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Förord

Att skriva en avhandling är att göra en resa. Att jag nu sätter mig ner och 
formulerar ett förord är ett tecken på att resan snart har nått sitt slutmål 
– en nästan overklig känsla. Från början hade jag en klar tanke över resrutt 
och slutmål. Det blev inte som jag tänkt. Vid vissa tillfällen trodde jag inte 
ens att det var möjligt att komma längre. Lyckligtvis har jag haft hjälp av 
kunniga vägvisare som pekat ut möjliga färdvägar och övertygat mig om att 
en slutdestination trots allt fanns inom räckhåll.
 Den främste vägvisaren har varit professor Henrik Björck vid Göteborgs 
universitet, vars kloka reflektioner i kombination med aldrig sviktande en-
gagemang varit en förutsättning för att denna avhandling skulle nå sitt mål. 
Vid sidan av detta har Henrik lärt mig att solidaritet inte i främsta rum-
met är ett teoretiskt begrepp utan en praktisk handling. Jan Hult, professor 
emeritus vid Chalmers, har – förutom att kommentera manus och vara 
bollplank – också kommit att fungera som mentor för livets frågor i stort. 
Henrik och Jan har varit knutna till Chalmers, som var avgångsplatsen, och 
de har funnits med hela vägen till denna resas ände.
 Slutdestinationen blev KTH och Avdelningen för teknik- och veten-
skapshistoria. Under resans avslutande etapp har professor Maths Isacson 
vid avdelningen varit värdefull med djup kännedom om historiska arbets-
livsfrågor liksom om avhandlingsskrivandets särskilda krav. Ett tack går 
också till professor Arne Kaijser som visat gott akademiskt ledarskap. Vid 
seminarier har jag vid olika tillfällen fått konstruktiva kommentarer från 
Lena Eriksson, fil. dr vid Stockholms universitet, och docent Eva Blomberg 
vid Mälardalens högskola. Professor Thomas Kaiserfeld vid KTH hjälpte 
mig att hitta strukturer i tankegångarna vid ett tillfälle när jag hade svårt 
att själv se sådana. 
 Professor David Hounshell hade vänligheten att ta emot mig för en ter-
mins utvecklande vistelse vid Historiska institutionen vid Carnegie Mellon 
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University i Pittsburgh. Andra som bidragit är Lars O. Olsson, Hans Fo-
gelberg, Ralph Schroeder och Anders Houltz. Professor Ulf Olsson hjälpte 
mig att kunna ta del av seminarierna vid Ekonomisk-historiska institutio-
nen vid Göteborgs universitet. Min bror Michael har läst manus och varit 
behjälplig på andra sätt. Professor Stephan Curtis vid Memorial University 
i St. Johns, Kanada, har bistått med språklig assistans till den engelska sam-
manfattningen. Stort tack till er alla. 
 Alltid lika tålmodig och hjälpsam personal på bibliotek och arkiv som bi-
stått mig med mina beställningar har varit en betydelsefull hjälp på vägen. 
Jag vill särskilt nämna Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm där 
en hel del tid spenderats.
 Tryckbidrag har jag fått från Herbert och Karin Jacobssons stiftelse 
samt Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond. TCO och  
IF Metall har varit vänliga nog att bidra med medel för att göra avhand-
lingen till en riktig bok. Sture Nordh och Kjersti Bosdotter på respektive 
organisation fattade besluten om detta. Min chef på TCOs samhällspoli-
tiska avdelning, Roger Mörtvik, gav mig ledigt för att kunna skriva klart, 
vilket underlättade mycket. Utan Krister Gidlund hade detta aldrig blivit 
en riktig bok. Tack allihop.

Det sista och största erkännandet går till Ingeborg och till våra barn Edvin, 
Alfred och Miriam. Ni har stått för inspirationen under resan. Men framför 
allt är jag djupt tacksam för att ni stått ut med mig och ”boken”. Äntligen är 
jag framme. Nu väntar nya resor med er – av helt annat slag.

Vallentuna i december 2007
Ulf Andréasson
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kApitel 1 

Inledning

Att missnöjet bland de arbetslösa var stort och permanent förvånar inte någon, 
som haft möjligheter och beretts tillfälle att sätta sig in i de långvarigt arbetslö-
sas förtvivlade ställning under arbetslöshetsperioderna under 1920- och 1930-
talen. Den som sett de långa tröstlösa arbetslöshetsköerna och resonerat med 
arbetslösa, vilka timme efter timme, dag efter dag stått i dessa köer, den som i 
hundratals arbetarhem konstaterat den nöd och förtvivlan arbetslösheten och 
svälten framkallat och den som besökt tjogtals AK-förläggningar, vilka mest av 
allt liknat koncentrationsläger eller straffarbetsanstalter, skulle vara immun för 
intryck av nöd, förtvivlan och förödmjukelser, om han förnekade att orsakerna 
även till desperat missnöje var många och stora.1

bAkGrund

Vägen till ämnet för denna studie står att finna i några personliga erfa-
renheter och reflektioner. När jag i början av 1990-talet höll på att avsluta 
min utbildning till ingenjör drabbades Sverige av en ekonomisk kris med 
arbetslöshet vars like inte skådats sedan 1930-talet. Den säkra väg till ar-
bete som jag trodde mig ha anträtt kändes inte längre lika självklar. En del 
kurskamrater lyckades heller inte hitta jobb efter examen. Andra inom min 
släkt- och vänkrets som hade arbetat hela sina vuxna liv förlorade nu också 
sina anställningar. Arbetslöshet, ett tillstånd som jag egentligen aldrig ti-
digare haft kontakt med, blev ett normaltillstånd bland människor i min 
närhet.
 Även om jag själv inte kom att tillhöra de arbetslösa gick det inte att 
undgå att lägga märke till de verkningar som den ofrivilliga saknaden 

� Axel Uhlén, Facklig kamp i Malmö under sju decennier (Malmö, 1949), 470.
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av lönearbete medförde. Där fanns inslag av bitterhet, ilska och cynism. 
Samtidigt riskerade ingen under 1990-talets krisår att svälta. Alla som jag 
kände kunde bo kvar i sina bostäder, även om det minskade ekonomiska 
utrymmet tveklöst var kännbart. Uppenbarligen fyllde lönearbete en dju-
pare funktion för människor än bara som levebröd. Lika uppenbart var att 
denna funktion hade med sådant som social identitet och självkänsla att 
göra.
 Arbetslösheten under dessa år var också föremål för omfattande sam-
hällsdiskussioner. Några som deltog flitigt i debatten – och fick stort mass-
medialt genomslag – var de olika organisationer som arbetslösa själva hade 
bildat. Alliansen för arbete och utbrytningen De arbetslösas centralkom-
mitté (Dacke) var de kanske mest kända. Deras kamp gällde i första hand 
sådant som höjda ersättningsnivåer i ”a-kassan” och att man inte skulle ris-
kera utstämpling. (Under 2000-talet har Sveriges Anställningslösas Lands-
organisation – SALO – bildats, som vid sidan av arbetslösa även organi-
serar sjukskrivna och förtidspensionärer.) Även om inte medlemstalen i 
någon av organisationerna var särskilt höga, tycktes de kanalisera en del 
av de trauman som arbetslösheten åstadkom. De arbetslösas organisa-
tioner föreföll sätta fingret på en öm punkt, nämligen att när så mycket i 
det moderna samhället är uppbyggt kring lönearbetet uppstår en närmast 
existentiell samhällskris då arbetslöshet drabbar i större omfattning. De 
arbetslösas olika föreningar skapade också problem för mer etablerade or-
ganisationer, inte minst de fackliga vilkas politik utmanades av dem som 
stod utanför arbetsmarknaden.
 En annan väg till avhandlingsämnet har gått över min egen bildnings-
gång, närmare bestämt de historiska studier som kom att inriktas på ar-
betslöshetsfrågans betydelse i svensk samhällsutveckling. Det är knappast 
en överdrift att påstå att denna fråga under flera årtionden under 1900-ta-
let var drivande i svensk politik. Upprinnelsen till detta kan på många sätt 
spåras tillbaka till mellankrigstiden. Arbetslöshetsfrågan var tveklöst den 
största inrikespolitiska frågan under 1920- och 30-talen och tvingade två 
regeringar på fall.
 Med tanke på att 1990-talets arbetslöshetsorganisationer föreföll här-
bärgera mycket av arbetslöshetens spänningar väcktes min nyfikenhet: 
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gjordes organisationsförsök även under mellankrigstiden, då arbetslöshe-
ten omfattat en ännu större andel av arbetskraften och dessutom varade 
längre tid? I ljuset av arbetslöshetsfrågans tyngd var det en frågeställning 
som tycktes spännande. Intresset stegrades ytterligare när redan en ytlig 
studie avslöjade att det fanns flera hundra arbetslöshetsföreningar och att 
medlemsantalen vida översteg senare tids motsvarigheter. Aktiviteten var 
också mer omfattande med flera nationella kongresser och aktioner. 
 En annan omständighet kring mellankrigstidens föreningar som fångade 
mig, inte minst utifrån min bakgrund som ingenjör, var att de verkade se 
teknikutvecklingen som den faktor som på många sätt stod bakom förlus-
ten av arbete. Maskinernas intåg på arbetsplatserna hade, enligt många av 
föreningarnas företrädare, trängt undan behovet av människor i produk-
tionen och hotade att hålla dem permanent utan arbete.
 Intresset för dessa föreningar ledde till fortsatta och fördjupade studier. 
Dessa presenteras i denna avhandling, vilken behandlar de arbetslösas or-
ganiserade politiska handlande under mellankrigstiden. Studien har två 
övergripande syften. Det första kan sägas vara empiriskt och deskriptivt: 
att kartlägga detta fenomen. Det andra syftet är tolkande och förklarande: 
att utreda varför fenomenet utvecklades på det sätt som kartlagts. I bak-
grunden har hela tiden funnits en ambition att säga något om arbetslös-
hetsfrågan under mellankrigstiden.
 För att precisera syftena ska jag i det här inledande kapitlet först belägga 
arbetslöshetsfrågan i ett historiskt perspektiv. Sedan ska jag presentera and-
ra studier som är relevanta utifrån mina övergripande syften. Därefter ska 
jag diskutera en ram för hur jag har analyserat de arbetslösas organisa-
tioner. En precisering av frågeställningar, avgränsningar och metod följer 
efter detta. Kapitlet avslutas med en genomgång av materialsituationen, 
förtydliganden av några återkommande begrepp och en presentation av 
avhandlingens övergripande disposition.

tidiGAre forskninG

I denna forskningsöversikt ska studier om mellankrigstidens svenska ar-
betslöshetsfråga först presenteras. Det är också av intresse att se närmare 
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på tidigare undersökningar som behandlar de arbetslösas organiserade po-
litiska agerande. Detta kommer att belysas utifrån både svensk och inter-
nationell horisont.
 Arbetslöshetsfrågan har framför allt problematiserats utifrån den kris-
politik som förknippats med socialdemokraternas regeringsövertagande 
1932. Det kanske viktigaste temat har gällt vilka idémässiga influenser kris-
politiken hade. Under lång tid var den förhärskande historiesynen att Sve-
rige skulle ha varit det första land som på allvar gick in i den keynesianska 
revolutionen, vilket ursprungligen framfördes i Karl-Gustaf Landgrens år 
1960 publicerade avhandling. Studien följdes av flera på samma tema. Dessa 
pekade bort från Keynes och i stället mot den interna idétraditionen inom 
det socialdemokratiska partiet (SAP). Tankegångarna som ledde fram till 
den nya arbetslöshetspolitiken hade funnits där innan Keynes publicerade 
sina verk, menade man. Ytterligare ett ursprung till krispolitiken som lyfts 
fram är ekonomerna inom den så kallade Stockholmsskolan.2

 Mest känd inom den forskning som intresserat sig för krispolitikens 
rötter är Nils Ungas avhandling från 1976, Socialdemokratin och arbets-
löshetsfrågan 1912–1934. Unga menade att det inte fanns några storslagna 
idéimpulser bakom krispolitiken. Arbetslöshetspolitik var i stället styrd av 
hänsyn till dagspolitikens förutsättningar. Här lyfter Unga fram relatio-
nerna till Landsorganisationen (LO) som mest avgörande, i synnerhet när 
partiet lade om sin arbetslöshetspolitik i början av 1930-talet.3

 Ungas avhandling innebar ett betydelsefullt avsteg från tidigare studier. 
Särskilt viktigt är att han i stället för att studera betydelsen av olika idé-
strömningar förflyttade fokus till aktörer och deras agerande. 
 Det är inte bara krispolitikens bakgrund som blivit föremål för studier. 
Ett annat har gällt dess mer långsiktiga konsekvenser.4 En central fråga har 

� Se Karl-Gustaf Landgren, Den ’nya ekonomien’ i Sverige (Uppsala, 1960); Otto Stei-
ger, ”Bakgrunden till 30-talets socialdemokratiska krispolitik”, Arkiv för studier i ar-
betarrörelsens historia 1 (1971); Berndt Öhman, Svensk arbetsmarknadspolitik 1900–
1947 (Stockholm, 1970). För en mer djupgående översikt av denna omfattande och 
snåriga diskurs än den som presenteras här se Benny Carlsson, Staten som monster 
(Lund, 1988), Appendix Debatten om ’den nya ekonomin’. 

� Nils Unga, Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912–1934 (Kristianstad, 1976). 
� För att tala med Lars Magnusson kan man konstatera att krispolitiken utgjorde ”delar 
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varit socialdemokratiska partiets syn på det privata näringslivet, vilken 
anses ha haft stor inverkan på partiets ekonomiska politik. Från att ha be-
traktats som en del av problematiken bakom arbetslösheten förändrades 
partiets syn på det privata näringslivet i anslutning till krispolitiken. Det 
var inte längre önskvärt med ett församhälleligande av företagen. Genom 
ett utvecklat samarbete, eller rättare sagt omfattande direktiv, skulle staten 
i stället förmå näringslivet att producera på ett sådant sätt att omfattande 
kriser kunde undvikas i framtiden. 
 En grundläggande skiljaktighet i denna forskning har gällt partiets för-
hållningssätt till sitt marxistiska idéarv. Är det rimligt att se förändring-
arna som ett brott med denna idétradition? Bland arbeten som betonat 
den marxska linjens kontinuitet märks framför allt Leif Lewins avhandling 
Planhushållningsdebatten från 1967. Lewins forskning ska framförallt ses 
som ett svar på Herbert Tingstens omfattande studie av socialdemokrater-
nas idéhistoria från början av 1940-talet. Tingsten hävdade att krispolitiken 
utgjorde en del av ett idémässigt brott i den marxistiska traditionen inom 
partiet och ett tydligt steg i dess väg mot en mer allmänt formulerad väl-
färdslinje.5 Lewin menade att Tingsten förbisett vissa teoretiska förutsätt-
ningar för den socialdemokratiska politiken. 
 En ytterligare aspekt av krispolitikens mer långsiktiga inverkan har gällt 
hur den banade väg för den viktiga arbetsmarknadspolitiken i socialde-

i ett komplicerat politiskt och socialt skeende vars effekter fick långtgående följder 
för det svenska samhällsbygget liksom för den svenska ekonomiska utvecklingen på 
sikt”. Lars Magnusson, ”Den svenska modellens uppgång och fall”, i Birgitta Furu-
hagen red., Äventyret Sverige (Stockholm, 1993), 298. Även om det råder konsensus 
kring att krispolitiken hade en långsiktig betydelse för samhället finns det fråge-
tecken kring de kortsiktiga effekterna. Bo Gustafsson, ”Unemployement and fiscal 
policy in Sweden during the 1930s”, i W.R. Garside red., Capitalism in Crisis (Lon-
don, 1993). Se även Erik Lundberg, Konjunkturer och ekonomisk politik (Stockholm, 
1953), 70 & 257; Arthur Montgomery, Svensk och internationell ekonomi 1913–1939 
(Stockholm, 1954), 321 ff. Dessa menar att även om krispolitiken innehöll några 
principiellt nya inslag så spelade den inte någon direkt roll för förbättringen av 
konjunkturen.

� Leif Lewin, Planhushållningsdebatten (Uppsala, 1967); Herbert Tingsten, Den svens-
ka socialdemokratiens idéutveckling, 2 vol. (Stockholm, 1941), I. I den andra tryck-
ningens andra volym (1967) bemöter Tingsten Lewin i ett särskilt Bihang.
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mokratisk tappning. Hur kunde ett politikområde – mellankrigstidens ar-
betslöshetspolitik – som varit ytterst konfliktladdat omformas till själva 
hjärtpunkten i den svenska modellens samarbetspolitik? Med tanke på den 
position arbetslösa har på arbetsmarknaden är denna fråga av intresse. Bo 
Rothstein har pekat på att krispolitiken skapade övergripande legitimitet 
för den nya arbetsmarknadspolitiken. Genom att arbetsmarknadspolitiken 
fick en socialdemokratisk och facklig prägel försvann vad många uppfat-
tade som ren klassfientlighet i den gamla arbetslöshetspolitiken.6 
 En för vår del intressant studie med liknande argumentation är histori-
kern Thomas Fürths avhandling De arbetslösa och 1930-talskrisen. Genom 
att studera arbetslöshetens följder för en större grupp arbetslösa kommer 
han fram till att krispolitiken innebar att arbetarklassen slöt upp kring 
socialdemokraterna, vilket medförde att Sverige inte fick samma sociala 
oro som andra europeiska länder. Fürth finner det motiverat att på samma 
gång hävda att de arbetslösa inte kom att inkluderas i uppbyggnaden av det 
nya samhället eftersom de kom att tillhöra en ”politiskt isolerad grupp i det 
svenska samhället”. Sannolikt menar han att de slöt upp kring kommunis-
terna som trots splittring var starka under 1930-talet.7

 Bland dem som intresserat sig för krispolitikens långsiktiga verkningar 
återfinns också Anders L. Johansson. I sin avhandling Tillväxt och klass-
samarbete riktade han intresset mot arbetsmarknadens parter. Det soci-
aldemokratiska regeringstillträdet 1932 var viktigt då det banade vägen för 
ett fördjupat samarbete mellan LO och Svenska Arbetsgivareföreningen 
(SAF). I dessa partsdiskussioner om teknik och rationalisering, där arbets-
löshetsfrågan var en ständigt närvarande faktor, uppstod en intressekon-
vergens. Teknik och rationalisering sågs av båda parter som medel för att 
infria andra målsättningar. Diskussionerna ledde genom krispolitiken så 
småningom fram till Saltsjöbadsavtalet 1938 och mot ett ännu längre drivet 
samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden.8 
 För denna studies räkning är Johanssons slutsatser intressanta då de pe-
kar på gemensamma intressen mellan dem som hade arbete och arbets-

� Bo Rothstein, Den korporativa staten (Stockholm, 1992), 177.
� Thomas Fürth, De arbetslösa och 1930-talskrisen (Stockholm, 1979). Citat s. 267.
� Anders L. Johansson, Tillväxt och klassamarbete (Stockholm, 1989).
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givarna. Däremot besvaras inte frågan hur de som stod utan arbete – de 
arbetslösa – förhöll sig till detta. Särskilt synen på teknik och rationalise-
ringar är intressant, då dessa, enligt Johanssons studie, uppfattades av LO 
som krafter som på sikt ledde till minskad arbetslöshet – även om detta var 
en fråga som internt var omdiskuterad.
 Trots mängden studier av arbetslöshetsfrågan får den, med tanke på sin 
betydelse, fortfarande sägas vara öppen. Framför allt är den reformistiska 
arbetarrörelsens roll och betydelse inte tillräckligt utredd, inte minst gäller 
det den krispolitik som infördes i början av 1930-talet. Bland annat frå-
gan om hur legitimitet skapades för det nya som krispolitiken förde med 
sig kommer att diskuteras i denna studie. Det kommer med nödvändighet 
att beröra hur man från LO och socialdemokraterna förhöll sig till andra 
samtida aktörer, inte minst de arbetslösas organisationer. Denna studie har 
därför mer gemensamt med Nils Ungas aktörsperspektiv än de mer idéhis-
toriska studierna av mellankrigstidens arbetslöshetsfråga. 
 Litteraturgenomgången hittills visar att det behövs en närmare under-
sökning av de arbetslösa och deras respons på krispolitiken. Fürth låter 
oss snarast ana en sådan reaktion – utan att denna utreds närmare. Vidare 
förefaller det, oavsett om det är lämpligast att se krispolitiken i termer av 
kontinuitet eller brott i SAPs idéutveckling, ha varit frågan om en period av 
rannsakan som bör ha omfattat även de arbetslösas organisationer. I detta 
skönjs också en koppling till den intressekonvergens mellan LO och SAF 
som andra forskare pekat på.

Även om få frågor har blivit så genomlysta som arbetslöshetsfrågan har 
endast en begränsad mängd forskning handlat om de arbetslösas organi-
serade politiska agerande under mellankrigstiden. Det finns ingen övergri-
pande studie av företeelsen, däremot har vissa utsnitt berörts tidigare. 
 De arbetslösas föreningar berörs i Nödhjälp och samhällsneutralitet av 
Sven-Ola Lindeberg. Denna avhandling behandlar olika intressegrupper i 
anslutning till krisen i början av 1920-talet. Enligt Lindeberg hade arbets-
löshetsföreningarna en särprägel gentemot övriga studerade grupper (LO, 
SAF, Centralförbundet för Socialt Arbete och Sveriges Industriförbund) då 
de var helt motiverade av en tillfällig företeelse: arbetslösheten. Dessutom 
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var de ”i all huvudsak lokala enheter”. Som en följd av detta konstaterar han 
att föreningarna varit ”svåråtkomliga” och att skildringen av arbetslöshets-
föreningarna med nödvändighet blivit ”starkt impressionistisk”.9

 Bernt Kennerströms avhandling Mellan två internationaler är inte i 
första hand inriktad på de arbetslösas organisationer utan på Socialistiska 
Partiets utveckling under åren 1929–1937. I anslutning till partiet ägnar han 
även uppmärksamhet åt De arbetslösas centralkommitté, en organisation 
som i början av 1930-talet hade ambitionen att vara ett slags riksorgani-
sation för de arbetslösa. De arbetslösas centralkommitté hade enligt Ken-
nerström nära band till 1930-talsvänstern – och var en beståndsdel i den 
splittring som präglade vänstern under dessa år.10 
 I sin avhandling om arbetslöshetspolitik i Västerås under 1920-talet tar 
Rebecca Svensson upp de två arbetslöshetsföreningar som existerade i sta-
den under årtiondet. Vid sidan av De arbetslösas förening fanns här även De 
fackligt organiserade arbetslösas förening. Enligt Svensson arbetade de som 
utomparlamentariska påtryckarorganisationer mot statliga och kommunala 
myndigheter, liksom mot politiska organisationer. Hon uppfattar dessa på-
tryckningar som lyckade så till vida att socialdemokraterna genomdrev flera 
av kraven i stadsfullmäktige. Vid sidan av påtryckningsarbetet anordnade 
arbetslöshetsföreningarna även insamlingar, möten och föreläsningar.11

 Den mest omfattande studien av arbetslösas organisering i Sverige gäller 
De arbetslösas förening i Stockholm under år 1919. Studien, som gjorts av 
Lena Eriksson, utgörs av en artikel som ligger till grund för ett kapitel i hen-
nes avhandling från år 2004. Arbetslöshetsföreningen bedrev en ganska 
intensiv verksamhet under året, bl.a. avhölls medlemsmöten varannan dag. 
Föreningen agerade främst för att staden skulle starta arbeten, men den 
samlade även in pengar till sina medlemmar och verkade för en förkortad 
arbetsdag för att på så sätt kunna dela på arbetstillfällena.12

� Sven-Ola Lindeberg, Nödhjälp och samhällsneutralitet (Lund, 1968). De arbetslösas 
föreningar förekommer på flera ställen i avhandlingen. Citat s. 12 & 209. 

�0 Bernt Kennerström, Mellan två internationaler (Lund, 1974), 69 ff.
�� Rebecca Svensson, När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar maka-

dam (Uppsala, 2004), 153 ff & 160 f.
�� Lena Eriksson, ”De arbetslösas förening – förutsättningar för mobilisering och hand-

lingsutrymme 1919, en fallstudie i Stockholm”, Sociologisk forskning 1999, Supplement 
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 Tidsmässigt täcker de ovan nämnda studierna av svenska arbetslöshets-
föreningar överlappande delar av perioden. Medan Lindeberg studerar 
åren i början av 1920-talet granskar Kennerström åren i början av 1930-
talet. Erikssons artikel är begränsad till ett enda år, 1919, då de kriser som 
kännetecknade mellankrigstiden ännu inte drabbat landet och arbetsmark-
naden var relativt god. Svenssons studie gäller hela 1920-talet.
 De relaterade studierna ger viktiga skiftningar i bilden av de arbetslösas 
föreningar i Sverige under mellankrigstiden. En skillnad gäller organisa-
tionernas övergripande struktur. Avståndet är stort mellan, å ena sidan, 
den toppstyrda politiska organisation som Kennerström lyfter fram och, å 
andra sidan, de lokala arbetslöshetsföreningar med hundra- och tusentals 
arbetslösa som Svensson och Eriksson beskriver. I Lindebergs studie fram-
står de arbetslösas organisationer som ett mellanting: en närmast nationell 
rörelse med utpräglat lokal bas. En annan skillnad gäller vilket inflytande 
de arbetslösas föreningar hade. Svensson är den enda i sammanhanget som 
inte betraktar organisationsbildandet som en apart företeelse som enbart 
hade en marginell betydelse, utan också ett reellt inflytande. Erikssons stu-
die skiljer sig från de övriga genom att hon ställer frågor om förutsättning-
ar för mobilisering och handlingsutrymme samt att hon problematiserar 
arbetslösa som politiska subjekt. Vad hon låter framskymta är att de ar-
betslösa inte självklart ska sluta sig samman och agera politiskt. Eriksson är 
också den enda svenska historiker som tagit intryck av den internationella 
forskningen om arbetslösas politiska agerande.
 Arbetslöshetsföreningar har vid sidan av de ovan relaterade studierna 
också berörts i undersökningar som uppmärksammar de problem fören-
ingarna skapade för kommunalmännen vid tiden, inte minst de socialde-
mokratiska. Hans Wallentin menar exempelvis i en studie av arbetslösheten 
i Göteborg under 1920-talet att den kommunala arbetslöshetskommittén, 
som ansvarade för understödet till de arbetslösa, representerade en syn 
på arbetslöshet som stod aningen närmare de arbetslösas (i meningen De 
arbetslösas förening) än den som den statliga Arbetslöshetskommissionen 
(AK) ville att man skulle bedriva.13 

(1999); Lena Eriksson, Arbete till varje pris (Stockholm, 2004), kap. 6.
�� Hans Wallentin, Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet 
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 De tidigare studierna ger sammantaget ingen täckande bild av arbetslös-
hetsföreningarnas utveckling. Trots att de arbetslösa rimligen är centrala 
i mellankrigstidens arbetslöshetsfråga har deras organisationssträvanden 
och politiska kamp mycket lite studerats i den historiska forskningen.

Till skillnad från den sparsamma svenska forskningen har man i andra 
länder desto flitigare uppmärksammat de arbetslösa som politiska subjekt 
under mellankrigstiden. En första forskningstradition utgörs av studier i 
samtiden av arbetslöshetens politiska effekter på den enskilde. Dessa stu-
dier vägleddes framför allt av hypotesen att mellankrigstiden var industri-
kapitalismens djupaste kris och att de arbetslösa borde vilja omkullkasta 
samhället.
 Arbetslösas möjlighet att ägna sig åt politisk verksamhet ifrågasattes av 
psykologer och sociologer verksamma under mellankrigstiden, vilka ibland 
i studiesyfte själva levde bland de arbetslösa. Den kanske mest kända före-
trädaren för dessa studier är Marie Jahoda. Tillsammans med några andra 
forskare följde hon arbetslösa familjer i den österrikiska staden Marienthal. 
Under studiens gång övertygades hon om arbetslöshetens negativa inver-
kan på politiskt agerande. Skälen till detta kan kortfattat beskrivas i termer 
av den förskjutning från det normala livet som arbetslöshet gav upphov 
till.14

 I en annan uppmärksammad studie av ”den arbetslösa människan”, ut-
förd bland arbetslösa i Greenwich i England i början av 1930-talet, notera-
de den amerikanske sociologen E. Wight Bakke en allmän uppgivenhet hos 

(Göteborg, 1978), 101. Se även Kjell Östberg, Kommunerna och den svenska modellen 
(Stockholm, 1996), 183 ff. Nämnas bör några opublicerade uppsatser om enskilda 
arbetslöshetsföreningar. Samtliga slår fast föreningarnas komplexa relationer till 
arbetarrörelsen och att man från kommunalt håll hade svårt att hantera dem. Ulf 
Andréasson, ”Arbetslöshetspolitiken i Göteborg 1900–1940”, Uppsats vid Ekono-
misk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet (1998); Per Falk, ”Arbetslösas 
organisering och kamp”, Uppsats vid Historiska Institutionen vid Göteborgs Univer-
sitet (1983); Cecilia Persson, ”Gör det AK kräver”, Uppsats vid Historiska institutio-
nen vid Lunds universitet (1998).

