en helhetsbild. Så 

varje gång det kom upp en punkt som på något sätt rörde medlemshanteringen så fotade jag 

den aktuella sidan. Från vad som gick att urskilja så var källmaterialet så täckande och utförligt 

som en rimligtvis kan hoppas på det vill säga det fanns inga stora tidsperioder som saknades 

utan mötena skedde hyffsat ofta även om de inte nödvändigtvis följde en konstant rytm. 

Termen medlemshantering används som en bred term för att innefatta allt som kan relatera till 

hanteringen av medlemmar så som rekrytering av nya medlemmar, uteslutning av medlemmar, 

regler för medlemmarna att förhålla sig till samt olika aktioner utförda av KLS för att hjälpa sina 

medlemmar. 

Resultatsredovisningen kommer dela upp källmaterialet i fyra olika subkategorier: Inträde och 

Utträde, Agitationsdistrikt, Hur KLS Hjälper sina Medlemmar och Vad KLS Förväntar sig av sina 

Medlemmar. Därefter görs en analyssektion där tidigare forskning tas upp och diskuteras vilket 

sedan avslutas med en sammanfattning där jag beskriver mina intryck av hur det verkar ha varit 

att vara medlem i KLS under dessa tidiga år. Analysdelen studerar statistik gjord av tidigare 

forskning för att försöka få en klarare bild av hur medlemsutveckligen gått och ifall metoderna 

som brukats av KLS kan bedömas som framgångsrika eller inte. Den tillgängliga statistiken rör 

inte Karlstad specifikt men genom den bilden som ges av den syndikalistiska rörelsen både i 

nationen som helhet och värmland i synnerhet så kan en dra slutsatser om vad som kan anses 

vara troligt eller inte. Utöver medlemsutvecklingen så försöker jag även dra slutsatser om 

specifika delar av källmaterialet och vad det kan säga om medlemshanteringen inom KLS. 

1.7 Källmaterial 

Källmaterialet faller inom tre kategorier. Den första och största kategorin är mötesprotokoll 

förda av KLS samt KLS Sektion 1. Den andra kategorin är en medlemsmatrikel där nyblivna 

medlemmar blivit bokförda. Den tredje kategorin är lösryckta texter från ett kompendium så 

som broschyrer och annat som bedömts vara relevant för frågeställningen. Specifikt så består 

den tredje kategorin av en broschyr, en samling stadgar för Värmlands Agitationsdistrikt och 

slutligen ett brev från Jössefors LS till KLS. Mötena som illustreras i mötesprotokollen verkar 

inte följa någon direkt stadig rytm men sker ändå tillräckligt ofta för att undvika massiva hål i 
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kronologin. Jag hade förväntat mig att se mer aktivitet runt första maj då det är en viktig högtid 

för syndikalister men fann inget märkvärdigt förutom vissa enstaka nämnanden vilket var 

märkligt men jag kan inte riktigt dra några slutsatser av detta. I helhet så bedömer jag 

källmaterialet att vara av duglig karaktär. 

1.8 Bakgrund 

Syndikalismen som ideologi utvecklades i 1800-talets Frankrike och kom först till Sverige vid 

tidigt 1900-tal.6 Syndikalisterna i Sverige föddes genom att splittras från de mer reformistiska 

Socialdemokraterna.7 De kom även att ställa sig emot Sovjetunionen vilka de såg som ett hot 

både mot sig själva och den borgerliga demokratin.8 De kallar ofta sig själva för den frihetliga 

socialismen och står på många sätt i bakgrunden av de mer kända representanterna av 

socialismen så som Sovjetunionen eller skandinavisk socialdemokrati. 

KLS har även vissa tidtypiska uttryck som kan vara värda att gå närmare in på. Termen 

”osolidariska handlingar” kommer frekvent upp i källmaterialet och det förklaras aldrig exakt 

vad det innebär. Från vad jag kan se av hur det används i sammanhanget så verkar det vara 

jämförbart med att bete sig oärligt eller odugligt. Det finns ingen exakt definition på precis vad 

det skulle vara utan det finns snarare en gemensam och vag förståelse om vad det innebär. 

2 Resultatredovisning 

2.1 Inträde och utträde 

Det första intrycket som en värmlänning möjligen skulle kunna få av det sena 1910-talets 

syndikalister är en broschyr som tänktes fungera som radikaliseringsmoment.9 I början av 

broschyren så försöker man skapa klassmedvetande vilket säger mig att denna broschyr inte är 

riktad till andra socialister så som reformister utan till allmänheten i stort som inte 

 
6 Persson, 1993, s. 13. 

7 Lund, 2001, s. 9. 

8 Lund, 2001, s. 10-11. 

9 Kompendium. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation EI:1. Arkivcentrum, Karlstad. 
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nödvändigtvis var medvetna om konceptet av klasskamp. Vidare så fortsätter broschyren med 

att informera läsaren om att den här klasskampen inte kan föras inom parlamentarismen utan 

skall föras direkt inom industrin vilket då representerar en markant skillnad mellan SAC och 

deras huvudsakliga konkurrent LO Det är dock oklart vart dessa broschyrer skulle kunna ha 

delats ut; var det syndikalister som delade ut dessa på sina arbetsplatser eller stod det 

grupperingar på gator och torg som delade ut dessa till förbipasserande? 

