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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Karlstads LS verksamhet organiserades 

och utvecklades i arbetsformer och ideologi mellan åren 1916 – 1917. Den har vidare tagit 

upp i vilken mån fackföreningens arbete utfördes i enlighet med den syndikalistiska ideologin, 

så som den formulerats inom Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). Genom att 

använda en deduktiv och induktiv metod tolkar uppsatsen källmaterialet och försöker nå dess 

sanning. 

Uppsatsen är byggd på styrelseprotokoll för Karlstads LS åren 1916-1917. Genom en idé- och 

ideologianalys analyseras den praktiska verkligheten med en konstruerad idealtyp av 

syndikalistisk ideologi från tiden. I genomförandet av undersökningen var det väsentligt att 

först förklara vad syndikalism är för något, för att sedan analysera den lokala verksamheten i 

Karlstad.  

En konflikt mellan facket och en arbetsgivare på Skoghall har analyserats utifrån idealtypen. 

Uppsatsen behandlar sedan frågan om rörelsen var ideologiskt präglad eller mer pragmatisk i 

sina kontakter med arbetsgivaren. 

I de flesta fall följde Karlstads LS SAC:s åskådning genom de handlingar de utförde men 

ibland var det även väldigt svårt att i varje situation fullborda ideologin. Att till exempel föra 

en absolut strid där inga kompromisser skulle ske är inte direkt gångbart i praktiken. Som 

facklig organisation var man tvungen att vara mer pragmatisk i vissa situationer och förhålla 

sig till verkligheten.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The purpose of this study has been to examine how the working methods and activities of 

Karlstad LS were organized and developed during the years 1916 to 1917. The study also 

addresses to which extent the unions work was carried out in accordance with the ideology of 

the syndicalist, as it is formulated within the SAC. By combining a deductive and an inductive 

working method the study interprets the source material and tries to reach the truth behind it.  

The paper is based partly on the board meeting that Karlstad LS conducted between the years 

1916 to 1917, and an ideology analysis, in which ideal types have been designed on the basis 

of previous research, and a propaganda work written by leading players in the SAC. In the 

course of the study it was essential to first explain what syndicalism is and then analyze the 

local activities in Karlstad. 

The practices and action of the union during a conflict with an employer at Skoghall have 

been analyzed with the ideal types. With the analysis the paper then determined whether the 

movement was ideologically embossed or more pragmatic in its approach with the employer.   

In the most cases Karlstad LS operated in accordance with SAC’s opinion by the acts they 

performed, but sometimes it was also very difficult to follow all the aspect of the ideology. 

For example, to conduct an absolute battle where no compromises should be made is not 

immediately viable in practice. A union had to be more pragmatic in some situation in order 

to relate to reality. 
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Inledning/Bakgrund  

 

Själva ordet syndikalism härstammar ursprungligen från det franska ordet syndicat som helt 

enkelt betyder fackförening. I Frankrike vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

utvecklade den fackliga rörelsen en socialistisk ideologi där syndikalismen ingick. Vid början 

av 1900-talet etablerades i Europa, samt amerikanska länder, syndikalistiska rörelser. Men 

ursprungligen kom idéerna och inspirationen från Frankrike, därför kommer jag kort redogöra 

för den franska syndikalismen under dess tidiga skede.1 

Lennart K. Persson, professor i historia på Göteborgs Universitet skriver i sin avhandling, 

Syndikalismen i Sverige 1903-1922: 

För att förstå egenarten hos den franska syndikalismen som lära och rörelse krävs i sin tur 

kännedom om den av anarkismen dominerade socialismen före 1871, året för fransk-tyska 

krigets slut och Pariskommunens tillkomst och fall.2  

Socialismen hade under perioden innan fransk-tyska kriget delats i två olika huvudgrenar, en 

riktning som var positiv till parlamentarism (den marxistiska) och en antiparlamentarisk 

riktning (den anarkistiska). Fransmannen Pierre-Joseph Proudhon utvecklade den filosofiska 

samhällsläran om anarkismens utveckling. Mellan åren 1809 och 1864 författade han idéer 

som stått till grund för frihetliga och decentralistiska doktriner, där en av dessa handlar om 

vilken position individen i samhället hade. Proudhon menade att individen stod i centrum men 

handlingsramen för individen förklarades av den sociala samexistensen. Den ekonomiska 

orättvisan och det politiska förtrycket som samhället stod för behövde förändras genom en 

social revolution.3 

I Ett studie i rött, socialdemokratins idéer beskriver Henery Pettersson hur Karl Marx och 

framförallt Friedrich Engels präglades av en viss oklarhet när det gällde revolutionens 

betydelse ”… social revolution i en dimhöljd framtid eller väpnat uppror imorgon.”4 Kunde 

inte den borgerliga staten förändras genom reformer? 

                                                           
1 Persson, 1975, s 11 
2 Persson, 1975, s 11 
3 Persson, 1975, s 12 
4 Pettersson, 2005, 31 
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För att kunna ändra det allmänna samhällsekonomiska systemet behövde arbetarna bilda ett 

antal producentkooperativ, menade Proudhon. Dessa kooperativ skulle kunna genomföras 

med hjälp av en, som Lennart K. Persson skriver, ”ömsesidig kredit”5 i och med upprättandet 

av en folkets bank. Produktionsordningen som föreslogs kom vid ett senare tillfälle att kallas 

för Mutualism. Mutualism har sin grund i frivilliga överenskommelser mellan fria människor 

vilken i sin tur etablerade en likställighetsgrund. 6 

Proudhon förkunnade starkt att all sorts auktoritet från olika myndigheter skulle avskaffas, 

med det kritiserade han även den makt som förelåg hos den dåvarande staten. Den sociala 

revolutionen som måste komma skulle enligt honom börja med avskaffandet och införandet 

av ett regeringslöst samhälle genom anarkin. Det anarkistiska samhället skulle styras genom 

federalismen. Proudhon menade att de sociala, ekonomiska och industriella systemen skulle 

organiseras av federationer i olika sorters förbund som i sin tur skulle sammanfogas till en 

helhet. Genom federationen skulle individens frihet kunna säkerställas i alla samhällsfrågor.  

Michail Bakunin, Proudhons lärjunge, ägnade sitt liv åt att bilda en rörelse av den anarkistiska 

karaktären. Han formulerade egna slutsatser av Proudhons idéer och kom fram till två kritiska 

omformuleringar på Prouhons anarkism. Enligt Bakunin kunde revolutionen enbart äga rum 

genom en våldsam resning, vilket i sin tur skulle krossa den bestående makten. Bakunin 

ändrade även på förhållningssättet av individen, där han menade att individen inte var i 

centrum. Men det här innebar inte att han ansåg att gruppen var det centrala, utan betonade 

istället kollektivets betydelse. Arbetarsammanslutningen var samhällsbyggandets grundenhet 

och äganderätten skulle tillhöra kollektivet.7 

 Fackrörelser och producentkooperativ stiftades i Frankrike med de mutualistiska tankarna 

som Proudhon hade utvecklat. Dessa blev drivande i inrättandet av internationalen i London 

1864 där de snabbt blev rivaler till de auktoritära Marxisterna. De stora diskussionsämnena 

gestaltade sig i socialismens revolution och utformning. De förkunnade socialismens 

frihetliga talan och blev inflytelserika i den franska arbetarrörelsen.8 

Efter att pariskommunen 1871 besegrats av regeringstrogna styrkor påbörjades förföljelser av 

arbetare. Man instiftade lagar som skulle förhindra all sorts socialistisk verksamhet, 

arbetarsammanslutningar och dylikt. Men efter att republikanerna tagit över makten under 

                                                           
5 Citat ur, Lennart K. Perssons bok Syndikalismen i Sverige 1903-1922, s 12 
6 Persson, 1975, s 12 
7 Persson, 1975, s 12 
8 Persson, 1975, s 13 
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valet 1877 och 1879 förde deras rädsla, av att monarkerna skulle ta tillbaka makten, dem 

närmare arbetarrörelsen. Republikanerna instiftade lagar för att korrigera utvecklingen av 

arbetarorganisationer i tron att detta skulle vinna dem fler väljare nu även kring arbetarna. 

Bland annat frisläppte man de som blivit straffade under Pariskommunen, erkände olika 

fackliga föreningar samt lagstiftade, år 1880, om församlings- och pressfrihet.9     

Medan detta pågick brottades även den socialistiska rörelsen med stora problem. Bakunins 

och hans anhängare hade uteslutits, trots att de var i majoritet, under konferensen 1872 som 

hölls i Haag. Man flyttade generalrådet från London till New York, men Bakunins anhängare 

fortsatte sitt arbete i Europa och bildade Saint-Imier-internationalen. De frågor som 

diskuterades handlade om parlamentarismen gentemot antiparlamentarismen, statssocialism 

gentemot kollektivistisk anarkism. Men svårigheten att hålla marxister och anarkister enade 

bidrog till att det internationella arbetet inte kunde fortgå och 1877 höll Saint-Imier-

Internationalens sin sista kongress.10 

Efter sammanbrottet delades socialismen upp i två olika grenar i Frankrike, en parlamentarisk 

och en anarkistisk. Den parlamentariska delen var inte särskilt sammanbunden, fem partier 

tävlade om väljare och alla fem riktade, enligt Lennart K. Person, sin propaganda gentemot de 

fackligt organiserade. Med tiden fick de även inträde i nationalförsamlingen. 

 Anarkisterna å andra sidan valde att inte organisera sig som något sorts parti utan aktiverade 

sig mer i fristående grupper. Trots att de enbart hade några tusen engagerade var deras 

aktivitet stor, vilket även irriterade de parlamentariska socialisterna. Sakta men säkert gick 

anarkisternas ideologi från att vara av kollektiv natur till kommunistisk. En av de ledande i 

den förändringen var ryssen Peter Krapotkin som, tillskillnad från Proudhon och Bakunin, 

utryckte att individens arbetsprestation styrde hur mycket han/hon kunde konsumera.11 

Den ideologi som syndikalismen utvecklade bygger på att politik, juridik, kultur inte ingick i 

samhällets bas utan ekonomin var det mest relevanta. Detta var direkt taget från Karl Marx 

materialistiska historieuppfattning. Funktionen för ett kapitalistiskt samhälle var för en 

syndikalist helt självklar. De ansåg att socialister, som arbetade för parlamentarismen, 

arbetade även mot den socialistiska grundsynen (alltså Karl Marx socialism). Just denna 

föreställning bland parlamentariska socialister fick syndikalisterna att anta att den 

                                                           
9 Persson, 1975, s 13 
10 Persson, 1975, s 13 - 14 
11 Persson, 1975, s 15 
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syndikalistiska teorin var överlägsen de parlamentariska socialisternas teori. De gav teorin 

namnet neo-marxism.12  

Syndikalisterna antog den marxistiska läran och grunduppfattningen från de tidigare 

anarkisterna om att kapitalismen enbart kunde fortgå i och med löneslaveriet som var, enligt 

Lennart K. Persson ”avhängigt av mervärdet och profiten.”13 Trots att det är hämtat från Marx 

finner man inte mycket om Marx koncentrations-eller utarmningsteorier i den syndikalistiska 

ideologin. Syndikalisterna skulle upphäva löneslaveriet i och med förintelsen av kapitalism 

samt övertagandet av produktionsmedel. Detta skulle ske genom att arbetarna genomförde en 

klasskamp (en kamp mellan de egendomslösa och produktionsmedelsägarna), här tog de åt sig 

Marx klasskampsteori och satte den som en av grundpelarna för sin ideologi. Men samtidigt 

förkastade de Marx deterministiska tankegångar, syndikalister ska inte gå runt och vänta på 

historian utan själv göra den.14   

Det var inte bara kapitalismen som syndikalisterna skulle utrota, likt anarkister såg 

syndikalisterna staten som den största fienden. Tillskillnad från Marxisterna, som ansåg att 

staten måste erövras för att sedan tjäna som ett omvandlingsorgan, hävdade syndikalisterna att 

staten var det organ som stadfäste kapitalismen genom byråkratin. För att kunna bygga upp ett 

nytt fritt samhälle måste staten krossas.15  Enligt Syndikalisterna kunde inte staten samt 

kapitalismen krossas genom ett politiskt-parlamentariskt arbete och själva metoden såväl som 

det parlamentariska systemet kritiserades.16  

Men syndikalisterna var inte, som anarkisterna, antiparlamentariska utan mer 

utomparlamentariska, de skulle inte ha något att göra med politiska partier. Det här innebar att 

medlemmar i de syndikalistiska fackföreningarna inte fick ägna sig åt partipolitiska arbeten i 

deras samarbete med organisationen. Utanför den hade de all frihet att operera i vilka politiska 

partier de än ville.17   

Något som är intressant att undersöka är vilken grad den syndikalistiska ideologin som 

verkställdes i praktiskt arbete. Var dessa idéer endast idéer eller användes de för att föra 

verksamheten framåt? 