�� Marie Jahoda m.fl., Die Arbeitslosen von Marienthal (Leipzig, 1933); Marie Jahoda, 
Employment and Unemployment (Cambridge, 1982); 
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de arbetslösa.15 I en liknande senare studie i New Haven i USA observerade 
Bakke en total desillusionering bland de arbetslösa vad gällde att agera po-
litiskt.16 
 De slutsatser de samtida arbetslöshetsforskarna drog var entydiga. Ar-
betslösa omvandlades inte till radikala samhällsomstörtare. Ytterst var 
massarbetslöshet samhällsintegrerande snarare än samhällsomdanande. 
 De pionjärinsatser som mellankrigstidens forskare utförde, där de poli-
tiska reaktionerna bara var en av flera dimensioner i analysen av arbetslös-
hetens effekter, har gett upphov till en hel sentida forskningsgenre.17 Delvis 
som en reaktion mot de tidigare studierna har ny forskning kring de ar-
betslösas organiserade politiska agerande vuxit fram under senare år. Utan 
att ifrågasätta de pionjärinsatser som Jahoda, Bakke m.fl. gjort bör man 
ändå nyansera bilden av arbetslöshetens effekter. Den tidigare forskning-

�� E. Wight Bakke, The Unemployed Man (London, 1933), 62 ff.
�� E. Wight Bakke, The Unemployed Worker (New Haven, 1940), 151. Flera andra studier 

finns på samma tema. Nämnas bör Men Without Work (London, 1938). I Sverige 
gjordes inga liknande samtida studier. Det närmaste var en statlig undersökning där 
man konstaterade att en av de första kostnaderna som de arbetslösa drog ner på 
var föreningsavgifter, böcker, tidningar o.d. SOS, Levnadsvillkor och hushållsvanor 
i städer och industriorter omkring 1933 (1938), 262. Inget i studien antyder att man 
kände till Marienthal eller någon annan av de andra studierna. I LO:s tidning Fack-
föreningsrörelsen (FR) refererades dock i en artikel till Bakkes studie i Greenwich. Ar-
tikelförfattaren efterlyste också en liknande undersökning i Sverige. G. Florén, ”Till 
arbetslöshetens psykologi”, FR 15:2 (1934), 225 ff.

�� Utifrån en svensk horisont se bl.a. Susanne Alm, The Resurgence of Mass Unemploy-
ment (Stockholm, 2001); Bosse Angelöw, Att berövas sitt arbete (Stockholm, 1988). 
Ulla Rantakeisu, Arbetslöshetens olika ansikten (Göteborg, 2002). De svenska studi-
erna har förvisso skilda metodiska ansatser, liksom andra skillnader, men på samma 
sätt som mellankrigstidens forskare intresserar de sig för olika konsekvenser av ar-
betslöshet. (I Angelöws fall handlar det om hotet om att bli arbetslös.) Det finns även 
en hel del sentida svensk forskning kring arbetslösa och politiskt agerande, fram-
förallt kopplad till 1990-talets arbetslöshet. Se t.ex. Per Adman, Social och politisk 
marginalisering (Uppsala, 2000); Per Adman, Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och 
politiskt deltagande (Uppsala, 2004); Susanne Alm, ”Massarbetslösheten återvän-
der – förutsättningar för och försök till organisering bland arbetslösa i 1990-talets 
Sverige” Sociologisk forskning 1999, Supplement (1999). En omarbetad version utgör 
också en del av Alms senare avhandling 2001, se ovan. Se även Jan Teorell & Anders 
Westholm, ”Var det bättre förr?”, SOU 1999:113.
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en grundade sig, menar exempelvis den brittiske arbetslöshetshistorikern 
Matt Perry, i ett allt för snävt behaviouristiskt synsätt där det bara existe-
rade två politiska reaktioner på arbetslösheten: apati eller revolution.18 
 Senare tiders studier har vanligen handlat om de arbetslösas organisa-
tioner i enskilda länder, främst USA, Storbritannien och Tyskland. Från en 
nordisk horisont har de arbetslösas politiska agerande rönt mest uppmärk-
samhet i Danmark och Norge. Några övergripande internationella ansatser 
har också gjorts. Den internationella dimensionen ska vi återkomma till i 
kapitel fyra för en närmare presentation.19

 Flera studier fokuserar på de svaga resurser som stod till de arbetslösas 
förfogande. För att kompensera detta sökte de stöd från andra mer resur-
starka aktörer, vanligen inom arbetarrörelsen. En studie på detta tema är 
Bread and Work av nämnde Matt Perry. Enligt honom var den främsta 
anledningen till att de arbetslösas organisation N.U.W.M. (National Unem-
ployed Workers’ Movement) inte skapade större politiska spänningar bris-
tande stöd från dem som fortfarande hade arbete. Massarbetslösheten hade 
försvagat positionen för de arbetande och underminerat deras stridsvilja. 
Enligt Perry vågade inte arbetarna av rädsla för att själva behöva sälla sig till 
de arbetslösas matköer vara solidariska med de arbetslösa.20 

�� Matt Perry, Bread and Work (London; Sterling Va, 2000), 78 ff, 187 & 198 f. På den-
na punkt har i flera sentida studier kritik riktats mot arbetslöshetsforskarna under 
mellankrigstiden. Se Paul Bagguley, From Protest to Acquiescence? (Basingstoke och 
London, 1991), 15 f; Richard Croucher, ”Communist Unemployed Organisations Be-
tween the World Wars”, Archiv für Sozialgeschichte 30 (1990), 584; Anthony McElli-
got, “Mobilising the Unemployed”, i Richard J. Evans & Dick Geary red., The German 
Unemployed (London, England & Sydney, Australien, 1987), 229.

�� För vidare litteraturhänvisning, se fotnoter i kapitel fyra.
�0 Perry (2000), 199 f. Dessutom, menar Perry, var den politiska stabiliteten ett resultat 

av att mellankrigstiden i stora delar av det övriga brittiska samhället, särskilt för dess 
mellersta och övre skikt, var en period av relativt ekonomiskt välmående. Till studier 
som lyfter fram de arbetslösas svaga resurser kan också Ingar Kaldals undersökning 
om krisen och politiken i Norge i början av 1920-talet hänföras. Kaldal menar att de 
arbetslösas radikalisering inte kunde följas upp med politisk kraft till följd av deras 
svaga position på arbetsmarknaden, vilket gjorde att de saknade en verklig aktions-
bas. Ingar Kaldal, Krisepolitikk og ideologi (Trondheim, 1981), kap. 3. Liknande analys 
gör Kaldal även i artikeln ”Foreiningar for arbeidslause i mellomkrigstida”, Tidskrift 
for arbeiderbevegelsens historie 8:1 (1983).
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 Andra mer sentida studier betonar att kommunisterna försökte använda 
de arbetslösa för sina politiska syften, men misslyckades till följd av de ef-
fekter som arbetslösheten medförde på den enskilde. Argumentationen i 
dessa studier bygger till viss del på samma syn på konsekvenserna av ar-
betslöshet som Jahoda, Bakke med flera framhöll med resignation som en 
viktig beståndsdel.21 
 En grundläggande utgångspunkt i denna avhandling är att arbetslöshet 
inte automatiskt leder till politisk apati, så som många av arbetslöshets-
forskarna under mellankrigstiden menade. De arbetslösas organisations-
strävanden och politiska kamp kan inte heller ses som en enkel funktion 
av arbetslöshetens toppar och dalar. Studien utgår från att den enskildes 
reaktioner på arbetslösheten måste ses utifrån händelser och förändrat 
politiskt medvetande. Det innebär inte att arbetslöshetens konsekvenser 
för den enskilde var oväsentliga. Effekterna av arbetslöshet på individnivå 
kommer att närmare diskuteras i kapitel tre. 
 Vidare menar jag att de arbetslösas politiska agerande på en kollektiv 
nivå i första hand ska betraktas utifrån samspelet med den miljö som de 
verkade i. Vissa aspekter i historien kring de arbetslösas organisationer 
tycks vara gemensamma oavsett land. Så gott som samtliga sentida inter-
nationella studier binds samman av att de ägnar betydande uppmärksam-
het åt arbetarrörelsen. Detta kan också kännas igen från litteraturgenom-
gången från en svensk horisont. Relationerna till arbetarrörelsen är också 
ett huvudtema i denna avhandling. 

en tolkninGsrAm

Mitt ärende handlar till stor del om att se vilka aktörer som påverkade de 
arbetslösas organisationssträvanden och politiska kamp. Till min hjälp har 
jag den studie som på många sätt initierade den moderna forskningen om 
de arbetslösas organisationer: Frances Fox Pivens och Richard A. Clowards 
Poor People’s Movements. Som antyds av undertiteln till studien, Why They 

�� Se exv. Konrad Lorenz, “Arbeidslöse som revolusjonaer kraft?“, Tidskrift for arbeider-
bevegelsens historie 8:1 (1983); McElligot, (1987); Paul Mattick, Krise og arbejdsløshed 
(1937), dansk översättning (Köpenhamn, 1973). 
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Succeed, How They Fail, handlar den om kritiska faktorer i sociala rörelsers 
utveckling – vilket åskådliggörs med flera historiska exempel. En av de so-
ciala rörelser som författarna analyserar är mellankrigstidens amerikanska 
arbetslöshetsrörelse.22 Startpunkten är att krisen under mellankrigstiden 
medförde stora rubbningar av de rutiner som kretsade kring arbete, famil-
je- och samhällsliv. De omfattande personliga problem som arbetslösheten 
medförde blev en samhällsfråga – snarare än en individuell fråga – vilket 
i sin tur var en utlösande faktor för skapandet av en proteströrelse bland 
arbetslösa. Låt mig först lite närmare presentera deras modell för att sedan 
kritiskt diskutera vissa aspekter av den.
 I ett större perspektiv handlar Piven och Clowards studie om möjlighe-
terna att underifrån påverka industrikapitalismen. Ytterst försöker de visa 
på kapitalismens förmåga att inte bara övervinna krafter som utmanar den, 
utan att också återföra det politiska och sociala systemet till ett samhälle-
ligt jämviktsläge. De betonar starkt den disciplinerande och systemrepro-
ducerande aspekten av industrikapitalismen. 
 Piven och Cloward pekar även på den svaga förhandlingsposition, eller 
brist på resurser om man så vill, som arbetslösa har. Ett uttryck för det är 
spontaniteten i de arbetslösas agerande och instabiliteten hos deras organi-
sationer. Författarnas konklusion kring detta är spektakulär. De menar att 
i rörelsernas tidiga faser, när bristen på organisation är som störst och ak-
tionerna mer eller mindre spontana, är de som mest effektiva, på så sätt att 
de sociala rörelserna har störst möjlighet att påverka den förda politiken. 
Den enda reella resurs de arbetslösa har till sitt förfogande är nämligen att 
i stort antal gå ut på gatorna och skapa så omfattande oro som möjligt. 
 Formella organisationer med uttalade målsättningar, när sådana så små-
ningom etableras, inverkar därför negativt på de arbetslösas möjligheter 
till politiska framgångar. Sådana organisationer integrerar de arbetslösa i 
konventionell politik och tvingar dem tillbaka till sin svaga position. 

Under de korta perioder då folks indignation är väckt, när de är beredda att 
utmana de auktoriteter de vanligen böjer sig för, under dessa korta perioder 

�� Frances Fox Piven & Richard A. Cloward, Poor People’s Movements (New York, 
1977). 
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då de lägsta grupperna utövar någon form av press på statsmakterna, eskalerar 
vanligen inte de som kallar sig ledare kraften i protesterna. Det gör de inte 
eftersom de är upptagna av att försöka bygga upp och hålla igång outvecklade 
formella organisationer i övertygelsen att dessa organisationer ska komma att 
växa och bli inflytelserika.23

Uttryckt med andra ord: i stället för att rikta sin energi mot att mobilisera 
de arbetslösa, fokuserade ledarna på att bygga organisationer och agera 
mot nationella maktstrukturer. 
 En annan aspekt av Pivens och Clowards modell gäller bemötandet 
från övriga samhället, eller snarare relationerna till andra aktörer. Förfat-
tarna använder det för svenskan svåröversättliga benämningen ”élites”, vil-
ket avser framför allt socialt och ekonomiskt mer priviligerade grupper än 
de arbetslösa. Huvudpoängen är att sociala rörelser ”avväpnas” av dessa 
élites som inte vill se ökad social och politisk oro i massarbetslöshetens 
spår. När det gäller de specifika mekanismer som gör att oroshärdarna 
återinförs i det övergripande systemet pekar Piven och Cloward särskilt 
ut två. 
 Den ena är de förändringar som élites gör i den miljö de sociala rörel-
serna verkar i. Framför allt sker detta genom att myndigheterna beviljar 
eftergifter så att det som de protesterande eftersträvat till viss del uppnås. 
När proteströrelsen försvinner sker dock samma sak även med dessa för-
måner, även om eftergifterna kan vara i bruk länge efter det att protesterna 
avklingat. De förändringar som trots allt blir kvar är, enligt författarna, så-
dana som den historiska utvecklingen redan medgett. Slutsatsen blir att en 
organisering bland arbetslösa därför tjänar den ekonomiska och politiska 
elitens syften, nämligen att stabilisera den sociala situationen och återin-
föra de arbetslösa i det övergripande politiska och sociala systemet. Utifrån 
Piven och Cloward stöder, eller åtminstone inte motsäger, de arbetslösas 
agerande genom sina organisationer intressena hos élites.
 Den andra mekanismen för élites att pacificera sociala rörelser går ut på 
att förändra själva rörelsen. Här lyfter författarna fram ett flertal olika sätt. 
Det kan röra sig om fackföreningsledare som kväser uppror. Men det kan 
också röra sig om politiska reformer av olika slag. Piven och Cloward lyfter 

�� Ibid., (1977), xi-xii. Förf. översättning.



24

kApitel 1

bl.a. fram sådana som höjer konsumtionen och stabiliserar ekonomin, och 
som kan ha vidare positiva effekter på de arbetslösas attityder.
 Låt oss se kritiskt på modellen. 
 Påståendet att en organisering av de arbetslösa motverkar politiskt infly-
tande har väckt kritik. Det var snarare så, menar historikern Eric J. Hobs-
bawn, att utan någon form av organisering saknade de arbetslösa möjlighet 
att formulera sina målsättningar och riskerade att redan från början att ham-
na vid sidan om utan några möjligheter att påverka det politiska skeendet.24 
 Denna kritik av Piven och Cloward är med stor sannolikhet befogad, 
men faller vid sidan om syftet här. Jag har inte för avsikt att studera huru-
vida sociala rörelser generellt sett får störst inflytande genom en organi-
sering eller om detta egentligen är hämmande. Däremot menar jag att de 
arbetslösas svaga resurser inte automatiskt leder till att de saknar möjlighet 
att påverka.
 En annan och i detta sammanhang därför mer relevant kritik är att Piven 
och Cloward förutsätter en brist på flexibilitet i det övergripande systemet 
och att det enbart reproducerar status quo. Att arbetslösa ska organisera 
sig framstår som meningslöst eftersom de inte besitter någon egentlig po-
litisk kraft. Utifrån denna kritiska ståndpunkt har hävdats att Pivens och 
Clowards modell blir allt för strukturdeterministisk.25 Det spelar ingen roll 
vad de arbetslösa gör då resultatet redan är förutbestämt. Denna kritik fin-
ner jag motiverad. De arbetslösas agerande kan få stor samhällelig bety-
delse men kan också vara helt betydelselöst på lång sikt. Huvudpoängen 
är att det inte är bestämt i förväg utan avgörs i ett samspel med övriga 
samhället.
 En ytterligare form av kritik har framförts av Steve Valocchi. Han hävdar 
att anledningen till att de arbetslösa i USA inte förmådde agera effektivt 
efter 1933 var att ”The New Deal” skapade en ny situation som medförde 
att de arbetslösas organisationer behövde förändras, vilket de till följd av 
sin splittrade inre struktur inte var kapabla till.26 Valocchis argumentation 

�� Se Eric J. Hobsbawn, Worlds of Labour (London, 1984), 284.
�� Bagguley (1991), 23 ff.
�� Steve Valocchi, ”The Unemployed Workers Movement of the 1930s”, Social Problems 

37:2 (1990).
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pekar således bort från élites som begränsande faktor för de arbetslösas 
organisationer. I stället ska svaret finnas i den interna organisationsstruk-
turen, som i det amerikanska fallet var djupt splittrad mellan olika politiska 
grupperingar. Som kommer att framgå är invändningen av stor vikt för det 
svenska exemplet då politisk splittring kännetecknade situationen under 
den aktuella perioden. Däremot menar jag att denna hade mindre bety-
delse än det tryck som elités utövade.
 Sammanfattningsvis visar Pivens och Clowards modell – med några 
modifieringar – tre saker med relevans för denna studie. För det första 
har arbetslösa på egen hand enbart tillgång till små resurser för att bedriva 
politisk kamp, men att detta inte självklart leder till att de saknar möjlighet 
att påverka. För det andra att andra grupper med större resurser till sitt 
förfogande än de arbetslösa försöker neutralisera denna typ av rörelser ge-
nom att åstadkomma förändringar i den sociala miljö de verkar i. För det 
tredje pekar modellen på att de mer resursstarka aktörsgrupperna försöker 
neutralisera de arbetslösa genom att åstadkomma förändringar i själva rö-
relsen. 
 Till resonemanget ska tilläggas att likaväl som det finns grupper som 
försöker neutralisera sociala rörelser – vilket är Pivens och Clowards hu-
vudfokus – finns det också grupper som har intresse av att bistå dem. För 
arbetslösas organisationer har sådana aktörer särskilt stor betydelse då de 
på egen hand besitter små egna resurser. För denna studie innebär det att 
aktörer som stödde de arbetslösas organisationssträvanden och politiska 
kamp är lika viktiga att följa som de aktörer som motverkade strävandena.

fråGor, Arbetssätt och AvGränsninGAr

Ur bilden av forskningsläget framtonar att arbetslöshetsfrågan under mel-
lankrigstiden rönt stor uppmärksamhet, men att de arbetslösas organisa-
tioner endast fått litet intresse. Anledningen till den begränsade uppmärk-
samheten kan sannolikt hänföras till den svåröverblickbara uppbyggnaden 
av dessa föreningar. Forskningsbilden är dessutom på ytan i vissa delar 
motsägelsefull. Det begränsade svenska intresset står också i kontrast till 
den uppmärksamhet de arbetslösas organisationer fått i andra länder. 
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 Det är nu dags att precisera några av de frågor som inramar studien. Till 
det första syftet, att kartlägga fenomenet, hör frågor om hur denna rörelse 
bland arbetslösa i Sverige under mellankrigstiden uppstod och utveckla-
des. Andra frågor rör dess omfång, utbredning, sammansättning, struktur 
och verksamhet, liksom frågan om vilka faktorer man inom arbetslöshets-
föreningarna såg som orsak till arbetslösheten. En annan intressant fråga 
i sammanhanget gäller hur det svenska fenomenet förhöll sig till liknande 
rörelser av arbetslösa i andra länder. Kan man hävda att det var en del av en 
internationell företeelse? 
 De arbetslösas organisationssträvanden och politiska kamp blir knap-
past begriplig om man bara följer rörelsens egna, så att säga inre, föreha-
vanden. Dessa måste sättas i relation till andra grupperingar och deras vär-
deringar. Organisationssträvandena och den politiska kampen utvecklades 
genom dessa ömsesidiga möten, i räckan av reaktioner och motreaktioner. 
Studiens andra huvudsyfte är att utreda hur relationerna till andra aktö-
rer utvecklades och påverkade de arbetslösas organisationsbildande, att 
relatera deras politiska kamp till ett större sammanhang. Perspektivvalet 
underbyggs av de forskningsresultat som särskilt pekat ut förhållandena 
till olika delar av arbetarrörelsen. Hur såg man från olika håll inom arbe-
tarrörelsen på de arbetslösas organisationer? Hur agerade man mot dem? 
Går det utifrån det centrala studieobjektet även att säga något om arbetar-
rörelsens organisationer och deras agerande i arbetslöshetsfrågan, särskilt i 
anslutning till krispolitiken? Intressantast i sammanhanget är LO och SAP, 
men också övriga delar av arbetarrörelsen. 
 Det finns en överhängande risk att som historiker, i meningen efterföl-
jande betraktare med facit i hand, använda sitt kunskapsmässiga överläge 
mot de historiska aktörerna. Undersökningen riskerar begränsas till att 
enbart se restriktioner för aktörernas agerande. En viktig uppgift för his-
torikern synes mig i stället vara att ta sina aktörers analyser och framtids-
bedömningar på allvar, även om hon ur ett sentida perspektiv vet bättre än 
vad de gjorde. Göran B. Nilsson har uttryckt detta som att skriva historia 
framlänges.27 
 Det finns beröringspunkter mellan Nilssons metodhållning och den 

�� Göran B. Nilsson, Den lycklige humanisten (Stockholm, 1990), 50 f.
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strömning inom arbetslivsforskning som brukar förknippas med E.P. 
Thompson som förgrundsgestalt. Hans studie The Making of the English 
Working Class från 1963 är en klassisk uppgörelse med ett tidigare struktu-
rellt sätt att förhålla sig till klassformering. Thompson flyttade fokus bort 
från framanalyserade sociala strukturer till att lägga tonvikt på lokal erfa-
renhet och aktivitet. Han kan sägas ha satt arbetarnas erfarenheter i cen-
trum för analysen av ett framväxande klassmedvetande.28 
 Jag finner det dock svårt att på motsvarande sätt som Thompson, som 
studerade formering av arbetarklass, se arbetslösa som en särskild klass. 
Arbetslöshet kan i stället ses som en temporär kollektiv identitet, som för-
visso inte var lika stark som klass- eller yrkesidentiteten, men som kunde 
ges en relativ stabilitet, särskilt i den mån den institutionaliserades.29 Re-
lationen mellan att vara ”arbetslös” och att vara ”arbetare” kommer vi att 
återkomma till. Det fanns en spänning under tidsperioden mellan begrep-
pen som är av intresse; kan man sägas vara ”arbetare” om man närmast 
permanent saknar arbete? De begreppsliga spänningen korrelerade med 
sociala spänningar som arbetare respektive arbetslösa utvecklade.
 Den svenska undersökning som ligger närmast det metodiska tillvä-
gagångssättet för denna studie är Göran Salmonssons avhandling Den 
förståndiga viljan från 1998. Salmonsson studerar Svenska Järn- och me-
tallarbetarförbundet under åren 1888–1902 och utifrån detta vill han säga 
något om klassformering under denna tid. I studien menar han att om 
arbetare organiserar sig i termer av klass är det inte primärt ett steg i en 
klassformeringsprocess, ”utan snarare ett inslag i den process varigenom 
en specifik innebörd av arbetarklass produceras och befästes”. Med det 
avses att organisationen, i Salmonssons fall Svenska Järn- och metallar-
betarförbundet, vilar på en bestämd veklighetsbeskrivning och att orga-
nisationen blir bärare av en institutionalisering av en samling normer och 
principer för handlandet som utgår från denna föreställning om verklighe-
ten.30

�� Edward Palmer Thompson, The Making of the English Working Class (London, 
1963).

�� Jfr Håkan Thörn, Rörelser i det moderna (Stockholm, 1997), 33.
�0 Göran Salmonsson, Den förståndiga viljan (Uppsala, 1998). Citat s. 280.
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 På delvis motsvarande sätt vill jag se formeringen av arbetslösa och de-
ras organisationer, men detta måste kompletteras med hur andra aktörer 
förhöll sig till processen. Låt oss exemplifiera. ”Arbetslös” har inte en his-
toriskt given innebörd, utan avgjordes i ett historiskt sampel mellan in-
stitutioner och olika aktörer, inklusive de arbetslösa själva genom deras 
organisationer. Det handlar således inte bara hur de arbetslösa, bland annat 
genom sina organisationer, själva beskrev sin verklighet utan också hur and-
ra beskrev den. För att exemplifiera vidare kan det sägas att det historiskt 
har funnits en dragkamp mellan att se arbetslöshet som ett tillstånd orsakat 
av konjunkturella och strukturella faktorer alternativt som ett tillstånd vars 
orsaker till stor del kan återföras till individuella egenskaper, exempelvis 
lättja eller att vilja ha högre lön än sitt egentliga arbetsmarknadsvärde. I det 
senare fallet blir arbetslöshet närmast ett självvalt tillstånd eftersom man 
avstår från lönearbete av olika skäl, medan det i det första fallet handlar om 
processer med liten möjlighet för den enskilde att påverka. Denna kamp 
om kategoriernas innebörd får i fallet ”arbetslös” sägas pågå ännu idag, 
även om begreppet har en stabilare definition än under mellankrigstiden. 
Samtidigt kan denna process inte frikopplas från samhällsutvecklingen i 
övrigt. De begreppsliga och samhälleliga utvecklingslinjerna gick parallellt 
och bör betraktas som två sidor av samma mynt.31

 Salmonsson har större ambitioner med sin metodansats än vad som 
väglett denna studie. För honom infogas tillvägagångssättet i teoribild-
ningen kring klassformeringsproblematiken med referenser till Thompson. 
För denna studies räkning handlar det snarast om ett förhållningssätt, vars 
kärna kan sammanfattas som att ta aktörer på allvar och att inte skriva his-
torien i ett allt för uppenbart efterhandsperspektiv. Fullt ut – måste erkän-
nas – är metoden omöjlig att tillämpa, men som ambition för en historiker 
finner jag den lovvärd.
 I framställningen har större tyngd getts åt den centrala nationella ni-
vån på bekostnad av de lokala perspektiven. Detta beror på att det centrala 
skeendet haft större betydelse för utvecklingen i dess helhet. Det innebär 

�� En uppsats med bäring på detta som gjort intryck på mig är Reinhart Koselleck, ”So-
cial History and Conceptual History”, The Practice of Conceptual History (Stanford, 
USA, 2002).
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inte att utvecklingen i enskilda föreningar varit oviktig. Tyngdpunkten i de 
arbetslösas organisering var dessutom hela tiden på lokal nivå, och en in-
trängande fallstudie av en enskild förening skulle säkerligen ge relief åt den 
bild jag presenterar.
 Under arbetet med denna avhandling har jag slagits av att det på natio-
nellt plan saknades tydliga profiler bland dem som engagerade sig i rörel-
sen bland de arbetslösa. I framställningen har det lett till att de flesta ut-
talanden som härstammar från personer inom arbetslöshetsföreningarna 
saknar avsändarnamn. I stället har jag valt att hänvisa till vilken förening 
som han företrädde. (Det kan redan här påpekas att det finns en tydlig ge-
nusaspekt på de arbetslösas föreningar under mellankrigstiden: den över-
väldigande majoriteten av medlemmarna var män och de flesta som talade 
i föreningarnas namn var också män, vilket kommer att diskuteras mer 
utförligt i studien.) Mer välkända personer från arbetarrörelsen har dock 
namngivits i den löpande texten. 
 Vad gäller avgränsningar för studien är en första tidsmässig. Den period 
som omfattas har hittills kallats för mellankrigstiden. I själva verket gäl-
ler intresset en del av denna period. Startpunkten tas senhösten 1920, då 
arbetsmarknaden dramatiskt försämrades och de arbetslösa i större skala 
började bilda arbetslöshetsföreningar. Slutpunkten har satts till 1934. Att 
detta årtal valts i stället för 1939 beror på att de arbetslösas organisationer 
då i praktiken hade försvunnit som aktörer i arbetslöshetsfrågan, trots att 
arbetslösheten fortfarande var hög och att det fanns verksamma arbetslös-
hetsföreningar.
 En andra avgränsning är mot de organisationer som de icke bofasta ar-
betslösa, s.k. luffare, bildade.32 Denna avgränsning motiveras av att dessa 
bara samlade vissa grupper av arbetslösa, men också därför att organisatio-
nerna inte kan sägas ha ingått i mellankrigstidens rörelse av de arbetslösa. 
 En tredje avgränsning gäller vilka aktörer som lyfts fram. De som kom-
mer att uppmärksammas är, förutom de arbetslösas organisationer, i prin-
cip sådana som kan sägas höra hemma inom arbetarrörelsen. Borgerliga 