Det finns en av KLS dokumenterad instans av rekrytering på arbetsplats där en medlem tar upp 

på ett möte hur det finns ett arbetslag i Skoghall som tar alldeles för dåligt betalt för sitt arbete 

vilket då underminerar de prislistor som syndikalisterna kämpat för i sina avtal.10 Medlemmen 

som tog upp frågan lägger genast fram förslaget att det borde utföras agitering hos arbetslaget 

i fråga för att få in dem i föreningen. Efter en mindre diskussion så beslutar mötet att tillsätta 

en kommitte med uppdrag att ta kontakt med dessa arbetare för att ta reda på deras tankar 

och åsikter. Detta beslut påvisar att KLS definitivt var villiga att agitera och föra rekrytering 

direkt på arbetsplatsen. 

För den proletär som blev radikaliserad av dessa syndikalister så var det bara att följa med på 

närmaste möte där man blev inskriven som medlem vilket gjordes som rutin på varje möte där 

nya medlemmar var närvarande samt så skulle man skrivas in i en medlemsmatrikel.11 Det 

framgår inte i källmaterialet om nyblivna medlemmar blev inskrivna på mötet först och sedan 

inskrivna i medlemsmatrikeln eller om det var tvärtom men det verkar som en rimlig tolkning 

att dessa moment måste ha skett väldigt nära på varandra. Detta påvisar att det fanns en 

genomtänkt organisering kring bokföring och hantering av medlemmar som kunde refereras till 

av KLS. 

Det sågs dock inte alltid som problemsfritt att ta in nya medlemmar vilket uppkom på ett möte 

där en Kamrat Svantesson tar upp att det görs för lite förhör av nya medlemmar som tidigare 

tillhört reformistiska organisationer och huruvida dessa har utgått i helhet från dessa 

 
10 Protokollsbok Sektion 1 av Karlstads L.S. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AIII:1. Arkivcentrum, Karlstad. 

11 Medlemsmatrikel och Uppbördssammandrag för Karlstads Lokala Samorganisation. SAC, Karlstads Lokala 

Samorganisation DI:1. Arkivcentrum, Karlstad. 
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organisationer. Svar kommer genom att en Kamrat Göransson upplyser om att KLS tagit beslut 

inom denna fråga tidigare och efter en stunds diskussion så beslutas det att frågan ska tas up på 

konferensen. Med reformistiska organisationer så menas troligen LO och socialdemokraterna 

överlag vilka sågs som de stora konkurenterna. Att beslut tagits tidigare i frågan visar också på 

hur det inte är första gången som medlemmar kännt att det behövts något sorts test för att se 

om dessa tidigare reformister verkligen är dedikerade till kampen. Det görs alltså en medveten 

ansträngning att inte bara få in nya medlemmar utan man vill även att dessa ska hålla en viss 

standard. 

En så kallad bordlagd fråga kom upp på ett möte av en G.Nilsson som förklarade att hans 

Arbetare och Soldat Råd hade tryckt upp flygblad för utdelning hos militären men att de ej hade 

förmåga att betala för dessa och hoppades på att KLS skulle hjälpa dem i detta vilket 

godkänndes.12 Detta är då ett konkret bevis på att KLS bedrev syndikalistisk agitation bland 

militären i Karlstad. Detta lyfter förstås flertalet frågor som tyvär inte kan besvaras av 

källmaterialet så som hur lyckades agitörerna beblanda sig med soldaterna? Fanns det redan 

soldater inom Karlstad som då var med i Arbetare och Soldat Rådet och spred propaganda åt 

KLS? Går det att finna spår av sådan här agitering bland försvarsmaktens källmaterial i Karlstad? 

Bland källorna så lyckades jag även hitta ett intressant insatt extramöte som verkar ha 

tillkommit med en väldig hast.13 Det är alltså ett extra insatt möte för att skriva in nitton helt 

nya medlemmar vilket är en väldigt ovanlig mängd då de flesta ordinarie möten sällan hade mer 

än ett par nya medlemmar att skriva in så någonting anmärkningsvärt måste rimligen ligga 

bakom detta. Protokollet fortsätter med att anmärka hur den sistnämnda personen har begått 

vad som beskrivs som ”osolidariska handlingar vid regementet” och endast kan ges inträde då 

han lovat att inte fortsätta med sådant. Detta insinuerar rätt kraftigt att KLS bedrev agitation 

som påverkade även inbitna militärer att överge sin militära karriär för att gå med 

syndikalisterna. Vidare så syns det att datumet för mötet är den 3/2 1918 så detta händer alltså 

i slutskedet av första världskriget. Hade den här personen blivit disillusionerad av det militära 

 
12 Protokollsbok för Karlstad L.S. 1917-1919. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AI:2. Arkivcentrum, Karlstad. 

13 Protokollsbok för Karlstad L.S. 1917-1919. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AI:2. Arkivcentrum, Karlstad. 
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livet då han sett hur europas militära glans hade dränkts i skyttegravarnas lera? Var personen i 

fråga någon sorts auktoritetsfigur för de andra männen som invigdes samtidigt eller är alla 

dessa individer helt okända för varandra? Sådana nyanser framgår förstås inte från 

källmaterialet men någonting fascinerande måste ha hänt i detta möte mellan Karlstads 

syndikalister och Karlstads soldater. 