                                                           
12 Perssons, 1975, s 19-20 
13 Citat ur, Lennart K. Perssons bok Syndikalismen i Sverige 1903-1922, s 20 
14 Perssons, 1975, s 20 
15 Perssons, 1975, s 20 
16 Perssons, 1975, s 20 
17 Perssons, 1975, s 20 



5 
 

 

     1.1   Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Karlstads lokala samorganisations verksamhet  

organiserades och utvecklades i arbetsformer och ideologi mellan åren 1916 – 1917. Den tar 

vidare upp i vad mån fackföreningens arbete utfördes i enlighet med den syndikalistiska 

ideologin, så som den formulerats inom Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). 

 

     1.2 Frågeställningar 

Hur såg Karlstads LS verksamhet ut? Vilka frågor behandlades och hur togs besluten? Hur 

förhöll sig den lokala organisationen till SAC:s åskådning av den svenska syndikalistiska 

ideologin, dvs. finns det tydliga tendenser av den svenska syndikalistiska ideologin i arbetet 

Karlstads LS förde? Var verksamheten i enlighet med den syndikalistiska idealtypen eller mer 

pragmatiskt präglad? 

 

     1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer enbart behandla den svenska syndikalistiska ideologin, eller rättare sagt 

SAC:s åskådning av den syndikalistiska ideologin och hur den gestaltade sig på det lokala 

planet. Rent konkret tar den upp hur fackföreningen utvecklades i Karlstad. Uppsatsen berör 

den internationella syndikalismen men mer som en bakgrund. Den ska undersöka hur 

ideologin manifesterades i det arbete den lokala fackföreningen förde under tidsperioden 1916 

till 1917. 

Karlstads LS grundades två veckor efter att SAC bildades 1910 av en grupp murhantlangare i 

Värmland, de kommer sedan att ingå i en av de första syndikalistiska konflikterna i Sverige.18 

I detta ligger motivet till att Karlstads LS valdes som LS för uppsatsen, det tidiga 

engagemanget från facket (Karlstads LS) i strider mot arbetsgivare bidrog till att facket ledde, 

under början av 1910, den svenska syndikalistiska rörelsen. Efter 1912 lades Karlstads LS ner 

men etablerades på nytt 1916. Ytterligare ett skäl till valet av Karlstads LS är att 

källmaterialet som facket har lämnat efter sig är omfattande. 

                                                           
18 https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Karlstads-LS-historia  

https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Karlstads-LS-historia
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Anledningen till att just tidsperioden 1916 - 1917 valdes ligger i att konflikten Karlstads LS 

har med arbetsgivaren på Skoghall under början av 1900-talet, var den första genomgripande 

konflikt facket har med en arbetsgivare, efter sin nya etablering 1916. Just denna konflikt blir 

också den som pågår under en längre tid. Facket har även andra konflikter med andra 

arbetsgivare under perioden men just konflikten med arbetsgivaren på Skoghall sticker ut i 

både tidsaspekten på konflikten samt omfånget i åtgärder facket vidtog mot arbetsgivaren.   

  

  

     1.4 Metod och teori 

Den metod jag kommer nyttja i denna undersökning kommer vara baserad på både en 

deduktiv och induktiv metod. Genom att granska källmaterialet kommer jag, som Anders 

Florén och Henrik Ågren skriver i Historiska undersökningar, försöka nå sanningen bakom 

källmaterialet genom iakttagelser men även använda mig av min rationaliseringsförmåga och 

logiskt tänkande för att kunna resonera mig fram till en vettig sanning och svar på mina 

forskningsfrågor. Deduktiva metoder utgår ifrån att forskaren når vetande om sanningen 

genom att rationalisera och med hjälp av logik kommer forskarens förnuft resonera fram en 

sanning. Induktiv metod utgår från att en forskare når sanningen genom att iaktta omvärlden 

och studera den, denna metod är mest förankrad med empiriska undersökningar som t ex 

historiska undersökningar.19 Men som Floren och Ågren skriver är det ytterst svårt att göra en 

stark skillnad mellan de två metoderna, för att ”fakta är inte fakta av sig själv, utan blir det 

genom att tolkas i relation till något.”20 Alltså måste man använda båda metoder för att 

studera och förstå ett källmaterial. 

 

     1.4.1 Idé- och ideologianalys  

Analyser av idéer och ideologier görs i ett antal akademiska ämnen. Benämningen idéanalys 

är ett väletablerat område inom den svenska statsvetenskapen, analysen utgår även från att 

forskaren analyserar en eller flera politiska ideologier, men den kan även utgå i att 

rekonstruera olika idéer under en viktig debatt eller fråga. Historiker och idéhistoriker 

                                                           
19 Florén & Ågren, 2012, s 48 
20 Citat ur Florén & Ågrens Historiska undersökningar, grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s 
49 
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studerar även idéer och ideologier. Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus har flera 

idéhistoriker studerat bildningar och bildningsideal inom olika ideologier. En av dessa är 

Sven-Eric Liedman som skrivit en lärobok där han går igenom den politiska idéhistoriens 

idéutveckling och vad det är som kännetecknar de samtida politiska ideologierna. Hans mål är 

att förklara deras uppkomst och fall samt sätta de utvalda ideologierna i sociala 

sammanhang.21   

Det finns inte någon egentlig allmän erkänd indelning av idé- och ideologianalyser, de 

traditionella definitionerna, som kommer beskrivas i min tidigare forskning, är till för att 

beskriva ideologi begreppet, men de är begränsade till en inommarxistisk diskussion. För att 

kunna beskriva och klassificera olika idéanalyser är det bra att definiera vad syftet och 

ambitionen med analysen är. Bergström och Boréus skriver att tre syften går att urskiljas när 

det gäller idéanalyser, ett beskrivande, ett förklarande och ett där man själv tar ställning till 

idén.22 

I den första inriktningen är syftet att analysera existensen av idéer i allmänhet, alltså se om 

idéerna konstateras i debatter eller andra politiska områden. Hur kan en forskare formulera 

frågeställningar som är enhetliga med ett sådant syfte? Bergström och Boréus tar upp ett 

exempel där Karl-Göran Algotsson i sin avhandling Från katekestvång till religionsfrihet ska 

undersöka vilka idéer som framträdde i debatten som fördes i 50 år om religionsundervisning 

i svenska skolor.23  

När det gäller den andra inriktningen förutsätts att forskaren skall mer specifikt inrikta sig på 

en speciell grupp eller aktör. Ett exempel kan vara att undersöka moderaternas ideologiska 

utveckling under en viss period. Denna inriktning ligger närmast i min egen undersökning. 

Jag riktar alltså in mig på en speciell aktör (syndikalismen  och dess lokala förbund) och 

undersöker sedan i vilken mån deras ideologi verkligen kan påvisas i det arbete som 

fackförbundet utförde. 

Tredjeinriktningen bygger på att forskaren söker efter den logik som förs i en politisk 

ideologisk argumentation. Här kan en problemformulering vara att forskaren undersöker hur 

                                                           
21 Bergström & Boréus, 2005, s 155 
22 Bergström & Boréus, 2005, s 155 
23 Bergström & Boréus, 2005, s 155 
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ett specifikt parti förhåller sig till välfärdspolitiken samt undersöker vilka argumentationer 

som används i huvudbegrppen.24 

 

     1.4.2 Idealtyper och analysverktyget 

I Aino och Sten Anderssons översättning av Max Webers Vetenskap och politik, skriver 

Weber om hur idealtyper är en form av tankekonstruktion, den är till för att förklara 

verkligheten men beskriver inte den riktiga verkligheten. Skall en forskare tillexempel 

undersöka vad maskulinitet är för något kan han använda sig av idealtyper för att definiera 

den ideala typen. 

Weber använder sig av idealtyper för att förklara hur den perfekta ideala kapitalismen och 

byråkratin skall se ut, detta gör han genom att formulera olika hypoteser. Bergström och 

Boréus använder sig av idealtyper som ett analysverktyg för att förklara och rekonstruera 

idésystem.25  

Bergström och Boréus tar upp exemplet med välfärdspolitiken för att kategorisera olika 

idealtyper utifrån nykonservatismen, socialliberalismen och nyliberalismen. Synen på 

individuella rättigheter, jämlikhet, frihet, effektiviteten i marknadsstyrning och mer av statlig 

styrning, är de idéer författarna anser är relevanta för att komma med ett svar på frågan. Dessa 

är nu typologier som beskriver respektive ideologi och för att kunna utforma en sådan 

idealtyp måste man ha en politisk-teoretisk referensram.26 

Analysverktyget sorteras sedan in i olika formuleringar som därefter indelas i något av facken 

nykonservatism, socialliberalism och nyliberalism. Idealtyperna ger även författarna 

möjligheten att avgöra vilka delar av texten som inte kan klassificeras på detta sätt ”… dvs. att 

delar av ett parits utsagor inte ryms i någon av forskarens konstruerade idealtyper.”27 

Bergström och Boréus för en diskussion kring vad som kan vara bra och mindre bra i att 

använda sig av idealtyper när man för idé- och ideologianalyser. Idealtyper skapar ordning i 

det material forskaren skall använda, ett verktyg som konstruerats bra gör att analysen går 

                                                           
24 Bergström & Boréus, 2005, s 155 
25 Bergström & Boréus, 2005, s 159 
26 Bergström & Boréus, 2005, s 160 
27 Citat ur Bergströms & Boréus Textens mening och makt, 2005, s 160 
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smidigt och obearbetade material, som kan ses som väldigt omfattande, kan genom idealtypen 

rekonstrueras och få ett tydligt mönster.28 

I utformningen av mina egna idealtyper använder jag mig av Lennart K. Perssons avhandling 

Syndikalismen i Sverige 1903-1922 och skriften Vad är och vad vill syndikalismen? skriven 

av Ragnar Casparsson, Edvin Lindstam och Frans Severin. Utifrån dessa verk kommer jag 

sedan centralisera och sedan definiera särarten för SAC:s åskådning inom den syndikalistiska 

ideologin. 

Med idealtyperna skall jag sedan se om ideologin SAC innehar går att återfinna lokalt i 

Karlstads LS arbetsmetoder. Detta sker genom att studera den konflikt, jag senare redovisar i 

mitt undersökande kapitel, som utvecklades mellan Karlstads LS och en arbetsgivare som i de 

förda protokollen benämns arbetsgivaren i Skoghall. Fackförbundets reaktioner kommer 

sedan studeras i samband med mina idealtyper för att verifiera eller falsifiera förekomsten av 

ideologiskt präglad praktik. 

Ska man genomföra en systematisk jämförelse är detta tillvägagångssätt praktiskt. 

Möjligheterna till jämförelser ökar drastiskt om idealtypen har gjorts med omsorg. Det svåra 

när man utför en sådan studie är att det kan bli oklart om analysramen är gjord i förhand eller 

är ett resultat av studien, har analysverktyget en karaktär av ett resultat av en studie är det inte 

ett analysverktyg. En annan svårighet när analysverktyget idealtyper används är att forskaren 

omedvetet påtvingar materialet modellen, eller att textens innehåll tänjs så att de passar 

analysverktyget och då, menar Bergström och Boréus, att materialet inte själv får tala.29 

”Forskaren kan frestas att i hög grad se materialet utifrån sin idealtyp, dvs. tillskriva 

materialet/texten något som inte finns.”30 Blir det så att tvivel uppstår om huruvida 

analysverktyget ger en sann bild av texten kommer vi att ha validitetsproblem. 

 

     1.4.3 Källor och källkritik 

Källorna jag använder mig av är mötesprotokoll förda i styrelsen för Karlstad lokala 

samorganisation från den 12 juni 1916 till den 3 augusti 1917, de är 70 sidor långa och 

                                                           
28 Bergström & Boréus, 2005, s 171 
29 Bergström & Boréus, 2005, s 171 - 172 
30 Citat ur Bergströms & Boréus Textens mening och makt, 2005, s 172 
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innehåller protokoll förda i Karlstads LS möten men även protokoll för gemensamma möten 

mellan Karlstads LS och Vidöns LS.  

Källorna är tillfredställande som källor för min undersökning då det utförligt står skrivet vilka 

konflikter fackföreningen stötte på med arbetsgivare samt vilka tillvägagångssätt och metoder 

facket (alltså Karlstads LS) använde sig av för att motarbeta arbetsgivare. Genom att läsa 

protokollen från sida till sida har jag tagit ut uppgifter och uttryck gällande konflikten med 

arbetsgivaren på Skoghall, för att sedan koppla den till min ideologiska idealtyp jag 

konstruerar i mitt analyserande avsnitt.  

Källorna ska ses som kvarlevor och berättelser av den tid då Karlstads LS förde det möte som 

är nedskrivet i protokollet. Protokollens existens säger något om den verklighet den skildrar 

och som Florén och Ågren skriver ”De är kvarlevor av samma situation de bär vittnesbörd 

om.”31 

 Men med det uppkommer svårigheter med källmaterialet, till exempel går det inte att 

undersöka sakfrågor som skribenten har ansett varit helt självklara och då valt att inte 

anteckna dem. Det här är också en stor svårighet när forskare väljer att använda sig av 

kvarlevor, kvarlevorna är skrivna i den tid de representerar och är inte skrivna för att någon 

skall läsa dem decennier efter, alltså finns det inte någon anledning från skribentens sida att 

anteckna sådant han eller hon tyckte var självklart. Skribenten förutsätter att den som läser 

protokollen är väl medveten om vad som blivit sagt på, i detta fall, styrelsemötena.32 

Men eftersom denna uppsats skall undersöka hur SAC:s åskådning av den syndikalistiska 

ideologin visar sig i arbetet Karlstads LS förde, är inte detta relevant. Att det skedde en 

förhandling mellan fackförbundet och arbetsgivaren är det som är det relevant i 

undersökningen inte vad som stod i förhandlingen. Med den informationen kan jag genom 

idealtyperna se om de arbetsmetoder de använde sig av var i samklang med den 

syndikalistiska ideologi som SAC stod för. 