�� Luffarnas organisationer var aktiva under delar av mellankrigstiden och anordnade 
nationella konferenser, s.k. luffarriksdagar. Se Björn Fougner, Luffarriksdan och luf-
farkungen (Stockholm, 1984).
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aktörer hade stor betydelse för arbetslöshetsfrågans utveckling i stort, men 
var inte lika intressanta i relation till arbetslöshetsföreningarna. 
 Avslutningsvis ska det understrykas att det inte har varit min avsikt att 
ge en heltäckande bild av mellankrigstidens arbetslöshetsfråga. Den egent-
ligen viktigaste vattendelaren gick mellan arbete och kapital. Denna studie 
behandlar uteslutande ”arbetssidan”, där skiljelinjen vid tidpunkten snarare 
gick mellan en reformistisk och en mer revolutionär tradition.

mAteriAlsituAtion

Att bedriva historisk forskning kring arbetslöshet medför en speciell pro-
blematik. Att förlora arbetet frammanar vanligen inte nedteckningar av 
de arbetslösa själva. Trots de många arbetslösa under årtiondena mellan 
världskrigen får det material som producerats av dem om sin situation sä-
gas vara förvånansvärt magert. Här utgör det material som de arbetslösas 
föreningar lämnat efter sig en nästan outnyttjad källa, som dock behöver 
diskuteras kritiskt.
 En misstanke som är svår att frigöra sig från är att arbetslöshetens elän-
de överskattats i föreningarna. Eländesbeskrivningar skulle kunna fungera 
som ett slagträ för att få t.ex. ökad tilldelning av understöd – eller rent 
allmänt få en ökad förståelse för de arbetslösas situation. Det finns dock 
inga skillnader mellan redogörelserna i arbetslöshetsföreningarna och 
skildringar av arbetslöshet i andra samtida källor. Inte heller kan man finna 
några iögonfallande olikheter mot dem som nedtecknats i efterhand. Vikti-
gare är att de använda källornas beskrivningar ligger i linje med vad forsk-
ningen pekat ut. Tendenserna till överdrifter av eländet utgör därför inte 
något större källkritiskt problem.
 Det är heller inte arbetslöshetens effekter utan en rekonstruktion av den 
historiska utvecklingen av de arbetslösas organisationer som är av störst 
intresse här. Då denna rörelse av arbetslösa får sägas ha varit flyktig har 
flera olika källor kommit till användning. Störst betydelse har givits åt rös-
terna från arbetslöshetsföreningarna själva, så som de framkommit i mö-
tes- och konferensprotokoll, skrivelser, föreningstidningar o.d. 
 För att rekonstruera den nationella nivån – som är studiens hvudfokus 



31

inledninG

– har protokoll från konferenser använts som huvudmaterial. Detta har jag 
kompletterat med material från enskilda arbetslöshetsföreningar.
 En svårighet med att rekonstruera rörelsen har varit arkivsituationen. 
I Nationella Arkivdatabasen (NAD) återfinns drygt hundra olika lokala 
arbetslöshetsföreningar som var verksamma under någon del av mellan-
krigstiden. Det innebär att så många föreningar efterlämnat material i nå-
got arkiv, företrädesvis folkrörelse- och föreningsarkiv. Databasen är dock 
inte fullständig – antalet motsvarar bara en del av alla föreningar under pe-
rioden. Flera arkivarier som jag kommit i kontakt med under arbetets gång 
har betecknat denna typ av material som sådant som ”ofta blir liggande på 
vinden hos en styrelsemedlem och så småningom kastas”. Materialsituatio-
nen är också sannolikt ett bidragande skäl till varför så lite forskning ägnats 
de arbetslösas organisationer.
 I princip var inget geografiskt område i Sverige mer benäget att bilda ar-
betslöshetsföreningar än något annat. Däremot är arkivlämningarna bättre 
i den södra hälften av landet, vilket gör att arbetslöshetsföreningar från 
Sundsvall och söderut är mer förekommande i studien.
 Ett annat metodmässigt dilemma har varit arkivmaterialets skiftande 
omfattning. Medan vissa arbetslöshetsföreningar kan uppvisa i stort sett 
fullständiga och noggrant nedtecknade mötes- och styrelseprotokoll, verk-
samhetsberättelser, medlemsförteckningar, skrivelser m.m. under hela 
verksamhetstiden, finns det tyvärr fler exempel på motsatsen; arkivläm-
ningar som är ofullständiga såväl i omfång som i tid. Att somliga arbetslös-
hetsföreningar använts mer i framställningen än andra beror huvudsakli-
gen på att materialet hos dem varit mer fullständigt. I vissa fall beror det på 
att dessa föreningar spelat en viktigare roll.
 För att kompensera för huvudmaterialets stoffmässiga tillkortakom-
manden har annat material kommit till användning, främst från fackfören-
ingar och partier inom arbetarrörelsen. Att systematiskt gå igenom aktörer 
utanför arbetarrörelsen skulle inte vara arbetsekonomiskt då de i liten ut-
sträckning uppmärksammade de arbetslösas organisationer. Material från 
organisationer inom arbetarrörelsen har även använts för att spegla dessa 
organisationers förhållningssätt och agerande i förhållande till de arbetslö-
sas föreningar. 
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 Ett ytterligare material som kommit till användning med koppling till ar-
betslöshetsföreningarna är de tidningar som föreningarna själva gav ut. Des-
sa utgör en rik och outnyttjad källa för studier av de arbetslösas egna upple-
velser. Tidningarna var ofta lokalt publicerade med syfte att skaffa pengar till 
understöd åt föreningsmedlemmarna. Oavsett var i landet de publicerades 
gick de oftast under namnet Den arbetslöse och bestod av en blandning av 
redogörelser för fattigdomen, agitation för de arbetslösas sak, uppmaningar 
att skänka pengar till föreningen, litterära texter, korsord och annonser. 
 En typ av material som har brukats för att kompensera för brister i det 
primära arkivmaterialet är tidningsuppgifter. Ett användningsområde för 
dessa har varit som källa för åsikter som återspeglar vissa stämningar, par-
tiopinioner o.d. Sådan användning är föga problematisk. Men tidnings-
uppgifter har också brukats för att skildra specifika händelser. En sådan 
användning är ur ett källkritiskt perspektiv inte oproblematisk: redogörel-
ser kan mycket väl påverkas av tidningens politiska ståndpunkter. I de fall 
där tidningsreferat gått att kontrollera mot mötesprotokoll har referaten 
visat hög grad av överensstämmelse. När flera tidningar skildrar samma 
händelseförlopp visar de också stor likhet, även om tolkningarna av förlop-
pen skiljer sig. Det stod helt enkelt för mycket på spel för att komma med 
lögner, vilka lätt kunde genomskådas.33

 Låt oss återvända till arkivlämningar som härrör direkt från de arbets-
lösas organisationer. Huvudintrycket är att protokollen var sakliga och att 
nedtecknarna ansträngt sig för att ge korrekta versioner av diskussioner 
och händelseutveckling. Men det finns också exempel på motsatsen; pro-
tokoll med en närmast tendentiös ton. På en nivå är de skiftande karaktä-
rerna på de arbetslösas röster inte något bekymmer. Det emotionellt starka 
materialet kan t.o.m. vara en tillgång som balans åt den spridda uppfatt-
ningen att arbetslösheten inte hade någon inverkan på dem som drabbades 
och att arbetslösa var oförmögna till politiskt handlande. Materialet visar 
på en större komplexitet i reaktionerna på förlusten av lönearbete. På en 
annan nivå är de skiftande rösterna problematiska eftersom protokollen 
använts till att skildra specifika händelseutvecklingar. Det källmaterial som 

�� För en fördjupad diskussion om dagstidningar som källmaterial hänvisas till Kaldal 
(1981), 8 ff.
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präglas av en objektiv ton har i detta avseende faktiskt inneburit ett be-
svärligare källkritiskt problem än det mer tendentiösa. Den sakliga tonen 
kan mycket väl vara falsk och dölja underliggande syften.34 Det finns alltså 
ingen anledning att sänka ambitionerna på den källkritiska granskningen 
för den ”objektiva” typen av arkivmaterial. 

terminoloGi och innehåll

Innan jag översiktligt presenterar innehållet i de följande kapitlen ska något 
sägas om terminologin. En viktig fråga som inställer sig är hur man ska be-
nämna de arbetslösas organiserade politiska agerande. Problemet är att det 
i svenska språket inte finns någon vedertagen benämning, vilket för denna 
studies räkning krävt någon form av språklig innovation.
 Viss hjälp går att hämta från den utländska litteraturen. Motsvarande 
fenomen har i den tyskspråkiga forskningen omväxlande kallats ”Erwerbs-
losenbewegung” och ”Arbeitslosenbewegung”. I engelskspråkiga länder går 
samma fenomen under namnet ”unemployed movement”. På norska har 
namnet ”arbeidslauserörsla” använts, vilket överensstämmer med de tyska 
och engelska uttrycksformerna.35 Detta skulle på svenska lämpligen över-
sättas med ”arbetslöserörelsen”.
 Det finns också en alternativ benämning. På danska har ett annat uttryck 
kommit till användning för att beskriva samma fenomen; ”arbejdsløsheds-
bevægelsen”. Detta skulle motsvara ”arbetslöshetsrörelsen” på svenska.36

�� För en diskussion om protokoll som källmaterial se Lars-Åke Engblom, Arbetarpres-
sen i Göteborg (Göteborg, 1980), 382 ff. 

�� ”Unemployed movement” är den genomgående benämningen i all engelskspråkig 
litteratur. Exempelvis skriver Richard Croucher i We Refuse to Starve in Silence (Lon-
don, 1987), 202, att “after two decades of unremitting propaganda, agitation and 
struggle, the unemployed movement was quietly buried”. Vanligt förekommande är 
också ”unemployed workers’ movement”, vilket var en del av namnet på den domine-
rande brittiska arbetslöshetsorganisationen: National Unemployed Workers’ Move-
ment. För tyska exempel se Klaus Dettmer, Arbeitslose in Berlin (Berlin, 1977); Rose-
Marie Huber-Koller, ”Die kommunistische Erwerbslosenbewegung in der Endphase 
der Weimarer Republik”, Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie 10 (1977). För 
den norska benämningen se Kaldal (1983). 

�� Det finns ett flertal danska studier som använder begreppet i titeln, exempelvis Lise 
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 I denna studie har jag valt den senare benämningen, ”arbetslöshets-
rörelsen”, bland annat därför att det var en term som i samtiden ibland 
användes för de arbetslösas sammanslutningar. Ett annat skäl är att detta 
uttryck tidigare har använts i några svenska studier, om än i förbigående.37 
”Arbetslöshetsrörelsen” gör sig dessutom bättre på modern svenska än ”ar-
betslöserörelsen”.38

 Ett problem med ”arbetslöshetsrörelsen” är att uttrycket kan ge asso-
ciationer till andra rörelser såsom nykterhetsrörelsen eller väckelserörel-
sen. Dilemmat består i att förleden säger något om vad rörelserna strävade 
efter, det vill säga ökad nykterhet respektive andlig väckelse. Risken med 
”arbetslöshetsrörelsen” blir då att det kan uppfattas som att de arbetslösa 
genom sin organisering eftersträvade arbetslöshet – vilket självklart inte 
var fallet. 
 Det är inte heller självklart att de arbetslösas organisationer under mel-
lankrigstiden över huvud taget ska ges bestämningen ”rörelse”. T.ex. menar 
Sven-Ola Lindeberg, vars avhandling lyftes fram i forskningsöversikten, att 
”enhetligheten saknas” bland de svenska arbetslöshetsföreningarna i början 
av 1920-talet.39 Lindeberg menar att det fanns betydande lokala skillnader 
mellan föreningarna beroende på att de var just lokalt uppbyggda. Om man 
drar ut linjerna av resonemanget så blir det missvisande att på nationell 
nivå tala i termer av en ”rörelse”.
 Lindebergs konstaterande är förvisso delvis riktigt, men den lokala upp-
byggnaden var också ett av arbetslöshetsrörelsernas kännetecken i andra 
länder. Det har inte hindrat forskningen i dessa länder från att tala om en 
rörelse bland de arbetslösa. Det var också betydligt mer som förenade än 
som skilde arbetslöshetsföreningarna åt. Man kan t.ex. jämföra med skarp-
skytterörelsen; en frivillig militär organisation som verkade i lokala fören-

Lotte Kirkemoe Kirkemol, ”Arbejdsløshedsbevægelsens og fagoppositionens kamp 
mot arbejdsløsheden 1931–1935”, Århus universitet, Historisk institut (1979).

�� Se Bosse Angelöw, Att vara arbetslös (Nybro, 1983), 86; Gunnar Olofsson, Mellan 
klass och stat (Lund, 1979), 196. 

�� En internetsökning på de två begreppen, utförd 020113, gav sju träffar på ”arbetslös-
hetsrörelsen” och inga på ”arbetslöserörelsen”. Träffarna syftade framförallt på ar-
betslösas organisationssträvanden under 1990-talet.

�� Lindeberg (1968), 209. Se även Eriksson (2004), 238.
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ingar på 1860- och 1870-talen och som på den nationella nivån uppfattades 
i termer av en rörelse.
 Med arbetslöshetsrörelsen ska alltså förstås organisationer uppbyggda 
av arbetslösa och som utifrån detta handlade organiserat för att uppnå 
vissa målsättningar.
 Hur ska man då övergripande se på denna rörelse i Sverige? Arbets-
löshetsrörelsen var en i tiden alltför begränsad företeelse för att kunna 
betraktas som en folkrörelse. Det var vidare bara en del av befolkningen 
som kunde bli medlemmar – arbetslösa – vilka utgjorde en flyktig kategori 
människor. Arbetslöshet var heller ingen permanent eller ens önskvärd po-
sition. Rörelsen var också alltför löst sammanhållen för att kunna ses som 
en folkrörelse. 
 Det är inte heller rimligt att se arbetslöshetsföreningarna som fackför-
eningar för arbetslösa. Enbart utifrån de arbetslösas speciella position på 
arbetsmarknaden inses svårigheterna att se föreningarna som fackliga or-
ganisationer. Som kommer att framgå försökte grupper inom LO i mitten 
av 1920-talet att bilda ett särskilt förbund för arbetslösa, vilket fick litet stöd 
på grund av den orimliga tanke det ansågs vara. Ett svårplacerbart mellan-
ting var dock de renodlade nödhjälpsarbetarföreningarna som i vissa delar 
kan sägas ha liknat traditionella fackföreningar. Dessa har dock huvudsak-
ligen utelämnats från studien.
 Ett annat sätt att se på de arbetslösas föreningar är som självhjälpsor-
ganisationer. Detta är rimligt med tanke på den centrala roll som med-
lemsunderstödet hade i verksamheten. Synsättet har kopplingar till det 
sätt att se på arbetslöshetens effekter som förespråkats av Jahoda, Bakke 
med flera av mellankrigstidens arbetslöshetsforskare, där de arbetslösa 
sågs som individuellt agerande, med kortsiktig handlingshorisont och när-
mast oförmögna till politiskt agerande. Men även detta perspektiv är alltför 
snävt. Som kommer att argumenteras för i kapitel fyra så finns det ingen 
motsättning mellan att bedriva understöd till medlemmar och att bedriva 
politisk verksamhet. För arbetslösa engagerade i arbetslöshetsrörelsen un-
der mellankrigstiden var det förstnämnda vanligen en förutsättning för det 
senare. 
 Arbetslöshetsrörelsen bör framför allt ses utifrån sina egna specifika 
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förutsättningar snarare än som ett exempel på någon annan kategori. Den 
bör uppfattas som en udda social rörelse som existerade under en period 
då mycket av det som uppfattades som normalt i samhället tycktes ha upp-
hört. Arbetslöshetsrörelsen återspeglar framför allt de arbetslösas erfaren-
heter och kamp under mellankrigstiden. 
 Framställningen vilar på två delar. Den första har en inramande karaktär 
och behandlar olika förutsättningar för mellankrigstidens arbetslöshetsrö-
relse. I den andra huvuddelen utreds rörelsens agerande, men även hur 
andra aktörer agerade mot de arbetslösas organisationssträvanden och po-
litiska kamp.
 I nästa kapitel, det andra, kommer jag att argumentera för att arbets-
lösheten i Sverige uppstod relativt sent och före mellankrigstiden endast 
omfattade ett mindre antal personer. Det var också först efter sekelskiftet 
1900 som arbetslöshet diskuterades i någon större utsträckning. Kapitlet 
visar vidare på att arbetslöshetsorganisationer existerade redan under slu-
tet av 1800-talet. Omfattningen var dock begränsad och kan av olika skäl 
inte kallas för rörelse på samma sätt som under mellankrigstiden. 
 I kapitel tre är det arbetslöshetens effekter på den enskilde som särskå-
das. Arbetslöshetens effekter delas in i två delar, socioekonomiska och so-
cialpsykologiska. Därefter problematiseras och diskuteras de politiska följ-
derna av dessa effekter på den enskilde. 
 Kapitel fyra ägnas åt mellankrigstidens svenska arbetslöshetsrörelse ur 
olika aspekter. Sådant som utbredning, omfattning, sammansättning o.d. 
är teman som kommer att utredas. Dessutom presenteras delar av dess 
verksamhet, särskilt sådan som inriktades på att motverka arbetslöshe-
tens negativa effekter på den enskilde, det vill säga hur man agerade för att 
motverka de socioekonomiska respektive socialpsykologiska effekterna av 
arbetslösheten. I kapitlet tecknas också huvuddragen i de internationella 
arbetslöshetsrörelserna. Mycket av detta material har inte tidigare presen-
terats på svenska.
 Dessa tre kapitel utgör alltså den första delen av studien.
 Den andra delen, som består av kapitlen fem till tolv, utgör tyngdpunk-
ten i avhandlingen. Strukturen i den andra delen kan beskrivas som växlan-
de mellan kronologi och tematik. Huvudupplägget är att vartannat kapitel 
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behandlar relationerna mellan arbetslöshetsrörelsen och LO och vartannat 
om relationerna mellan arbetslöshetsrörelsen och arbetarrörelsens parti-
er. Mot slutet av den studerade perioden förändras aktörerna och deras 
agerande mot arbetslöshetsrörelsen. Kapitelstrukturen som berör åren på 
1930-talet avviker därför från huvudupplägget. 
 En ofta återkommande tematik som inte har någon självklar kronologisk 
avgränsning, men ofta berördes i de diskussioner som de arbetslösa förde 
inom sina organisationer, gällde teknikens roll för uppkomsten av arbets-
lösheten. Denna tematik återfinns mer sammanhängande på två ställen i 
framställningen: kapitlen åtta och tolv, men även på en del andra ställen.
 I det sista kapitlet summerar jag huvuddragen i min studie samt relate-
rar resultaten till diskussionen i detta inledande kapitel. 
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Historiens stora perspektiv

I det inledande kapitlet presenterades denna studies två övergripande 
syften som att kartlägga den svenska arbetslöshetsrörelsen under mellan-
krigstiden samt att utreda relationerna mellan rörelsen och andra aktörer. 
I detta kapitel ska arbetslöshetsrörelsen under mellankrigstiden sättas in i 
ett historiskt skeende; närmare bestämt utifrån arbetslöshetens genomslag 
i det svenska samhället. 
 Det är inte självklart när arbetslösheten fick fäste i landet. Grovt sett finns 
det två traditioner i studiet av tidig arbetslöshet. En första, vanlig framför 
allt inom social- och ekonomisk historia, brukar ta fasta på de samhälleliga 
processer som under 1800-talet beredde vägen för arbetslöshet i modern 
bemärkelse. Denna tradition är kvantitativ; att försöka fastställa den tidiga 
arbetslöshetens omfattning är en vanlig uppgift. Men det kan också handla 
om att studera inverkan på de drabbade grupperna.1 
 En andra forskningstradition har bakgrund inom idéhistoria, men har 
fått ökad spridning inom andra ämnesområden. Denna tradition är mer 
inriktad på den politiska processen: när ”upptäckte” och benämnde man 
arbetslösheten, hur såg olika grupper på den och hur försökte de påverka 
politiskt?2 
 Jag finner det mest fruktbart att se ömsesidigheten i de två traditionerna, 
vilka bör ses som två skildringar av vad som i grund och botten var samma 

� Ett tydligt exempel på detta är studier av Hans Wallentin, Lösdriveri och industria-
lism (Östersund, 1989). Ett annat exempel av samma författare är Kring arbetslöshet 
och socialpolitik i Sverige sedan 1700-talet (Östersund, 1987).

� Ansatser som renodlat arbetslösheten som politiskt konstruerad har varit vanligare i 
utländsk forskning. Se exempelvis Robert Salais m.fl., L’invention du chômage. Histoi-
re et transformation d’une categorie en France des années 1890 aux années 1980 (Paris, 
1986). För studier utifrån detta perspektiv i Sverige se Nils Edling, Det fosterländska 
hemmet (Stockholm, 1996), 44 ff.
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utvecklingsskeende. Jag kommer utifrån detta att argumentera för den re-
lativt korta historia som arbetslösheten hade haft i Sverige före mellan-
krigstiden. Författare som velat hävda att arbetslöshet haft en lång historia 
särskiljer inte mellan arbetslöshet i ett industrisamhälle och fattigdom i ett 
agrart präglat samhälle.3 Människor som till exempel drabbas av missväxt 
eller naturkatastrof i ett område som domineras av agrar produktion blir 
utifrån ett sådant synsätt arbetslösa snarare än fattiga. I ett sådant synsätt 
utgår heller inte definitionen av arbetslöshet från lönearbete – vilket borde 
vara den naturliga.
 Föregångare till mellankrigstidens arbetslöshetsföreningar ska också 
presenteras i detta kapitel. Som kommer att framgå var sådana inte en ny-
skapelse under tiden mellan de två världskrigen. Föreningar för arbetslösa 
har funnits i Sverige från 1800-talets slut. Dessa föreningar skilde sig i vissa 
viktiga avseenden från arbetslöshetsföreningarna under studiens huvud-
sakliga period.

Arbetslöshetens GenomslAG i sveriGe

Efter agrar revolution, befolkningstillväxt och ökad social skiktning under 
andra delen av 1700-talet och första delen av 1800-talet skapades ett skikt 
inom jordbruket som blivit beroende av att sälja sin arbetskraft. Vid mitten 
av 1800-talet började den proletariserade delen av landsbygdsbefolkningen 
på allvar slita sig loss från hembygden för att söka arbete i de fabriker som 
då växte fram.4 Processen var dock utsträckt i tiden och kunde ta flera 
generationer i anspråk.5

� Ett sådant exempel är Wallentin (1987). Författaren argumenterar för att det går att 
finna arbetslösa i Sverige under 1700-talet. Jonas Olofsson, Arbetslöshetsfrågan i his-
torisk belysning. (Lund, 1996) finner att det existerade arbetslösa vid 1830-talet. Mer 
problematiskt är att han menar att samtida samhällsdebattörer diskuterade dessa 
inom ramen för en arbetslöshetsfråga. Det finns forskare som anser sig funnit ar-
betslösa ännu längre tillbaka. Egyptens pyramider byggdes t.o.m. som nödhjälpsar-
bete för arbetslösa. Se John A. Garraty, Unemployment in History (New York, 1978), 
12 f.

� Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia (Stockholm, 2000), 183 ff.
� Maths Isacson & Lars Magnusson, Vägen till fabrikerna (Hedemora, 1983), 20 ff.
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 Övergången till lönearbete innebar att hushållets försörjning kom att 
vila på nästan bara en faktor, den lön som utgick för arbetet. Graden av 
osäkerhet i försörjningskällorna blev därmed betydligt högre. 
 Ett flertal andra faktorer bidrog samtidigt till arbetslöshetens genom-
slag genom att skapa ökade ojämnheter i den ekonomiska utvecklingen. 
En var att Sveriges ekonomi från 1850-talet på allvar började inordnas i de 
internationella konjunktursvängningarna.6 En andra var den intensifiera-
de tekniska utvecklingen som sönderryckte det agrara samhällets jämnare 
utveckling.7 En tredje faktor var förstärkta skillnader i produktionen mel-
lan olika regioner i landet, vilket ökade beroendet av enskilda avsättnings-
marknader.8 En fjärde faktor var de långtgående avregleringarna, där upp-
luckringen av de s.k. försvarslöshetsförordningarna var väsentligast men 
där näringsfrihetens genomförande också är viktig. Genom avskaffade av 
skråtvånget, vilket följdes av förordningen om generell näringsfrihet, er-
kändes principen om det fria arbetsavtalet. Det blev därigenom enklare att 
göra sig av med arbetskraft i tider av sviktande orderingångar.9

 Det var först genom industrialiseringen, eller mer preciserat industrika-
pitalismen, som dessa faktorer blev mer markerade inslag i samhällslivet. 
Den industriella omvandlingen i kapitalistisk riktning var dock en i tiden 
utsträckt process som inte rörde sig jämnt över landet eller alltid ens i en 
klar riktning. Genombrottet för den klassiska industrikapitalismen brukar 
ändå i Sverige förläggas till omkring mitten av 1800-talet.10 Det borde därför 
vara fruktbart att utifrån en modern användning av arbetslöshetsbegreppet 
säga att de första arbetslösa i Sverige dök upp ungefär vid denna tid.

� Eli Heckscher, Svenskt arbete och liv (1957), 10:e upplagan (Stockholm, 1985), 246 f; 
Schön (2000), 137 ff.

� Torsten Gårdlund, Industrialismens samhälle (Stockholm, 1955), 28 ff.
� Se Johan Söderberg, ”A Long-Term Perspective on Regional Economic Development 

in Sweden, Ca 1550–1914”, The Scandinavian Economic History Review 32:1 (1984),  
1 ff.

� Per Eklund, Rätten i klasskampen (Stockholm, 1974), 225. 
�0 Enligt Rolf Torstendahl kan man se hela tidsperioden från omkring mitten av 1800-

talet till idag uppdelad på fyra olika delperioder. Den första betecknas klassisk in-
dustrikapitalism och började omkring 1830–50. För en lättillgänglig genomgång se 
Rolf Torstendahl, ”Socialdemokratins roll i industrikapitalismens utveckling”, i Per 
Thullberg & Kjell Östberg red., Den svenska modellen (Lund, 1994).
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 De flesta samtida källor tycks mena att arbetslöshetens omfattning fram 
till mellankrigstiden var låg. Vid exempelvis en kongress i Paris 1910 fram-
höll den svenska delegationen att arbetslösheten ”hittills i Sverige aldrig 
framträdt i synnerligen stor omfattning eller under samma svåra former 
som i flertalet andra länder”.11 
 Ett flertal samverkande krafter verkade förhindrande för att arbetslöshet 
skulle slå rot i någon större skala. En var att omvälvningarna gynnades av 
goda ekonomiska tider. Under den tidiga industrialiseringen fanns ett näs-
tan aldrig sinande behov av nya armar i produktionen. Industrialiseringen 
kom dessutom sent till Sverige. Före 1890-talet fanns alltför få industri-
arbetare för att kunna göra arbetslösheten till ett problem av större sam-
hällelig betydelse. Som rapporten från konferensen i Paris 1910 uttryckte 
saken, var den låga arbetslösheten ett resultat av att ”öfvervägande antalet 
af landets invånare är sysselsatt på arbetsområden, som föga kunna beröras 
af arbetslöshet i vanlig bemärkelse”.12 Även om den agrara sektorn också 
kunde drabbas av ekonomisk nedgång var arbetskraften i högre grad skyd-
dad genom att jordbruket kunde användas för att trygga försörjningen.
 Även andra samhällsföreteelser under 1800-talet bidrog till att förhindra 
arbetslöshetens genomslag. Den s.k. bruksindustrin, som utgjorde ett be-
tydande inslag i den svenska industrialiseringen, var ett fenomen utanför 
storstäderna. Många av den nya tidens industriarbetare hade därigenom 
kvar band till jordbruket. Försörjningsmöjligheterna var på så sätt tryggare 
än för städernas arbetare.13 Ett ytterligare skäl till att arbetslösheten kunde 

�� Rapporten återfinns i Meddelanden från K. Kommerskollegii Afdelning för arbets-
statistik 1910 (1911), 971. Det finns skäl att vara frågande om inte rapporten i viss ut-
sträckning underskattar arbetslösheten. Vanligen såg ekonomer i den framskridande 
industrialiseringen inte någon risk för arbetslöshet, mer än bara av övergående ka-
raktär, vilket gjorde att de tenderade att underskatta den. Se Maxine Berg, The Ma-
chinery Question and the Making of Political Economy, 1815–1848 (Coventry, 1980).

�� I samma rapport menade man även ”att det svenska jordbruket till alldeles öfver-
vägande grad består af smärre brukningsdelar, hvilkas skötsel i regel ombesörjes af 
endast innehafvaren jämte dennes familj.” Meddelanden från… (1911), 971. 