I frågan om utträde lyckades jag hitta både ett frivilligt och ofrivilligt utträde. Det frivilliga 

utträdet är väldigt simpelt där en medlem begär utträde. Medlemmen har ett nummer som 

skrivs ner vilket en får förmoda är något sorts unikt medlemsnummer som alla medlemmar har. 

Vidare så nämns det att medlemmen i fråga har ”en klar bok” och därmed kan beviljas utträde. 

Det verkar som en rimlig tolkning att en klar bok syftar på att medlemmen i fråga inte har några 

skulder eller dylikt till KLS eller SAC då det ofta förekom att medlemmar lånade pengar från 

KLS.14 

Den ofrivilliga uteslutningen går dock lite annorlunda.15 En Kamrat Larsson säger att han 

meddelat en Karl Bäckström huruvida generalmötet ställer sig till hans osolidariska handling 

som var riktad mot organisationen men Bäckström har valt att stå fast vid sina yttranden. 

Därmed har sektionsstyrelsen fått i uppdrag att i tidningen Syndikalisten offentliggöra en så 

kallad ”prickning” samt utesluta Bäckström ur SAC. Flera intressanta saker uppkommer här då 

en ser att KLS hade befogenhet att utesluta medlemmar inte bara ur sin egen LS utan ur SAC i 

helhet. Vad angår denna ”prickning” så är jag inte helt säker exakt vad det innebär men det 

verkar vara någon sorts uthängning med syfte att bringa skam på den uthängda då 

Syndikalisten var den tidning som utgavs av SAC. 

2.2 Agitationsdistrikt 

Etablerandet av agitationsdistrikt var en vanlig taktik som nyttjades av syndikalister Sverige 

över och KLS var inget undantag.16 Även om jag inte funnit ögonblicket då detta 

 
14 Protokollsbok Sektion 1 av Karlstads L.S. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AIII:1. Arkivcentrum, Karlstad. 

15 Protokollsbok Sektion 1 av Karlstads L.S. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AIII:1. Arkivcentrum, Karlstad. 

16 Persson, 1993, s. 163. 
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agitationsdistrikt skapades så har jag dock lyckats finna flertalet referenser till densamma och 

beslut om densamma så agitationsdistriktet måste rimligen ha existerat. Den första och mest 

tydliga kvarlevan är ett dokument där stadgar för Värmlands Agitationsdistrikt formuleras.17 

Dessa regler verkar komma uppifrån från SAC. 

Dessa stadgar för Värmlands Agitationsdistrikt antogs vid årskonferensen i Karlstad 1921 men 

det verkar ha funnits organiserad agitation i form av kommiteer och dylikt redan innan detta. I 

ett möte som hålls 1919 så tar en Kamrat Sundstedt upp ett förslag om att tillsätta en kommite 

på två personer som skall sätta sig i kontakt med agitationskommiten för att anordna ett 

föredrag av en Jansson vilket då godkänns av mötet.18 

Jag lyckades även hitta en rätt märklig punkt som jag helt enkelt kommer inkludera i sin fullhet 

med ett blockcitat så att den kan tas in i sin helhet.19 

En bordlagd fråga angående den obligatoriska organisationsformen inom SAC upptogs till behandl. Frågan 

inleddes av Karl Andersson som på ett utmärkt sätt redogjorde för de olika å lämpligaste arbetsätten i 

agitationsarbetet inom organisationen en lång debatt följde i frågan som diskuterades livligt av flera talare 

varefter proposition begärdes någon viss ståndpunkt togs emellertid ej utan Diskussionen fick utgöra svar 

å densamma 

För det första så tas inte något faktiskt beslut i frågan och det framgår heller inte helt klart 

exakt vad frågan faktiskt var. Det första intrycket en får är att det bara är en simpel uppläsning 

av riktlinjer etablerade av SAC men detta leder sedan till en livlig diskussion men det framgår 

inte vad det diskuteras om men sedan tas ändå ingen klar ståndpunkt i frågan utan man låter 

själva diskussionen fungera som något sorts svar. Det hela verkar lite märkligt men det visar 

ändå att agitering var något som medlemmarna hade starka åsikter om och då frågan var 

bordlagd är det bevisligen inte första gången sådana här diskussioner uppkommit. Frågan om 

hur en skulle göra för att på ett effektivt sätt få in fler medlemmar var alltså en välkänd och 

väldiskuterad fråga av medlemmarna. 

 
17 Kompendium. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation EI:1. Arkivcentrum, Karlstad. 

18 Protokollsbok Sektion 1 av Karlstads L.S. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AIII:1. Arkivcentrum, Karlstad. 

19 Protokollsbok Sektion 1 av Karlstads L.S. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AIII:1. Arkivcentrum, Karlstad. 
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Vidare så finns det en punkt där en raport från agitationskommiten ges.20 Ett föredrag ska 

hållas och närvarande medlemmar uppmanas att meddela detta till de medlemmar som ej är 

närvarande vid mötet. Agitationskommitens huvudsakliga arbete verkar vara att hitta personer 

som kan hålla diverse föredrag inför en publik. Det verkar också som så att agiteringen riktas 

mycket till redan inskrivna medlemmar snarare än utåt mot allmänheten till potentiella nya 

medlemmar. Det kan dock också vara så att man ville dryga ut publiken med folk som man 

visste redan var sympatiska till den syndikalistiska kampen för att göra en mer välvillig publik 

för talaren och då enklare få med sig de ovetande som närvarade men huruvida det finns en 

sådan tankegång framgår ej av källmaterialet. 