När det gäller den tendentiösa faktorn är inte det heller särskilt relevant i min undersökning. 

Om styrelsemedlemmarna går till överdrift eller rent ut sagt ljuger om arbetsgivaren är detta 
                                                           
31 Florén & Ågren, 2012, s 73 
32 Florén & Ågren, 2006, s 73 - 76 
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inte av intresse. Det jag ska undersöka här är enbart arbetsmetoderna och förhållningssättet 

Karlstads LS använde sig av och alltså inte den aktuella konflikten.33  

Protokollen som används finns att beskåda på Föreningsarkivet i Värmland i Karlstad under 

förteckningen SAC, Karlstads Lokala Samorganisation, Karlstad A1:1-10. Styrelsen träffades 

under perioden jag undersöker ungefär 1-2 gånger per månad, dock finns det undantag i 

källmaterialet där styrelsen träffades mer frekvent. 

    

 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

 

       1.5.1 Syndikalismen 

Syndikalismen har alltid setts som ett internationellt fenomen, Eva Blomberg, professor vid 

Institutionen för Historia och samtidsstudier samt Institutionen för Kultur och lärande vid 

Södertörn Högskola, beskriver i sin avhandling, Män i Mörker, hur historiker ofta har sett 

syndikalismen som skapad i fältet mellan politisk och ekonomisk omdaning. Den växte fram 

under en period med nya innovationer, både teknologiska och vetenskapliga, jättekoncerner 

och en kapitalistisk utveckling som bar med sig ökad kapitalkoncentration och industriell 

omstrukturering.  

Med det kom massproduktionen vilket efterfrågade en större outbildad arbetskraft, en 

arbetskraft som, enligt Eva Blomberg, fanns tillgänglig på landsbygden. Fabrikerna 

etablerades i städerna och maskinbetjänterna flyttade dit men samtidigt växte en annan 

industri upp på landsbygden, de så kallade skogs-, trä- och gruvindustrin såg sitt dagsljus. 

Även här hade arbetarna svåra förhållanden med en oklar anställning.34 ”Den kapitalistiska 

                                                           
33 Florén & Ågren, 2012, s 74 
34 Blomberg, 1995, s 15 
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expansionen skapade ett utrymme för proteströrelser och nya typer av fackliga 

organisationer.”35   

Eva Blomberg fortsätter att beskriva hur den syndikalistiska arbetarrörelsen inte enbart visade 

sitt missnöje med usla levnadsvillkor, utan också starkt kritiserade den redan etablerade 

fackliga rörelsen som i sin tur var till stor del konstruerad av hantverkare. Blomberg för en 

jämförelse mellan syndikalismen och reformism, som jag själv redan har tagit upp i 

inledningen, ansåg inte syndikalisterna att man kunde genomföra en omvandling av det 

rådande samhällssystemet genom parlamentarism, detta å andra sidan var den ledande idén 

hos reformister. De skulle arbeta utifrån en långsiktig planering, det fackliga arbetet skulle 

utbilda arbetarna och de största reformerna skulle verkställas i regering och riksdagen i och 

med SAP (Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti). Arbetarna skulle överta makten och 

staten steg för steg med fredliga medel, fackföreningarnas roll var att säkerställa 

medlemmarnas avtal och villkor. Detta skulle genomföras med hjälp av strejker och 

blockader.36   

Syndikalisterna däremot ansåg att den enda lösningen var att föra en klasskamp, en 

ekonomisk kamp mot arbetsgivare. De vägrade att kompromissa och erkänna arbetsgivare 

som en motpart. Kampen utfördes i de Lokala Samorganisationerna (LS), genom att arbeta 

fackligt och politiskt ”fast inte parlamentariskt.”37 Alltså utan valda ombud skulle målet, 

förgörandet av det kapitalistiska samhället, uppnås.  

Blomberg skriver att forskare har enats om att syndikalismen är en samling principer som har 

utvecklats från idéer om självförvaltning och självbestämmelser, det är alltså inte en doktrin 

eller en komplett teori. Hon menar att syndikalismen var en rörelse som skaffat sig idégods 

från tidigare traditioner och skolor, därefter har de format idéerna till något nytt.38    

Det som kännetecknade syndikalismen i Sverige var, enligt Blomberg, decentralismen. Detta 

skiljde sig från den traditionella arbetarrörelsen som mer och mer övergick från lokal nivå till 

central nivå. Decentralismen utgick från att föra tillbaka de lokala angelägenheterna till 

                                                           
35 Citat ur Män i Mörker, arbetsgivare reformister och syndikalister, Politik och identitet i svensk gruvindustri, s 
15 
36 Blomberg, 1995, s 16 
37 Citat ur Män i Mörker, arbetsgivare reformister och syndikalister, Politik och identitet i svensk gruvindustri, s 
17 
38 Blomberg, 1995, s 17 
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dagordningen. ”Eftersom syndikalismen byggde på arbetarnas självförvaltning var det 

väsentligt att skapa en rörelse som tog tillvara de lokala och individuella möjligheterna.”39   

Den kollektivanslutning som var ett resultat av alliansen mellan SAP och de gamla 

fackföreningsrörelserna sågs som något avskyvärt från syndikalisternas perspektiv. 

Syndikalisterna ansåg sig själv vara en utomparlamentarisk organisation, en organisation som 

skall ta avstånd från all sorts politiskt spel, för arbetare kan inte ta över makten genom att 

bidra till parlamentarismen.  

Vem som lockades av den syndikalistiska rörelsen är inte historiker överens om, vissa påstår 

att detroniserade yrkesarbetare var de som drogs till syndikalismen medan andra hävdar att de 

syndikalistiska föreningarna främst bestod utav gruvarbetare som inte var särskilt unika på 

arbetsmarknaden och kunde närsomhelst bytas ut.40  

I sin avhandling Syndikalismen i Sverige 1903-1922, konstaterar Lennart K. Persson att 

syndikalismen var branschspecifik i Sverige, gruvindustrins grovarbetare var de som drogs 

främst till den syndikalistiska idén. Andra historiker har, enligt Blomberg, vidmakthållit att 

arbetarnas kortvariga levnadsvillkor, deras rörlighet förknippat med ett fritt arbete är de 

faktorer som var avgörande för vilka föreningar de anslöt sig till.41 

Marcel van der Liden, forskningschef för Internationella institutet för social historia och 

professor i social rörlighets historia vid universitetet i Amsterdam, och Wayne Thorpe, 

biträdande professor i historia vid McMaster Universitet i Hamilton, beskriver i Revolutionary 

syndikalism de fem faktorer som förklarar uppkomsten av syndikalismen vilka i sin tur 

gestaltar sig i industrialiseringen.42 

Att relationen mellan arbetsgivaren och arbetaren förändrads, i och med arbetsprocessen, är 

den första analyserings faktor van der Liden och Thorpe tar upp. Reformisternas 

rörelsemetoder- och strategival gav upphov till missnöje vilket är den andra faktorn till 

uppkomsten av syndikalismen. Slagkraften från generalstrejken och möjligheten att 

massmobilisera arbetarna är den tredje faktorn, här trycker historikerna på att strejken var 

spontan men samtidigt en organiserad revolt. Spridningseffekten av de syndikalistiska idéerna 

                                                           
39 Citat ur Män i Mörker, arbetsgivare reformister och syndikalister, Politik och identitet i svensk gruvindustri, s 
17 
40 Blomberg, 1995, s 16 
41 Blomberg, 1995, s 16 
42 Liden & van der Thorpe, 1990, s 1 - 25 
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och inflyttandet de hade är den fjärde faktorerna. Den sista faktorn är den ökande 

radikalisering som sker i arbetarklassen.43  

Eva Blomgren tar upp några problem med van der Liden och Thorpes analys, hon pekar på att 

analysen ligger på en allt för hög nivå, om man skall utgå från deras analys blir det 

följaktligen svårt att föra en analys på en låg nivå. Här lägger hon en stor vikt på de tre sista 

faktorer och menar på att analysen inte förklarar vad som händer med idéerna i verkligheten, 

och om de förändrades. Hon förklarar att svagheten i analysen ligger i att de inte relaterar 

syndikalismen med reformismen.44 

Den undersökning som Lennart K. Persson gör bygger på idéutvecklingen av SAC (Sveriges 

arbetares Centralorganisation, syndikalisterna) från 1903 till 1922. Han undersöker även 

syndikalismens spridningseffekt och den inhemska förändring som sker inom organisationen 

då den omvandlas från revolutionär kamporganisation till en samhällsteoretisk organisation 

som är socialistiskt förankrad.45 Min egen forskning liknar Perssons men istället för att 

fokusera mig på SAC kommer undersökningen att behandla hur SAC:s åskådning 

framställdes i de lokala samorganisationernas arbete.  

Martin Larsson, student vid Karlstads Universitet avdelningen historia, behandlar i sin uppsats 

Syndikalisterna i Karlstad 1928 – 1931 arbete, aktioner och samröre med andra 

fackföreningar, hur Karlstads lokala samorganisation förhöll sig till rad frågor. Detta 

använder han sedan för att återge hur den syndikalistiska rörelsen arbetade på lokal nivå. 

Tillskillnad från min egen undersökning är inte Larssons uppsats ideologiskt präglad, hans 

undersökning analyserar vilket förhållningsätt syndikalisterna hade gentemot de reformistiska 

fackföreningarna. Han undersöker även vilka aktioner fackföreningen tar mot arbetsgivare i 

staden. I undersökningen utredes om den lokala syndikalistiska fackföreningen kunde utmana 

de reformistiska fackföreningarna på arbetsmarknaden i Karlstad.46 

Undersökningen koncentrerar sig på tre olika frågor”… nedgången för syndikalismen var en 

effekt av kollektivavtalets framväxt, SAC/LS kunde hävda sig i den lokala fackliga politiken 

på de platser där arbetsgivaren- eller där den reformistiska avdelningen var svag, samt att 

SAC/LS i längden inte kunde hävda sig inom den fackliga politiken.”47 Dessa är de frågor 

                                                           
43 Liden & van der Thorpe, 1990, s 1 - 25 
44 Blomberg, 1995, s 19 
45 Persson, 1975 
46 Larsson, 2001, s 30 
47 Larsson, 2001, s 34 
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Eva Blomberg tar upp i sin avhandling Män i mörker, och syftet med Larssons uppsats är att 

fortsätta resonera kring Blombergs antaganden.48  

 

1.5.2 Idéer och ideologier 

I Textens mening och makt skriver Göran Bergström, lektor i statsvetenskap vid 

Stockholmsuniversitet, och Kristina Boréus, professor i statsvetenskap vid 

Stockholmsuniversitet, ”En idé kan betraktas som en tankekonstruktion som till skillnad från 

de flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet.”49  

Enligt Bergström och Boréus kan ordet idé, som anses vara en tankekonstruktion, även ge 

uttryck i värderingar av företeelser och föreställningar som bestämmer hur en person skall 

handla. Ideologier däremot benämner en samling idéer som oftast rör politiken eller 

samhället. 

Själva ordet har grekiskt ursprung. Det är först på 1800-talet som begreppet ideologi börjar 

användas och för att förklara begreppet lyfter Bergström och Boréus upp några betydelser 

som oftast presenteras när begreppet skall användas. De är systematisk samanställda och 

målinriktade politiska ståndpunkter, som även kan ses som utopier eller ”… som 

verklighetsfrämmande hjärnspöken.”50  

Med ordet ideologi kommer även ett antal olika innebörder men enligt Bergström och Boréus 

finns det två huvudstråk som definierar termen ideologi. Den första definitionen gestaltar sig i 

att ideologitermen definieras av någon typ av idésystem, denna definition är mest omtyckt 

bland samhällsvetare. Här är definitionen neutral och definitionen byggs inte på vilka effekter 

sådana system kan ha. Utan här kan man hålla det öppet vilka olika idéer som kan ingå i en 

sådan ideologi.51   

Det andra huvudstråket bygger på att ideologins resultat byggs in i föreställningen. Samhällets 

sammanhållning är något som påverkas av ideologins åskådning och detsamma gäller 

                                                           
48 Larsson, 2001, s 34 
49Citat ur Bergströms & Boréus Textens mening och makt, 2005, s 149 
50 Citat ur Bergströms & Boréus Textens mening och makt, 2005, s 150 
51 Bergström & Boréus, 2005, s 150 
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specifika klassintressen. Denna åskådning och definition är enhetlig med den marxistiska 

ideologin medan Herbert Tingsten ideologisyn går att föra till det första huvudstråket.52  

Tingsten som var statsvetarprofessor och även chefredaktör på Dagens Nyheter var, enligt 

Bergström och Boréus, betydande i utvecklingen av den svenska synen på ideologi begreppet. 