�� Bruksindustrins dämpande effekt på arbetslösheten gick också djupare än så. För att 
behålla den yrkesvana arbetskraften skaffade bruken under recessioner fram alterna-
tiva arbetsuppgifter tills den ekonomiska situationen förbättrades. Gårdlund (1955), 
361 f.
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dämpas var den säkerhetsventil som emigrationen utgjorde när arbetstill-
fällena minskade.14 
 Viss arbetslöshet uppstod ändå före mellankrigstiden. Den vanligaste 
var sannolikt i form av säsongsarbetslöshet.15 Det fanns även perioder av 
mer sammanhängande turbulens på arbetsmarknaden. Det finns dock inga 
tecken på massarbetslöshet av samma karaktär som i vissa andra länder. 
I den sannolikt mest tillförlitliga källan över arbetslöshetens omfattning, 
LO:s arbetslöshetsstatistik, nämns arbetslöshet före första världskriget en-
bart under vintern 1901–02 och inte ens då pekas den ut som något större 
dilemma.16

ArbetslöshetsfråGAn

Arbetslöshetens genombrott kan inte enbart ses utifrån övergripande sam-
hälleliga processer. Den var i lika stor utsträckning ett resultat av ett poli-
tiskt förlopp. 
 En stor del av samhällsdebatten under 1800-talet uttolkades och stöptes 
inom ramen för vad som kom att kallas ”den sociala frågan”. Diskussionerna 
gällde bl.a. det framväxande jordbruksproletariatet som många hade med-
lidande med, men samtidigt fruktade.17 En känd debattör var Erik Gustaf 
Geijer som 1839 menade att en övergång på bred basis till maskiner skulle 
vara lösningen, för att ”de föda flera”.18 Med andra ord var maskinerna, eller 

�� Fred Nilsson, Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880–1893 (Stockholm, 
1970), 246.

�� Arbetslösheten bland LO-medlemmarna var som högst under vinterhalvåret med 
siffror i allmänhet omkring 6–8 procent, medan den på sommaren vanligtvis låg på 
2–4 procent. LO:s verksamhetsberättelse 1916 (Stockholm, 1917), 40. För en prin-
cipdiskussion om hur man i efterhand kan studera arbetslöshetens omfattningen 
under den tidiga industrialiseringen och problemen med detta, se Hans Wallentin, 
Arbetarklassen och det industriella genombrottet (Lund, 1982), 16 ff.

�� Berättelse öfver Landsorganisationens verksamhet från representantskapets möte i 
mars 1901 till mötet i april 1902 (Stockholm, 1902). 

�� Se Per Wisselgren, Samhällets kartläggare (Umeå, 2000), 28. För en studie som fo-
kuserar på underklassens ”farlighet”, se Birgit Petersson, ”Den farliga underklassen” 
(Umeå, 1983).

�� E.G. Geijer samlade skrifter, vol. VIII, John Landquist red. (Stockholm, 1928), 415 ff. 
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industrialiseringen om man så vill, en räddning mot den överbefolkning 
som försämrade försörjningsmöjligheter hotade leda till för stora grupper. 
Industrialismens högre produktivitet behövdes för att säkerställa dessa in-
dividers försörjning – annars hotade svält och social oro.
 Geijers inlägg hade måhända mer med en malthusiansk oro för över-
befolkning än med egentlig arbetslöshet att göra. I diskussionerna om den 
sociala frågan figurerade aldrig arbetslöshet som begrepp. Ordet fanns vid 
första hälften av 1800-talet, men hade ännu inte fått sin moderna mening 
utan betydde snarast lättjefull, lat.19 De som drabbades av bristande för-
sörjningsmöjligheter under den första hälften av 1800-talet benämndes 
”försvarslösa”, vilket ytterligare understryker kopplingen till agrarsamhäl-
lets fattigdom snarare än till industrisamhällets arbetslöshet.
 Det var först mot slutet av 1800-talet som man i Sverige, liksom i många 
andra länder, ”upptäckte” arbetslösheten. Första gången ordet användes i 
dess moderna betydelse i ett officiellt sammanhang var i samband med en 
fattigvårdsutredning 1870.20 Historiker har hävdat att det var under 1880-
talet som arbetslösheten uppstod som ett ”samhällsekonomiskt och po-
litiskt fenomen”.21 Det förefaller dock ha dröjt fram till 1890-talet innan 
begreppet arbetslöshet blev allmänt förekommande. Liksom tidigare i 
den sociala frågan bestod kärnan i diskussionerna om arbetslöshet av en 
medelklass som drevs av medkänsla blandad med en uppfattad hotbild 
underifrån. ”Upptäckten” av arbetslöshet får således sägas ha kommit till 
det svenska samhället genom kritik och fruktan från borgerliga kretsar av 
industrialiseringens sociala konsekvenser. 
 Arbetslöshet var ändå aldrig särskilt omtalad före sekelskiftet. När pro-
fessorn i nationalekonomi, Gustaf Steffen, år 1889 publicerade skriften Den 
industriella arbetarfrågan, med undertiteln Nutidens förnämsta sociala 
spörsmål, uppmärksammade han inte arbetslöshet annat än på några få ra-
der och då enbart som en plåga som drabbat den engelska arbetarklassen. 

För citat se s. 426. 
�� Enligt SAOB.
�0 Olofsson (1996), 7. 
�� Edling (1996), 46. För en diskussion om ordets utveckling internationellt se John 

Burnett, Idle Hands (London GB och New York, 1994), 149; Garraty (1978), kap. 6; 
Perry (2000), 19 ff.
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För Steffen utgjorde dåliga arbetsvillkor, barnarbete, låga löner, sjukdomar 
mer betydelsefulla problem i anslutning till arbetarfrågan.22

 Det var först efter sekelskiftet 1900 som det går att se ett större intresse 
för arbetslöshetsfrågan. Ett första uttryck var när kommuner i början av 
1900-talet började inrätta arbetsförmedlingar vilka skulle bidra till att skyd-
da ”samhällsmedlemmarne mot arbetslöshetens många och svåra faror”.23 
 Inte sällan blandades nationalistiska argument in i diskussionerna om 
arbetslöshetsfrågan. Vi kan bl.a. se detta i den kongress som Centralför-
bundet för Socialt Arbete (CSA) höll 1906, och som kommit att kallas den 
första kvalificerade arbetslöshetsdebatten i Sverige.24 En deltagare lyfte 
fram arbetslösheten mot ”emigrationens mörka tafla; denna emigration, 
hvarigenom folkkroppen år efter år åderlåtes, så att snart icke mer blir kvar 
än ett stort öfverskott af barn och åldringar”.25 
 Ekonomer diskuterade tiden efter CSA:s konferens allt flitigare arbets-
löshet, men då i termer av ett nationalekonomiskt problem snarare än 
som ett socialt problem. Element som tröghet på arbetsmarknaden, över-
produktion, statens roll och lönernas flexibilitet sattes nu i ökande grad i 
samband med brister i arbetstillfällen. De statliga åtgärder till skydd för 
arbetslösa som tidigare borgerliga debattörer förespråkat blev betraktade 
av dessa ekonomer som en stor del av orsaken bakom arbetslösheten.26 
 Paradoxalt var det ändå vid denna tid som den första riktiga samhällsin-
stitution med direkt koppling till arbetslösheten grundades. Arbetslöshets-
kommissionen, vanligen benämnd AK, bildades 1914 i anslutning till en 
befarad arbetslöshet under första världskriget. AK var den första samhälls-
institution som kom att direkt inrikta sig på de arbetslösa. Skapandet av en 
statlig organisation utanför fattigvården var på sätt och vis ett erkännande 

�� Gustaf Steffen, Den industriella arbetarfrågan (Stockholm, 1889), 23. 
�� Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (GSH) 1901, Nr, 132, 1. Göteborg och Hel-

singborg var de två första svenska städer som öppnade arbetsförmedlingar.
�� Berättelse öfver förhandlingarna vid kongressen för fattigvård och folkförsäkring i 

Stockholm den 4, 5 och 6 oktober 1906 (Stockholm, 1907), 223 ff. För en fördjupad 
studie av CSA och arbetslöshetsfrågan se Sven-Ola Lindeberg, CSA och arbetslös-
hetspolitiken (Stockholm, 1983).

�� Berättelse öfver förhandlingarna… (1907), 230.
�� Öhman (1970), 52 ff.
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att arbetslöshet var ett nationellt, industrirelaterat problem snarare än rela-
terat till den enskilde, vilket varit den dominerande förindustriella uppfatt-
ningen. Samtidigt gjorde inte AK sig till förespråkare för någon politik som 
flyttade problemet från den enskilde till den övergripande samhällsnivån. 
Tvärtom var den en garant för att den enskilde skulle ha starka incitament 
för att ta arbete på den öppna arbetsmarknaden. Hur AK-politiken utfor-
mades kommer att beröras i nästa kapitel.

den tidiGA ArbetArrörelsen

Med ekonomernas intåg i debatten om arbetslöshet minskade de sociala 
inslagen från borgerligt håll. Dessa fördes i stället fram från ett annat håll. 
Ett betydelsefullt inslag i tiden var arbetarnas politiska och ekonomiska or-
ganisering. Perspektivet för dem var annorlunda jämfört med den relativt 
välsituerade grupp som annars diskuterade frågan. Den tidiga arbetarrörel-
sens syn på arbetslöshetens uppkomst byggde på den marxska analysen.27 
Den socialdemokratiske riksdagsmannen Ernst Blomberg utvecklade syn-
sättet vid CSA:s kongress 1906: 

Arbetslöshetens orsaker ligga hufvudsakligen i det rådande kapitalistiska pro-
duktionssättet. Vissa tider uppstå stockningar. Det förut, så länge vinsten lock-
ade kapitalet, starkt forcerade arbetet stoppas åter. Den mängd armar industrin 
dragit till sig blifva arbetslösa. De arbetslösa tvingas till underkonsumtion och 
krisen är därmed allvarlig. Se vi tillbaka, så finna vi att dessa kriser äro stän-
digt återkommande. Hela arbetarklassens ställning vid existensförvärvet bär 
för öfrigt osäkerhetens prägel. En annan orsak är den alltjämt pågående för-
ändringen af industridriften. En ny uppfinning införes, som kan ha till följd att 
arbetskraft för det tillfället öfverflödiggöres. Sålunda går t.o.m. framsteget ut 
öfver arbetarna.28

Om den tidiga svenska arbetarrörelsen gjorde en sammanhållen analys 
av arbetslöshetens orsaker, uppvisade man en kluvenhet till dess lösning. 

�� För en diskussion om arbetslöshetens orsaker enligt Marx, se Garraty (1978), 95 ff; 
Perry (2000), 21 f; Öhman (1970), 19.

�� Berättelse över… (1907), 224.
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En sida såg industrikapitalismens upphävande som det enda verkliga bo-
temedlet. Den radikale tidningsmannen Axel Danielsson gjorde sig till 
uttolkare av ett sådant synsätt när han skrev framtidsutopin Främlingen 
några år före sekelskiftet. I boken återvänder en läkare till ett socialistiskt 
Sverige efter 40 års utlandsvistelse. Han får av sin son, som växt upp i det 
nya socialdemokratiskt styrda landet, förklarat skillnaderna mellan det nya 
samhället och det gamla han en gång lämnade. Bl.a. berättar sonen att ”ar-
betslösheten, detta förfärliga lyte på edert samhälle, var naturligtvis från 
första stunden upphäfd.”29

 Den andra sidan av arbetarrörelsen var mer inriktad på att dämpa ar-
betslöshetens verkningar. Dessa handlade nästan uteslutande om igångsät-
tande av allmänna arbeten, s.k. nödhjälpsarbeten, för de arbetslösa.30 Cen-
tralt för den tidiga arbetarrörelsen var att dessa arbeten skulle drivas enligt 
normal, d.v.s. avtalsenlig lönesättning. Ur ett fackföreningsperspektiv är 
kravet lätt att inse. Om nödhjälpsarbeten betalades lägre riskerade de att 
pressa ned lönesättningen på ordinarie arbeten. Kraven på igångsättande 
av nödhjälpsarbeten till marknadsmässig ersättning framfördes i socialde-
mokraternas kommunalprogram såväl 1905 som 1911.31 Så sent som i det 
s.k. Göteborgsprogrammet från 1919, som undertecknades av bl.a. Ernst 
Wigforss, fastslogs att samhället hade skyldighet att skaffa arbeten till ar-
betslösa ”till inom yrket gällande lön”. Först i andra hand skulle kontant 
understöd ges.32 

”Arbete eller bröd”  
– de förstA föreninGArnA för ArbetslösA

Även om det inte var ett omfattande samhälleligt problem var arbetslöshet 
något som drabbade den enskilde hårt.33 Den gav också upphov till mer 

�� Axel Danielsson, Främlingen (1892), 2:a upplagan (Göteborg, 1901), 15.
�0 Olofsson (1996), 198; Unga, (1976), 24.
�� Unga (1976), 24 f.
�� Ernst Wigforss, Minnen. 2, 1914–1932 (Stockholm, 1951), 121.
�� En av de tidigaste skriftliga källorna om arbetslöshet är Gråstensarbetaren J.A. West-

bergs dagbok 1885–1907, Karl-Olof Andersson red. (Göteborg, 2000). En summarisk 
skildring, i detta fall några år in på 1900-talet, är Johan August Lindgren, Minnen ur 
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samlade protester. År 1886 krävde en delegation arbetslösa i Göteborg att 
staden skulle förbättra situationen för de medborgare som stod utan ar-
bete. En lista med krav överlämnades till stadsfullmäktige, vilket inte ledde 
till någon åtgärd.34 Vintern 1887 ska nästan 5 000 personer ha samlats till 
ett arbetslöshetsmöte i Lill-Jansskogen organiserat av Stockholms social-
demokrater och fackliga organisationer. Efter en del tal antogs ett uttalande 
vars huvudkrav var statsunderstöd till avhjälpande av ögonblickets nöd, 
igångsättande av allmänna arbeten med, som man uttryckt det, ”garantier 
mot arbetslönernas oskäliga nedpressande”. Petitionen överlämnades till 
statsministern men lämnades utan åtgärd.35 Även år 1888 ska arbetslöshe-
ten ha vållat en del aktivitet och sammanslutningar av arbetslösa ska då ha 
funnits i landet.36 Det är inte troligt att dessa allra första sammanslutningar 
för arbetslösa var öppna föreningar i meningen att alla arbetslösa kunde 
söka sig till dem. Förmodligen handlade det om ett mindre antal personer 
som beslutat sig för att gemensamt uppvakta de kommunala myndighe-
terna för att försöka åstadkomma lättnader.
 En bit in på 1890-talet bildades de första mer varaktiga arbetslöshets-
föreningarna. I oktober 1891 tog fackföreningarnas distriktsstyrelse i 
Stockholm initiativ till ett möte där man bildade De arbetslöses förening.37 
Omkring 250 arbetslösa ska på mötet ha antecknat sig som medlemmar, 
varefter ytterligare 180 anslöt sig vid nästa sammankomst.38 Något senare 
hade antalet medlemmar stigit till 2 000.39 I Göteborg och Malmö bildades 
strax därefter också arbetslöshetsföreningar, båda med namnet De arbets-

min levnad (Stockholm, 1944), 136. Skildringen visar också på brukens motvilja att 
säga upp arbetare under nedgångsperioder.

�� GSH 1908, N:o 260, 2 f.
�� Se Social-Demokraten (Soc-D) 26/1, 29/1 & 2/2 1887. Se även Alfred Kämpe, ”Arbets-

lösheten på åttiotalet”, FR 2:1 (1921), 50 f.
�� För redogörelser över protestmöten se Soc-D februari och mars 1888, samt oktober 

och november samma år. Hans Wallentin menar att det ska ha funnits arbetslös-
hetsföreningar i Sverige 1888, (1987), 43. Malmös fackföreningshistoriker Axel Uhlén 
menar att det skulle ha funnits något slags förening för arbetslösa i staden i slutet av 
1880-talet. Uhlén (1949), 441. 

�� Nilsson (1970), 170 ff. Se även Kämpe i FR 2:1 (1921), 290 ff.
�� Kämpe (1921), 290 & 292.
�� Nilsson (1970), 246.
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löses förening.40 Omkring 800 arbetslösa ska enligt en av medlemmarna ha 
besökt det möte då föreningen i Göteborg bildades och 500 av dessa ska ha 
antecknat sig som medlemmar.41 Våren 1895 omfattade föreningen fler än 
2 700 medlemmar, efter att bara någon månad tidigare bara ha bestått av 
125 personer.42 Medlemsantalet för De arbetslöses förening i Malmö under 
1890-talet är okänt.
 De första arbetslöshetsföreningarna upphörde troligtvis med sin verk-
samhet omkring sekelskiftet 1900 då situationen på arbetsmarknaden för-
bättrades. 
 Arbetslöshetsföreningarna återbildades några år in på det nya seklet då 
arbetsmarknaden åter försämrades. Företeelsen hade nu spridit sig utanför 
de största städerna. Under seklets första årtionde bildades arbetslöshets-
föreningar på platser som Gävle, Halmstad, Karlskrona, Karlstad, Lands-
krona, Lidköping, Limhamn, Lomma, Norrköping, Ronneby, Sofielund, 
Södertälje, Trelleborg, Ystad och Örebro.43 Särskilt intensivt var förenings-
bildandet åren 1907–10. Enbart vintern 1908–09 ska en De arbetslöses för-
ening ha bildats på 39 platser i landet.44

 Ett fåtal uppgifter om antalet medlemmar i dessa föreningar finns att 
tillgå. I Stockholm ska det ha funnits 135 medlemmar i en arbetslöshetsför-
ening 1904.45 I Malmö ska föreningen ha haft 300–400 medlemmar åren 
1908–09.46 Föreningen i Göteborg ska ha haft omkring 1 600 medlemmar.47 
I slutet av år 1909 hade arbetslöshetsföreningarna i Halmstad, Limhamn, 
Helsingborg och Landskrona mellan 75 och ett par hundra medlemmar 

�0 Enligt Ture Nerman, Svensk arbetarrörelse under hundra år (Stockholm, 1938),  
184 f, låg bildandet av föreningen i Stockholm ett halvår före i tiden mot den i Göte-
borg. Olofsson (1996), 205, menar att skapandet av föreningen i Malmö skedde några 
år in på 1890-talet. 

�� Andersson (2000), 100.
�� Ny Tid (NT) 25/1–8/3 1895.
�� Enligt NAD och Wallentin (1982), 17. 
�� Arbetsstatistik… (1910), 713.
�� Så många var inskrivna i en matrikel för detta år. ARAB, Stockholm DAF. Jmfr Lin-

deberg (1968), 210.
�� Olofsson (1996), 205.
�� Det finns en del material om föreningen i Göteborg i RSG, DAF Göteborg, F3/98. Se 

även Martin Åberg, Samförståndets tid (Lund, 1998), 86 ff. 
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vardera.48 Det totala antalet medlemmar i arbetslöshetsföreningarna har 
vid samma tid uppgivits till mindre än 10 000.49 Föreningarna förefaller ha 
lagts ner under åren 1910–14.
 Även under första världskriget fanns verksamma arbetslöshetsförening-
ar, men de var färre än åren 1907–10, vilket kan förklaras av att arbetsmark-
naden var jämförelsevis god.

De allra första arbetslöshetsföreningarnas politiska verksamhet är till 
stora delar obekant. Den paroll som föreningarna samlades under var 
”arbete eller bröd”, eller i några fall ”arbete och bröd”. Det ska utläsas som 
en uppmaning till de kommunala myndigheterna att antingen skaffa fram 
arbete eller ge understöd till de arbetslösa. Understöd var viktigt då det 
inte var självklart att fattigvården skulle bidra till brödfödan. Dessa krav 
kunde kompletteras med att föreningen också krävde värmestugor t.ex. 
eller ett gratis mål mat till behövande folkskolebarn. Sannolikt gick det 
vanligen till som när De arbetslöses förening i Göteborg i januari 1892 lade 
fram en begäran till stadsfullmäktige att kommunen i förtid skulle sätta 
igång byggnadsarbeten för att lindra nöden för dem som var ”prisgivna 
åt nöd och elände”, och att kommunen skulle förbjuda utförsäljningen 
av sina arbeten till enskilda då dessa satte sitt eget väl i första hand och 
arbetarnas i andra. Vidare ville arbetslöshetsföreningen att kommunen 
skulle inrätta soppkök för de arbetslösa. Kommunen skulle också prio-
ritera de i staden skattskrivna vid anställningar. Uppvaktningen ledde 
dock inte till någon åtgärd, vilket däremot senare uppvaktningar ska ha 
gjort.50

 En näraliggande del av verksamheten var att avstigmatisera understödet, 
d.v.s. särskilja det från de institutioner som man uppfattade som förned-
rande, i första hand fattigvården men även kyrkan och andra organisatio-
ner som delade ut gåvor till arbetslösa.51 Eftersom arbetslösheten var oför-

�� FASH, DAF Halmstad, möte 8/12 1909; AAS, DAF Limhamn, möte 15/1 1909; FAH, 
DAF Helsingborg, möte 4/3 1910; AAL, DAF Landskrona, möte 5/1 1909.

�� K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Arbetslösheten i Sverige under vin-
tern 1908–1909 (Stockholm, 1910).

�0 GSH 1908, N:o 260, 3 ff. Se även Andréasson (1998).
�� I exv. Den arbetslöse, en tillfällighetstidning som De arbetslöses förening i Stockholm 
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skylld skulle inte understödet till de arbetslösa delas ut under förnedrande 
omständigheter, menade man.
 Att arbetslöshetens omfattning tonades ned av vissa aktörer förefaller ha 
utlöst starka känslor bland arbetslöshetsföreningarna. Exempelvis tyckte 
inte De arbetslöses förening i Göteborg år 1895 att borgerliga tidningar i 
staden uppmärksammade arbetslösheten.

gav ut 1895, kan man läsa om den förnedring man upplevde i mötet med de frivilliga 
borgerliga hjälporganisationer. Se även NT 8/2 1895. Jmfr Olofsson (1996), 207.

Kap. 1 Inledning  2007-12-10 

30

Tabell 3.1. Medlemskap i ”De arbetslösas föreningar” februari 1909. 
Ort Medlem

mar 
Ort Medlem

mar 
Stockholm 
   De org. Arbetslösas förening 
   De oorg. Arbetslösas förening 
Södertälje 
Sundbyberg 
Brännkyrka 
Eskilstuna 
Norrköping 
Kalmar  
Karlshamn 
Ronneby 
Malmö 
Landskrona  
Helsingborg 
Ystad 
Limhamn 
Eslöv 
Arlöv 
Staffanstorp 
Lomma 
 

 
1 600  
850 
45 
27 
17 
172 
400 
67 
58 
51 
1 025  
300 
790 
70 
171 
41 
35 
54 
127 

Skurup 
Halmstad 
Falkenberg 
Göteborg 
Lysekil 
Mölndal 
Vänersborg 
Borås 
Trollhättan 
Lidköping 
Örebro 
Högfors 
Västerås 
Hallstahammar 
Ludvika 
Smedjebacken 
Gävle 
Hudiksvall 
Sundsvall 
Östersund 
Luleå 

12 
75 
59 
1 931  
44 
30 
24 
121 
18 
42 
150 
30 
170 
15 
228 
62 
331 
73 
151 
68 
140 

Källa: K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Arbetslösheten i Sverige under 
vintern 1908-1909 (Stockholm, 1910), 121. Uppgifterna är insamlade genom förfrågningar till 
Arbetarkommuner runt om i landet (undantaget De oorganiserade arbetslösas förening i 
Stockholm).  

De allra första arbetslöshetsföreningarnas politiska verksamhet är till stora delar 
obekant. Den paroll som föreningarna samlades under var "arbete eller bröd", 
eller i några fall ”arbete och bröd”. Det ska utläsas som en uppmaning till de 
kommunala myndigheterna att antingen skaffa fram arbete eller ge understöd till 
de arbetslösa. Understöd var viktigt då det inte var självklart att fattigvården 
skulle bidra till brödfödan. Dessa krav kunde ibland kompletteras med att 
föreningen också krävde värmestugor, ett gratis mål mat till behövande 
folkskolebarn o.d. Sannolikt gick det vanligen till som när De arbetslöses 
förening i Göteborg i januari 1892 lade fram en begäran till stadsfullmäktige att 
kommunen i förtid skulle sätta igång byggnadsarbeten för att lindra nöden för 
dem som var "prisgivna åt nöd och elände", och att kommunen skulle förbjuda 
utförsäljningen av sina arbeten till enskilda då dessa satte sitt eget väl i första 
hand och arbetarnas i andra. Vidare ville arbetslöshetsföreningen att kommunen 

Tabell 3.1. Medlemskap i ”De arbetslösas föreningar” februari 1909.