2.3 Hur KLS hjälper medlemmarna 

Vid en punkt så lyfter en Kamrat Fröding upp att det skall göras en insamling åt en sjuk kamrat 

som ej nämns vid namn. Denna insjuknade kamrat har tydligen lånat pengar av organisationen 

innan just för att söka vård men verkar nu behöva mer än vad som tidigare lånats och det görs 

då en insamling som verkar ske direkt på mötet för att hjälpa till i dennes situation. Slutligen 

noteras att insamlingen drog in sex kronor och femtiosju ören.21 En sådan här händelse visar på 

en väldigt direkt solidaritet som utövas inom organisationen där man ställer upp för varandra 

vilket förstås bidrar till att bygga en stark kamratskap inom organisationen. När medlemmar väl 

är inne i organisationen så ger sådana här möjligheter att bygga kamratskap motivation att 

stanna kvar och bygga vänskap med andra medlemmar i organisationen. 

2.4 Vad KLS förväntar sig av medlemmarna 

En intressant fråga som kom upp från en Kamrat Svantesson berörde hur det frekventa 

användandet av utländska uttryck och annan svårförståelig terminologi kunde bidra till att göra 

det svårt för medlemmar som inte var så internationellt belästa att hänga med i vad som sades. 

Flera talare svarade med att det var praktiskt taget omöjligt att undvika i många fall och att 

lärdomen i användandet av dessa kommer av sig självt så småningom. Mötet ställde sig med 

 
20 Protokollsbok Sektion 1 av Karlstads L.S. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AIII:1. Arkivcentrum, Karlstad. 

21 Protokollsbok Sektion 1 av Karlstads L.S. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AIII:1. Arkivcentrum, Karlstad. 
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den svarande sidan, lade frågan till handlingarna och gick raskt vidare.22 Intrycket som jag får av 

denna punkt är att det sågs av vissa medlemmar som att språkbruket kunde vara svårt att 

hänga med i men att de mer inbitna medlemmarna inte hade tänkt på det så mycket och inte 

heller såg det som ett problem. Det finns alltså en sorts underförstådd förväntan om att 

medlemmarna ska lära sig en sorts syndikalistisk terminologi. 

I ett brev skickat från Jössefors LS så går det att läsa hur de i sin kamp har lyckats få en specifik 

arbetsledare avskedad som tydligen skall ha behandlat arbetarna extremt illa men att denna 

person nu verkar ha begett sig till Karlstad och fått jobb som byggmästare vilket leder till att KLS 

uppmanas utreda saken och se till att han inte får uppträda som någon sorts arbetsledare. 

Brevet avslutas med en uppmaning att kamraterna i Karlstad ska göra sin plikt.23 Här går att se 

hur det dels fördes aktivt samarbete med andra medlemmar runt om i Värmland och en får 

förmoda även i resten av Sverige. Det görs även en förväntan att man som medlem i KLS 

förväntas stå i solidaritet med medlemmar från andra LS. 

3 Analys 

3.1 Den nationella bilden  

En av de första frågorna som rimligen kan ställas om agiteringen som drevs av KLS är om de var 

framgångsrika eller inte. För att uppnå detta så måste en bild av den nationella 

medlemsutvecklingen etableras. I sin bok presenterar Persson sin forskning om den nationella 

medlemsutvecklingen som lyckligtvis inkluderar den relevanta tidsperioden för denna 

uppsats24. Den relevanta delen av diagrammet representeras här som följer: 

Tabell 1. SAC:s medlemsutveckling 1910-1922 

År Medlemsantal Ökning/Minskning % 

 
22 Protokollsbok Sektion 1 av Karlstads L.S. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation AIII:1. Arkivcentrum, Karlstad. 

23 Kompendium. SAC, Karlstads Lokala Samorganisation EI:1. Arkivcentrum, Karlstad. 

24 Persson, 1993, s. 140. 
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1917 15 216 + 63,7 

1918 20 331 + 33,6 

1919 24 103 + 18,6 

1920 32 299 + 34,0 

1921 28 847 - 10,7 

Källa: Redogörelser för SAC:s verksamhet 1910-1922. Medlemsstatistik. 