Tingsten skriver om tre element inom ideologier, i det första elementet definieras 

värdepremisser alltså en syn på hur människans natur fungerar eller hur den egentliga 

rättvisan skall se ut. Det andra elementet handlar om ideologins verklighetsomdömen samt 

påståenden som är konsistenta om de olika företeelser och förhållanden som råder i samhället. 

För att förklara Tingstens andra element använder Bergström och Boréus sig av den klassiska 

marxismen och nyliberalismen: 

Båda anser att den ekonomiska nivån är avgörande för samhällsutvecklingen. Enligt klassisk 

marxism skulle förmögenhetsbildningen komma att koncentreras under kapitalismen och 

kapitalismen skulle ersättas av ett annat samhällssystem etc. Enligt nyliberalism klarar 

marknaden själv av att upprätthålla balans mellan utbud och efterfrågan. Denna typ av 

påstående om verkligheten är i princip möjliga att pröva.53 

Det tredje elementet som Tingsten tar upp är att ideologier innehåller påtagliga 

rekommendationer, handlingsförslag är ett sådant exempel när man talar om utformningen av 

ett styrelseskick. Tillsammans bildar de tre elementen ett sammanhållet system av 

samhälsåskådningar.54   

 

 

1.6 Begrepp 

Prislista – prislistan var en bestämmelse av nya priser som skapades i och med det register 

som bestod utav vad arbetare på olika arbeten tjänade. Dessa bildade en sorts statistik som 

facket i sin tur förde fram till arbetsgivaren för att fastlägga nya priser på arbetarna.55 

Materialistisk historieuppfattning – uppfattningen som Marx och hans efterföljare hade om 

historien bildar den Materialistiska historieuppfattningen. Det sätt, människor, anskaffar sina 

                                                           
52 Bergström & Boréus, 2005, s 151 
53 Citat ur Bergström & Boréus Textens mening och makt, 2005, s 151 
54 Bergström & Boréus, 2005, s 150 
55 Larsson, 2001, s 17 
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livsförnödenheter bestämmer vilken karaktär samhället bygger sig på. Människorna anskaffar 

sig olika positioner i samhället, som ägare, övervakare, arbetare mm, i och med den.56 

Marx koncentrations eller utarmnings teorier – Detta är, enligt folkets uppslagsbok 

Främmande ord i svenska språket, den teori som behandlar hur de stora massornas under den 

kapitalistiska utvecklingen enbart blir progressivt fattigare.57  

Generalstrejk – På 1830 talet väcktes generalstrejken för att få igenom olika 

samhällsförändringar. Det var en strejk som skulle vara gemensam där stora delar av ett lands 

arbetskraft skulle ut i strejk för att helt eller delvist stoppa produktionen av t ex varor.58    

Avtalslista – Lista med ett antal avtal som arbetsgivare, arbetare och fackförbund skall gå med 

på

                                                           
56Nationalencyklopedin, historiematerialism.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historiematerialism 
(hämtad 2015-12-13) 
57 Främmande ord i svenska språket, Folkets uppslagsbok, 1927 
58 Nationalencyklopedin, generalstrejk.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/generalstrejk(hämtad 2015-12-
13) 
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2 Undersökningsdel  

 

2.1 Karlstad LS verksamhet 

Karlstads lokala samorganisation bildades 1910, två veckor efter att SAC bildas, av en grupp 

murhantlangare. Direkt efter bildandet går Karlstads LS ut i strejk och detta blir den första 

organiserade syndikalistiska striden på svensk mark.59 Arbetsgivarna, som arbetarna förde en 

kamp mot, hotade med att avskeda de arbetare som inte lämnade SAC.60 Trots det går 

Karlstads LS, 37 dagar efter att strejken påbörjats, ur konflikten med segern i behåll. Facket 

har lyckats anstifta avtal mellan arbetsgivaren och SAC, arbetarna har fått nya förmåner som 

gestaltar sig i enhetliga löner och olycksförsäkringar.  Efter att murhantlangarna flyttar till en 

annan ort 1912, läggs Karlstads LS ner men 1916 etableras den lokala samorganisationen på 

nytt med elva medlemmar inklusive styrelsen.   

1916 organiserades och systematiserades Karlstads lokala samorganisations verksamhet av en 

styrelse som bestod av styrelsemedlemmar, en ordförande, en vice ordförande, två 

uppbördsmän, en sekreterare, en vice sekreterare och en kassör. Medlemmarna i själva 

föreningen valde vilka som fick sitta i styrelsen och vilka positioner de erhöll. I styrelsen 

kunde alla medlemmar komma med förslag på olika ämnen som ansågs relevanta att diskutera 

och fatta beslut kring. 

För att beskriva hur förslagen uppkom och hur besluten togs kommer jag här ta ett exempel ur 

mötesprotokollen styrelsen förde. Den 12 maj 1917 kom det in ett förslag till styrelsen av 

Kamrat Samuelsson, den behandlade Karlstads LS berättigande att föra blockader av ett antal 

båtar på ett sågverk. Förslaget diskuterades under en kort tid mellan styrelsemedlemmarna 

och efter en stund beslutades det, genom röstning, att sågverket inte låg inom syndikalisternas 

stridsområde och skulle alltså inte blockeras.61  

                                                           
59 https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Karlstads-LS-historia 
60 https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Karlstads-LS-historia  
61 SAC, Karlstads Lokala Samorganisation, Karlstad A1:1-10 
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Så här såg det ut nästintill alltid när förslag diskuterades och beslut togs, en medlem från 

föreningen la fram ett förslag på ett ämne vilket sedan styrelsen prövade genom att föra 

diskussioner och rösta, efter det togs ett beslut om förslaget skulle verkställas eller om det 

skulle avvisas.62 

Frågorna som diskuterades i styrelsen var allt från införandet av megafoner och kaffe på 

möten, till debatter om arbetares rättigheter. En frekvent fråga som diskuteras var hur 

föreningen skulle utbilda sina medlemmar i den syndikalistiska åskådningen. En av 

lösningarna styrelsen kom fram till var att få tag i talare eller föredragare, som var aktiva i den 

svenska syndikalistiska rörelsen, som skulle kunna hålla föredrag för medlemmarna i 

föreningen.63  

Föreningen använde sig även av den syndikalistiska tidningen Syndikalisten för att sprida 

deras idéer bland medlemmarna och den övriga allmänheten. Den 24 september 1916 kom ett 

cirkulär in från SAC till Karlstad LS där dem värnade facket att utöka sitt säljande av 

tidningen för att dels attrahera fler medlemmar och dels sprida den syndikalistiska ideologin 

bland alla arbetare i Karlstad. 64 Detta resulterade i att styrelsen bildade en kommitté med 

uppgiften att systematiskt ordna så att alla medlemmar i facket bidrog till att sälja tidningen. I 

Syndikalisten annonserade facket frekvent men man använde sig även av Karlstad Tidningen 

för att även dra till sig medlemmar som inte än delade den syndikalistiska ideologin.65 

Ytterligare en upprepande fråga som diskuterades i styrelsen behandlade hur arbetare som för 

en kamp mot arbetsgivare skall försörja sig. När medlemmarna i facket gick ut i strejk 

avslutades handpenningen (lönen) från arbetsgivaren, flera medlemmar i styrelsen ansåg 

därför att facket på något sätt måste hjälpa till och försörja dessa kamrater för att de skall 

fortsätta föra kamp i den syndikalistiska andan. Den 25 april 1917 kom en styrelsemedlem 

med förslaget att låta övriga medlemmar i facket bidra med en extra avgift varje vecka. Denna 

avgift skulle sedan användas för att de arbetare som strejkar skall kunna försörja sig själva 

och sin familj under den tid då de för kampen.66   
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2.2 Karlstad LS och Skoghall 

9 juli 1916 diskuterar medlemmarna i styrelse för Karlstads lokala samorganisation ett fall 

som gestaltar sig i att timmermän på Skoghall har under det senaste året appellerat till sina 

arbetsgivare om att få en höjd timpenning (timlön). Detta har dock inte skett och då arbetarna 

är medlemmar i fackförbundet (Karlstads LS) blev det nu fackförbundets ansvar att föra strid 

mot arbetsgivaren. Timmermännen har självmant gett ett ultimatum till arbetsgivaren att de 

kommer nedlägga sitt arbete om arbetsgivaren inte går med på deras krav.  

Styrelsen i Karlstad LS ansåg att eftersom Vidöns lokala samorganisation ligger närmare 

Skoghall är det ”lämpligare att LS på Vidön skulle föra striderna om där skulle utbryta något 

mer.”67   

Det här är starten på den konflikt jag skall undersöka och analysera utifrån mina idealtyper, 

för att se om Karlstad LS just följer SAC:s åskådning av den syndikalistiska ideologin eller 

om förbundet i praktiken var tvungen att böja på åskådningarna och inte vara särskilt 

ideologiska utan mer pragmatiska. 

Det skulle dröja till den 28 januari 1917 innan styrelsen i Karlstad LS diskuterar förhållandet 

på Skoghall igen, då har arbetsgivaren ännu inte gjort något åt löneförhållandet. Arbetarna har 

fortfarande samma dåliga löner och styrelsemedlemmarna börjar nu diskutera vilka åtgärder 

förbundet kan göra för att hjälpa sina kamrater på Skoghall. Ett förslag från en 

styrelsemedlem utgår i att använda sig av den syndikalistiska tidningen Syndikalisten för att 

skriva om hur förhållandet på Skoghall är, i hopp om att när andra syndikalistiska 

fackföreningar ser det sätter även de mer press på arbetsgivaren. Detta förslag går hem med 

styrelsen och det utses en kommitté som skall kontakta Vidöns LS och påbörja arbetet med att 

få in en artikel i tidningen.68 Här påbörjas även det samarbete mellan de två olika lokala 

samorganisationerna och den 11 februari samma år bekräftas att artikeln är skriven samt att 

Vidöns LS har godkänt den.69 
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Styrelsen kommer fram till att de skall tillsätta ytterligare en kommitté, från de båda 

fackföreningarna, med uppgiften att komma fram till en prislista där de skall argumentera för 

hur mycket arbetarnas löner skall höjas. Prislistan förs sedan fram till arbetsgivaren.70  

De åtgärder arbetarna hittills åstadkommit var att, i protest mot hur arbetsgivaren behandlade 

dem gå ut i strejk och vägra genomföra något mer arbete.71 Den 25 mars inkommer en rapport 

från den tillsatta kommittén, som hade i uppdrag att ordna en prislista med krav på 

arbetsgivaren på Skoghall, till styrelsen i Karlstads LS som rapporterar att kommittén har 

skickat in kraven till arbetsgivaren och inväntar svar.72  

I ett möte fört tillsammans mellan styrelserna i Karlstads LS och Vidöns LS, rapporterar en 

styrelsemedlem att arbetsgivaren i Skoghall avböjt de krav fackföreningarna ställt på 

arbetsgivaren, i form utav en prislista, och vägrat gå med på en lönehöjning av sina arbetare. 

Efter diskussioner mellan fackföreningarnas styrelsemedlemmar beslutas det att en ny 

kommitté skall tillsättas med uppgiften att utforma nya krav, vilka ska förmedlas till 

arbetsgivaren.73 

Den 5 april kommer arbetsgivaren på Skoghall med sitt svar till fackförbunden och återigen 

avböjer arbetsgivaren fackets krav. Enligt rapporter från styrelsemedlemmar i Karlstads LS 

tycks orsaken vara att arbetsgivaren är själv medlem i arbetsgivarförbundet som i sin tur har 

uppmanat arbetsgivaren att avskeda de arbetare som strejkar för att lösa problemet med 

Karlstads LS och Vidöns LS. Efter hetsiga diskussioner mellan båda fackförbunden kommer 

två förslag till åtgärder. Både Karlstads LS och Vidöns LS beslutar att de ska, i enlighet med 

det ena förslaget, föra en strid med arbetsgivaren. Genom att tillsätta en ny kommitté med 

uppgiften att föra en blockad av arbetsplatsen, skriva artiklar i tidningen Syndikalisten om att 

arbetsplatsen är blockerad och även sabotera arbetsplatsen på olika sätt skall fackförbunden se 

till så att arbetsplatsen inte får dit någon sorts arbetskraft.74        

Den 25 april diskuterar styrelsemedlemmarna i Karlstad LS additioner till prislistan som skall 

lämnas in till arbetsgivaren, här handlar det om att argumentera för att arbetarna skall få bättre 

arbetstider. Arbetare ska enbart behöva jobba 48 timmar per vecka och de ska inte vara 

tvungna att jobba efter klockan 12 på lördagar. Dessutom skall inga arbetare bli trakasserade 

                                                           
70 SAC, Karlstads Lokala Samorganisation, Karlstad A1:1-10 
71 SAC, Karlstads Lokala Samorganisation, Karlstad A1:1-10 
72 SAC, Karlstads Lokala Samorganisation, Karlstad A1:1-10 
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på arbetsplatsen. Styrelsen ansåg även att arbetsgivaren måste återta alla arbetare som blivit 

avskedade under den strid de fört med facket mot arbetsgivaren.75   

Mitt i striden med arbetsgivaren uppstår det kommunikationsproblem mellan de båda lokala 

samorganisationerna, Vidöns LS upphäver sin blockad av arbetsplatsen, som det står i 