Källa: K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Arbetslösheten i Sverige under 
vintern 1908–1909 (Stockholm, 1910), 121. Uppgifterna är insamlade genom förfrågning-
ar till Arbetarkommuner runt om i landet (undantaget De oorganiserade arbetslösas 
förening i Stockholm). 
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Tidningarne klandrades skarpt för detta sitt tillvägagångssätt och det föreslogs 
att om de ej ville med det snaraste förändra denna sin taktik så vore ”De ar-
betslöses förening” tvungen att vidta åtgärder för att bekantgöra nödens ut-
sträckning. Såsom sådan nämndes demonstrationer i det fria samt utdelande af 
flygblad om arbetslösheten.52

Hoten verkställdes inte då tidningarna efter arbetslöshetsföreningens möte 
uppfattades ha skrivit om arbetslösheten.
 Arbetslöshetsföreningarnas politiska verksamhet före 1920 får ändå sä-
gas ha varit begränsad. På sin höjd skapade de viss uppmärksamhet bland 
kommunalmän i landet. Möjligen bidrog de några gånger till extra utdel-
ningar av fattigvårdsunderstöd eller påbörjandet av kommunala nödhjälps-
arbeten. 
 Som nämndes i föregående kapitel och som vi ska återkomma till längre 
fram är det inte säkert att arbetslösa i praktiken är kapabla att ägna sig åt 
politisk verksamhet. Med förlusten av arbetet följer en utsatthet som gör 
att den enskilde tenderar att avstå från politisk aktivitet, vilket Jahoda och 
andra forskare pekat på. Utsattheten var sannolikt mer påträngande i det 
tidigindustriella samhället då arbetslösheten var en ny företeelse i samhäl-
let. Stigmatiseringen blev därför starkare. Det var säkerligen ett bidragande 
skäl till att verksamheten hos de tidiga arbetslösa var begränsad. Men det 
fanns fler orsaker.
 Före 1920 kan de arbetslösas organisationer inte särskiljas från den ti-
diga svenska arbetarrörelsen. Bakom bildandet av de tidiga arbetslöshets-
föreningarna stod inte i första hand de arbetslösa själva. De uppstod i stäl-
let inom arbetarekommunerna, de socialdemokratiska föreningarna eller, 
vilket förefaller ha varit vanligast, inom fackföreningarna. Arbetslöshets-
föreningarnas styrelser bestod dessutom vanligen av ledande personer från 
arbetarrörelsens organisationer.53 
 För den tidiga arbetarrörelsen, och främst för fackföreningarna, erbjöd 
arbetslöshetsföreningarna en chans till ökad kontroll av arbetskraften i 
oroliga tider. Att samla arbetslösa nära arbetarrörelsen gav möjlighet att 

�� NT 8/2 1895.
�� Samma reflektion görs också av Åberg (1998), 86 & 89 f. Se även K. Kommerskollegii 

afdelning för arbetsstatistik, Arbetslösheten i Sverige… (1910), 120.
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undvika att de skulle ta arbeten till låga löner, och på så vis sänka löneni-
vån på arbetsmarknaden. Om de arbetslösa gick helt utan understöd ökade 
denna risk. I stället för politisk verksamhet var det därför att samla in och 
fördela understöd till medlemmarna som arbetslöshetsföreningarna prio-
riterade. Det visas av att då arbetslösheten steg vintern 1908–09, tillsatte 
arbetarekommunerna i Boden, Lund och Varberg egna kommittéer med 
syfte att tillvarata de arbetslösas intressen, snarare än att skapa särskilda 
arbetslöshetsföreningar.54

 De starka banden till arbetarrörelsen förklarar också varför de tidiga ar-
betslöshetsföreningarna var så kopplade till arbetsmarknadens svängning-
ar. När arbetsmarknaden försämrades vaknade arbetarrörelsens farhågor 
för att stora skaror uthungrade arbetare skulle kunna hota de landvinning-
ar man åstadkommit, vilket ledde till bildandet av arbetslöshetsföreningar. 
När arbetsmarknaden förbättrades försvann hotbilden och arbetslöshets-
föreningarna kunde läggas ned. 
 Att arbetslöshetsföreningarna så tydligt var underställda arbetarrörel-
sens intressen gör att det inte är fruktbart att tala om en svensk arbets-
löshetsrörelse före 1920. Som kommer att framgå i studiens andra del var 
det inte bara arbetslöshetens omfattning som skilde studiens huvudsakliga 
period från tidigare årtionden utan även arbetslöshetsföreningarnas rela-
tioner till andra aktörer, i synnerhet LO och SAP.

rAdikAlt intresse

Det fanns ett särskilt intresse för de arbetslösas organisationer från radi-
kalare delar av arbetarrörelsen som i de arbetslösa såg en källa till sam-
hällsomstörtning. En sådan person var August Palm, som i början av 
1890-talet menade att ”denna arbetslöshetsperiod skall blifva en spik i det 
nuvarande samhällets likkista och den kil som skall spränga kapitaliststa-
ten”. Enda gången som det går att finna mer omfattande protester var dock 
tiden kring att den första arbetslöshetsföreningen bildades i Stockholm i 
början av 1890-talet. Särskilt stökig ska en demonstration vintern 1892 ha 

�� K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Arbetslösheten i Sverige… (1910), 
123.
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varit. Protesterna gällde stadsfullmäktiges ”underlåtenhetssynder” mot de 
arbetslösas fordringar.55 
 Mot de revolutionära förhoppningarna under 1890-talet stod andra 
delar av arbetarrörelsen. När arbetslöshetsmötena i Stockholm nådde 
sin kulmen i början av 1892 ska man enligt tidningsuppgifter inom De 
arbetslöses förening ha börjat föra diskussioner om att beväpna sig, vilket 
tidningen vände sig skarpt emot. Splittringen faller tillbaka på en intern 
uppgörelse inom socialdemokratin mellan en mer revolutionärt sinnad 
falang med Hinke Berggren i spetsen och en mer revisionistisk med bl.a. 
Hjalmar Branting. Vid partikongressen 1891 hade partimajoriteten tagit 
avstånd från de mer anarkistiska strategierna för att omdana samhäl-
let.56

 Vänsterradikala i Sverige fortsatte att vara intresserade av de arbetslösas 
organisationer. En Otto Dalkvist, socialdemokratisk journalist och tidigare 
sekreterare i LO som 1909 lämnade partiet, ska år 1910 ha försökt bilda en 
landsomfattande organisation med arbetslöshetsföreningarna som grund. 
Dalkvist var en av dem som arresterats och sedermera dömts till tre må-
naders fängelse under de intensiva demonstrationerna 1892. Hans försök 
att bilda en landsomfattande organisation av arbetslösa 1910 misslyckades 
av okänd anledning och han kom i stället att gå vidare till att organisera 
utsatta grupper på den norrländska landsbygden.57

 När det 1919 bildades en arbetslöshetsförening i Stockholm var det något 
som följdes med stort och aktivt intresse av det två år tidigare bildade Soci-
aldemokratiska vänsterpartiet, som senare omformades till Sveriges kom-
munistiska parti. Arbetslöshetsföreningen ska ha motarbetats av ett flertal 

�� Nilsson (1970), 178 ff. För den intresserade hänvisas också till FDP 3/3 1928.
�� Ibid., 181 f.
�� Ingvar Flink, Strejkbryteriet och arbetets frihet (Uppsala, 1978), 52 f. Se även FR 2:2 

(1921), 172 f. Utifrån Flinks studie fås uppfattningen att Dalkvists avhopp från so-
cialdemokraterna gick långt åt höger, snarare än vänster, vilket inte hans fortsatta 
levnadshistoria ger intryck av. Dalkvist ledde från 1912 Åboföreningen som samlade 
de s.k. åborna, d.v.s. besittningshavarna av torp och lägenheter på f.d. kronojord som 
var rättslösa mot de norrländska bolagens skatteköp av jord som åborna brukat. Dal-
kvists engagemang för Norrland analyseras på flera ställen i Sverker Sörlin, Framtids-
landet (Stockholm, 1988).
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fackliga organisationer och den socialdemokratiska arbetarekommunen;58 
ett mönster som skulle återkomma under mellankrigstiden. De moderata 
delarna av arbetarrörelsen kom sammantaget att fungera dämpande på de 
arbetslösas protester under åren 1890–1920.
 De arbetslösas protester hade ett radikalare innehåll i några andra län-
der. Inte sällan var organisationerna uppbyggda kring karismatiska ledare. 
En av de mer kända är Jacob Coxley, som i slutet av 1800-talet samlade 
stora skaror arbetslösa i USA. Mest känd är han för den nationella hung-
ermarsch som han anordnade 1894 från ett flertal platser runt om i landet 
och med huvudstaden som slutpunkt.59 Ett mer lokalt förankrat exempel, 
också hämtat från USA, är Morrison Swift som anordnade samtliga ar-
betslöshetsdemonstrationer i Boston från 1894 fram till första världskrigets 
utbrott. För honom var de arbetslösas demonstrationer en del av en större 
aktion mot kapitalismen. Vid en demonstration 1894 stormade tusentals 
arbetslösa under Swifts ledning Massachusetts’ parlament och intog det 
innan de kastades ut av polis. Senare samma år var Swift med och an-
ordnade den sannolikt största demonstrationen under hela perioden, då 
delegater från området for till Washington. Initiativet var ungefär samtida 
men fristående från den stora nationella hungermarsch som Jacob Cox-
ley anordnade. Delegaternas avfärd från Boston utvecklades till ett av de 
största och mest turbulenta mötena i stadens historia.60 
 I Storbritannien har de protester av arbetslösa i London som påbörja-
des i februari 1886 kommit att bli ihågkomna. Protesterna pågick i flera 
dagar och ledde till plundring av butiker och vandalisering. Banker i sta-
den hölls stängda under dessa dagar av rädsla för vad demonstranterna 
skulle kunna ta sig för. Protesterna fortsatte i London under hela året och 
in på 1887. Klimax nåddes i slutet av samma år då en person dödades i en 
polisinsats och den efterföljande begravningen följdes av flera tiotusentals 
personer.61

�� Eriksson (1999) & (2004).
�� Franklin Folsom, Impatient Armies of the Poor (Nivot Col, 1991).
�0 Alexander Keyssar, Out of Work (Cambridge USA, 1986), 225 ff.
�� Burnett (1994), 145 ff.
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Vid sidan om olika fraktioner inom arbetarrörelsen var man också från 
borgerligt håll intresserad av att organisera de arbetslösa. I Stockholm 
fanns under det tidiga 1890-talet De nödlidandes förening med kopplingar 
till borgerliga kretsar. Föreningen var inte lika stor som De arbetslöses för-
ening, vilken stod nära arbetarrörelsen. Däremot kunde den dela ut mer 
understöd till sina medlemmar.62 
 Även 1909 ska en borgerlig arbetslöshetsförening ha funnits i Stockholm. 
Denna gång var det Svenska Folkförbundet och Fria Arbetarförbundet som 
stod bakom bildandet. Anledningen var att endast fackligt organiserade 
fick bli medlemmar i den arbetslöshetsförening som stod nära fackfören-
ingarna. Den borgerliga föreningen ska följaktligen ha gått under namnet 
De oorganiserades arbetslösas förening. Föreningen ska i februari 1909 ha 
haft omkring 800 medlemmar, vilket var ungefär hälften av medlemsanta-
let i de fackligt organiserades arbetslöshetsförening.63 
 Utifrån de ståndpunkter som borgerliga grupper förde fram i arbets-
löshetsfrågan går det att finna flera skäl att bilda föreningar för arbetslösa. 
Ett första var omtanke om människor som drabbats av akut fattigdom. Ett 
andra var rädslan för vad dessa desperata personer kunde tänkas ta sig till, 
särskilt då de mer radikala inom arbetarrörelsen visade intresse för dem. 
Till detta skäl får också räknas att allmänt motverka arbetarrörelsens fram-
växt. Ett tredje skäl var rädslan för att arbetslösheten skulle leda till ökad 
emigration, vilket hotade att åderlåta landet på dess befolkning.
 Intresset för arbetslöshetsföreningar bland borgerliga grupper minskade 
successivt fram mot 1920. Det kan ses utifrån perspektivskiftet på arbets-
löshetsfrågan; från ett socialt till ett ekonomiskt dilemma där understöd till 
arbetslösa snarast riskerade att förlänga och förvärra krisen.

�� Nilsson (1970), 172 f.
�� K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Arbetslösheten i Sverige… (1910), 

120 f. Se även Flink (1978), 52 f. För en uppsats om Svenska Folkförbundet se Björn 
Olsson, ”Arbetets frihet”, i Bosse Sundin red., Från Hermetism till rationell distribu-
tion (Umeå, 1993).
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För att sammanfatta hade den sena industrialiseringen, de förhållandevis 
goda konjunkturerna, bruksindustrins inverkan och emigrationen med-
fört att arbetslösheten endast fått ett begränsat genomslag. Som samhälls-
fenomen kom arbetslösheten att diskuteras på allvar omkring sekelskiftet. 
Från att dittills ha setts som ett socialt problem skedde då en förskjutning i 
synen på arbetslösheten mot ett ekonomiskt bekymmer. 
 Den sociala dimensionen lyftes stället i i första hand av arbetarrörelsen. 
Inom den tidiga arbetarrörelsen fanns en antydan till splittring mellan, å 
ena sidan, dem som ansåg att arbetslöshet endast kunde motverkas ge-
nom att industrikapitalismen avskaffades och, å andra sidan, dem som med 
åtgärder ville lindra arbetslöshetens verkningar på de drabbade. Denna 
splittring kom att fördjupas under mellankrigstiden.
 Från slutet av 1880-talet går det att finna viss antydan till organiserad 
verksamhet bland arbetslösa. I början av 1890-talet bildades de första ar-
betslöshetsföreningarna i de större städerna, vilka spred sig ut över landet 
under de följande årtiondena. 
 Arbetslöshetsföreningarnas politiska verksamhet före 1920 får ändå sä-
gas ha varit starkt begränsad. Före 1920 kan de arbetslösas organisatio-
ner inte särskiljas från arbetarrörelsen; arbetslöshetsföreningarna uppstod 
inom arbetarrörelsens organisationer, vanligast inom fackföreningarna, 
och var underställda deras intressen, vilket främst var att undvika att ar-
betslösa skulle ta arbeten till lägre löner än de rådande, och därmed sänka 
lönenivån. Att arbetslöshetsföreningarna var organisationer för snarare än 
av arbetslösa, gör att det inte går att tala om en arbetslöshetsrörelse i Sve-
rige före 1920.
 Inom arbetarrörelsen väckte de arbetslösas organisationer särskilt in-
tresse från radikalare delar som i de arbetslösa såg en kraft för samhällsom-
störtning. Detta balanserades dock av mer moderata delar av arbetarrörel-
sen. Frånvaron av social oro kopplad till arbetslösheten skiljer Sverige från 
en del andra länder vid samma tid, där bråkigheter vid demonstrationer var 
mer förekommande.
 Vid sidan av olika delar av arbetarrörelsen var man också från borgerligt 
håll intresserade av arbetslöshetsföreningar. Detta intresse minskade dock 
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under perioden sannolikt till följd av en skiftning i analysen av arbetslöshe-
tens bakgrund och lösning.
 Så långt de stora historiska perspektiven. Vi ska nu rikta uppmärksam-
heten mot vad arbetslösheten medförde för den enskilde. Särskilt ska dis-
kuteras något som berördes i inledningskapitlets litteraturöversikt, nämli-
gen att arbetslöshet har effekter på den enskilde som återverkar på dennes 
möjligheter att agera politiskt.
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Nöd och bekymmer för den enskilde

Vid första världskrigets slut 1919 var arbetslöshet inte något okänt feno-
men i Sverige men dess omfattning hade dittills varit relativ blygsam. Ti-
den direkt efter kriget gav inte någon anledning till oro: varulagren på den 
krigshärjade kontinenten behövde fyllas och exportindustrin gick på hög-
varv. Men högkonjunkturen fick ett snabbt slut hösten 1920 då konjunktu-
ren nästan över en natt vände i en deflationsprocess. Från en låg nivå steg 
arbetslösheten på kort tid till aldrig tidigare skådad omfattning. Fram till 
1940 skulle den i årsmedeltal inte något år understiga tio procent. Vissa år 
var den betydligt högre.1

 Arbetslösheten under mellankrigstiden ska inte bara ses som ett mass-
fenomen. Det var också en högst personlig erfarenhet bland dem som 
drabbades. En fråga man lätt ställs inför är om, och i så fall hur, arbetslöshet 
påverkade den enskildes politiska uppfattning och agerande. Som fram-
hölls i det inledande kapitlet var det också en fråga som inspirerade många 
forskare under 1920- och 1930-talen. Slutsatserna var att arbetslösheten 
inte hade några politiska effekter på dem som drabbades och att arbets-
lösa snarast drogs från politisk verksamhet. Senare forskning har nyanserat 
denna bild.
 Syftet i detta kapitel är att översiktligt skildra arbetslöshetens effekter på 
den enskilde i mellankrigstidens Sverige.2 I slutet av kapitlet diskuteras 
dessa effekters roll för möjligheten för arbetslösa att ägna sig åt kollektivt 
politiskt agerande. 

� SOU 1936:32, 12 f; Arbetsmarknadskommissionens verksamhetsberättelse 1943, 9.
� Synsättet på hur arbetslöshetens effekter kan delas upp i två övergripande typer, so-

cioekonomiska och socialpsykologiska, har hämtats från Peter Olsén, Arbejdsløshe-
dens socialpsykologi (Köpenhamn, 1982).
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I Sverige existerade fram till 1934 ingen offentligt understödd arbetslös-
hetsförsäkring. Flera yrkesgrupper hade ändå genom sin fackförening en 
ordnad arbetslöshetskassa, men ersättningen var blygsam och betalades 
vanligen ut under en kortare tid, oftast några få månader.
 Uppsägningarna slog hårdast mot den del av arbetskraften som inte var 
lika etablerad i arbetslivet, företrädesvis unga män.3 De hade i många fall 
inte lyckats skaffa en fast anställning och saknade därför fackligt medlem-
skap.4 I den mån de var medlemmar i ett fackförbund hade de ofta inte 
varit medlemmar ett år, vilket var den tid som normalt krävdes för att kva-
lificera sig för arbetslöshetskassan. 
 Arbetslöshet innebar främst en intensiv upplevelse av fattigdom. En 
smålänning berättar i en återblick om sin kontakt med arbetslösheten efter 
det att han ryckt ut från militära i mitten av 1920-talet:

Vad jag än sökte, lät det någonting så här. Ni har varit militär i tre år, ja då har 
ni förstås glömt att arbeta. Ni har varit smed men det är ju så länge sedan. 
Nej vi har nog inte arbete för er. Jag hade anmält mig som arbetssökande på 
sjömansförmedlingen i Helsingborg för några veckor sedan och reste nu dit. 
Det var inte med särskilt stora förhoppningar som jag vid Helsingborgs central 
lämnade tåget med 40 kronor på fickan, vilket utgjorde hela min förmögenhet, 
tio kronor betalades för det billigaste rum jag som jag kunde finna. Ensam och 
hungrig somnade jag in på det unkna härberget. När skulle jag väl få sova i en 
bäddad säng nästa gång? De få kronor som fanns kvar måste absolut vara till 
mat. Strax intill Råå (ett samhälle i utkanten av stan) ser jag en lada ute på ett 
gärde. Det blev min tillfälliga sovplats en tid framöver.5

Det skulle dröja ett och ett halvt år innan han åter fick arbete. Under tiden 
var han beroende av välgörenhet från enskilda för brödfödan. 

� Fürth (1979), 123; Wallentin (1978), 145 ff; SOU 1931:20, 99 ff.
� De fackligt organiserade vid tidpunkten utgjorde en elit av arbetskraften. Sven Lund-

kvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–1920 (Stockholm, 1977), 128. Om 
arbetsmönster och risk för att bli uppsagd fram till slutet av 1930-talet, se Maths 
Isacson, Industrisamhället Sverige (Lund, 2007), 176 ff.

� Citatet hämtat från Stefan Bohman red., Hetta, larm och svetslågor (Stockholm, 
1995), 20.
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 Ett direkt beroende av släkt, vänner och grannar som delade med sig el-
ler gav lån var vanligt bland arbetslösa. Det kunde också vara ett beroende 
av handlaren som tillät köp på kredit eller hjälporganisationen för att få 
ett mål mat. Den allra vanligaste formen av beroende var dock till myn-
digheter. Det går inte att säga hur många som till följd av arbetslöshet fick 
någon form av understöd, men under mellankrigstiden skedde en kraftig 
ökning av antalet understödstagare inom fattigvården. Störst var antalet 
som stod under fattigvårdens beskydd år 1933, då nästan 600 000 svensk-
ar, närmare 15 procent av befolkningen, fick någon form av fattigvård.6 
De flesta fattigvårdstagare hade säkerligen kopplingar till arbetslöshets-
krisen. I en undersökning av 109 familjer som hemsökts av arbetslöshet 
samma år hade minst 78 av hushållen fått någon form av understöd från 
myndigheterna. Föga förvånande ökade beroendet ju längre arbetslöshe-
ten varade.7

 Att få arbetslöshetsunderstöd hjälpte inte alltid undan misär. Den stat-
liga arbetslöshetspolitiken i AK:s regi bidrog medvetet till de arbetslösas 
fattigdom. Arbetslöshetskommissionens strävanden, den s.k. AK-politi-
ken, har beskrivits som att bidra till ökad rörlighet och löneanpassning 
på arbetsmarknaden. Att understödja arbetslösa var utifrån AK:s synsätt 
direkt skadligt då det tog medel i anspråk som kunde förbättra förhål-
landet för näringslivet. Understöd riskerade dessutom att permanenta 
arbetslösheten genom att arbetsviljan minskade. I förlängningen var en 
restriktiv arbetslöshetspolitik, enligt AK-politikens förespråkare, det enda 
handlingsalternativet för att återfå landet i en positiv ekonomisk utveck-
ling.8

� SOS, respektive år. Se även Hans Wallentin, Svensk fattigvård under mellankrigstiden 
(Östersund, 1990), kap. 4.

� SOS, Levnadsvillkor och hushållsvanor… (1938), 255 f.
� AK-politiken har beskrivits i otaliga skrifter: Svante Beckman, ”Ekonomisk po-

litik och teori i Norden under mellankrigstiden”, Kriser och krispolitik i Norden 
under mellankrigstiden, Nordiska historikermötet (Uppsala, 1974), 51 f. Per Gun-
nar Edebalk, Arbetslöshetsförsäkringsdebatten (Lund, 1975); G. Hilding Nord-
ström, Svensk arbetslöshetspolitik (Helsingfors, 1949); Unga (1976); Öhman (1970). 
För en redogörelse för AK:s konkreta grunder för att avgöra hjälpbehovet och en 
diskussion om detta se Sven Trygged, Arbetslös och medellös (Stockholm, 1996),  
31 ff. Om dubbelheten i AK-politiken mellan att kontrollera arbetsvilja och föra en 
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 Men AK-politiken handlade inte bara om ekonomisk-politiska målsätt-
ningar utan även om kontroll. Nödhjälpsarbete, vilket ett stort antal ar-
betslösa anmodades – många gånger på andra plaster än hemorten – var 
ett sätt att kontrollera arbetsviljan hos de arbetslösa. Denna kontrollerande 
aspekt av AK-politiken kan till viss del ses som motsägelsefullt när man 
beaktar att politiken samtidigt skulle vara restriktiv. 
 För många arbetslösa handlade kontakten med AK-strukturen vid si-
dan om låga ersättningar, stigmatisering och nödhjälpsarbete också om 
nyckfullhet. Då sparsamhet var honnörsordet framför andra för den of-
fentliga arbetslöshetspolitiken i AK:s tappning medförde det att långt ifrån 
alla som ansökte kunde få kontantunderstöd, eller någon form av nöd-
hjälpsarbete. AK stängde tidvis av vissa yrkesgrupper från möjlighet att 
söka understöd. Vid andra tillfällen var det stora grupper som ungkarlar 
eller samtliga kvinnor som inte hade rätt att ansöka om understöd. Men 
även om en arbetslös hade rätt att ansöka var det långt från alla som fick 
någon form av stöd. Bedömningsgrunderna varierade dessutom i praxis 
mellan de olika kommunala bedömningsinstanserna, de så kallade arbets-
löshetskommittéerna.
 För många arbetslösa räckte, trots indragningar, inte understödet till att 
täcka vad man tidigare spenderat på mat. Enligt en statlig utredning skedde 
indragningar hos de arbetslösa, främst på varor som kött, smör, ost, ägg 
och ”bageribröd”.9 Det har påvisats ett samband mellan arbetslöshet och 
försämrad hälsa under mellankrigstiden.10 
 Även om arbetslöshet i första rummet var en manlig erfarenhet innebär 
det inte att kvinnor undgick att drabbas av den försämrade arbetsmark-
naden. Kvinnor återfanns under perioden i stigande antal i arbetslivet och 
trots att de inte drabbades av arbetslöshet i samma utsträckning som män-
nen fanns det säkerligen åtskilliga kvinnor som betraktade sig som arbets-
lösa. Kvinnornas plats i arbetslivet var inte självklar. Det räknades t.o.m. 

restriktiv socialpolitik, se Eriksson (2004). Hur många som ansökte och fick under-
stöd i Göteborg framgår i Andréasson (1998). Denna not gäller även för de efterföl-
jande styckena.

� SOS, Levnadsvillkor och hushållsvanor… (1938), 266.
�0 Fürth (1979), 216 & 224. För en amerikansk studie där arbetslöshetens inverkan på 

den fysiska hälsan betvivlas, se Bakke (1933), 50 f.
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som egoistiskt om kvinnan arbetade under arbetslöshetstider ifall mannen 
också hade arbete.11 
 För kvinnor fanns under hela tiden en underbetald reservarbetsmark-
nad i form av hushållsarbete som dämpade att arbetslösheten skulle få ett 
större genomslag. Även under krisåret 1933 kunde man se tidningsannon-
ser om hembiträden. Det kunde vara så svårt att få tag på sådana att vissa 
annonsörer kunde tänka sig manliga arbetstagare.12

 Det ska påpekas att även hemmafruar upplevde arbetslöshetens verk-
ningar. 1920- och 30-talen innebar för många en kamp för att få familjen att 
överleva under små omständigheter. Hur kvinnor också fick sin beskärda 
del av fattigdomen framgår av ett citat från början av 1920-talet, där det 
berättas om en kvinna med en arbetslös make, som hade ”pantsatt fars 
klocka, helgdagskostym, och överrock, väckarklockan, alla möbler, man 
kan undvara, sina egna vigselringar”. För att rädda vigselringarna tvingades 
hon ta sin ”tolvåriga flickas klädning, som var köpt till examen, för att få 
pengar att omsätta kvittona med”. Historien var enligt berättaren inte ”en 
enstaka företeelse, utan upprepas jämt och ständigt.”13

 Anhöriga utanför kärnfamiljen drabbades också av arbetslöshetens ef-
fekter. En fattigvårdstjänsteman uppmärksammade t.ex. att ”många äldre 
personer, som tidigare haft sin försörjning av anhöriga, nu när dessa förlo-
rat sin arbetsförtjänst och själva voro hänvisade till ett ringa understöd, för 
egen räkning fingo söka fattigvårdens hjälp.”14 
 Den osäkra tiden satte också spår i människors vilja att ta försörjnings-

�� De återfanns också i ökande antal inom ”manliga” sektorer. Se Gunnar Qvist, Sta-
tistik och politik (Stockholm, 1974), 40 ff. DAG, IFGH, 6298, 10. För en fördjupad 
diskussion se Linda Lane, Trying To Make a Living (Göteborg, 2004). Jfr även Renée 
Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna (Lund, 1998), 351 f. Andelen kvin-
nor underskattas systematiskt i samtidens arbetslöshetsstatistik. Att kvinnorna inte 
framträder i fackföreningarnas statistik hör till viss del samman med att den fackliga 
organisationsgraden bland kvinnor var lägre än bland män. Även i socialstatistiken 
underskattas kvinnornas arbetslöshet då de vanligen var avstängda från att kunna 
söka arbetslöshetsunderstöd.

�� För en diskussion om kvinnor och låglöneyrken som reservarbetsmarknad, se Su-
sanna Hedenborg & Ulla Wikander, Makt och försörjning (Lund, 2003), 98 f.

�� GSH 1921, Yttranden och protokoll, Häft. 11, 40.
�� Göteborg (Göteborg, 1923), 498.
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ansvar för barn och familj. Det går att se en minskning av födelsetalen un-
der perioden för att nå sin lägsta nivå 1934, samma år som makarna Myrdal 
publicerade Kris i befolkningsfrågan.15 
 Trots att ingen i Sverige svalt ihjäl som en följd av arbetslöshet är det inte 
att förvåna att krisens konsekvenser har beskrivits som ”oro och skräck, 
Guds straffdom, precis som vid en naturkatastrof”.16 

Arbetslöshetens sociAlpsykoloGiskA effekter

Arbetslösheten hade effekter på den enskilde som inte enbart kan beskri-
vas som socioekonomiska, men som kanske träffade ännu hårdare. Dessa 
effekter kan tillskrivas det förhållandet att arbetslöshet inte är som andra 
former av fattigdom. Då de är kopplade till uppfattning om social identitet 
kan de kallas för socialpsykologiska. För att se detta behövs en förståelse av 
lönearbetets historiska framväxt. 
 Parallellt med lönearbetets etablering under industrialiseringen följde 
en ny arbetsmoral vars högsta målsättning var förtjänst av pengar och en 
stark förpliktelse mot sitt arbete. Som en följd av ett utbrett accepterande 
av den nya arbetsmoralen blev lönearbete norm på ett sätt som det inte 
varit i jordbrukarsamhället. En annan konsekvens var att en del av identitet 
och social status kom att ligga i arbetet, vilket även medförde att avsaknad 
av lönearbete blev betraktat som något onormalt.17

 De socialpsykologiska effekterna av arbetslöshet är till sin karaktär 
svårare att närma sig än de socioekonomiska. Ett sätt är att se hur den 
arbetslöse normalt agerade tiden efter förlusten av arbete. Som regel äg-

�� Utifrån SOS. Det går dock inte att finna någon koppling till ökad spädbarnsdödlighet 
under mellankrigstiden. Den långsiktiga trenden av minskande dödstal bland späd-
barn fortsatte under perioden. 

�� Erik Lundberg, Ekonomiska kriser förr och nu (Stockholm, 1983), 42.
�� Den förändrade synen på arbete har i ett klassiskt verk av Max Weber förlagts till 

framväxten av protestantismen, och då särskilt kalvinismen. Max Weber, The Prot-
estant Ethic and the Spirit of Capitalism (London, 1931). För en uppsats om hur kon-
struktionen av hur lönearbete blev norm och arbetslöshet något onormalt, se Maria 
Andersson, ”Den disciplinerande arbetslösheten”, i Gösta Arvastson red., Järnbur 
eller frigörelse (Uppsala, 1999), 74 ff. 
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nade personen inledningsvis mycket tid åt att leta efter nytt arbete. I en 
arbetslöshetstidning i Landskrona beskriver en person hur han gav sig ut 
på jakt:

Nu skall ingen tro att det är sådant ädelt villebråd, som rådjur, hare eller något 
dylikt, för då fick man springa fatt det, och det förmår inte den undernärde 
arbetslöse. Nej, det är jakten i samhällets gator, upp och ned, fram och åter, 
efter något märkvärdigt ting som kallas för arbete, från den ena arbetsplatsen 
till den andra fortsätter jakten, men alltid med samma resultat, ett beklagligt 
nej till svar vart man kommer…18

När den arbetslöse utan framgång försökt sälja sin arbetskraft följde insik-
ten att hans arbetskraft saknade värde vilket minskade hans självkänsla. 
 Det finns visst fog för att skriva ”hans” självkänsla och inte ”hennes”. 
Inte bara för att det i första hand var män som hamnade i arbetslöshet, 
utan för att de socialpsykologiska effekterna särskilt drabbade männen.19 
När mannen förlorade arbetet förlorade han också den livsuppgift som 
industrialiseringen gett honom: att försörja hustru och barn.20 Vetska-
pen om att familjen inte blev ordentligt försörjd kunde leda till att han 
började jämföra sig med oskötsamma individer. Depressioner med själv-
destruktiva inslag och i vissa fall tyrannisering av den närmaste omgiv-
ningen var inte ovanliga.21 Ordet ”arbetslös” hade t.o.m. så negativ klang 
att det inte sällan byttes ut mot mindre laddade ord, som att man ”stämp-
lade”.22

 Den minskade självkänslan var inte bara självpåtagen. Det fanns en ut-

�� AAL, DAF Landskrona, Jultidning (okänt årtal).
�� Samtidigt är jag medveten om att det fanns tendenser att osynliggöra kvinnors ar-

betslöshet. 
�0 Första stegen mot en förändring av detta togs i och med den nya äktenskapslagen 

1920 som gav kvinnan likställighet med mannen gällande försörjningsansvar inom 
äktenskapet. Se Kari Melby m.fl., Inte ett ord om kärlek (Lund, 2005), kap. 5. Intres-
sant nog skedde detta innan kvinnor fick fullvärdigt politiskt medborgarskap 1921.