Även om antalet medlemmar nationen över är blygsamt jämfört med syndikalisternas 

reformistiska konkurrenter inom LO så visar det ändå en markant tillväxt med undantag från 

1921. Men detta visar endast att syndikalisterna fick in nya medlemmar nationellt så hur såg 

medlemsutvecklingen ut i Värmland? Persson visar även statistik som är geografiskt uppdelad 

dock inte hela vägen ner till Karlstad utan tabellen fokuserar på agitationsdistrikt. Dessa 

agitationsdistrikt var dock i regel lagda i centrala stora orter Persson beskriver det som följande: 

De första distrikten tycks ha varit spontana skapelser av behovet att åstadkomma bättre förutsättningar 

för och större samordning av agitationen. Några LS inom regionen samlades till konferens och bildade ett 

distrikt. En distriktskommite, DK, förlagd till en central ort utsågs att omhänderta arbetet25 

Det verkar då som ett rimligt antagande att Värmlands agitationsdistrikt hade sin 

distriktskommite i Karlstad då det är den största och mest centrala orten i landskapet. Så 

Perssons statistik om medlemsutvecklingen i Värmland kan ändå ge en bra om ej perfekt bild av 

huruvida medlemsutvecklingen i Värmland skiljer sig ifrån den nationella eller inte. 

Nedanstående tabell illustrerar Perssons statistik om medlemsutvecklingen i Värmland26 

Tabell 6. Fördelning av SAC:s LS och medlemmar på geografiska agitationsdistrikt 1910-1922 

(kvartal 4) 

År Antal Medlemmar Antal LS 

1917 605 10 

 
25 Persson, 1993, s. 163. 

26 Persson, 1993, s. 147. 
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1918 1055 16 

1919 1237 20 

1920 1996 25 

1921 1742 23 

Källa: Redogörelser för SAC:s verksamhet 1910-1922 Medlemsstatistik. Bearb. Med hjälp av 

protokoll, tidningar, adresslistor, ortförteckningar och kartor 

Det är alltså en likande trend i Värmland som i resten av landet där det sker en stor ökning från 

1917-1920 följt av en mindre sänkning 1921. Framgången som sågs runtom i nationen kom 

alltså även till Värmland. Distriktskommiten verkar även ha lyckats sprida sin agitering utöver 

Värmland genom etablerandet av nya LS som visar en kraftig ökning i samband med 

medlemsutvecklingen. För att sätta den nationella syndikalistiska medlemsutvecklingen i 

perspektiv så hade LO kollektivet 280 000 medlemmar i hela nationen 1920.27 Frågan om 

syndikalisternas framgång i medlemsutveckling kan då också ses som ganska blygsam i en sådan 

jämförelse. Det fanns en viss förtvivlan över att SAC inte växte i takt med LO Arwid Lund 

beskriver attityden hos en ledande figur inom den svenska syndikalismen Albert Jenssen på 

följande vis 

SAC hade inte blivit den numerära succe Jensen hade hoppats på, även om organisationen ökade sitt 

medlemsantal vid denna tid28 

Så även om syndikalisterna på ett sätt var framgångsrika då de ökade sitt medlemsantal rätt 

kraftigt så hade de själva hoppats på en kraftigare ökning och deras agitation bör därmed 

bedömas som en framgång om än en liten sådan. Intrycket som jag själv får genom tolkandet av 

litteraturen är att syndikalisterna var säkra på en massiv seger inom den fackliga konflikt mellan 

SAC och LO vilket ledde till en stor besvikelse när tillväxten inte kom så fort som de själva hade 

hoppats. Det är också svårt att säga helt säkert vilka faktorer som spelade in angående SAC:s 

medlemsutveckling. Var deras medlemsökning bara en del av den stora ökningen av facklig 

agitering i stort bedrivet av organisationer som LO? Kanske var det så att de unika materiella 

 
27 Blomberg, 1995, s. 94. 

28 Lund, 2001, s. 115. 
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förhållanden som var manifesterade i både spanska sjukan och det första världskriget gjorde att 

folk var mer öppna till att acceptera radikala nya världsåskådningar? Det är svårt att mäta exakt 

hur mycket som SAC:s egna agitation bidrog till deras tillväxt. 

En stor skiljespunkt mellan SAC och LO är användandet av LS istället för den mer traditionella 

organiseringen av fackföreningar som är normen idag. Denna skillnad var inte bara ideologiskt 

motiverad utan hade även en taktisk sida då LS genom sin geografiska anknytning skulle kunna 

blanda olika yrkesgrupper för att därmed kunna hjälpa varandra över yrkesgränser.29 Så 

lyckades detta mål uppnås? Var LS överlag blandade och var KLS i synnerhet blandat eller var 

det dominerat av en yrkesgrupp? Även här går tyvärr inte statistiken ner på nivån av Karlstad 

men genom att studera den nationella bilden kan vi ändå få någon sorts vetskap om det är 

troligt eller ej huruvida KLS var blandat eller inte. För det första så ser vi här en tabell som visar 

blandade och icke blandade LS över hela nationen.30 Tabellen täcker flera år men 1918 och 

1920 är de enda som faller inom den här uppsatsens tidsgräns och andra årtal faller undan då 

det inte funnits tillräckligt med material att tillgå. 

Tabell 5a. LS sammansättning. Blandade och icke-blandade LS 1910-1922 

År Summa LS att 

behandla 

Antal blandade LS Antal icke-blandade 

LS 

1918 274 154 120 

1920 434 260 174 

Källa: Redogörelser för SAC:s verksamhet 1910-1922. Medlemsstatistik. Bearb. Uppgifterna 

avser kvartal 4 resp. år. 