Karlstads LS protokoll,  på ”eget initiativ.”76 Karlstads LS fortsatte dock med sin blockad 

vilket resulterar i att den 12 maj 1917 lämnar arbetsgivaren en lista som underförslag på den 

prislista facket skickat till arbetsgivaren. Men istället för att ändra på sin prislista beslutar 

Karlstads LS styrelse att skicka tillbaka den gamla med nya tillägg.77  

Tilläggen innehöll krav om att de hygieniska förhållandena på arbetsplatsen baracker skulle 

bli bättre, arbetare skall få transport i form utav tåg till arbetsplatsen, läkarundersökningar och 

medicinering skall även tilldelas arbetarna och vid olycksfall skall arbetsgivaren utbetala 

minst 3 kr per dag till den skadade arbetaren. Även här trycker styrelsen på att arbetarnas 

arbetstider skall bli bättre och att arbetsgivaren måste återanställa de arbetare som han 

avskedat under striden de fört i enlighet med facket.78  

Den 2 juni inkommer svaret från arbetsgivaren som vägrar gå med på att ge ersättning till 

arbetare som fallit i sjukdom. Även här får facket tillbaka en lista där arbetsgivaren sätter sina 

krav på facket. Dessa krav finns inte bevarade och sekreteraren i styrelsen för Karlstad LS har 

heller inte valt att anteckna vad som stått på avtalslistan. Det som dock står i protokollen är 

att arbetsgivaren rent utav avböjt att godkänna punkt åtta på fackets prislista och efter en 

häftig diskussion mellan styrelsemedlemmarna kommer man fram till ett nytt utseende på 

punkt åtta. Alla som deltagit i striden mot arbetsgivaren och blivit avskedade för det skall 

inom 14 dagar återfå det arbete de innehaft tidigare. Styrelsen beslutar även att om 

arbetsgivaren kom med ett negativt svar kommer följden vara den att blockaden av 

arbetsplatsen fortgår.79  

 

2.3 Utformning av idealtypspassningen 
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För att förstå hur SAC:s åskådningar av den syndikalistiska ideologin exponerar sig i de 

lokala samorganisationerna, gör jag här först en sammanfattning av den ideologin samtidigt 

som jag utifrån det utformar mina idealtyper av åskådningen. De nedanstående idealtyperna 

bygger på den tidigare forskningen, där främst Lennart K. Perssons avhandling Syndikalismen 

i Sverige 1903-1922 och propagandaskriften Vad är och vad vill syndikalismen? skriven av 

Ragnar Casparsson, Edvin Lindstam och Frans Severin, för att sammanfatta de punkter som 

brukar uppfattas som centrala och grundläggande för den svenska syndikalistiska 

åskådningen.  

1910 antog SAC:s kongress en principförklaring med titeln ”Manifäst till Sveriges arbetare”. 

Den innehöll en princip- och taktikuttalande där man utförligt kritiserade den reformistiska 

åskådningen för att sedan hänvisa till den syndikalistiska som det bästa alternativet till 

socialistisk förändring.80  

Syndikalisterna såg det rådande samhällssystemet som ett krig fört i en socialistisk anda, en så 

kallad klasskamp. I kriget försökte proletärer förkasta och störta staten samt kapitalismen, 

syndikalisterna ansåg att det enbart var de själva som kunde företräda proletärer och föra ett 

”störtande av det bestående samhället och dess omläggande… till ett fritt samhälle utan 

tvångsorganisation”.81 För att uppnå den förändringen var arbetare tvungna att fackligt 

organisera sig, för det var enbart genom facket som arbetarna skulle uppnå en 

samhällsrevolution. De menade att, som Lennart K. Persson skriver ”Orsaken till den gamla 

fackföreningsrörelsens misslyckande låg i politiken och de fackliga ledarnas intresse för det 

politisk-parlamentariska arbetet.”82  

Utifrån denna åskådning väljer jag att utforma en idealtyp som skall stå för en del av särarten 

av den svenska syndikalismen. Den gestaltar sig i att klasskampen som syndikalisterna ville 

föra enbart gick att genomgå genom att arbetare organiserar sig i facket. Klasskamp genom att 

organisera sig i facket.  

Reformisterna hade flyttat klasskampen till riksdagen som i sin tur hade blivit allt mer 

borgerlig och idealistisk, den materialistiska historieuppfattningen hade de helt enkelt glömt 

bort. För att genomföra en verklig förändring av samhället och utrota kapitalismen var 

syndikalisterna tvungna att ta tillbaka klasskampen till det ekonomiska fältet genom att föra 
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striden till arbetarna själva, där de inte var beroende av partier och var inte i behov av att 

kompromissa. Det starkaste vapnet arbetarna har på det ekonomiska fältet är strejken, för att 

få strejken att bli så kraftfull som möjlig skall den vara revolutionär och oförutsedd av 

arbetsgivarna. 83 

Syndikalisterna gick även här längre än de andra fackföreningarna och hävdade att 

individuellt intelligent handlande i vilket sabotage ingick var även det ett effektivt medel. Den 

plan reformisterna hade infört och förlitat sig på var inte funktionerande och arbetarna skulle 

istället för att följa den förkasta avtalsrespekt och arbetsro. I och med anslutningar i de lokala 

samorganisationerna skulle arbetarna föra en kontinuerlig kamp. Där decentraliserade man 

beslutsrätten och koncentrerade kraften, allt för att föra en klasskamp. Om arbetarna även 

antog de syndikalistiska teorierna skulle de bli befriade från det rådande kapitalistiska 

systemet.84 

Den etablerade syndikalismen accepterade det materialistiska historieuppfattningen, de 

hävdade att det politiska livet enbart var en avspegling av det allmänna ekonomiska systemet. 

Förändringarna som fördes i den ekonomiska aktionen kom alltid före förändringen på det 

politiska planet, därför var det väsentligt att arbetarnas kamp fördes på rätt plan, alltså 

produktionsordningen och inte det politiska systemet.85  

I och med detta stycke formulerar jag här en idealtyp som jag anser tillhör idealet för vad den 

svenska syndikalismen stod för. Klasskamp skall föras i det ekonomiska fältet, alltså 

produktionsordningen. 

Den första internationalens motto ”Arbetarklassens frigörelse måste vara denna klass eget 

verk” tog syndikalisterna efter helt och hållet. För att kunna förverkliga detta skulle alla 

arbetare samlas i en revolutionär och ständig klasskamp menade SAC och just därför ställde 

man sig helt på klasskampens grund. Förrän arbetarna hade avskaffat klassamhällets grundval, 

kapitalismen och det privatägda, kunde inte det föras någon fred mellan klasserna. Det här var 

en historisk företeelse, menade syndikalisterna. Men det var inte nyskapande, utan de hävdade 

att det enbart var en föryngrad socialism. I och med enandet av arbetarklassen i 

syndikalismen, skulle den föra tillbaka arbetarna till den verkliga socialdemokratin och dess 

svikna principer. Idéerna byggde på att reformera de nya socialistiska idéerna till att återgå till 
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den ursprungliga socialismen. Som Lennart K. Persson skriver ”… framstod syndikalismen 

samtidigt som arbetarklassens pånyttfödelse.”86   

Det som egentligen skiljde Syndikalismen mot den redan etablerade socialismen var just deras 

kampmetoder, det de svenska syndikalisterna menade med att återgå till den ursprungliga 

socialismen är väldigt diffust anser Lennart K. Persson. Han menar att oftast så avser 

syndikalisterna att grundsatserna som varit ledande under den 1. Internationalen under dess 

första verksamhetsår var den socialism som var den ursprungliga. Skribenter i SAC som Frans 

Severin, Edvin Lindstam och Ragnar Casparsson menade att syndikalismen inte var en 

produkt av någon socialistisk tankekonstruktion utan den bygger på vardagliga erfarenheter 

från den kamp arbetare dagligen fick stå mot mellan kapital och arbete. Syndikalisterna 

prioriterade den syndikalistiska rörelsen framför allt, läran syndikalismen drog med sig skulle 

alltid komma efter själva erfarenheterna från det dagliga livets kamp mellan arbetare och 

arbetsgivare.  Den syndikalistiska rörelsen var, till skillnad från de andra socialistiska 

rörelserna, helt proletär då den var helt och hållet facklig och medlemmarna kunde enbart 

rekryteras via fackliga organisationer.87    

Även här anser jag att detta är vad som kännetecknade den svenska syndikalistiska 

åskådningen och utformar idealtypen Socialistiska tankegångar är inte viktiga, erfarenheter 

arbetare får under det dagliga arbetet är det viktiga.  

Skriften Vad är och vad vill Syndikalismen? skriven av Ragnar Casparsson, Edvin Lindstam 

och Frans Severin är en skrift som just konstaterar den idéföreställning syndikalisterna hade 

under början av 1900-talet. Ragnar Casparsson skrev som ung i syndikalistiska tidningen 

Syndikalisten och även den anarkistiska tidningen Brand, vidare anställdes han, som 

redaktionssekreterare, på tidningen Arbetaren (förre detta Syndikalisten). I en internationell 

sammankomst 1921 i Berlin representerade han även SAC.88  

Som ung var Edvin Lindstam aktiv i den ungsocialistiska rörelsen (föregångaren till den 

syndikalistiska rörelsen), även Lindstam arbetade för den syndikalistiska tidningen 

Syndikalisten fram till 1925 då han startade SAC Norrlandsfolket i Kiruna. Frans Severin 

                                                           
86 Citat ur Lennart K. Perssons Syndikalismen i Sverige 1903-1922, s 151 
87 Persson, 1975, s 151 
88 https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Biografier/Casparsson,-Ragnar-1893-1978 



26 
 

arbetade som chefredaktör på tidningarna Syndikalisten och Arbetaren från 1919 till 1928 då 

han valde att arbeta för de socialdemokratiska tidningarna, bland annat Aftontidningen.89     

Antologin de alla tre skrev var en officiell litteratur som såldes i de olika lokala 

samorganisationerna och dessutom sålde även syndikalistiska ungdomsförbundet och 

syndikalistiska kvinnoförbundet skriften från den 1 december 1934.90 Man kan se skriftens 

användning som ett mån att sprida de syndikalistiska tankarna för att dra till sig fler 

medlemmar. 

I skriften debatteras det om hur, som även Lennart K. Persson skriver, partipolitiken aldrig 

någonsin kan föra någon egentlig klasskamp då partierna består av människor som tillhör 

olika klasser men som ansluter sig enbart för en idé eller av något begränsat intresse. Skulle 

partiet försöka på riktigt föra en klasskamp skulle partiet så småningom falla sönder.91  

Fackförbunden å andra sidan är inte i behov av att delta i någon sorts konjunkturpolitik. I 

skriften skriver Ragnar Casparsson ”Fackföreningarna ha ingen anledning att göra avkall på 

vissa uppställda krav för att därigenom vinna sympati eller stöd hos småborgliga eller andra 

element, som stå utanför dessa organisationer och vilka i självaverket stå fullständigt 

främmande för den kamp arbetarna av sina egna existensförhållanden tvingas föra.”92 De 

syndikalistiska fackföreningarna tog inte någon hänsyn till gruppers intressen som inte ingick 

i organisationen. Och genom det kunde man även föra en mer koncentrerad och 

decentraliserad rörelse som enbart handlade om att tillföra den egna gruppens intressen. I de 

syndikalistiska fackföreningarna var det varje arbetare som tog upp kampen mot kapitalismen, 

här skulle inte arbetarna bli representerade av en politiker utan varje arbetare tog upp 

striden.93 

Här utformar jag tre olika idealtyper utifrån föregående stycke. Syndikalistiska fackföreningar 

behöver inte kompromissa som de reformistiska fackföreningarna utan de kan föra en 

fullständig kamp mot arbetsgivaren. En decentraliserad samt koncentrerad rörelse som 

enbart utgår från att tillföra den egna gruppens intresse. Kampen skall föras av arbetare inte 

politiker. 
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Syndikalisterna såg ingen mening i att föra en kamp i de parlamentariska församlingarna. De 

vände sig till arbetarna som lönearbetare och intresserade sig enbart för den kampen. De såg 

den kampen som den egentliga kampen som verkligen kunde göra skillnad. Kampen mot den 

direkta kapitalismen och de statliga samt sociala institutionerna gör större skillnad än de faga 

försöken som partipolitiken för. Utomparlamentariskt kan syndikalisterna göra mycket mer 

nytta för arbetare än vad de kan gör i politiken.94 

Edwin Lindstam skriver i skriften om hur de syndikalistiska organisationerna ska fungera rent 

praktiskt, när arbetare hamnar i konfliktsituationer på det ekonomiska och industriella 

bataljfältet ska de ha tillgångar som får dem att ”… snabbt mobilisera upp och bringa till 

användning alla de kraftresurser de i sin egenskap av producenter föfoga över.”95 Den måste 

alltså vara så uppbyggd att den är anpassad till landets ekonomiska liv, arbetarna skall kunna 

snabbt och smidigt jämka deras stridsfront så att aktionen de ska föra mot arbetsgivare kan 

tillhandhålla största möjliga kraft.96 

Syndikalisterna såg de tidigare fackföreningarna som gammalmodiga, de medger dock att 

reformerna kunde genomföras då arbetsgivare/arbetsköparna inte var organiserade och tävlade 

mot varandra för att få arbetare. Då hade de forna fackföreningarna sin verkan men nu är den 

tid över, karteller har bildats och arbetsgivare har enats sig bakom en front som gör att de 

forna fackföreningarnas åtgärder inte är dugliga och inte heller berättigade.97  

Och allt detta har sin utgångs punkt i att syndikalisterna kritiserade den reformistiska 

åskådningen och ansåg att det enbart var den åskådning som syndikalismen stod för som var 

den rätta. I och med det utformar jag en sista idealtyp Kritisera den reformistiska 

åskådningen. 