�� Gösta Arvastson, Maskinmänniskan (Göteborg, 1987), 53 ff; Romulo Enmark, Mam-
ma pappa barn (Göteborg, 1987), 56. 

�� DAG, IFGH, 6298.
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bredd föreställning att de arbetslösa själva hade skuld till sin situation. De 
var lata eller oskötsamma vilket låg bakom förlusten av arbete.23 Dessutom 
ville de hämta ut bidrag utan att göra rätt för dem. En uppsagd snickare 
gjorde sig till uttolkare för många arbetslösa när han gjorde gällande att ”vi 
plågades av att nödgas gå sysslolösa samtidigt som vissa tidningar påstod 
att vi led av understödstagareanda”.24 En annan arbetslös har berättat om 
hur förnedrande han upplevde ett besök i kyrkan där prästen hävdade att 
ingen som ville arbeta behövde vara utan arbete och varnade kyrkobesö-
karna, särskilt flickorna, för de arbetslösa.25 
 Värst var säkerligen när tvivlet kom från den egna familjen. I en bok om 
äktenskap riktad till kvinnor uppmärksammas vad som skedde om man-
nen drabbades av arbetslöshet. Under rubriken Ett stadens nutidsproblem: 
När mannen är arbetslös observerade författarinnan de ansträngningar 
som äktenskapet utsattes för och framför allt de ökande kraven på kvinnan 
som mannens arbetslöshet skapade. Skribenten berättar också om en ar-
betslös man i hennes närhet och hans mindervärdeskänslor inför sina barn 
och särskilt inför sin hustru, som inte ens längre kan gå på söndagsprome-
nad då ”hon känner sig numer för illa klädd”. Hon kan förstå den arbetslöse 
mannens mindervärdeskänslor ”ty det är många kvinnor, som innerst inne, 
ovana som de äro att tänka sig in i saker och att ’befatta sig med politik’, 
tro att mannens arbetslöshet bottnar i att han är på något sätt sämre än de 
andra männen. Detta oaktat hon ser att det är tusen män, som ha det på 
samma sätt”.26

 Alla de hittills nämnda effekterna var sådana som inte hade med förlus-
ten av inkomsten att göra utan snarare med det förhållandet att arbete för 
de flesta i ett modernt industrisamhälle fyller vidare behov än enbart som 
försörjningskälla. Många av dessa effekter får sägas vara kopplade till social 
identitet.

�� För en historisk diskussion om synen på individen kontra samhälleliga faktorer som 
orsaken bakom arbetslösheten utvecklats se Rolf Ohlson & Jonas Olofsson, Arbets-
löshetens dilemma (Kristianstad, 1998).

�� Mats Rehnberg red., Snickarminnen (Stockholm, 1961), 183.
�� Helmer Jansson, Vi ville ha arbete (Stockholm, 1951), 17.
�� Vera von Kraemer, ”Ett stadens nutidsproblem”, i Ebba Theorin-Kolare red., Allt om 

äktenskapet (Stockholm, 1934), 68 ff. Citat s. 69.
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 Med den minskade självkänslan, förnedringen och den sociala degrade-
ringen som följde med arbetslösheten följde i många fall en tendens att den 
arbetslöse undandrog sig sociala sammanhang.27 
 Summerar man de arbetslösas erfarenheter är det uppenbart att det inte 
fanns någon klar skillnad mellan arbetslöshetens socioekonomiska kon-
sekvenser i form av fattigdom, beroende och ohälsa m.m. respektive de 
socialpsykologiska effekterna i form av identitetskris, social degradering, 
marginalisering och förödmjukelse. Arbetslöshetens effekter bestod av en 
mängd olika skärvor som ändå åstadkommits av samma chock – förlusten 
av lönearbetet. För den arbetslöse fanns det bara en erfarenhet av arbets-
löshet och den inkluderade alla dessa aspekter. 
 Det är föga förvånande att det i en studie av arbetslösa i 1930-talets 
Stockholm framkom att den allra vanligaste ohälsan till följd av arbetslös-
het inte var somatiska utan psykiska sjukdomar.28 Det går att göra en vi-
dare koppling till självmord. Från att i mitten av 1920-talet ha legat mellan 
800–900 per år steg antalet självmord i landet i slutet av årtiondet för att nå 
en topp konjunkturkrisens startår 1932 med nästan 1 100 självmord. Från 
1934 minskade självmorden i takt med att konjunkturen vände uppåt.29 
För stenhuggarna, en yrkesgrupp som var särskilt drabbad av arbetslöshet 
under mellankrigstiden, kan vi se en tydlig ökning i självmordsfrekvensen 
i takt med att arbetslösheten bredde ut sig i stenhuggarsamhällena.30 En 
tidning hävdade under 1930-talskrisen att spektakulära självmord blivit 
vanliga bland arbetslösa stenhuggare i norra Bohuslän. Artikeln avslutas 

�� Den arbetslöses sociala marginalisering var ett uppmärksammat tema i mellankrigs-
tidens kulturyttringar. Författare som Rudolf Värnlund, Erik Asklund, Josef Kjellgren 
m.fl. skildrade, inte sällan utifrån egna erfarenheter, hur arbetslösa utstöttes från 
samhället. Se Ragnar Mattson, Svenskt 30-tal (Ljusdal, 1975); G. Hilding Nordström, 
Att vara arbetslös (Stockholm, 1949). 

�� Fürth (1979), 224.
�� SOS, respektive år. Utifrån statistiken är det dock svårt att avgöra om den ökade 

självmordsfrekvensen var en konsekvens av arbetslösheten eller om den ska ses som 
ett resultat av de ekonomiska kriserna. Den svenske industrimagnaten Ivar Kreuger 
begick självmord i Paris i mars 1932 utan att för den skull kan sägas ha varit arbetslös. 
I USA var självmorden bland börsspekulanter efter börskraschen 1929 omtalade.

�0 Från att åren 1923–31 haft en årlig självmordsstatistik inom yrkesgruppen på 4–9 
personer stiger antalet till 17 år 1932 och 20 år 1933. Ibid.
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med att konstatera att ”det är gott om dynamit men ont om bröd ute i sten-
huggerisamhällena. Förtvivlan griper de arbetslösa. De brytas ned av nöd 
och bekymmer.”31

resiGnAtion eller lynnesutbrott  
– politiskA reAktioner på Arbetslöshet

Utläggningen pekar mot att det inte var självklart att arbetslösa skulle sluta 
sig samman och agera politiskt. Fattigdomen innebar ett alltför stort per-
sonligt problem för att orka bemöta arbetslösheten med politisk kamp. 
Individens strategi blev i stället kortsiktig och inriktad på bröd för dagen. 
Även de socialpsykologiska effekterna påverkade möjligheterna att agera 
politiskt. Med arbetslösheten följde en allmän apati, vilken försvårade möj-
ligheterna. Den sociala degraderingen och marginaliseringen gjorde också 
den arbetslöse benägen att bemöta sin situation individuellt snarare än kol-
lektivt. I korta ordalag är det utifrån detta resonemang, som berördes i det 
inledande kapitlet, som forskare som Marie Jahoda och Wight E. Bakke 
under mellankrigstiden drog slutsatsen att arbetslösa inte har förmåga att 
ägna sig åt kollektiv politisk verksamhet.32

 Mot detta går att göra en del invändningar. Även om resignation var 
den vanligaste reaktionen bland arbetslösa så var det inte den enda, vilket 
även Marie Jahoda registrerade.33 Att det fanns andra reaktioner på ar-
betslöshet än resignation noterades också utifrån svensk horisont. En per-
son som kom i daglig kontakt med arbetslösa observerade att ”arbetslöshet 
gör sinnet dystert och det (…) uppstår retningar och lynnesutbrott”.34 Det 

�� Kuriren 30/4 1932.
�� Se referenser i det inledande kapitlet.
�� I Marienthalstudien delade forskarna upp den undersökta populationen i olika grup-

per utifrån reaktioner på långsiktig arbetslöshet. Det anmärkningsvärda var att efter 
en längre tids arbetslöshet var 23 procent inte nedbrutna. Enligt samma studie hade 
70 procent av de arbetslösa resignerat och 7 procent betecknades som nedbrutna. 
Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld & Hans Zeisel, Marienthal (London, 1974), 56. Det 
förekom enligt Jahoda även en del ”agitation” bland de arbetslösa, vilket hon inte 
förmår förklara. Jahoda (1982), 27. 

�� GSH 1937:41, 118.
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går också att anlägga ett tidsperspektiv, där arbetslöshet blev nedbrytande 
först efter en period.35 
 Pådrivande för att den arbetslöse trots allt skulle protestera var själva 
upplevelsen av fattigdom.36 De försämrade levnadsförhållandena ska inte 
bara ses i absoluta tal utan också i relation till andra jämförbara grupper. 
I socioekonomisk mening kan man hävda att det under mellankrigstiden 
skedde en tudelning av de arbetande grupperna vad det gäller materiell 
levnadsnivå mellan, å ena sidan, en fast arbetarstam med regelbundet ar-
bete och stigande inkomster och, å andra sidan, en stor grupp med vikande 
inkomster och med stora svårigheter att få arbete under någon längre tid.37 
Fattigdomen fjärmade de arbetslösa från arbetargrupperna och de ansåg, 
vilket är ett återkommande tema i den andra delen av denna studie, inte 
sina intressen bevakade av de fackliga organisationerna som i stället foku-
serade på dem med anställning.
 Fattigdomen var också ett identitetsskapande kitt bland de arbetslösa, 
vilket underlättade kollektivt handlande.38 Arbetslöshetsunderstödet var 
oberoende av om man tidigare varit grovarbetare eller finmekaniker: tidi-
gare skillnader i lönenivåer, social status o.d. suddades ut genom förlusten 
av arbetet. Identiteten som arbetslös underlättades även av att arbetslöshe-
ten inte drabbade urskillningslöst utan företrädesvis yngre män. 
 Det är viktigt att påminna om att identiteten som arbetslös var ett sam-
spel mellan en etikett som de arbetslösa satte på sig själva och att de blev 
kategoriserade av andra aktörer och samhällsinstitutioner, i första hand 
AK. Sannolikt har ingen svensk institution varit så våldsamt avskydd av så 

�� Eisenberg och Lazarsfeld, med kopplingar till Marienthal-studien, menar att arbets-
lösheten varade ett tag innan personen blev nedbruten och resignerad. Philip Eisen-
berg & Paul Lazarsfeld, ”The Psychological Effects of Unemployment”, Psychological 
Bulletin 35 (1938), 371 ff. Även Bakke såg arbetslöshetens effekter som en utveckling 
i faser – även om de för honom inte hade med politiska reaktioner att göra. Bakke 
(1940), 153 f. & 265. Kaldal menar att begreppet “spontanism” passar väl in på de 
arbetslösas omedelbara reaktion på arbetslösheten, vilket han också kopplar till ar-
betslöshetsföreningarna. Kaldal (1981), 93. För en motsatt syn se McElligott (1987).

�� Kay Lehman Schlozman & Sidney Verba, Injury to Insult (Cambridge, Mass., 1979), 
13.

�� Wallentin (1978), 144 f.
�� Alm (1999), 132.
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många människor som just AK.39 Det innebar att det fanns en tydlig mål-
tavla för de arbetslösas missnöje.
 Hur arbetslöshetens effekter påverkade organisationsbildandet uttrycks 
kanske bäst av en av initiativtagarna till De arbetslösas förening i Lund. Han 
sammanfattade orsakerna till grundadet av föreningen som ”att det var 
inget nöje att vara arbetslös, ej heller bildandet av en de arbetslösas för-
ening”.40 Trots det bildade han den, vilket visar att arbetslöshetens effekter 
var påtagliga men inte oöverkomliga när det gällde att agera kollektivt po-
litiskt.
 Själva organisationsbildandet kan också ses som ett kollektivt försök att 
bryta de destruktiva effekterna av arbetslösheten: ju fler som öppet visade 
sig arbetslösa desto svagare blev den sociala stämplingen. Som kommer att 
framgå i nästa kapitel bedrev arbetslöshetsföreningarna även verksamhe-
ter som syftade till att förhindra att resignationen tog överhand. 

sAmmAnfAttninG

Det var fattigdomen som mellankrigstidens internationella arbetslöshets-
forskare såg som mest förhindrande för att arbetslösa skulle agera politiskt. 
Med arbetslösheten följde även apati, social degradering och marginali-
seringen, vilket gjorde att den arbetslöse snarare bemötte arbetslösheten 
individuellt än kollektivt.
 Jahodas och Bakkes, m.fl. av arbetslöshetsforskarna under mellankrigs-
tiden, resonemang förmår inte förklara varför det fanns arbetslösa som 
inte bröts ner av arbetslöshetens ok. Fattigdomen var inte bara absolut 
utan också relativ mot andra grupper i samhället, inte minst mot de arbe-
tare som under perioden inte förlorade lönearbetet utan fick ett stigande 
konsumtionsutrymme. Jag har också argumenterat för att fattigdomen var 
ett identitetsskapande kitt bland de arbetslösa som underlättade kollektivt 
handlande. Med fattigdomen som grund bildade arbetslösa under perio-
den arbetslöshetsföreningar.
 De individuella konsekvenserna av arbetslöshet utgör en viktig bak-

�� Åke Elmér, Från fattigsverige till välfärdsstaten (Lund, 1965), 57.
�0 SA, DAF Lund, möte 24/5 1924.
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grundsfaktor när det är dags att vända sig mot denna studies huvudaktör: 
arbetslöshetsrörelsen i Sverige. 
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Mellankrigstidens arbetslöshetsrörelse

Detta kapitel är en allmän redogörelse för den svenska arbetslöshetsrö-
relsen under mellankrigstiden.1 Dess uppbyggnad, omfattning och sam-
mansättning är av särskilt intresse. Vi ska även se hur man inom arbetslös-
hetsföreningarna försökte förhålla sig till de effekter som arbetslösheten 
medförde och hur man försökte motverka dem. Inledningsvis ska vi se när-
mare på hur arbetslöshetsrörelserna såg ut i andra länder utifrån samma 
aspekter som vi senare ska studera den svenska rörelsen. 
 Den huvudsakliga avsikten är att visa att den svenska arbetslöshetsrörel-
sen var ett mer omfattande fenomen än vad tidigare studier har gett bild 
av och att den svenska rörelsen passar in i det internationella mönstret av 
de arbetslösas organisationssträvanden och politiska kamp under mellan-
krigstiden.

internAtionell utblick

Belägg för organisationer av arbetslösa under mellankrigstiden har gått att 
finna i Australien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Holland, Italien, Kana-
da, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Tjeckoslovakien, Tyskland, USA 
och Österrike.2 Sannolikt fanns det någon form av arbetslöshetsrörelse i 
alla länder som hade påbörjat en industrialisering och drabbades av kris 
under 1920- och 1930-talen.
 Osäkra uppgifter har gjort det svårt att få grepp om organisationernas 

� Tanken är att i detta kapitel redogöra för sådant som inte berör den politiska verk-
samheten eller relationer till andra aktörer. Detta är huvudteman för de återstående 
kapitlen.

� Studier med internationellt perspektiv är framförallt Croucher (1990); Perry (2000).
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numerära omfattning. I USA ska vid mitten av 1930-talet den dominerande 
organisationen, enligt egna uppgifter, ha haft omkring 600 000 betalande 
medlemmar i 1 600 olika avdelningar. Den tyska arbetslöshetsrörelsen 
hade i början av samma årtionde omkring 80 000 medlemmar. Enbart i 
Paris ska det i slutet av 1920-talet ha funnits 40 arbetslöshetsföreningar. I 
Storbritannien skall år 1920 omkring 100 000 arbetslösa ha varit betalande 
medlemmar i arbetslöshetsrörelsen, organiserade i 300 lokalkommittéer. 
Därefter sjönk medlemssiffrorna till 10 000 år 1926. Några år in på 1930-
talet ska åter 100 000 arbetslösa ha varit medlemmar. Enligt uppgifter från 
organisationsledningen ska mer än en miljon ha passerat förbi i medlems-
listorna fram till 1936. I Tjeckoslovakien finns det uppgifter på omkring 
1 100 arbetslöshetsföreningar i början av 1930-talet.3

 Uppbyggnaden av arbetslöshetsrörelserna skilde sig mellan länderna. 
När de arbetslösa var som mest aktiva i USA i början av 1930-talet fanns 
flera nationella organisationer. Etnisk tillhörighet var en viktig faktor i or-
ganisationsbildandet. Den viktigaste skillnaden mellan organisationerna 
var dock politisk. I USA, som kanske var det land där arbetslöshetsrörel-
sens politiska splittring var som tydligast, var den mest aktiva organisa-
tionen Unemployment Councils som samarbetade med kommunistpartiet. 
Där fanns också det socialistdominerade Unemployed Leagues och det mer 
nationalistiska Conference for Progressive Labor Action, även kallad ”the 
Musteites” efter deras ledare A.J. Muste. Därjämte fanns en del mindre 
organisationer av religiös eller anti-kommunistisk karaktär. Trots antago-
nismen lyckades 1936 de större organisationerna ena sig i Workers’ Alliance 
of America, men rörelsen var då i slutskedet av sin verksamhetsperiod.4

� Siffrorna bygger på Bagguley (1991), 86; Burnett (1994), 256; Perry (2000), 156 &  
189 f. 

� Det finns en omfattande litteratur som berör arbetslöshetsrörelsen i USA. Några 
av dessa är Folsom (1991); Keyssar (1986); Mattick (1973); Piven & Cloward (1977). 
Det finns också ett flertal artiklar, bl.a. D.J. Leab, ”United We Eat”, Labor History 8 
(1967). Roy Rosenzweig har skrivit flera artiklar om fenomenet, bl.a. ”Organizing 
the unemployed”, Radical America 10 (1976) samt ”Radicals and the jobless”, Labor 
History 16 (1975). En artikel som tar upp den nära kopplingen mellan de arbetslösas 
organisationer och svarta är Andor Skotnes, ”The Communist Party, Anti-Racism, 
and the Freedom Movement”, Science & Society 60 (1996). 



73

mellAnkriGstidens Arbetslöshetsrörelse

 Om splittring karaktäriserade de arbetslösas organisationer i USA så var 
det sammanhållning som kännetecknade organisationsbildningen i Stor-
britannien. Redan i början av 1920-talet organiserade sig de arbetslösa i 
National Unemployed Workers’ Movement (N.U.W.M., fram till slutet av 
1920-talet under namnet National Unemployed Workers’ Committee Mo-
vement). Trots att N.U.W.M:s aktivitet varierade var den landets enda bety-
delsefulla arbetslöshetsorganisation. Sammanhållningen är förvånansvärd 
då organisationen hade en stor del av sin bas i Skottland och Wales.5

 Organisationssträvandena bland de arbetslösa i Tyskland följde ytterli-
gare en utvecklingslinje. Strax före 1920 samlade sig de arbetslösa i orga-
nisationer med skiftande namn och ursprung. Till följd av inre splittring 
försvann snart organisationerna, för att återuppstå 1924. Organisatoriskt 
förefaller den tyska arbetslöshetsrörelsen ha varit något närmre den ameri-
kanska splittringen än den brittiska enigheten. Även om nationella organi-
sationer existerade verkar ingen ha varit stabil. Arbetslöshetsföreningarna 
försvann efter nazisternas maktövertagande genom att de helt enkelt för-
bjöds. Redan innan nazisterna kom till makten ska den tyska arbetslöshets-
rörelsen dock ha spelat ut sin roll.6 
 Även i Norge och Danmark bildade arbetslösa särskilda sammanslut-
ningar. I Norge, där det fanns ett större antal lokala arbetslöshetsfören-
ingar, fördes diskussioner om att centralisera verksamheterna. I början av 
1920-talet bildades, enligt samtida svenska uppgifter, ett De arbetslösas 
faellesförening. I slutet av årtiondet ska det också ha funnits ett Arbeids-
löses landsförbund som hade samröre med det norska kommunistpartiet. 
Landsförbundets verksamhet verkar dock ha varit begränsad. Under delar 
av perioden ska det i Danmark ha funnits en centralkommitté för arbets-

� Det finns även en hel del litteratur om N.U.W.M. i Storbritannien. Två översikter 
av organisationens hela verksamhetstid är Croucher (1987) och Richard Flanagan, 
”Parish-fed Bastards” (London, 1991). Se även Perry (2000); John Stevenson & Chris 
Cook, Britain in the Depression (1977, första upplagan under titeln The Slump), 2:a 
upplagan (Harlow, 1994), kap. 9 & 10.

� För litteratur om de arbetslösas organisering i Tyskland se bl.a. Dettmer (1977), 
Huber-Koller (1977). I Richard J. Evans & Dick Geary red., The German Unemploy-
ed (London, England & Sydney, Australien, 1987) finns flera artiklar som berör de 
tyska arbetslösas organisationssträvanden och politiska kamp. 
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lösa: De Arbejdsløses Organisation. Dess slagord ska ha varit ”Bröd och 
frihet” och de anordnade demonstrationer med stor uppslutning runt om 
i landet. Den danska kommittén är intressant också för svenskt vidkom-
mande eftersom det är den enda organisationen som verkar ha stått i kon-
takt med rörelsen i Sverige.7

 Oavsett land uppvisade arbetslöshetsrörelserna vissa likheter. Alla be-
drev verksamhet som syftade till att lösa medlemmarnas omedelbara 
problem som mat, husrum, värme etc. Ett genomgående sätt att avhjälpa 
de kortsiktiga problemen var understödsverksamhet till medlemmarna. 
Understödet finansierades genom bidrag från organisationer och genom 
insamlingar. En annan metod var att försöka påverka kommunala myndig-
heter till ett större ansvarstagande för de arbetslösa. De omfattande lokala 
aktionerna var troligen arbetslöshetsrörelsernas viktigaste kännemärke i 
de flesta länder. 
 Samtidigt som man försökte tillfredsställa de mest omedelbara behoven 
arbetade arbetslöshetsrörelserna också mot mer långsiktiga mål. Genom 
politisk lobbying och demonstrationer försökte man exempelvis få till stånd 
eller förbättra arbetslöshetsförsäkringarna. Vid sidan av lokala demonstra-
tioner har arbetslöshetsrörelserna blivit ihågkomna för hungermarscher, 
ofta med större antal arbetslösa. 
 Den mest slående bilden av arbetslöshetsrörelserna är hur de befann sig 
mellan, å ena sidan, politisk medvetenhet och, å andra sidan, en avgrund 
av desperation. Både välorganiserade politiska protester och rena upplopp 
följde i spåren av de arbetslösas aktioner. 
 Det går också att se likheter mellan de arbetslösas protester under 
mellankrigstiden och tidigare. En sådan är närvaron av karismatiska le-
dare som gav de arbetslösa röst. I Boston, där Morrison Swift hade lett de 
arbetslösa i protester från slutet av 1800-talet, övertogs hans roll 1920 av 

� För utvecklingen i Norge se Johannesen (1975); Kaldal, (1981), kap. 3. Se också spe-
cialnummer om mellankrigstidens arbetslöshet i Tidskrift for arbeiderbevegelsens 
historie 8:1 (1983). Numret innehåller flera artiklar om den norska arbetslöshetsrö-
relsen. Den svenska uppgiften är hämtad från FDP 31/3 1922. Om fenomenet i Dan-
mark se Kirkemoe Kirkemol (1979); Olsén (1982), 137 ff. Den kontakt som jag funnit 
mellan arbetslöshetsrörelserna i Danmark och Sverige består av ett lyckönsknings-
telegram i anslutning till en svensk arbetslöshetskonferens under 1920-talet.
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Urbain Ledoux. Även om Ledoux hade en annan politisk agenda än före-
gångaren så kom otaliga demonstrationer att känneteckna perioden. Mest 
uppmärksammat var inslaget att vid offentliga auktioner ”sälja” arbetslösa 
som slavar.8 Den annars mest kända ledaren för de arbetslösa i USA under 
mellankrigstiden var A.J. Muste. I Storbritannien fanns en annan karisma-
tisk ledare, Wal Hannington, som på nationell nivå kom att bli närmast 
synonym med den brittiska arbetslöshetsrörelsen.9 
 Dessa data säger sammantaget att arbetslöshetsrörelser var ett utbrett in-
ternationellt fenomen och att arbetslöshetsföreningarna omfattade många, 
även om de inte utgjorde någon majoritet av de arbetslösa. Samtidigt är 
det klart att dessa rörelser inte enbart ska bedömas utifrån medlemsantal. 
Vid manifestationer, demonstrationer, hungermarscher och andra aktio-
ner kunde uppbådas betydligt fler deltagare än vad som var medlemmar. 
Arbetslöshetsrörelserna bedrev i vissa avseenden liknande verksamheter, 
men det fanns även betydelsefulla skillnader i uppbyggnad och utveckling. 
Låt oss nu vända oss mot arbetslöshetsrörelsen i Sverige.

svenskA nAmnformer

Arbetslöshetsföreningarna i Sverige gick vanligen under namnet De arbets-
lösas förening. I namnet ingick oftast ortsnamnet; exempelvis De arbetslö-
sas förening i Luleå, eller i omvänd ordning, t.ex. Tidaholms De arbetslösas 
förening. Även andra namnformer förekom, om än i mindre utsträckning. 
Här märks De arbetslösas klubb, Föreningen Arbetslösa och De arbetslösas 
samorganisation för att nämna de vanligare. Ibland gick arbetslöshetsför-
eningarna under benämningen De organiserade arbetslösas förening för 
att understryka att enbart fackligt organiserade kunde bli medlemmar. På 
några orter fanns också De arbetslösas aktionsutskott vilket skvallrar om 
förbindelser med kommunisterna.
 Oavsett namnkonstruktion kallade tidningarna arbetslöshetsförening-
arna vanligen för ”de arbetslösa”, vilket får ses som ett tecken på att de an-

� Keyssar (1986), 247 ff.
� En intressant redogörelse inifrån rörelsen, skriven av dess förgrundsgestalt, är Wal 

Hannington, Unemployed Struggles, 1919–1936 (Wakefield, 1977).
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sågs föra de arbetslösas talan. Det var sannolikt också föreningarnas be-
nämning i vardagligt tal.
 Det fanns också arbetslöshetsorganisationer som enbart organiserade 
vissa segment av arbetslösa. Sådana kunde heta Arbetslösa kvinnor, Arbets-
lösa tjänstemän eller Arbetslösa ungkarlar. Sett över landet var dessa för-
eningar få.

utbredninG, medlemsAntAl och sAmmAnsättninG

Arbetslöshetsföreningar existerade i hela Sverige. Ingen del av landet ver-
kar ha varit helt utan organisationer. Inte heller förefaller något område ha 
varit mer benäget att bilda organisationer än andra. Några geografiska fak-
torer verkar ändå ha påverkat organisationsbildandet. Arbetslösa i städer 
tycks ha varit mer benägna att bilda föreningar. Det fanns förvisso en hel 
del föreningar också på mindre orter och på landsbygden, men dessa var 
inte lika frekventa. De hade vanligen också en mer begränsad verksamhet 
med tyngdpunkt på att samla in understöd till medlemmarna. Vid sidan 
om städerna var förbindelsen till industriorter en faktor i föreningsbildan-
det. 
 Det är omöjligt att fastställa det totala antalet arbetslöshetsföreningar i 
landet under mellankrigstiden. Inga samtida beräkningar gjordes och att i 
efterhand exakt fastställa antalet låter sig inte göras av källmässiga skäl. Vissa 
försök har ändå gjorts. Det har hävdats att 88 arbetslöshetsföreningar var 
verksamma 1921–23.10 I ett annat sammanhang att det 1930 fanns åtminstone 
30 arbetslöshetsföreningar och år 1933 75 stycken.11 I en sentida arkivgransk-
ning har hittats över 130 föreningar i landet under mellankrigstiden.12 
 Samtliga uppgifter underskattar det totala antalet föreningar. I betydligt 
högre utsträckning än vad som har uppmärksammats bildade arbetslösa 
organisationer under mellankrigstiden. Det har gått att spåra över 200 
platser där arbetslöshetsföreningar existerade under perioden.�� Dessa 

�0 Lindeberg (1968), 211.
�� Kennerström (1974), 69 ff. Det var det antal föreningar som deltog vid två arbetslös-

hetskonferenser dessa år.
�� Falk (1983), 3.
�� Se bilaga.
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verkade inte samtidigt. Föreningarna var påfallande instabila; de bildades, 
var verksamma under en period för att försvinna och – ofta – återuppstå. 
 Utöver dessa arbetslöshetsföreningar fanns också ett stort antal nöd-
hjälpsarbetarföreningar, vilka enbart organiserade arbetslösa vid nöd-
hjälpsarbetsplatser. Dessa föreningars roll är svårgripbar då de ibland del-
tog i aktioner, sammankomster och andra aktiviteter som kan tillskrivas 
arbetslöshetsrörelsen. Men den mesta verksamheten kan liknas vid tra-
ditionell facklig verksamhet: att företräda dem som arbetade ute på nöd-
hjälpsarbetsplatserna mot ”arbetsgivaren”. Nödhjälpsarbetet påverkade 
också arbetslöshetsrörelsen på ett annat sätt. Genom att många arbetslösa 
blev ivägskickade till nödhjälpsarbete, ofta långt från hemmet och till svår-
tillgängliga områden, bidrog de till svårigheterna att skapa stabila arbets-
löshetsföreningar.
 Antalet medlemmar i arbetslöshetsföreningarna är ännu svårare att få 
grepp om. Inga sentida studier över medlemsantalet har genomförts. Käll-
materialet tillåter heller inte sådana med något högre mått av precision. En 
försvårande omständighet är att medlemsomsättningen var hög. Medlem-
marna kom och gick i takt med att de förlorade och återfick arbete, skicka-
des på nödhjälpsarbete eller möjligen flyttade. På kort tid kunde en stor del 
av medlemmarna bytas ut utan att det sammanlagda antalet för den skull 
påverkades nämnvärt. 
 Enda gången som ett mer omfattande försök att fastställa medlemsanta-
let gjordes var vid en nationell arbetslöshetskonferens 1933 då, enligt egna 
uppgifter, representanter för över 43 000 medlemmar i olika arbetslös-
hetsföreningar ska ha funnits närvarande.14 Medlemsuppgifter som pre-
senterades utanför föreningarna kan dock inte tas för sanning då det kan 
ha funnits skäl att överskatta antalet. Två tänkbara skäl är att framstå som 
mer politiskt betydande eller för att inbringa mer understöd från exempel-
vis kommunen. Även om jag inte har kunnat belägga någon uppenbar lögn 
med medlemssiffrorna så inger omständigheterna anledning till vaksam-
het. Det statistiska material som användes internt har större trovärdighet. 