Utöver den kraftiga ökningen av antalet LS så syns det också att de blir mer blandade över tid 

med en stor marginal. Antalet icke blandade ökar blygsamt från 120 till 174 medans blandade 

 
29 Persson, 1993, s. 143. 

30 Persson, 1993, s. 144. 
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skjuter i höjden och nästan fördubblas från 154 till 260. Vidare så finns det en tabell som ämnar 

på att visa exakt hur blandade de blandade LS faktiskt var.31 

Tabell 5b. De blandade LS sammansättning 1910-1922. 

År Blandade LS 2 yrken 3 yrken 4 yrken 5 yrken 

1918 154 44 42 25 43 

1920 260 72 52 47 89 

Källa: Se tabell 5a. 

Denna tabell visar då på att yrkesblandningen inte uppfylldes på någon sorts teknikalitet genom 

att det bara fanns två yrken eller något sådant utan att LS i regel var genuint blandade i sin 

representation av olika yrken. Även om blandningen är mer jämt fördelad 1918 jämfört med 

1920 så bidrar det ändå till en bild där det är mer regel än undantag att ett LS består av olika 

sorters arbetare. Huruvida KLS var blandat eller inte kan jag inte styrka på något vis men 

tidigare tabeller visar ändå på att det är mer sannolikt att de är blandade än att en singulär 

yrkesgrupp dominerar. 

Denna bild av blandade LS kan möjligen anses stå i konflikt med bilden av SAC som 

dominerande inom specifika yrkesgrupper Persson beskriver denna dominans på följande vis: 

Huvudresultatet av tabell 7 är att SAC till övervägande del bestod av oskolade, icke yrkeslärda arbetare. 

Under såväl 1910 som 1914, 1918 och 1922 så utgjorde dessa 80 procent eller mera av hela 

medlemsstocken. Till denna grupp hörde anläggnings-, byggnadsämnes-, sten-, torv-, skogs-, sågverks-, 

gruv-, transport-, och lantarbetarna32 

SAC var på ett sätt specialister i den mening att de dominerade i dessa branscher av oskolade 

arbetare men detta ger fortfarande utrymme för en stor variant av yrken vilket också illustreras 

i citatet ovan. Så bilden av SAC som blandat kan verka märklig med tanke på att de var så 

specialiserade inom den mer grova outbildade yrkeskategorin men även inom denna 

begränsning så finns det mycket utrymme för att blanda flera olika yrken. 

 
31 Persson, 1993, s. 144. 
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3.2 Ideologi och taktik möts 

I sektionen som listade den här uppsatsens avgränsningar så sa jag att jag var intresserad av de 

taktiska besluten och inte ideologin som sådan men det verkar som att vissa taktiska beslut 

rörande delar av deras medlemsvärvande agitation hade en ideologisk aspekt. I beskrivningen 

av agitationens inriktning så nämner Persson hur de lokala agitationsdistrikten och LS överlag 

förväntas föra sin egen agitering medans SAC kan rikta in sig mer koncentrerat och med större 

resurser på specifika områden där möjligheter för större agitering kunde manifesteras.33 Detta 

beslut att låta de lokala distrikten sköta sin egen agitering och endast komma in från nationell 

nivå under speciella omständigheter kan rimligen ses som delvis motiverat i deras anarkistiska 

ideologi där decentralisering och lokalstyre är viktiga koncept. Ledande figurer så som Albert 

Jensen hade tydliga anarkistiska åsikte. Här citerar Arwid Lund Albert Jensen i sin bok: 

Och det är därför jag för min del, fastän anarkist, samtidigt är syndikalist, därför att denna rörelse enligt 

min mening är den som kan och skall driva den sociala evolutionen fram till den revolutionära 

omdaningen34 

Så även om man inte var tvungen att vara anarkist för att vara syndikalist så var det väldigt 

vanligt att man var just anarkist, speciellt om man var en av de ledande figurerna inom 

syndikalismen. Det verkar alltså rimligt att syndikalistiska taktiker kunde formas av anarkistiska 

koncept så som decentralisering och lokalt självbestämmande där LS själva får sköta sin egen 

lokala agitering. Dessutom så beskriver Persson syndikalisternas attityd till agitering som att 

varje medlem bör vara en agitator.35 

3.3 Agiterar KLS som alla andra? 

Vanligtvis så utformades agiteringen som så att en agitationskommite arrangerade föredrag av 

olika talare som reste runt om i landet i så kallade sträckturnéer. Dessa sträckturneer var inte 

 
32 Persson, 1993, s. 150. 

33 Persson, 1993, s. 155. 

34 Lund, 2001, s. 111. 

35 Persson, 1993, s. 158. 
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bara talare som höll föredrag utan de lokala syndikalisterna var även där med flygblad och 

litteratur.36 Dessa sträckturnéer ansågs otillräckliga av centralkommiten som menade på att 

sträckturnéernas kompakta schema inte gav tillräckligt med tid på en och samma plats innan 

det var dags att resa vidare.37 Det gjordes försök att uppnå förändring genom att lägga extra 

dagar i schemat på vissa utvalda ställen men någon större förändring framgick inte.38 Denna 

sorts agitation lyckades jag faktiskt hitta bevis på inom KLS där en kommitte får i uppdrag att 

sätta sig i kontakt med agitationskommiten för att anordna ett sådant här föredrag av en 

Jansson som en får förmoda är någon sorts talare som reste runt i Sverige så som Persson 

beskriver med sträckturneer. 