 

2.4 Idealtyper och analysverktyget 

Genom att betona dessa synsätt samt lägga samman de spridda och inte klart avgränsbara 

fenomenen kan jag komma fram till idealtyper för den svenska syndikalistiska åskådningen. 

Dessa kan sedan förekomma i större eller mindre omfattning i källmaterialet då de betonar det 
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synsätt som blir en enhetlig tankebild.98 Eftersom mina forskningsfrågor behandlar hur 

mycket av den syndikalistiska ideologin det går att återfinna i arbetet Karlstad LS utförde bör 

analysverktyget kunna fånga upp väsentliga föreställningar och begrepp i ideologin.99 

Idealtyper för den svenska syndikalismen gestaltar sig i: 

klasskamp genom att organisera sig i facket 

klasskampen skall föras i det ekonomiska fältet, alltså produktionsordningen 

socialistiska tankegångar är inte viktiga, erfarenheter arbetare får under det dagliga arbetet är 

det viktiga 

syndikalistiska fackföreningar behöver inte kompromissa som de reformistiska 

fackföreningarna utan de kan föra en fullständig kamp mot arbetsgivare 

en decentraliserad och koncentrerad rörelse som enbart utgår från att tillföra den egna 

gruppens intresse 

kampen ska föras av arbetare inte politiker 

kritisera den reformistiska åskådningen

                                                           
98 Weber, 1977, s 139 
99 Bergström & Boréus, 2005, s 400 
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3 Analyserande kapitel 

 

 

 

3.1 Redogörelse för händelseprocessen  

Den händelseprocess vi följer i avsnittet 2.2 Karlstad LS och Skoghall  gestaltar sig i att 

arbetare på Skoghall under en period arbetat för att höja sina löner dock har inte arbetsgivaren 

gett med sig, detta har i sin tur lett till att man har från arbetarnas håll gett ut ett ultimatum där 

de kommer nedlägga sitt arbete om inte arbetsgivaren går med på deras krav. Det är vid denna 

situation som Karlstads lokala samorganisation träder in i händelsen, facket har fått 

information om att det på Skoghall snart påbörjar en konflikt mellan arbetsgivare och 

arbetare, arbetare som är medlemmar i Karlstads LS. Det är nu som protokoll materialet jag 

undersöker blir till, då styrelsen tar upp konflikten och diskuterar detta på ett möte som hålls 

den 9 juli 1916. Från styrelsen beslutas det att Karlstads LS inte skall involveras om 

konflikten förvärras, styrelsen resonerar att Vidöns LS ligger närmare Skoghall och är därför 

mer lämpade att ta vara på konflikten.  

Men i januari 1917 har arbetarna på Skoghall ännu inte fått igenom sina krav, det här får 

facket(Karlstad LS) att börja tänka om och resonera kring att även de måste vidta åtgärder för 

att hjälpa sina kamrater på Skoghall. De kommer fram till en åtgärd där en kommitté skall 

skriva en artikel i tidningen Syndikalisten, där situationen på Skoghall skall beskrivas och det 

är även nu som de båda lokala samorganisationerna, Karlstads LS och Vidöns LS, påbörjar 

sitt samarbete.  

Det här är inte det enda styrelsen i Karlstads LS beslutar utan styrelsen bestämmer även att en 

kommitté, bestående av medlemmar från båda fackföreningar, skall etableras. De får i 

uppdrag att utveckla en lista där kommittén skall argumentera för att arbetsgivaren ska höja 

lönen för arbetarna. Prislistan skall sedan användas för att påbörja förhandlingar med 

arbetsgivaren.  

Arbetsgivaren går dock inte med på kraven och de båda lokala samorganisationerna som 

påbörjat ett samarbete sinsemellan beslutar att instifta en ny kommitté som ska lämna in nya 



30 
 

krav till arbetsgivaren. Trots att den nya kommittén förskriver nya, mer behagliga, krav vägrar 

arbetsgivaren återigen att godkänna dem. Han har, enligt en styrelsemedlem, fått tips från 

arbetsgivarförbundet om att enbart avskeda de anställda arbetarna som kräver för höga löner. 

Konflikten går alltså inte att lösa genom att förhandla på olika sätt utan nu drar man igång 

från de lokala samorganisationerna en strid där de skall utfärda blockader av arbetsplatsen, 

skriva hetsiga artiklar i den syndikalistiska tidningen och även sabotera på arbetsplatsen. 

Nu påbörjar man även från styrelsen olika aktioner där inte enbart lönen skall förbättras för 

arbetarna på Skoghall utan här ska arbetstiden moderniseras och förbättras, trakasserier skall 

inte få förekomma på arbetsplatsen. Man kräver även från fackets sida att arbetsgivaren 

återanställer alla arbetare han avskedat. Dock sker det här kommunikation fel när Vidöns LS 

istället för att fortgå i sin kamp mot arbetsgivaren helt avslutar sin strid. Styrelsen i Karlstads 

LS beskriver händelsen som att Vidöns LS har agerat på eget initiativ.  

Kommunikationssvårigheterna mellan de båda lokala samorganisationerna påverkar dock inte 

striden Karlstads LS för mot arbetsgivaren på Skoghall. Den 12 maj 1917 lämnar 

arbetsgivaren en egen lista på vilka krav han är villig att godkänna men för att detta skall ske 

måste facket från sin sida ändra på sin befintliga prislista. Men istället för det lägger styrelsen 

till krav på att arbetsplatsen skall bli mer hygienisk, tågtransport skall anordnas till arbetarna, 

läkarundersökningar och mediciner för arbetare skall arbetsgivaren bekosta. 

Åter sätter arbetsgivaren sig emot kraven, i en avtalslista avböjer arbetsgivaren starkt att 

godkänna en punkt på fackets prislista som bygger på att han ska återge anställning till de 

arbetare som blivit avskedade under den strejk de fört. Styrelsen i Karlstads LS beslutar 

enbart att omformulera punkten men håller starkt kvar på kravet och bestämmer även att 

fortgå med blockaden av arbetsplatsen om arbetsgivaren inte kommer med ett behagligt svar.   

   

3.2 Analys medhjälp av idealtyper 

I analysen av hur SAC:s åskådning av den syndikalistiska ideologin präglade Karlstads LS 

verksamhet i praktiken, kommer jag använda mig av de idealtyper jag utformat i avsnittet 

Idealtyper och analysverktyget. Sedan skall jag undersöka om de kan konstateras i den text ur 

källmaterialet jag valt att undersöka gällande Karlstads LS konflikt med arbetsgivaren på 

Skoghall. Jag skall sortera texten i olika fack för att sedan se om textens delar relaterar till de 
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olika idéerna som urskiljs i idealtyperna. Jag kommer ta varje idealtyp och se om de kan 

konstateras i textens samtliga delar.  

Här inleder jag med idealtyperna Klasskamp genom att organisera sig i facket, klasskamp 

skall föras i det ekonomiska fältet, alltså produktionsordningen och kampen skall föras av 

arbetare inte politiker.  

I protokollsmaterialet för Karlstads lokala samorganisation, går det att urskilja det krig som 

den syndikalistiska åskådningen beskrev mellan arbetare och kapitalister. 

Samhällsrevolutionen som arbetarna skall genomföra går enbart att verkställas genom att 

organisera sig i facket. Detta är just vad som händer när en fackföreningsmedlem tar upp 

frågan om den konflikt som timmermännen på Skoghall har med arbetsgivaren i första stycket 

av avsnittet Karlstad LS och Skoghall. Timmermännen har dock börjat på eget initiativ sätta 

krav på arbetsgivaren utan att rådfråga eller blanda in fackföreningen (Karlstads LS) vilket 

faller utanför idealtypens ram.  

Arbetarna har alltså påbörjat sin strid utan involvera facket och enligt den syndikalistiska 

åskådningen var det enbart genom att organisera sig fackligt som arbetare kunde uppnå en 

samhällsrevolution. Fortsätter vi analysera det första stycket i källmaterialet går det även att 

konstatera att när väl facket tar upp striden börjar de inte genast med att organisera sig och 

komma med olika stridsmetoder utan här hänvisar de till Vidöns LS och skriver att det är 

”lämpligare att LS på Vidön skulle föra striderna om där skulle utbryta något mer.”100 

Kampen som de syndikalistiska fackföreningarna skall föra vidmakthålls inte i denna del av 

texten.  

Det är först den 28 januari 1917 som det går att se att facket agerar i enlighet med den 

syndikalistiska idealtypen. Nu har det gått mer än fem månader från när facket först tog upp 

striden på Skoghall och nu påbörjar organiseringen genom att komma med åtgärder som kan 

hjälpa dessa fackmedlemmar. Arbetarna, som inte fått igenom något av de krav de lagt fram 

till arbetsgivaren, sitter ännu på samma dåliga lön och dåliga villkor. Detta kan dock ge prov 

på att syndikalisternas idé om att arbetare inte kan föra en kamp mot arbetsgivare utan att vara 

organiserade i de syndikalistiska fackförbunden.  

Facket genomförde två aktioner för att hjälpa arbetarna i sin klasskamp. Man  skrev en artikel 

i tidningen Syndikalisten i hopp om att andra syndikalistiska föreningar skall ingå i kampen 

                                                           
100 SAC, Karlstads Lokala Samorganisation, Karlstad A1:1-10 
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mot arbetsgivaren på Skoghall, de utformar även en prislista där det skall ingå olika krav 

facket vill förhandla fram med arbetsgivaren. Här visas det tydligt hur arbetarna genom att 

organisera sig i facket kan föra den klasskamp som den syndikalistiska ideologin talar om.  

Det går lätt att dra en parallell mellan idealtyperna klasskamp genom att organisera sig i 

facket, klasskamp skall föras i det ekonomiska fältet, alltså produktionsordningen och kampen 

skall föras av arbetare inte politiker. För facket kan enbart organisera sig på det ekonomiska 

fältet eller produktionsordningen och har ingen makt på det politiska fältet. Det är enbart 

arbetare som kan organisera sig i fack vilket även betyder att den klasskamp syndikalisterna 

talar om enbart kan genomföras av arbetare.  

Börjar vi nu även analysera dessa två idealtyper kan vi se att kampen timmermännen påbörjar 

den 9 juli 1916 utförs på det ekonomiska fältet och har nästintill inget att göra med politik och 

det finns inga politiker som för någon kamp utan här är det enbart arbetarna själva som går in 

i strid med arbetsgivaren på Skoghall.  

I det första mötet Karlstads har med Vidöns LS, den 1 april 1917, fullföljer facket 

idealtyperna. Styrelsen organiserar, i och med tillsättandet av en ny kommitté, 

fackmedlemmarna (arbetarna) till att utforma nya krav som ska ställas på arbetsgivaren. Här 

ser vi tydligt hur facken organiserar arbetare till att föra en strid mot arbetsgivaren på 

Skoghall. 

Den 5 april organiseras från facket den riktiga kamp som skall föras gentemot arbetsgivaren, 

facket skall nu genom att tillsätta en kommitté föra en strid mot arbetsgivaren. Kommittén 

skall organisera blockader av arbetsplatsen, skriva ytterligare artiklar i tidningen syndikalisten 

och föra aktiv sabotage mot arbetsplatsen genom att hindra all arbetskraft. 

Allt detta går i enlighet med idealtyperna som analyseras i detta avsnitt, de 

verksamhetsmetoder som Karlstads LS använder är sammanhållna med de syndikalistiska 

idealtyperna Klasskamp genom att organisera sig i facket, klasskamp skall föras i det 

ekonomiska fältet, alltså produktionsordningen och kampen skall föras av arbetare inte 

politiker.  

Facket fortsätter att organisera sig i förhållande till arbetsgivaren och den 25 april 1917 

diskuteras additioner till den prislista som skall lämnas in till arbetsgivaren. Men 

organiseringen av arbetare i facket rubbas under en kommunikations twist då Vidöns LS 

avbryter blockaden facket för mot arbetsplatsen utan att ta kontakt med Karlstad LS. Men 
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trots detta fortsätter Karlstad LS att organisera sina arbetare i facket och för en klasskamp mot 

arbetsgivaren på produktionsordningen. Deras aktioner och organiserande av arbetare får 

arbetsgivaren att aktivt börja samarbeta med facket och kommer sedan själva med ett 

underförslag för att lösa denna strid.  