�� ARAB, De organiserade arbetslösas centralorganisation, Protokoll m.m. 1920–1930-
tal, Protokoll fört vid Arbetarnas Rikskonferens i Stockholms Konserthus Lilla salen 
den 14–15 jan 1933.
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Medlemsantalet kunde röra sig om allt från ett tiotal personer på mindre 
orter till flera tusental i de större städerna. Exempelvis hade arbetslöshets-
föreningarna i de tre största städerna i början av 1928 sammanlagt ungefär 
10 000 medlemmar.15 Fler än 100 000 bör uppskattningsvis under den ak-
tuella perioden någon gång ha varit medlem i en arbetslöshetsförening. 
 Det ska understrykas att det är svårt att jämföra antalet medlemmar i 
Sverige med rörelser i en del andra länder då medlemskapet där var kopp-
lat till avgifter. Det förekom här också, men bara i några föreningar. Med-
lemskapet kom ändå alltid med krav på motprestationer. Vanligen bestod 
dessa av deltagande i insamlings- och understödsarbetet, i aktioner och 
närvaroplikt på sammankomster. Ett annat krav som många föreningar 
ställde var facklig organisering. Frågan om kravet på facklig organisering 
var komplex och hör samman med relationerna till fackföreningsrörelsen 
över huvud taget, vilket är ett genomgående tema i studiens andra del.
 Viss statistik om medlemmarnas yrkesbakgrund har gått att finna. Som 
framgår av tabell 4.1 hade medlemmarna vanligen någon form av industri-
bakgrund, utifrån de medlemmar som det gått att få fram uppgifter om. I 
Jönköping och Göteborg dominerade metallarbetare bland de yrkesgrup-
per som det går att säga något om. I Sundsvall dominerade hamnarbetare. 
Samtidigt är det många medlemmar som det saknas information om. In-
trycket är att de flesta av dem som det saknades uppgifter om var ungdo-
mar som ännu inte hade en fast förankring i arbetslivet och därmed sak-
nade fackföreningstillhörighet.
 Den relativa dominansen av några yrkesgrupper gör att det går att tänka 
sig en yrkesmässig gemenskap från tiden före arbetslöshetens inträffande. 
Många gånger anmälde sig personer med samma yrkesbakgrund samtidigt 
som medlemmar, vilket indikerar att beslutet att söka medlemskap var kol-
lektivt fattat bland f.d. arbetskamrater.
 Det fanns också flera mindre yrkesgrupper representerade i förening-
arna. Bland annat märks kommunal- och transportarbetare. Där fanns 
också en del livsmedels- och bageriarbetare. Ingen av dessa yrkesgrupper 
utgjorde dock en särskilt stor del av det totala antalet. Det fanns också en 
hel del medlemmar med byggnadsarbetarbakgrund. 

�� Se kap. 7.
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 De skiftande yrkesbakgrunderna tycks inte ha skapat några spänningar. 
Som diskuterades i kapitel tre suddades tidigare skillnader i lön och social 
status ut genom arbetslösheten, vilket torde ha bidragit till att hålla spän-
ningarna nere.

Tabell 4.1 Yrkesbakgrund utifrån fackföreningstillhörighet i Sundsvalls, Gö-
teborgs (1927 och 1929) och Jönköpings arbetslöshetsförening.

Källa: MA, DAF Sundsvall, medlemsstatistik; RSG, DAF Göteborg, årsberättelser 
1926–27 och 1928–29; JFA, DAF Jönköping, medlemsmatrikel.
Anm. 1. ”Ingen uppgift” inkluderar även ”Övriga”.
Anm. 2. De flesta utan uppgiven fackföreningstillhörighet var oorganiserade. Några var 
också organiserade hos syndikalisterna.

Det är intressant att se arbetslöshetsrörelsen ur ett genusperspektiv. Det 
fanns förvisso en del kvinnor bland medlemmarna, särskilt i de större stä-
derna. I början av 1930-talet fanns det även Arbetslösa kvinnor med över 
400 medlemmar.16 Men andelen kvinnor utgjorde hela tiden en minoritet 
�� ARAB, De organiserade arbetslösas centralorganisation, Protokoll m.m. 1920–1930-

tal, Protokoll fört vid Arbetarnas Rikskonferens i Stockholms Konserthus Lilla salen 
den 14–15 jan. 1933.

Kap. 4 Mellankrigstidens arbetslöshetsrörelse  08-01-17 

7

uppgifter om var ungdomar som ännu inte hade en fast förankring i 
arbetslivet och därmed saknade fackföreningstillhörighet. 

Den relativa dominansen av några yrkesgrupper gör att det går att 
tänka sig en yrkesmässig gemenskap från tiden före arbetslöshetens 
inträffande. Många gånger anmälde sig personer med samma 
yrkesbakgrund samtidigt som medlemmar, vilket indikerar att beslutet att 
söka medlemskap var kollektivt fattat bland f.d. arbetskamrater. 

Det fanns också flera mindre yrkesgrupper representerade i 
föreningarna. Bland annat märks kommunal- och transportarbetare. Där 
fanns också en del livsmedels- och bageriarbetare. Ingen av dessa 
yrkesgrupper utgjorde dock särskilt stor del av det totala antalet. Det 
fanns också en hel del medlemmar med byggnadsarbetarbakgrund.

De skiftande yrkesbakgrunderna tycks inte ha skapat några 
spänningar. Som diskuterades i kapitel tre suddades tidigare skillnader i 
lön och social status ut genom arbetslösheten, vilket torde ha bidragit till 
att hålla spänningarna nere. 

Tabell 4.1 Yrkesbakgrund utifrån fackföreningstillhörighet i Sundsvalls, Göteborgs 
(1927 och 1929) och Jönköpings arbetslöshetsförening. 
Fackförbund Sundsvall 

1926
Göteborg
1927

Göteborg
1929

Jönköping
1928 el. 29 

Stuveriarbetare
Hamnarbetare 
Grovarbetare
Snickare
Målare
Murare
Kommunalarbetare
Sågverksarbetare  
Metallarbetare 
Livsmedelsarbetare 
Övriga
i.u.

36
37
33
13

3
2

18
11

3
2

18
101

i.u.
i.u.
229

74
83
26
69

i.u.
367
i.u.
409
589

i.u.
i.u.
89
35
93
14
20
i.u.
i.u.
59

399anm.1

-
-

33
14

3
1
2
-

43
2

30
116

Summa 287 1 846 729 244 
Källa: MA, DAF Sundsvall, medlemsstatistik; RSG, DAF Göteborg, årsberättelser 
1926--27 och 1928--29; JFA, DAF Jönköping, medlemsmatrikel. 
Anm. 1. ”Ingen uppgift” inkluderar även ”Övriga”. 
Anm. 2. De flesta utan uppgiven fackföreningstillhörighet var oorganiserade. Några 
var också organiserade hos syndikalisterna. 

Det är intressant att se arbetslöshetsrörelsen ur ett genusperspektiv. Det 
fanns förvisso en del kvinnor bland medlemmarna, särskilt i de större 
städerna. I början av 1930-talet fanns det även Arbetslösa kvinnor med 
över 400 medlemmar.15 Men andelen kvinnor utgjorde hela tiden en 

                                                          
15 ARAB, De organiserade arbetslösas centralorganisation, Protokoll m.m. 1920--1930-tal, Protokoll 

fört vid Arbetarnas Rikskonferens i Stockholms Konserthus Lilla salen den 14-15 jan. 1933. 
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i arbetslöshetsrörelsen. Vanligen var de bara några enstaka personer. Bland 
de 244 namngivna medlemmarna från Jönköping (enligt tabell 4.1) åter-
finns bara en kvinna.17 Samtliga 140 medlemmar i Mariestads arbetslös-
hetsförening under åren 1931 och 1932 var män.18

 En viktig orsak till den låga andelen kvinnor i arbetslöshetsföreningarna 
var att arbetslöshet, liksom lönearbete, i första rummet var en manlig er-
farenhet. Men den låga andelen kvinnor i föreningen måste också sättas i 
samband med rådande genusstrukturer där politisk handling, trots röst-
rättsreformen 1921, räknades till de manliga domänerna.19 Kvinnor syntes 
sällan i anslutning till arbetslöshetsföreningarnas inre arbete och hördes 
inte heller i debatter. Deras lott bestod som regel i att ansvara för utsmyck-
ning och bakning vid festligare tillfällen samt skriva brev till myndigheter 
och organisationer för att understryka moderlig förtvivlan över armodet. 
Även de få kvinnor som aktivt deltog i arbetslöshetsrörelsen såg det som 
männens kamp. På en arbetslöshetskonferens på 1920-talet medverkade 
Helga Johansson, senare känd som författaren Moa Martinson. Trots att 
hon talade om arbetslösheten i ”vi-form” avslutade hon sitt anförande med 
att uppmana männen att kämpa ”för att ej edra barn få fortsätta med edert 
eget påbörjade tiggeri”.20

 Även om åldersstatistik inte var vanligt förekommande ger medlem-
marna i arbetslöshetsrörelsen intryck av att ha varit unga. Föreningen i 
Göteborg insamlade vid två tillfällen (1927 och 1929) statistik – om än rätt 
grovhuggen – över medlemmarnas ålderssammansättning. De i åldrarna 
26–55 år utgjorde 45 respektive 54 procent vid de två tillfällena, medan 
den andel som var yngre än 26 år utgjordes av 40 respektive 27 procent. 

�� Det var en grovarbetare vid namn Gerd Börjesson. För ett tiotal medlemmar står 
förnamnen enbart som initialer. JFA, DAF Jönköping, medlemsmatrikel.

�� Falk (1983), 5.
�� Kjell Östberg menar i en studie om kvinnors politiska agerande under mellankrigs-

tiden att kvinnorna var hänvisade till ”begränsade reservat för kvinnofrågor”. Kjell 
Östberg, ”Män, kvinnor och kommunalpolitik”, i Marja Taussi Sjöberg & Tinne 
Vammen red., På tröskeln till välfärden (Stockholm, 1995), 225.

�0 Protokoll fört vid De Arbetslösas Landskonferens Den 11–13 mars 1927 å Arbetarinsti-
tutets Lokal, Stockholm (Stockholm, 1927), 21.
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Personer äldre än 55 år utgjorde 16 respektive 19 procent.21 I arbetslöshets-
föreningen i Mariestad på 1930-talet var ytterst få över 40 år.22 
 Arbetslöshet var en erfarenhet som särskilt drabbade den yngre delen 
av befolkningen. Men att det var de unga som engagerade sig i arbetslös-
hetsföreningarna berodde inte enbart på att det var de som i första hand 
drabbades av arbetslöshet. Ju yngre den arbetslöse var, desto mindre risk 
var det också att falla in i apati. I berättelser nedtecknade av arbetslösa 
framträder den äldre arbetskraftens sämre förmåga att möta situationen 
utan att brytas ner. 
 Det var särskilt bland de fackligt oorganiserade som de unga dominera-
de.23 Kopplingen mellan ungdom och facklig organisering var att de unga, 
till följd av återkommande arbetslöshet, sällan hade varit yrkesarbetande 
tillräckligt länge för att få bli medlemmar i någon facklig organisation. 
 Författaren Birger Norman har fångat ungdomars arbetslöshet och 
medlemskap i en arbetslöshetsförening. I boken Ådalen 31 skriver han om 
de ungdomar som lämnade skolan men aldrig fick någon arbetsplats att 
gå till. ”De stod från början utanför. Utanför arbetslivet – därmed också 
utanför organisationslivet. Om man inte räknade Arbetslöshetsföreningen. 
Den föddes de in i”.24

 Den genomsnittlige medlemmen i en arbetslöshetsförening var således 
en ung man, som levde i en stad och hade industri- eller byggnadsarbe-
tarbakgrund – om han hade någon yrkeserfarenhet alls. En träffande be-
skrivning av arbetslöshetsrörelsen är som en organisering av ”arga unga 
män” som hamnat utanför arbetsmarknaden och stora delar av samhället 
i övrigt. Samtidigt stängdes ibland personer utan fackligt medlemskap ute 
från arbetslöshetsföreningarna, vilket särskilt drabbade de yngre män-
nen.

�� RSG, DAF Göteborg, årsberättelser 1926–27 samt 1928–29.
�� Falk (1983), 5 & 8.
�� Vid undersökningen av medlemskapets sammansättning i Göteborg 1927 var 66 pro-

cent av de oorganiserade under 26 år. De oorganiserade utgjorde sammanlagt 32 
procent.

�� Birger Norman, Ådalen 31 (Stockholm, 1968), 38.
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Den verksamhet som tog mest tid i anspråk för föreningarna var under-
stödet. För att skaffa medel till detta skickades medlemmarna ut med in-
samlingsbössor eller listor. Insamlingarna var särskilt intensiva i anslut-
ning till högtider och den ”de arbetslösas vecka” som många föreningar 
återkommande anordnade. Arbetslöshetsföreningarna kontaktade också 
kommunala myndigheter, hjälporganisationer, handlare och företag med 
förfrågningar om att skänka pengar, varor eller ge rabatter. Ibland lycka-
des man förmå kyrkor att låta kollekten tillfalla understödsverksamheten. 
Dessutom anordnade föreningarna basarer, lotterier, julgransförsäljningar 
och arrangerade teater-, dans-, sport- och musiktillställningar – allt för att 
få medel till understödsverksamheten. 
 Uppfinningsrikedomen när det gällde att samla in pengar var stor. Ett av 
de mer spektakulära arrangemangen var en flyguppvisning som De arbets-
lösas förening i Lund organiserade. En annan aktivitet som samma förening 
genomdrev var att köpa in dragspel så att medlemmar kunde fara runt som 
gårdsmusikanter. De arbetslösas förening i Stockholm köpte in positiv som 
medlemmarna använde för att samla in understöd. I Södertälje skänkte en 
J.A. Rydberg rättigheterna för en roman till arbetslöshetsföreningen. Mer 
förekommande var att ge ut tidningar till förmån för understödsverksam-
heten. 
 Ibland bestod det insamlade understödet av kontanta medel. Lika van-
ligt var att ved, charkuterivaror, bröd, smör, fisk delades ut. Som exempel 
delade arbetslöshetsföreningen i Norrtälje en lördag i april 1921 ut ”96 kilo 
vetemjöl, 79 kg bröd, 47 ½ kg. ärter, 5 ½ kg. fläsk och ½ famn ved. 34 kr 
utdelades i kontanta bidrag. 49 personer åtnjöto understöd”.25

 Annan hjälpverksamhet var att ge lån till medlemmar som hamnat i akut 
penningbrist eller att följa med till kommunala myndigheter för att utkräva 
vad man ansåg vara den arbetslöses rätt. Det hände också att man gav extra 
pengar till begravning om en föreningsmedlem eller nära anhörig avlidit.
 Arbetslöshetsföreningarna fick ofta kommunens uppdrag att bland sina 
medlemmar ta fram personer lämpade för kommunens egen snöskottning, 

�� NSA, DAF Norrtälje, möte 4/4 1921.



83

mellAnkriGstidens Arbetslöshetsrörelse

vedhuggning, olika röjningsuppdrag etc. Inte sällan fick föreningarna även 
utse vilka som skulle tas ut till nödhjälpsarbete.
 Det går att föreställa sig att det viktigaste skälet för den enskilde att söka 
sig till en arbetslöshetsförening var att kunna ta del av understödsverk-
samheten. Medlemskapet i en arbetslöshetsförening blev därmed främst 
en strategi för att överkomma arbetslöshetens effekter på den enskildes 
ekonomi. På samma sätt blev medlemsutvecklingen beroende av medlems-
förmånernas omfattning.26 Det mer politiska agerandet i arbetslöshetsför-
eningarna blir utifrån ett sådant synsätt sekundärt i förhållande till möjlig-
heterna att få bidrag till brödfödan. Synsättet har paralleller med den syn 
som förfäktades av mellankrigstidens arbetslöshetsforskare, där de arbets-
lösa sågs som individuellt agerande och med kortsiktig handlingshorisont. 
 Det finns poänger med att se understödet som ett viktigt skäl till med-
lemskap i en arbetslöshetsförening. Fattigdomen som följde i arbetslöshe-
tens spår var betydande. Att medlemsunderstödet var eftertraktat vittnade 
även de ofta långa köerna till utdelningarna om. En småländsk snickare 
berättade att bildandet av den arbetslöshetsförening, där han själv blev 
ordförande, låg i en kombination av att ha stämplat ut från fackföreningens 
arbetslöshetskassa och frustrationen över att kommunen inte anordnade 
nödhjälpsarbeten,27 vilket skulle kunna tolkas som att understöd var hu-
vudskälet att starta föreningen.
 Det är ändå inte fruktbart att se det som att man enbart eftersträvade 
att få del av understödet. Att komma ur den mest påträngande misären 
var även en förutsättning för att kunna ägna sig åt politisk verksamhet. En 
medlem från Trelleborg menade att fattigdomen var ett hinder ”för att lösa 
de arbetslösas krav”.28 Med andra ord, om man förbättrade de arbetslösas 
akuta situation skulle det underlätta möjligheterna att sätta press på att få 
igenom de politiska kraven. Den tidigare nämnda arbetslöshetsföreningen i 
Norrtälje hade vid bildandet som enda uttalade mål att samla in understöd 

�� Denna argumentation har förts fram i Eriksson (1999) & (2004). 
�� Rehnberg (1961), 182 f.
�� ARAB, De organiserade arbetslösas centralorganisation, Protokoll m.m. 1920–1930-

tal, Protokoll fört vid Arbetarnas Rikskonferens i Stockholms Konserthus Lilla salen 
den 14–15 jan. 1933.
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till sina medlemmar. Trots det förde föreningen fram krav till kommunala 
myndigheter att skaffa fram nödhjälpsarbete eller dela ut understöd. Man 
rapporterade också, inte utan stolthet, att vid en nationell arbetslöshets-
konferens 1921 hade föreningens representanter varit drivande i att upp-
vakta regeringen och dessutom få till stånd en protestskrivelse mot LO.29

 Det förekom även kontroverser kring understödet. Skulle man ägna 
kraft åt ”matfrågan” eller snarare ta itu med orsakerna till arbetslösheten, 
som arbetslöshetsföreningen i Södertälje beskrev det.30 Många uttalanden 
vittnar om att understödet ansågs ta kraft från det politiska arbetet. Det 
riskerade även att medföra att arbetslöshetsföreningarna tog det ansvar 
som borde åligga det offentliga. Föreningsverksamheten riskerade, menade 
man, bli ett smörjmedel för fortsatta orättvisor. Det fanns arbetslöshetsför-
eningar under det tidiga 1930-talet som inte bedrev någon understödsverk-
samhet.
 De två motiven för att söka sig till en förening, att få del av understödet 
och att verka för politiska målsättningar, uteslöt på intet sätt varandra. För 
de allra flesta fanns nog båda skälen. Man kan föreställa sig en förändring 
över tiden i motiven för medlemskapet. De politiska ambitionerna var san-
nolikt starka skäl för medlemskap när arbetslösheten inträffade. De de-
struktiva effekterna av arbetslöshet blev starkare ju längre den varade, vil-
ket gjorde medlemsunderstödet allt viktigare för ett fortsatt medlemskap.

Arbetslöshetsrörelsen  
och de sociAlpsykoloGiskA effekternA

Fattigdom var bara en följd av arbetslöshet. En annan var de socialpsyko-
logiska effekterna, d.v.s. de konsekvenser som kan kopplas till förlusten av 
lönearbetet – bortom dess betydelse som inkomstkälla. Ett sådant område 
var bristande skötsamhet. Det dominerade problemet gällde alkohol. Det 
var inte ovanligt att medlemmar var berusade i samband med att de sam-
lade in pengar eller företrädde föreningen. Även handgemäng förekom på 
sammankomster, med alkohol som en ingrediens. 

�� NSA, DAF Norrtälje, möte 1/9 1921.
�0 FFS, DAF Södertälje, möte 11/2 1927.
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 Det fanns också andra oskötsamhetsproblem. Förvånansvärt vanligt var 
exempelvis att förtroendevalda blev anklagade för att ha förskingrat medel 
ur föreningskassan. Andra medlemmar pekades ut för att ha stoppat in-
samlade medel i egen ficka.
 Medlemmar som ansågs ha uppträtt på ett klandervärt sätt fick förklara 
sig inför styrelsen eller hela föreningen. Om inte den anklagade kunde avge 
en godtagbar motivering uteslöts han – det har bara gått att finna manliga 
medlemmar som utsattes för disciplinära åtgärder – med omedelbar ver-
kan. Om handlingen inte ansågs tillräckligt allvarlig kunde det räcka med 
en varning. 
 Föreningarna arbetade också förebyggande för att förhindra oskötsam-
het. Det var bl.a. vanligt att styrelsen uppmanade medlemmarna att vara 
måttliga med alkohol, särskilt inför större helger. Ordföranden för De ar-
betslösas förening i Skövde uppmanade sina medlemmar vid ett tillfälle att 
”hålla sig nyktra över julen och ej gå i staden om de skulle få lite för mycket. 
Ty det skadar hela vår förening”.31

 Verksamheten för att motverka oskötsamheten har många likheter med 
den skötsamhetskultur som växte fram inom arbetarklassen under 1900-
talets första årtionden. Denna har beskrivits som en organisering kring vis-
sa värden av betydelse för ett växande självmedvetande bland arbetare. Att 
motverka oskötsamhet var en del av en krigföring mot de personer vilka 
betedde sig på ett sätt som tycktes underminera organisationsarbetet.32

 Arbetslöshetsrörelsens samling kring skötsamhet skilde sig i princip inte 
från arbetarrörelsens. Det gällde även för de arbetslösas sammanslutningar 
att motverka dem som underminerade organisationsarbetet. Skötsamhe-
ten ställdes dock på större prov för arbetslösa till följd av arbetslöshetens 
effekter. Skötsamhet hade också delvis andra funktioner hos arbetslöshets-
rörelsen. Att hålla sig till dessa ideal var viktigt för att visa att arbetslöshe-
ten inte berodde på dåliga egenskaper hos den enskilde, som en del gjorde 
gällande. 

�� SLF, DAF Skövde, möte 19/12 1927.
�� Det finns en hel del litteratur kring arbetarrörelsens skötsamhet. Se bl.a. Ronny 

Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren (Umeå, 1988), 19 & 261; Mats Lindqvist, 
Klasskamrater (Lund, 1987), 143.
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 En annan effekt av arbetslöshet var en allmän nedbrytning av individen. 
Apati var ett uttryck för detta. Den tog sig bl.a. uttryck i att medlemmar 
slutade gå på möten trots att de inte återfått arbete. Det fanns också en 
ryckighet i arbetslöshetsföreningarnas aktivitet som är svår att förstå på 
annat sätt än som ett uttryck för apatin. En arbetslöshetsförening i Öster-
götland skriver i sin tidning om detta.

Då han ständigt möts av motgångar vid försöket att rädda sig och sin familj 
undan nödens spöke, ligger det farligt nära till hands att tappa modet och re-
signera. Då är han nära bråddjupet, ur vilket han kanske sedan saknar energi 
att dra sig upp.33 

Som motvikt till apatin försökte många föreningar skapa alternativa nöjen 
för sina medlemmar. Ibland anordnades kortare musik- eller sångkonserter 
som inledning till föreningsmötena. Här figurerade medlemmarna själva 
flitigt. Det fanns såväl körer som orkestrar bland föreningarna. En lands-
kronabo berättade vilken betydelse verksamheten hade för honom:

Varannan dag kan man ju förstås finna litet omväxling i enformigheten, genom 
att gå på de arbetslösas möten, där man kan byta tankar med likställda kamra-
ter, få höra en sång ibland samt även musik av präktiga kamrater, som inte ännu 
uppgivit hoppet på livet och tillvaron…34

Vid större föreningsmöten hölls också ofta föredrag. Som regel var det 
medlemmarna själva som ansvarade för programmet, men även föredrags-
hållare utifrån inbjöds att delta. I så fall var det oftast representanter knut-
na till arbetarrörelsen. Ortens riksdagsmän från arbetarpartierna förekom 
ofta bland de inbjudna. Bland föredragshållarna återfinns också kända po-
litiker som Hinke Bergegren, Karl Kilbom och Ernst Wigforss. Det hän-
de också undantagsvis att borgerliga politiker och tidningsmän föreläste.  
Ibland kunde helt andra personer vara aktuella, oftast hade de någon form 
av folkbildaruppdrag. En sådan person var Sven Hedin. Även präster och 
pastorer förekom bland föredragshållarna.

�� Höst (november 1932).
�� AAL, DAF Landskrona, Jultidning (okänt årtal).
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 Föredragen berörde vanligen arbetslöshetens uppkomst, utbredning och 
lösning. De kunde också gälla andra frågor som ansågs ligga i anslutning till 
de arbetslösas intressen, som möjligheterna att emigrera till Kanada (vilket 
anmärkningsvärt många föreningar diskuterade), problemet med att arbe-
tare drygade ut sina löner genom extraarbeten eller arbetade övertid, vilket 
ansågs utestänga de arbetslösa. Föredragen kunde också beröra teman helt 
utanför arbetslöshetens sfär, då vanligen kopplat till skönlitteratur, konst, 
geografi eller liknande teman. 
 Även denna bildningsverksamhet hämtade sin förebild hos arbetarrö-
relsen, men hade en delvis annan betydelse hos arbetslöshetsföreningarna. 
En skribent i en arbetslöshetstidning skrev angående behovet av bildning 
bland de arbetslösa:

Den ekonomiska misär, som så småningom blir en följd av utebliven inkomst, 
framkallar hos det stora flertalet en rent intellektuell förslappning. Och det är 
så naturligt. Brödbekymren idag och oron för morgondagen förstör all energi. 
En föreläsning kan inte förströ; en värdefull bok kan inte längre fånga intresset. 
Sinnet är mest mottagligt för den rafflande underhållningen och den lättsmälta 
litteraturen. Detta är en psykologisk fakta att räkna med [sic.].35

En ytterligare socialpsykologisk effekt var den utstötning från samhället 
som många arbetslösa upplevde. Hur man inom arbetslöshetsrörelsen 
uppfattade detta berördes i en arbetslöshetstidning från Åtvidaberg 1927.