Vid sidan av denna mer generella agitationen så bedrev syndikalisterna även en annan sorts 

agitation som gick mer från industri till industri i vad Persson kallar lagagitation.39 Utövandet av 

denna agitering skedde på olika vis i olika industrier Persson beskriver skillnaden på dessa: 

Den förra utfördes bland anläggningsarbetarna och innebar att agitatorn vandrade utefter järnvägsspåret 

och diskuterade med varje enskilt arbetslag. Den senare ägde företrädesvis rum bland torv-, skogs-, och 

flottningsarbetare varvid agitatorn besökte de olika temporära bostäderna där han höll föredrag och 

erbjöd litteratur40 

Även sådan här agitation går att finna i resultatsredovisningen där en medlem tar upp att ett 

arbetslag tar alldeles för lite betalt och då borde tas in i föreningen. En komitté på två personer 

formas prompt för att leta reda på detta arbetslag och försöka övertyga dem att gå med i KLS. I 

Perssons beskrivning nämns agitatorn i singular men här kan en se en kvarleva som visar att 

dessa resor gjordes tillsammans med åtminstone en kamrat. Huruvida det är regel eller 

undantag att sådan här agitation görs av en ensam resande eller en komitté som gör densamma 

tillsammans så finns det åtminstone ett fall där lagagitation utförs kollektivt. Det framgår inte 

 
36 Persson, 1993, s. 158. 

37 Persson, 1993, s. 158-159. 

38 Persson, 1993, s. 159. 

39 Persson, 1993, s. 159. 

40 Person, 1993, s. 159. 
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om KLS hade för regel att skicka ut medlemmar på sådana här uppdrag tillsammans eller enskilt 

men det finns onekligen en viss säkerhet i att gå tillsammans in i en situation där en förväntas 

bedriva klasskonflikt i en okänd miljö så som beskrivs i mötesprotokollet. 

En kritik mot militären var alltid närvarande inom SAC och var konstant närvarande i deras 

propaganda men något systematiskt försök att agitera hos själva militären från SAC:s sida 

verkar ej finnas. Detta betyder dock inte att någon agitation aldrig skeddde hos militären. Lund 

skriver bland annat om hur Albert Jensen reste längsmed svensk-norska gränsen och 

uppmanade svenska soldater till ordervägran utifall att det skulle bli konflikt med Norge i 

samband med unionskrisen.41 Men sådana situationer verkar dock vara spontana 

agitationstillfällen och inte något som SAC hade för regel att göra på något systematiskt vis. 

Men i läsandet av mötesprotokollen förda av KLS så verkar det finnas bevis på att KLS inte bara 

medvetet tog beslut att agitera hos militären utan även var någorlunda framgångsrika i sina 

ansträngningar. 

I protokollet som förts av KLS så finns det två relevanta punkter som verkar höra ihop. Den 

första är en mötesfråga där diverse bordlagda frågor tas upp och bland dessa så har en medlem 

tagit upp att en komitté vid namn Arbetare och Soldat Råd som han är medlem i har låtit trycka 

upp flertalet flygblad för utdelning bland militärer och han undrar då om KLS kan bistå med 

pengar till att finansiera detta vilket de då kan. Den andra punkten är ett så kallat extra insatt 

möte där nitton nya medlemmar blir inskrivna men protokollet säger vidare inom samma punkt 

att den sistnämda medlemmen har begått vad syndikalisterna kallar för osolidiariska handlingar 

vid regementet och kan endast beviljas inträde inom KLS om han lovar att sluta upp med 

sådant. 

Det är alltså uppenbart att det fanns en etablerad grupp, det vill säga Arbetare Och Soldat 

Rådet inom KLS, som specialiserade sig på agitering hos militären. Som många initiativ inom KLS 

så verkar detta ha skett på initiativ av själva medlemmarna i rådet där KLS hjälpte till när 

problem och behov uppstod så som finansiering av tryckblad. I den andra punkten som är det 

 
41 Lund, 2001, s. 88. 



22 

 

extrainsatta mötet så är det dock ännu mer frågor som kommer upp. Det faktum att nitton 

medlemmar skrivs in i KLS samtidigt är en oerhört ovanlig och exceptionell händelse. Vanligtvis 

så börjar varje möte med att ordförande hälsar alla välkommna varpå protokoll för föregående 

möte blir uppläst och godkänt och om det sedan finns nya medlemmar närvarande så blir de 

inskrivna vilket ofta rör sig om två till tre medlemmar. Så ett extra insatt möte vars enda fråga 

är att nitton medlemmar blir inskrivna samtidigt kan då rimligen ses som en kraftig avvikelse 

från detta. 

Vidare så uppstår flertalet frågor kring en sådan här situation. Är dessa nitton medlemmar helt 

okända för varandra eller kommer de från samma arbetsplats? Kan man se några gemensamma 

faktorer bland medlemmarna så som ålder eller födelseort? Om bara den sistnämnda var från 

regementet vart kom alla de andra ifrån? Och om alla dessa personer faktiskt kom ifrån 

regementet hur kommer det sig att bara den sistnämnda hade begått osolidariska handlingar? 