Det går att hävda att verksamheten enligt dessa idealtyper är i enlighet med den åskådning 

SAC har. Facket organiserar sina medlemmar (arbetare) till att föra en klasskamp på det 

ekonomiska fältet mot den arbetsgivare som aktivt för en strid med fackföreningsmedlemmar 

på Skoghall.  

 

3.2.1 Karlstads LS i förhållande till reformistiska tankar 

För att undersöka om idealtyperna för SAC:s åskådning av syndikalismen, dvs. kritisera den 

reformistiska åskådningen och syndikalistiska fackföreningar behöver inte kompromissa som 

de reformistiska fackförbunden utan de kan föra fullständig kamp mot arbetsgivaren, 

förekommer i mitt källmaterial, behöver jag först belägga de grundläggande åskådningarna 

för de reformistiska fackförbunden.  

I denna del kommer jag använda mig av de idealtyper som Eva Blomberg utformar i sin 

avhandling, Män i mörker, kring reformistiska fackförbund. När jag här skriver reformistiska 

åskådningar utgår jag ifrån idéer som har utformats av fackföreningarna, Landsorganisationen 

(LO) och branschförbunden. 

Det främsta målet som de reformistiska fackförbunden arbetade för var att utbilda arbetarna, i 

och med fackligt arbete, för att sedan långsiktigt planera hur de skulle förändra samhället med 

arbetet som SAP (Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti) utförde i regeringen och 

riksdagen. Med kollektivavtal och överenskommelser med arbetsgivare skulle arbetare steg 

för steg ta över makten på en fredlig väg, sakta men säkert få bättre maktförhållanden och 

bättre villkor.101 Reformisterna ansåg att arbetarna genom reformer kan överta makten som 

kapitalisterna innehar och till slut omforma den. Det var viktigt för de reformistiska 

fackförbunden att varje medlem i fackföreningen accepterade avtalen som facket stiftade 

tillsammans med arbetsgivaren. Det här bidrog till att man såg arbetarna i de reformistiska 

                                                           
101 Blomberg, 1995, s 16 
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fackförbunden som deltagande samhällsmedlemmar. I och med att fackföreningen erkände 

arbetsgivaren blev facket i gengäld även accepterat och respekterat.102 

Utifrån dessa idealtyper kan vi nu undersöka om arbetet som Karlstad LS förde i konflikten 

med arbetsgivaren på Skoghall genomfördes i enlighet med mina egna idealtyper gällande 

SAC:s åskådning av den syndikalistiska ideologin. 

Idealtyperna återfinns inte i källmaterialet förrän den 28 januari 1917, det är först då som 

styrelsen i Karlstads LS kommer med åtgärder för att lösa konflikten på Skoghall. Genom att 

skriva en artikel påbörjas den fullständiga kamp som de båda LS deltar i, det är även nu som 

Karlstads LS tillsätter en kommitté som skall utforma en prislista som skall värna för 

arbetarna i deras fack. Analyserar vi detta gentemot idealtyperna skall Karlstads LS, i och 

med utformningen av prislistan, inte kompromissa med arbetsgivaren på något sätt utan göra 

allt i sin makt för att den skall gå igenom.  

Men i ett möte, som Karlstads LS och Vidöns LS har, rapporteras det att arbetsgivaren har 

avböjt prislistan och här ser vi ett tydligt exempel på att det ideologiska perspektivet som 

genomsyrade fackförbunden inte alltid gick att genomföra i praktiken. Här till exempel 

bestämmer de båda styrelserna att en ny kommitté skall tillsättas med uppgiften att utforma en 

ny prislista. Att det här sker efter att arbetsgivaren avvisat den gamla prislistan visar att 

styrelsen böjer sig för arbetsgivaren och utgår ifrån att en ny prislista lättare kommer att 

godkännas av arbetsgivaren, om facket kompromissar på vissa punkter.  

Det som är uppenbart i exemplet ovan är att facket inte arbetar utifrån SAC:s ideologi, utan 

deras arbetsmetod liknar snarare den som reformisterna utgick ifrån. Karlstads LS och Vidöns 

LS arbetar för att få en överenskommelse med arbetsgivaren, vilket även reformistiska 

fackförbund arbetar för, utifrån idealtyperna i Eva Blombergs avhandling. Denna del av 

källmaterialet är, utifrån mina idealtyper, väldigt pragmatisk och inte särskilt ideologiskt 

präglad. 

Först efter att arbetsgivaren den 5 april återigen avböjer fackets krav lämnar Karlstads LS och 

Vidöns LS kompromissbanan och börjar med den fullständiga kampen. De tillsätter 

ytterligare en ny kommitté men skillnaden ligger nu i att den skall ha hand om den strid som 

facket nu skall föra mot arbetsgivaren. Genom att skriva artiklar, sabotera och föra blockader 

mot arbetsplatsen skall facket göra allt i sin makt för att föra den fullständiga kampen. 

                                                           
102 Blomberg, 1995, s 18 
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Idealtyperna går lätt att genomskådas i denna del av källmaterialet och här fullföljer 

verksamheten den syndikalistiska ideologin i sitt arbete. 

Att arbeta med kompromisser är inget som facket ägnar sig åt längre och istället vill styrelsen 

den 25 april lägga till krav på den redan skickade prislistan. Kraven bygger på att argumentera 

för bättre villkor för arbetare genom att de får mer humana arbetstider och att arbetsgivaren 

skall tvingas återta de arbetare som han avskedat när de gått ut i strejk.  

Arbetsmetoden som Karlstads LS använder sig av är så effektiv att arbetsgivaren på Skoghall 

nu väljer att inte enbart avböja fackets krav utan försöker förhandla till sig krav som inte är 

helt orimliga att acceptera. Men nu har facket helt övergett kompromisser och ändrar inget på 

sin prislista utan tillför enbart nya tillägg som de även vill skall införas på arbetsplatsen. 

Även i den resterande delen av källmaterialet verkar det som om fackets arbete går i enlighet 

med den åskådning som SAC har av den syndikalistiska ideologin. Man vägrar att 

kompromissa från styrelsens sida när arbetsgivaren återigen den 2 juni 1917 inte går med på 

att acceptera krav som facket har lagt på arbetsgivaren. Styrelsen erkänner inte heller kraven 

som arbetsgivaren kommer med utan tar fram ett nytt utseende på den punkt som 

arbetsgivaren valt att avböja.  

Det som kan sägas för just dessa idealtyper gentemot det arbete som facket förde är att denna 

strikta ideologi var något som styrelsen inte i första hand valde att använda vid konflikter med 

arbetsgivare. I slutändan väljer styrelsen dock att föra den fullständiga strid som det talas om i 

idealtypen, om det inte gått att förhandla sig till bra villkor.              

 

3.2.2 Socialism och decentralism  

Då det kan antas föreligga en koppling mellan idealtyperna, socialistiska tankegångar är inte 

viktiga, erfarenheter arbetare får under det dagliga arbetet är det viktiga, och en 

decentraliserad samt koncentrerad rörelse som enbart utgår från att tillföra den egna 

gruppens intresse, för jag här en analys av de båda idealtyperna i förhållande till den händelse 

som jag undersöker. I båda idealtyperna går det att genomskåda tyngdpunkten som läggs på 

den fackliga medlemmens välstånd, båda bygger på att den stora allmänheten inte är det 

viktiga att kämpa för utan att individen skall gynnas, dvs. den syndikalistiska medlemmen.  
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Vad som kan sägas om idealtypen, socialistiska tankegångar är inte viktiga, erfarenheter 

arbetare får under det dagliga arbetet är det viktiga, är att Karlstads LS arbetsmetoder till 

stor del är eniga med den under hela framgången.  

Facket resonerar i att enbart arbeta för arbetarnas sak och inte vila särskilt mycket på de 

socialistiska tankegångarna. Trots att hela den syndikalistiska ideologin utgår ifrån 

socialistiska tankegångar berör inte Karlstads lokala samorganisation socialismen särskilt 

mycket.  

Det som redovisas i händelsen som jag undersökt är att de socialistiska tankegångarna enbart 

går att verkställas genom att praktiskt föra en kamp mot arbetsgivare och kapitalister. Under 

händelseprocessen ser vi att arbetet som facket för, i sin strid mot arbetsgivaren på Skoghall, 

fokuserar sig kring att de arbetare som påverkas av konflikten skall gynnas. Detta ska ske 

genom en rad organisationsformer men det är enbart arbetarna som facket vill kämpa för 

under just denna period. Varken den syndikalistiska eller socialistiska ideologin är viktiga här 

och nu, utan förbättringar av arbetarnas arbetsmiljö och löner är det väsentliga och det som 

facket skall kämpa för. 

Själva ordet decentralisering nyttjas, enligt Nationalencyklopedin, för att beskriva allt från 

verksamhetsmässiga till geografiska situationer. 103 Just i den bemärkelse som syndikalisterna 

använder ordet ligger grunden i att rörelsen enbart skall behandla och beslutsfatta ärenden 

som berör den lokala verksamheten, alltså ärenden som rör fackföreningens medlemmar. 

 Hur kan nu detta konstateras i mitt källmaterial? Påbörjar vi analysen av denna idealtyp med 

de händelser som förekommer den 9 juli 1916 konstateras det att fackföreningens arbete, 

redan vid starten av konflikten mellan arbetsgivaren på Skoghall och dess arbetare, är 

decentraliserad. Det är en konflikt som tas upp enbart för att arbetarna är medlemmar i facket. 

Dessutom anser styrelsen från Karlstads LS att det skulle vara bättre om Vidöns LS tar över 

detta ärende då de är geografiskt närmare Skoghall än vad Karlstad LS är.  

De arbetsmetoder och den verksamhetsföring som facket använder sig av i de kommande 

händelserna ligger i enlighet med idealtypen. Gruppens, alltså fackföreningsmedlemmarnas, 

intresse är det som facket arbetar för och styrelsen inför enbart beslut som de tror skall gynna 

just den gruppen.  

                                                           
103 Nationalencyklopedin, decentralisering.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/decentralisering(hämtad 
2015-12-01) 
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Prislistorna som lämnas in till arbetsgivaren är blott till för att förbättra förhållandet för 

arbetarna på Skoghall, till exempel den 25 april då fackets styrelse började ställa krav på 

arbetsgivaren som arbetarna inte hade i åtanke när de gick ut i strejk. Denna del av 

verksamheten som Karlstads LS förde visar på att facket utformar en rörelse som enbart har 

dess egna gruppmedlemmar i tankarna när de stiftar sina beslut och arbetar för diverse 

aktioner.  
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4 Slutsatser och diskussion  

 

 

Hur såg Karlstads lokala samorganisations verksamhet ut? Vilka frågor behandlades och hur 

togs besluten? Hur förhöll sig den lokala organisationen till SAC:s åskådning av den svenska 

syndikalistiska ideologin, dvs. finns det tydliga tendenser av den svenska syndikalistiska 

ideologin i arbetet som Karlstads LS förde? Var verksamheten ideologiskt präglad eller mer 

pragmatisk? 

 

Karlstads lokala samorganisation bestod av ett antal fackmedlemmar, organisationen 

organiserades av en styrelse med en ordförande, en vice ordförande, två uppbördsmän, en 

sekreterare, en vice sekreterare och en kassör. Utifrån röster som medlemmar från facket gav 

beslutades det vilka som blev tillsatta i styrelsen. Frågorna som styrelsen behandlade var allt 

ifrån hur de fackliga mötena kunde bli trevligare i och med införandet av en megafon och 

kaffe, till olika åtgärder som kunde gynna diverse arbetare i konflikter med arbetsgivare. 

Några av de återupprepande frågorna som styrelsen ofta diskuterade innefattade utbildningen 

av fackets medlemmar inom den syndikalistiska läran, där man från styrelsen bland annat 

beslutade att olika talare skulle utbilda fackets medlemmar genom att hålla föredrag. Även 

försörjning av de medlemmar som i kamp mot arbetsgivaren blivit av med sin lön var en 

frekvent fråga som diskuterades under styrelsemötena.  

Alla fackets medlemmar hade befogenhet att föra fram olika förslag på åtgärder eller beslut 

som man ansåg borde fattas, därefter var det styrelsens tur att pröva dessa förslag vilket 

skedde under styrelsens möten. Där diskuterade styrelsemedlemmarna ämnet för att sedan 

komma till någon slags överenskommelse då styrelsen antingen valde att godkänna förslaget 

eller avböja det.   

För att visa om SAC:s åskådning av den syndikalistiska ideologin genomsyrades i Karlstads 

lokala samorganisation förde jag, i mitt analyserande kapitel, en analys av den 

händelseprocess där fackföreningen var i konflikt med en arbetsgivare på Skoghall. I analysen 
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av idealtyperna Klasskamp genom att organisera sig i facket, klasskamp skall föras i det 

ekonomiska fältet, alltså produktionsordningen och kampen skall föras av arbetare inte 

politiker konstateras det att facket inte följde dessa idealtyper i början av konflikten med 

arbetsgivaren på Skoghall.  