Om en först försöker fastställa gemensamma nämnare så framgår det tydligt att den enda 

totala gemensamma nämnaren är att alla är män. Andra aspekter så som ålder och födelseort 

varierar där den yngsta är född 1901 och är då sjutton år vid inskrivningen medans den äldsta är 

född 1859 och är då 49 år vid inskrivningen och resten av åldrarna varierar mellan dessa två. 

Det är alltså inte fråga om någon äldre officer som blir inskriven tillsammans med arton 

värnpliktiga unga rekryter. 

Angående födelseort så verkar majortieten komma från Karlstad eller olika delar av Värmland 

med vissa andra från olika delar av Sverige så här finns ingen helt gemensam nämnare. Det 

extra insatta mötet föreslår en spontan inkomst av dessa nitton men samtidigt så verkar det 

inte som att dessa nitton känner varandra sedan innan eller har något gemensamt utöver att 

alla är män och att de flesta kommer från Värmland. Men att dessa skulle vara nitton främlingar 

verkar nästan ännu mer otroligt och osannolikt om KLS då skulle ha hittat nitton för varandra 

helt okända personer samtidigt och sedan även skriva in dem samtidigt i ett extra insatt möte. 

Var det kanske bara så enkelt att man upptäckte att flera medlemmar inte hade blivit inskrivna 

och man gör då bara ett extra möte för att skriva in allihopa samtidigt? En sådan situation 

verkar förstås mer trolig speciellt då den är relativt simpel och ointressant men som resten av 
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mötesprotokollen visar så var KLS väldigt bra på att regelbundet skriva in nya medlemmar så att 

nitton personer går runt som aktiva medlemmar utan att vara antecknade verkar också 

osannolikt och om bokhållningen var dåligt organiserad så borde det även finnas fler exempel 

på liknande massinskrivningar men detta var det enda exemplet som jag kunde hitta. Det 

faktum att denna händelse står ensam insinuerar att det var något exceptionellt som hände och 

inte bara något misstag i bokföringen. 

Hur det än må vara med den situationen så var åtminstone en av dessa nitton personer med i 

regementet och hade då troligen stött på KLS genom den agitation som bedrevs hos militären 

med tidigare nämnda tryckblad. Den agitering som KLS bedrev bland Karlstads militär måste då 

rimligen ses som framgångsrik. Så hur passar agitationen som bedrevs av KLS in i den nationella 

bilden av Sveriges syndikalism? Det har varit svårt att dra slutsatser om KLS utifrån Perssons 

resultat då de aldrig går närmare än Värmland och sällan ens så nära utan håller sig oftast på en 

nationell nivå. Däremot så får man ändå en tydlig bild av hur normen för ett LS såg ut och från 

den normen går det att göra uppsakttningar på vad som är mer eller mindre troligt. Genom en 

mer lokal fallstudie så framgår också en klarare bild av hur den revolutionära klasskampen såg 

ut utanför nationella kongresser och dylikt. Detta kan nog även vara extra sant för studerande 

av syndikalister då SAC medvetet minimerade ledningens roll i kampen och förväntade sig att LS 

landet över skulle ta egna initiativ. 

Det lämnas alltså mycket utrymme för olika LS att experimentera vilket KLS också verkar ha 

tagit nytta av genom att exempelvis driva sin agitation bland syndikalisternas motståndare så 

som militären. Samtidigt så var KLS uppmärksamma på hur andra LS verkade då de även gjorde 

mer traditionella saker så som att bjuda in olika talare för att hålla föredrag. Ledningen inom 

KLS verkar ha en liknande inställning som SAC där man försöker att inte stå i vägen då flera av 

de intitativ som togs inom KLS togs av vanliga medlemmar. Både ledningen inom KLS och SAC 

verkar alltså se det som sin roll att låta medlemmarna lyfta frågor som är viktiga för dem och 

sedan försöka bistå med resurser för att kunna göra något åt saken. 
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4 Sammanfattning 

I resultatsredovisningen ges intrycket att Karlstads arbetare förväntas radikaliseras genom att 

läsa broschyrer, lyssna på föredrag och genom personliga möten med agitationsdrivande 

arbetare. Väl inne i KLS så hålls en någorlunda strikt förväntan om hur en ska bete sig då man 

absolut inte får begå vad KLS kallar för osolidariska handlingar. I utbyte mot att följa de 

etablerade sociala riktlinjerna så kan en förvänta sig ett solidariskt nätverk där man stöttar 

varandra i fall av exempelvis sjukdom och arbetslöshet. Att människor med farliga och fysiskt 

påfrestande arbeten är villiga att göra en sådan deal är då kanske inte så märkligt och det kan 

nog vara en bidragande faktor till att SAC dominerade i specifika branscher såsom 

gruvindustrin, stenhuggning och anläggningsarbete.  

Den nationella medlemsutvecklingen som illustreras av Persson visar att både Värmland och 

Sverige i stort följer praktiskt taget samma trend. Detta gör det i sin tur mer troligt att även 

Karlstad specifikt inte skiljde sig markant från den nationella bilden vad anbeträffar 

medlemsutvecklingen. Däremot finns det skillnader i hur KLS drev sin agitation vilket också är 

helt i linje med den bredare syndikalistiska taktiken då det var just lokala initiativ som SAC 

hoppades på. 
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