Först och främst har arbetarna själva tagit till kamp mot arbetsgivaren utan att rådfråga facket, 

detta kan förvisso inte facket rå för men analyserar vi fackets egna arbetsmetoder är de heller 

inte eniga med idealtyperna. Facket börjar inte omedelbart med att organisera sig, utan här 

hänvisar man till att Vidöns LS ligger närmare Skoghall än vad Karlstads LS gör. Enligt just 

de här idealtyperna går inte Karlstads LS åtgärder i enlighet med SAC:s åskådning av den 

syndikalistiska ideologin. Men tittar vi längre fram och analyserar idealtypen en 

decentraliserad samt koncentrerad rörelse som enbart utgår från att tillföra den egna 

gruppens intresse är denna åtgärd helt och hållet i enlighet med idealtypen. Karlstads LS 

anser att det är bättre om den närmaste lokala samorganisationen träder i kraft och organiserar 

en strid med arbetsgivaren, då de genom decentralismen kan föra en mer koncentrerad strid. 

Den 28 januari 1917 kan man se att facket arbetar enligt idealtyperna. Facket påbörjar ett 

organiseringsarbete där de skall dels skriva en artikel i den syndikalistiska tidningen och dels 

utforma en prislista där de skall börja förhandla med arbetsgivaren om att höja lönen för 

arbetarna. I just denna del av händelseprocessen går det att tydligt redovisa hur den klasskamp 

som syndikalisterna talar om enbart går att genomföras när väl arbetare är organiserade 

fackligt. Arbetarna på Skoghall har under en period varit i strejk utan att arbetsgivaren gått 

med på deras krav men genom ett fackligt organiserande börjar klasskampen etableras. 

Hela denna händelseprocess utspelar sig inom produktionsordningen eller det ekonomiska 

fältet, eftersom facket enbart kan organisera sig där, vilket jag även skriver i min analys. Det 

är även där som kampen förs mot arbetsgivaren och det är endast arbetare som kan organisera 

sig inom det fackliga. Åtgärderna som facket genomför den 1 april 1917 går även här i 

enlighet med idealtyperna. Facket organiseras genom att återigen utforma en prislista efter att 

arbetsgivaren kommer med en avböjning på den förra. Här ser vi även hur två olika 

samorganisationer börjar samarbeta och organisera sig för att föra kampen mot arbetsgivaren. 

Den riktiga kampen som förs av facket påbörjas den 5 april, där organiserar sig arbetarna till 

att föra den striden mot arbetsgivaren genom att organisera blockader, skriva artiklar och föra 

aktiv sabotage mot arbetsplatsen. Under den här delen av händelseprocessen är Karlstads LS 

samstämmig med idealtypen. 
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Fortsätter vi att undersöka den ideologiska framkomsten i händelsen ser vi att även i april 

1917 förhåller sig Karlstads lokala samorganisation till den syndikalistiska ideologin i och 

med att man fortsätter organisera sina arbetare i den kamp de för. 

Det som kan sägas om dessa idealtyper och hur Karlstads LS präglades av dem är att man från 

fackets sida i det stora hela följde SAC:s åskådning genom de handlingar de utförde. 

Anledningen till att styrelsen väljer att inte agera i början är, som jag tolkar det, att man från 

facket anser att striden mellan arbetsgivaren och arbetare kommer att lösas lättare om man 

följer de decentralistiska tankarna. 

I min analys av idealtyperna kritisera den reformistiska åskådningen och syndikalistiska 

fackföreningar behöver inte kompromissa som de reformistiska fackförbunden utan de kan 

föra fullständig kamp mot arbetsgivaren konstateras det att Karlstads LS inte fullföljer denna 

del av SAC:s åskådning helt och hållet.  

Efter att arbetsgivaren på Skoghall avböjt den prislista som facket har utformat går de i 

enlighet med den reformistiska åskådningen och börjar kompromissa i och med utvecklandet 

av en ny prislista som skall vara lättare för arbetsgivaren att godkänna. Det här är ett 

typexempel på att den syndikalistiska åskådningen inte alltid gick att följa i praktiken utan att 

man, som facklig organisation, var tvungen att vara mer pragmatisk i vissa situationer. 

Dessutom tvingar arbetsgivaren, genom sina aktioner, facket att utforma ytterligare nya 

prislistor.  

Det är först den 5 april som Karlstads LS fullföljer idealtyperna, då de lämnar 

kompromissbanan och sätter igång med den fullständiga kamp de skall föra mot 

arbetsgivaren. Framåt i händelseprocessen fortsätter Karlstads LS att fullborda idealtyperna, 

de tillsätter blockader av arbetsplatsen, skriver artiklar och för sabotage på olika sätt.  

Facket tillägger nu enbart ytterligare åtgärder som de vill att arbetsgivaren skall verkställa, allt 

för att arbetarnas arbetsplats skall bli mer human. Denna arbetsmetod som Karlstads LS 

använder sig av är så effektiv att arbetsgivaren till slut inte kan avvisa prislistorna utan nu 

försöker förhandla till sig krav som inte är helt orimliga att acceptera. Men även här håller 

facket starkt på idealtypen och kompromissar inget utan tillför enbart nya krav som de vill att 

arbetsgivaren ska godkänna. 

Som jag skriver i mitt analysavsnitt verkar det utifrån just dessa idealtyper att det i praktiken 

var väldigt svårt att genomföra striden som beskrevs utifrån den syndikalistiska ideologin. Att 
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Karlstads LS först valde att kompromissa anser jag beror på att den fullständiga kampen mot 

arbetsgivaren, som skulle ske direkt när en fackmedlem hamnade i konflikt, inte var direkt 

gångbar. Om facket på något sätt kunde lösa konflikten utan att börja genomföra blockader 

och sabotage var det mer önskvärt.  

Det vi ser under händelseprocessen med Karlstads LS är att facket under en tid har försökt 

förhandla med arbetsgivaren som fortfarande avböjer kraven. Det här leder till att facket 

måste gå in med sin totala kraft och med den kampmetod som den syndikalistiska ideologin 

förespråkar.  

Något som kan sägas om den svenska syndikalismen är att den lägger sin tyngdpunkt på att de 

fackliga medlemmarnas välstånd är det enda som facket skall kämpa för. Detta genomskådas i 

idealtyperna socialistiska tankegångar är inte viktiga, erfarenheter arbetare får under det 

dagliga arbetet är det viktiga och en decentraliserad samt koncentrerad rörelse som enbart 

utgår från att tillföra den egna gruppens intresse. De båda gestaltar sig i att den statliga 

makten inte kan genomföra den samhällsomvandling som syndikalisterna ville sträva efter 

utan det går enbart att genomföra i och med att man decentraliserar makten och koncentrerar 

den för att hjälpa de syndikalistiska medlemmarna.  

Karlstads LS arbetsmetoder utgår enbart ifrån att arbeta för arbetarnas sak, de socialistiska 

tankegångarna går enbart att genomföras i praktiken om facket för en aktiv kamp mot 

arbetsgivaren. Fördjupar facket sig i det teoretiska kommer det inte att ske någon förändring 

av arbetarnas situation på Skoghall. Under konflikten med arbetsgivaren koncentrerar facket 

sig på att arbetarna som påverkas av den skall gynnas, det sker i och med en mängd olika 

organisationsformer.  

Den syndikalistiska och socialistiska ideologin är inte det viktiga i den här händelsen utan här 

skall facket enbart arbeta för arbetarna. Arbetsmetoden som Karlstads LS använder sig av 

följer den syndikalistiska ideologin.  

Även decentralismen och den enskilda gruppens intresse är det som facket skall arbeta för. 

Konflikten (med arbetsgivaren på Skoghall) tas upp enbart för att arbetarna är medlemmar i 

facket. De decentralistiska åskådningarna visar sig även när, som jag skrivit i inledningen av 

detta avsnitt, Karlstads LS anser att Vidöns LS skall ta över arbetet och striden mot 

arbetsgivaren, då det är geografiskt närmare Skoghall.  
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När väl Karlstads LS blandas in i konflikten, återigen, för de enbart arbetsmetoder och 

åtgärder som är eniga med idealtyperna. Gruppens, alltså medlemmarnas, intresse är det ända 

som styrelsen har i åtanke när de inför beslut och röstar igenom diverse aktioner. Prislistorna 

som skickas in till arbetsgivaren är enbart till för att gynna arbetarna och de går även snäppet 

högre än vad arbetarna själva har begärt när de den 25 april tillägger andra krav på prislistorna 

där det argumenteras för att arbetsplatsen på olika sätt skall bli mer attraktiv att jobba på.   

Verksamhetsmetoderna som Karlstads LS använder visar att de enbart för en rörelse som 

arbetar för sina egna medlemmar och deras intressen.   

Slutligen var det för Karlstads LS i praktiken inte särskilt lätt att helt följa SAC:s tolkning av 

syndikalismens ideologi. I de flesta fall arbetade facket för att den syndikalistiska ideologin 

skulle tillgodoses i arbetet som de förde. I andra fall gick inte det och facket var tvungen att 

vara mer pragmatiskt och rucka på vissa riktlinjer inom ideologin. I verkliga händelser måste 

man, som fackförening, vara mer pragmatisk, genom att bestämt vända sin rygg mot abstrakta 

idéer som i praktiken är otillräckliga. I verkligheten kan man inte följa tomma ord, stelna 

principer och förmodade ting. Utan här blir det viktigt att luta sig till användbar fakta som 

även är konkret, det här i sin tur kan man, som fackförening, omvandla till ett handlande i 

bästa förmåga. Den empiriska karaktären styr utkomsten av handlandet och den grund som är 

byggd på teser samt ologiska idéer är man tvungen att ge upp.104   

Eva Blomberg skriver i sin avhandling, Män i mörker, om Syndikalismens tidiga skeende . 

Hon beskriver hur historiker har länge ansett att syndikalismen skapades under den tid då 

samhället präglades av ekonomisk och politisk förändring.  Nya innovationer introducerades 

på både det teknologiska och vetenskapliga planet, det här bidrog till en ökad efterfrågan på 

outbildad arbetskraft, som fanns tillgänglig på landsbygden.  Den oklara anställningen som 

arbetarna, på de olika skogs-, trä- och gruvindustrierna, utsattes för blev en bidragande faktor 

till den syndikalistiska arbetarrörelsens etablering.   

Något som, enligt Blomberg, var väldigt påtagligt med den syndikalistiska arbetarrörelsen var 

den kritik som den starkt förde mot de reformistiska fackförbunden. Syndikalisterna ansåg att 

det inte gick att genomföra en omvandling av det rådande samhällsystemet genom 

parlamentarismen utan den enda lösningen var att föra en klasskamp, alltså en ekonomisk 

kamp mot arbetsgivare.   

                                                           
104 James, 2003, s 45 
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Något som kan konstateras är att Blombergs avhandling beskriver syndikalismen och 

relationen den hade med de reformistiska fackföreningarna och de olika arbetsgivarna. Hon 

undersöker varför den syndikalistiska organisationen kunde växa sig stark inom gruvindustrin, 

sekundärt undersöker hon hur SAC kunde vidmakthålla sin position samt vilket 

handlingsutrymme organisationen använde sig av. Vidare granskar hon varför organisationen 

misslyckades men trots det kunde överleva. 

Även Lennart K. Persson, Marcel van der Liden och Wayne Thorpe beskriver i sina verk 

uppkomsten av syndikalismen. Persson skriver i sin avhandling, Syndikalismen i Sverige 

1903-1922, att det var främst gruvarbetare som drogs till den syndikalistiska idén. Vidare 

undersöker han idéutvecklingen i självaste SAC från 1903 till 1922, genom detta påvisar han 

den inhemska förändring som skedde inom organisationen då den omvandlades från 

revolutionär kamporganisation till att bli en samhällsteroetisk organisation.  

Van der Liden och Thorpe försöker förklara uppkomsten av syndikalismen, i Revolutionary 

Syndicalism, med fem faktorer vilka i sin tur gestaltar sig i industrialiseringen. Uppkomsten 

av syndikalismen kan förklaras med dels den förändring som skedde i relationen mellan 

arbetsgivare och arbetare, dels att rörelsemetoden och strategivalet som de reformistiska 

fackföreningarna använde sig av gav upphov till missnöje, samt möjligheten att 

massmobilisera arbetarna genom generalstrejken var även det en faktor till uppkomsten av 

syndikalismen. Van der Liden och Thorpe betonar även att spridningseffekten för de 

syndikalistiska idéerna var betydelsefulla faktorer i uppkomsten av syndikalismen, men även 

den ökande radikaliseringen av arbetarklassen bidrog till syndikalismens uppkomst.  

Undersökningen jag för i denna uppsats kommer vidare utvidga forskningen gällande den 

svenska syndikalismen, i och med att det nu finns forskning på hur SAC:s åskådning av den 

syndikalistiska ideologin gestaltade sig i det praktiska arbetet Karlstads LS förde. Resultatet 

av min undersökning tyder på, som tidigare nämnts, att Karlstads LS ofta arbetade i enlighet 

med den syndikalistiska ideologin medan i andra fall var det omöjligt att förverkliga ideologin 

i praktiken. Detta bidrog i sin tur till att facket, i dessa situationer, var väldigt pragmatisk och 

lät den empiriska karaktären styra utkomsten av fackets handlingar. 
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