Att vara arbetslös betyder att man betraktas med misstro, hänsynslös kritik pa-
rad med motvilja för bristande initiativ och skaparkraft såväl bland de närmas-
te, som en lyckligare lottad allmänhet. Att se det rörliga, pulserande, jäktande 
livet runt omkring sig, se den intensiva verksamheten, som karaktäriserar vår 
samtid, och själv vara utstött såsom obehövlig är en outhärdlig plåga.36

Föreningarna tiggde om rabatter och fribiljetter till museer, badhus, idrotts-
evenemang samt om gratisföreställningar på teatrar och biografer. Man 
anordnade även danstillställningar, sporttävlingar, familjeutflykter och fa-

�� RSG, DAF Göteborg, Den arbetslöse. Utgiven av De org. arbetslösas förening i Göte-
borg (1922).

�� Den arbetslöses jul (December 1927).
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miljefester för medlemmarna. Dessa evenemang förefaller ha varit mycket 
uppskattade. Genom ”den lilla omväxlingen”37 gavs de arbetslösa tillträde 
till upplevelser som de genom förlusten av arbetet blivit utestängda från. 
 Lyckades man bryta de socialpsykologiska effekterna av arbetslösheten? 
Framgångarna med detta ska inte överdrivas, men en kommunalpolitiker 
med ansvar för arbetslöshetspolitiken skrev om bildandet av en arbetslös-
hetsförening att ”allt ifrån dess tillkomst syntes de arbetslösa mer än förut 
ohågade att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som av statsmak-
terna utfärdats”.38 

sAmmAnfAttninG

Vi har i kapitlet konstaterat att det fanns ett stort antal arbetslöshetsför-
eningar i landet under mellankrigstiden och att även om medlemsantalet 
i dessa inte går att fastställa omfattade det åtskilliga tusental sett över hela 
landet. Dessa medlemmar hade skiftande yrkesmässig bakgrund men med 
en tyngdpunkt i industriyrken. Men påfallande många var också unga män 
som ännu inte hunnit etablera sig yrkesmässigt. 
 Vi kan också konstatera att den svenska arbetslöshetsrörelsen bedrev 
verksamhet som passade väl in i beskrivningen av utländska motsvarig-
heter: genom att på olika sätt samla in understöd försökte man lösa med-
lemmarnas omedelbara problem. De svenska arbetslöshetsföreningarna 
bedrev också verksamheter för att motverka de mer psykologiska effek-
terna av arbetslöshet som apati, social isolering och oskötsamhet. Sådana 
verksamheter har inte gått att finna i litteraturen om arbetslöshetsrörelser 
i andra länder, men förekom med stor sannolikhet även i dessa i skiftan-
de utsträckning. Framställningen kan sammanfattas som att det fanns en 
märklig spänning mellan de hinder för politiskt agerande som arbetslöshe-
ten medförde och de faktiska organisationer som arbetslösa byggde upp.
 Vi har hittills inte berört hur den svenska arbetslöshetsrörelsen försökte 
påverka utformningen av arbetslöshetspolitiken på olika nivåer. Inte hel-
ler har arbetslöshetsföreningarnas relationer till andra aktörer diskuterats 

�� RSG, DAF Göteborg, Sommar-tidning. Utgiven till förmån för de arbetslösa (1927). 
�� GSH 1924:509, 17.
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i någon större utsträckning. Den mer politiska verksamheten och relatio-
nerna till andra organisationer är ämnen för de återstående kapitlen av 
denna studie.
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Arbetslöshetsrörelsen och LO, 1920–22

Vid massarbetslöshetens utbrott hösten 1920 vid den s.k. deflationskrisen 
fanns sannolikt inte någon arbetslöshetsförening i landet. De fåtal fören-
ingar som funnits under första världskriget hade lagts ned under högkon-
junkturen efter krigsslutet. Många av dem återuppstod nu och dessutom 
bildades nya på åtskilliga orter. Organisationssträvandena var som intensi-
vast omkring nyåret 1920–21. Åtminstone 150 arbetslöshetsföreningar var 
verksamma en bit in på 1921.1 Troligtvis var det fråga om ett större antal 
än så, men oavsett hur många det rörde sig om var de fler än någonsin tidi-
gare. Även medlemsantalet steg hastigt.2 
 Hösten 1920 fanns inte någon egentlig samhällelig organisation för att 
ta hand om det hastigt stigande antalet arbetslösa. I ljuset av den goda ar-
betsmarknaden efter världskriget hade Arbetslöshetskommissionen, AK, 
i stort sett avvecklats. De instanser som arbetslösa inledningsvis kunde 
vända sig till var, utöver fattigvården, hjälporganisationer med bakgrund 
i borgerlig filantropi såsom Frälsningsarmén och den Allmänna hjälpför-
ening som existerade i de många kommuner. Även kyrkan organiserade 
hjälpverksamhet för arbetslösa. Bristen på samhällelig organisation kring 
arbetslösheten gjorde att arbetslöshetsföreningarna vände sig till fackför-
eningarna för stöd. 

� Det var det antal arbetslöshetsföreningar som man korresponderade med inför en 
arbetslöshetskonferens 1921.

� Några exempel kan nämnas. När föreningen i Göteborg bildades i januari 1921 fick 
den omedelbart 500 medlemmar. Fem veckor senare hade antalet medlemmar näs-
tan trefaldigats. I Landskrona var medlemsantalet i mars 1921 ca. 600; i Borås var det 
vid samma tid omkring 200; i båda fallen mer än en fördubbling jämfört med antalet 
medlemmar vid bildandet. I Norrtälje gick antalet mötesdeltagare på samma tid från 
ungefär 25 till 50.
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 Relationerna mellan LO och den framväxande arbetslöshetsrörelsen är 
huvudtemat i detta kapitel. Förhållandet kom att bli helt annorlunda jäm-
fört med föregående arbetslöshetsperioder då arbetslöshetsföreningarna 
vanligen varit en del av de fackliga organisationerna. 
 För den svenska fackföreningsrörelsen kom massarbetslösheten synner-
ligen olämpligt. LO hade genomgått en lång återhämtningsprocess efter 
den katastrofala storstrejken 1909. Det hade dröjt fram till 1917 innan man 
överskred det högsta medlemsantalet från tiden före storstrejken. Med-
lemskapet i fackföreningarna var ändå inte bland de högre i den industria-
liserade världen. I början av 1920-talet var ca 30 procent av den svenska 
arbetskraften fackligt organiserad, vilket motsvarade strax över 400 000 
personer. Av dem fanns cirka 280 000 bland de 32 LO-förbunden.3 
 I deflationskrisens upptakt fanns tecken som pekade på en återupprep-
ning av 1909 års utveckling, Storstrejkens inledning hade också den bestått 
av en konjunkturavmattning med försämrad arbetsmarknad. Recessionen i 
början av 1920-talet var dock betydligt djupare än 1909. Krav på lönesänk-
ningar i deflationens spår hördes från arbetsgivare i hela landet och antalet 
konflikter sköt i höjden. Murareförbundets kassör Nils Persson fångade 
LO:s fruktan vid ett representantskapsmöte som att ”det förefaller som 
1909 vore ett himmelrike mot vad som synes förestå 1921”.4

en rörelse Av ArbetslösA

Vid bildandet av arbetslöshetsföreningarna följde ofta demonstrationer, 
protestmöten och uppvaktningar riktade mot de kommunala myndighe-
terna. Det krav som de nystartade föreningarna inledningsvis framförde 
krävde gällde igångsättande av understödsverksamhet för de arbetslösa, i 
första hand nödhjälpsarbeten och i andra hand kontantunderstöd. De ar-
betslösas förening i Sundsvall antog strax efter nyåret 1921 en resolution i 

� Anders Kjellberg, Facklig organisering i tolv länder (Lund, 1983), Tabellbilaga, Tabell 
Sverige: 1 & 2. Se även Klas Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap (Lund, 
1986), 97 ff. När jag i studien lyfter fram siffror om facklig organisationsgrad eller 
facklig utveckling under perioden härstammar det från dessa studier.

� LO:s arkiv, representantskapsmöte 22–24/1 1921.
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vilken den typiskt krävde att myndigheterna skulle ”igångsätta arbeten för 
arbetslöshetens bekämpande och att, därest arbete ej kan beredas, medel 
måtte anvisas för direkta understöd”.5 Vi kan bakom formuleringen känna 
igen de gamla slagorden om ”arbete eller bröd”.
 När understödsverksamhet, vanligen i form av nödhjälpsarbeten, star-
tade på många platser en tid in på 1921 krävde arbetslöshetsföreningarna 
att dessa skulle betalas i nivå med grovarbetarnas avtal, eftersom det var 
grovarbete det var frågan om.6 Detta gick emot det bärande momentet i 
AK-politiken att nödhjälpsarbete skulle bedrivas under gällande avtalsnivå. 
Men kravet var så viktigt att många arbetslöshetsföreningar var beredda att 
gå till aktion mot AK för att få igenom det. 
 Diskussionerna utmynnade i många fall i beslut att försätta nödhjälps-
arbeten i blockad, vilket kan ses som en tillämpning av den öppna arbets-
marknadens kampformer överförda till arbetslöshetens område. En block-
ad innebar att arbetslösa vägrade anta nödhjälpsarbeten för att på så sätt 
sätta press på myndigheterna. 
 Det har inte gått att finna att arbetslöshetsföreningar i landet genom-
förde några blockadaktioner före 1920. Blockaderna förefaller också ha va-
rit unika för Sverige under mellankrigstiden. En jämförelse kan göras med 
Storbritannien. De mest uppmärksammade inslagen i N.U.W.M:s verksam-
het var de landsomfattande hungermarscherna. Arbetslösa vandrade mer 
eller mindre som de stod långa marscher och var för kost och logi beroen-
de av välviljan hos lokalbefolkningen på de platser de passerade. Målet för 
marscherna var London och inte sällan kulminerade de med omfattande 
demonstrationer och upplopp.7

 Att den svenska arbetslöshetsrörelsen anammade den öppna arbets-
marknadens kampformer och inte ens övervägde exempelvis hungermar-
scher kan tyckas märkligt. Den troligaste orsaken är att nödhjälpsarbeten 

� Sundsvalls-Posten 20/1 1921. Händelseutvecklingen berörs även i Svensson (2004), 
156 f.

� Detta framgår i de otaliga brev arbetslöshetsföreningar i landet skrev till AK, reger-
ingen, socialdemokratiska riksdagsgruppen och partistyrelsen samt LO. Se även FR 
2:1 (1921), 311.

� En studie som fokuserar på hungermarscherna är Peter Kingsford, The Hunger Mar-
chers in Britain 1920–1939 (London, 1982).
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var i det närmaste unika för Sverige. I andra jämförbara länder fanns en 
offentligt understödd arbetslöshetsförsäkring eller ett offentligt kontant-
understöd.8 Valet av blockad som kampform går sannolikt också att finna 
i arbetarrörelsens strategier vid samma tid. Det är inte omöjligt att den 
svenska arbetsmarknaden vid tidpunkten hade mest konflikter i hela Väst-
världen.9 Valet av blockad var, åtminstone i början av 1920-talet, också 
betingat av – den felaktiga – uppfattningen att AK-arbetena var produk-
tiva, d.v.s. att det var frågan om arbeten som redan var planerade att utfö-
ras men som tidigarelagts till följd av arbetslösheten. Om man blockerade 
skulle därför AK, och i förlängningen staten, drabbas ekonomiskt. 
 Genom att tacka nej till nödhjälpsarbete förlorade en arbetslös möjlig-
het till offentligt arbetslöshetsunderstöd. Eventuellt utgick ersättning från 
fackföreningens arbetslöshetskassa som kunde kompensera för förlusten av 
understödet. Annars var den arbetslöse hänvisad till den nyckfulla fattig-
vården och vad medlemskapet i arbetslöshetsföreningen kunde inbringa. 
 Den ytterligare försämring av situationen som väntade den arbetslöse 
gjorde att det fanns tvekan om att påbörja en aktion. Trots det sattes många 
blockadplaner i verket. Det första halvåret 1921 pågick otaliga lokalblocka-
der runt om i landet.10 Enligt en utomstående betraktare präglades aktio-
nerna av ett ”förfärligt virrvarr” där varje spår av organisation saknades.11 
På samtliga håll avvecklades blockaderna tämligen omgående. 
 En tid in på 1921 fanns tecken på ökad samordning av aktionerna. På 
flera platser anordnade arbetslöshetsföreningar regionala konferenser 
som vanligen ledde fram till nya blockadaktioner. Sådana förekom i Skåne, 
Norrland och Västsverige. Den sistnämnda, som vi strax ska återvända till, 
� Eriksson (2004), 17. Nödhjälpsarbete på liknande sätt som i Sverige bedrevs även i 

Danmark och Norge.
� Walter Korpi, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen (1978), 2:a upplagan (Kristian-

stad, 1980), 115 ff. Jmfr Klas Åmark, ”Social Democracy and the Trade Union Move-
ment”, i Klaus Misgeld m.fl. red., Creating Social Democracy (University Park, Penn-
sylvania, 1992), 73.

�0 Förutom De arbetslösas förening i Norrtälje bedrev eller diskuterade alla arbetslös-
hetsföreningar, vilkas arkivmaterial jag kommit i kontakt med, lokalblockader under 
det första halvåret 1921.

�� Protokoll förda vid Landsorganisationens i Sverge åttonde ordinarie kongress i Stock-
holm den 28 augusti–4 september 1922 (Stockholm, 1922), 63.
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kom att bli den mest omfattande. Först ska vi vända blickarna mot LO och 
se hur man uppfattade krisens upptakt och bildandet av arbetslöshetsför-
eningar.

lo, krisen och de ArbetslösAs föreninGAr

Det var inte bara mot arbetsgivarna som LO hade en front vid denna tid. 
Under de föregående åren hade Landsorganisationen också mött ökad 
konkurrens om att organisera arbetskraften. SAC, den syndikalistiska cen-
tralorganisationen, hade haft en omfattande medlemstillväxt under 1910-
talet. Kritiken mot LO, som var ett av de mest framträdande inslagen hos 
SAC, fick ytterligare bränsle av den höga arbetslösheten.12

 LO präglades även av inre stridigheter där kommunisterna försökte få 
ett ökat inflytande över organisationen. Fackliga Propagandaförbundet, vil-
ket kan ses som ett kommunistiskt cellbygge inom LO, hade 1921 omkring 
3 700 medlemmar. Ett år senare hade detta stigit till nästan 5 500.13

 Det var således ett pressat LO som mötte de arbetslösas organisations-
strävanden. Till skillnad från tidigare var de flesta arbetslöshetsförening-
arna fristående från de fackliga organisationerna. Företrädare för de lokala 
fackliga centralorganisationerna satt vanligen heller inte i arbetslöshetsför-
eningarnas styrelser, vilket de gjort tidigare.
 Det innebär inte att arbetslöshetsföreningarna saknade band till fack-
föreningsrörelsen. Framför allt gav åtskilliga fackliga organisationer vid 
tiden bidrag till föreningarnas medlemsunderstöd.14 Facklig organisering 
var också ett krav för att få bli medlem i vissa arbetslöshetsföreningar. Ett 
skäl för kravet på fackligt organisering var att om det fanns oorganiserade 
medlemmar tvekade fackföreningarna att skänka pengar till de arbetslösas 
sammanslutningar. 
 Det fanns fackliga skäl som talade för att acceptera oorganiserade inom 
�� Lennart K. Persson, Syndikalismen i Sverige 1903–1922 (1975), 2:a upplagan (Stock-

holm, 1993), 140 & 334.
�� Lindeberg (1968), 210.
�� Det framgår av mötesprotokoll såväl från fackliga organisationer som arbetslöshets-

föreningar. Även i bevarade kassaböcker från arbetslöshetsföreningar framgår det 
fackliga ekonomiska stödet.
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de arbetslösas organisationer. Ett sådant var att medlemsunderstödet då 
skulle kunna komma fler till godo. Det minskade risken att arbetslösa sökte 
arbete under gällande avtalsnivåer, så kallad underbudskonkurrens. Ytter-
ligare ett skäl var att när oorganiserade arbetslösa inte fick bli medlemmar 
kunde andra arbetslöshetsföreningar med närmast anti-fackliga sympatier 
dra till sig dem. Så hade exempelvis skett 1909, när borgerliga grupper bil-
dat De oorganiserade arbetslösas förening i Stockholm. 
 Frågan om de oorganiserades ställning var invecklad för arbetslöshets-
föreningarna. Vid en diskussion i Norrtälje betonade en styrelsemedlem 
det sorgliga faktum att ”då det är goda tider då äro de parasiter på sina 
kamrater så även nu när vi startat en förening för att bättre tillgodogöra oss 
af ett svårt läge vi oförskylt kommit i”. Trots det fördömliga ville han låta de 
oorganiserade bli medlemmar för att kunna få del av medlemsunderstödet. 
En annan medlem menade att om man skulle släppa in de oorganiserade 
”ramlar den stora byggnad som heter organisation”. Ytterligare en medlem 
menade att de oorganiserade måste släppas in eftersom deras barn annars 
skulle bli lidande. Resultatet blev att varje oorganiserad som ville bli med-
lem skulle granskas av styrelsen. En liknande debatt utspelades i Örebro. 
Där kom man till motsatt resultat: oorganiserade fick inte bli medlemmar. 
Kravet på fackligt medlemskap gällde inte alla arbetslöshetsföreningar, 
men sannolikt de flesta.15 Längre fram under 1920-talet blev denna aspekt 
på medlemskapet mer omdiskuterad så väl inom facket som de arbetslösas 
organisationer.
 Det fanns ett ännu svårare problem i relationerna mellan den framväx-
ande arbetslöshetsrörelsen och LO. LO-ledningen gjorde vid deflations-
krisen en omsvängning i synen på ersättningsnivån för nödhjälpsarbeten. 
Från att ha ansett att nödhjälpsarbete självklart borde ersättas enligt avtals-
enliga nivåer, förespråkade man nu lägre ersättning. Kombinationen av 

�� NSA, Norrtälje DAF, möte 14/2 1921; ACÖ, DAF Örebro, möte 14/12 1920. Utöver 
Norrtälje har jag funnit att föreningarna i Borås, Halmstad, Helsingborg, Lidköping, 
och Stockholm inte begärde att medlemmarna skulle vara fackligt organiserade. 
Arbetslöshetsföreningarna i Helsingborg och Norrtälje, liksom sannolikt fler av de 
nämnda, förefaller snart ha övergått till att enbart tillåta organiserade. Diskussio-
nerna kring detta för Helsingborgs del berörs i Socialdemokratin i Hälsingborg (Hel-
singborg, 1951), 189.
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dåliga statsfinanser och massarbetslöshet tolkade LO-ledningen som att 
pengarna inte skulle räcka för att finansiera avtalsenlig ersättning för nöd-
hjälpsarbete. Förutsättningen för att acceptera AK-politiken var att nöd-
hjälpsarbetena inte var ordinarie, det vill säga de skulle vara sådana arbeten 
som annars inte skulle utföras. I annat fall hotade lönenivån på den öppna 
marknaden att sjunka till nödhjälpsarbetarnas ersättningsnivå.16 
 Ur ett fackföreningsperspektiv var prioriteringen logisk. Att värna kårens 
egna intressen innebar också kamp mot arbetarkategorier som uppträdde 
som konkurrenter på arbetsmarknaden, vilket man fruktade att de arbets-
lösa skulle göra. Elof Johansson från Grov- och Fabriksarbetareförbundet 
menade på ett representantskapsmöte i januari 1921 att de arbetslösa hellre 
valde ett arbete med lägre betalning än att gå utan. LO:s sekreterare, Ed-
vard Johansson, uttryckte farhågor för att en sådan utveckling skulle för-
svåra fackföreningsrörelsens lönepolitiska strävanden.17 Om de arbetslösa 
accepterade lägre ersättning kunde fler få del av understödet, löd LO-led-
ningens resonemang, vilket i sin tur minskade risken att de skulle ge sig ut 
i underbudskonkurrens med dem som hade arbete. 
 LO var dock inte enig i synen på ersättningsnivån för nödhjälpsarbete. 
Åtskilliga inom organisationen stod fast vid kravet på avtalsenlig ersättning 
för nödhjälpsarbete. Även för dem var ett viktigt argument att undvika un-
derbudskonkurrens. Som vi kommer att se hade arbetslöshetsrörelsen be-
tydelse i brytningarna mellan dessa ståndpunkter under deflationskrisen.
 Det var med diskussionerna om nivåerna på ersättningen vid nöd-
hjälpsarbetena som kuliss som arbetslöshetsföreningarna drev sina lokal-
blockader under det första halvåret av 1921. Låt oss återvända till den mest 
omfattande för att undersöka hur relationerna mellan LO och arbetslös-
hetsrörelsen utvecklades.

den västsvenskA blockAden

I slutet av februari 1921 anordnade arbetslöshetsföreningarna i Göteborg 
och Uddevalla gemensamt en konferens med tolv deltagande arbetslös-

�� Unga (1976), 86.
�� LO:s arkiv, representantskapsmöte 22–24/1 1921.
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hetsföreningar från Västsverige, vilka enligt egna uppgifter hade samman-
lagt 10 000 medlemmar. Konferensen utmynnade i en uppmaning till de 
fackliga organisationerna att ställa sig bakom de arbetslösas strävanden. 
På konferensen drogs även riktlinjerna upp för en snar blockadaktion. För 
samordningen bildades Västra Sveriges Distriktskommitté av De arbetslö-
sas föreningar.18 
 Av arbetslöshetsföreningarna ska alla utom två, Varbergs och Halmstads, 
omedelbart ha anslutit sig till blockaden. Senare anslöt sig ytterligare några 
föreningar. Antalet arbetslösa som vägrade ta nödhjälpsarbete betraktades 
av myndigheterna som ”synnerligen stort”.19 Enbart i Uddevalla ska enligt 
lokalpressen 250 arbetslösa ha deltagit i blockaden.20 Aktionen omfattade 
som mest arbetslöshetsföreningarna i Göteborgsområdet, Borås och Troll-
hättan i östlig riktning samt Uddevalla och Lysekil i nordlig. Sannolikt stod 
alla nödhjälpsarbeten stilla på blockerande orter. 
 Många fackföreningsavdelningar uttalade sig inledningsvis för aktionen. 
Den fackliga centralorganisationen (FCO) i Göteborg förklarade – trots 
motstånd från dess styrelse – AK-arbeten i blockad.21 Längst gick Metalls 
avd. 41 som uteslöt några medlemmar som ansågs ha brutit mot blocka-
den.22 Ett större antal fackliga organisationer skänkte också pengar till stöd 
för aktionen.
 Det fackliga stödet var nödvändigt dels av ekonomiska skäl då arbetslös-
hetsföreningarna saknade resurser att på egen hand försörja dem som del-
tog i blockaden och dels av moraliska skäl då fackligt organiserade arbets-
lösa tvekade att delta i en aktion som inte deras fackliga organisation stod 
bakom. Därutöver hoppades nog många inom arbetslöshetsföreningarna 
att deras blockad skulle sprida sig att omfatta även de ordinarie arbetsplat-
serna, vilket skulle mångfaldiga kraften i aktionen.
 Det fackliga stödet var dock inte enhälligt. LO-ledningens argument att 

�� Väst-svenska Kuriren (VSK) 26/2 1921; NT 25/2 1921. 
�� GSH 1924, Nr. 509, 27.
�0 Lysekilsposten 5/3 1921.
�� RSG, FCO Göteborg, möte 15/2 1921. Se även RSG, DAF Göteborg, möte 23/2 1921.
�� RSG, Metallarbetareförbundets avd. 41 i Göteborg, möte 18/4 1921. Metalls avd. 41 

och dess förhållande till blockaden omnämns också av Harald Hjern, Metalls avdel-
ning 41 av Svenska Metallindustriarbetarförbundet 1896–1946 (Göteborg, 1946), 251.
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det inte fanns ekonomiskt utrymme för avtalsenlig ersättning omfattades 
av många inom fackföreningarna. Det fanns även en påtaglig irritation över 
själva blockadaktionen. En ledande facklig ombudsman talade i blockadens 
inledning om det beklagliga att arbetare inom De arbetslösas förening skul-
le ställas mot arbetare utanför föreningen.23 
 Uttalandet visar på en facklig rädsla, åtminstone inom delar av den fack-
liga rörelsen, för vad arbetslöshetsföreningarna fria från fackligt inflytande 
kunde åstadkomma. Man kan säga att rädslan bestod i att de arbetslösa 
skulle driva arbetslöshetsfrågan åt ett annat håll än vad de fackliga orga-
nisationerna önskade och vilka konsekvenser detta riskerade att leda till. 
Blockaden skulle visa om det fanns fog för denna fruktan.
 Blockaden i Västsverige blev snart en fråga för den nationella fackliga 
nivån. De ansvariga för aktionen vädjade till LO att blockaden skulle göras 
till en landsomfattande angelägenhet för fackföreningsrörelsen. LO:s re-
presentantskap avvisade alla sådana tankar. Förutom att blockaden syftade 
till att uppnå avtalsenlig ersättning vid nödhjälpsarbeten, vilket LO-led-
ningen ansåg skulle öka riskerna för underbudskonkurrens, framskymtar 
också andra skäl för att avslå begäran. En så omfattande aktion kunde, en-
ligt Anders Sjöstedt på Landssekretariatet, göra LO konkursmässig då man 
i brist på samhälleligt understöd måste överta ansvaret för de arbetslösas 
uppehälle. Vid representantskapsmötet framhölls också att arbetslöshets-
föreningarna var utomstående och därför saknade formell rätt att be LO 
delta i en aktion. I stället hänvisade representantskapet till en motion som 
den socialdemokratiske riksdagsledamoten, tillika LO:s sekreterare, Ed-
vard Johansson väckt i andra kammaren och med vilken han avsåg att höja 
nödhjälpsarbetarnas ersättning.24

 I Edvard Johanssons motion hade en utgångspunkt varit just de arbets-
lösas olika blockadaktioner, och särskilt den i Västsverige, vilka han hade 
viss förståelse för.

Man förstår därför lätt de oförskyllt arbetslösas belägenhet, då många med ut-
gången av denna månad varit arbetslösa i sex månader. Här och var har man ju 

�� NT 5/3 1921.
�� LO:s arkiv, representantskapsmöte 27–28/4 1921. Liknande förslag hade också kom-

mit från några andra arbetslöshetsföreningar och fackliga organisationer i landet.
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också tillgripit den öppna arbetsmarknadens kampmedel, strejker och blocka-
der, för att härigenom få lönerna förbättrade. Enligt meddelande i dagspressen 
har detta varit fallet i Uddevalla, Hälsingborg, Borås, Örgryte m. fl. platser, 
men då sådan påtryckning vid nödhjälpsarbete visat sig resultatlös, står nu de 
arbetslösas enda hopp till riksdagen (…).25

Även om Edvard Johansson förordade en höjning av ersättningen ansåg 
han ändå att ”den öppna arbetsmarknadens löner ej kunna få ifrågakomma 
vid nödhjälpsarbete”.26 Motionen fick dock inget gehör i riksdagen. Det 
borgerliga motståndet var alltför kompakt.27

 Även en annan ledande person i LO, dess representant i AK, Oskar Hag-
man, ansåg blockaderna så brännande att han diskuterade dem i en artikel 
i Fackföreningsrörelsen.

Under den tid som dessa arbeten pågått har ett mycket starkt missnöje gjort 
sig gällande och en kraftig agitation har förts mot skogssällskapet [den or-
ganisation som utförde AK-arbetena] med anledning av dess lönesatser vid 
nödhjälpsarbetena. Det är framförallt i västra och södra Sverge, som dessa 
stridigheter ha pågått. I en del fall har situationen utlösts i arbetsnedläggelser 
och blockader liksom i den öppna arbetsmarknaden. Sådana ha förekommit i 
Borås, Uddevalla, Göteborg, Hälsingborg m. fl. platser, dock utan att leda till 
något resultat. Skälet härtill ligger, som ju lätt förstås däruti, att en blockad av 
nödhjälpsarbete aldrig kan få någon påtryckande verkan. Arbetet är till sin na-
tur som regel sådant, att detsamma när som helst kan nedläggas och en blockad 
går uteslutande ut över dem, som behöva hjälp och inkomster. Härtill kommer, 
att så som gällande kungörelse om bidrag av statsmedel till kommuner, som 
utbetala arbetslöshetsunderstöd, är skriven, så sändes andra arbetslösa som 
uppbära kontant understöd till de sålunda blockerade arbetena, och därest de 
vägra, medför detta att understödet indrages.28

�� Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet i Stockholm 1921, Andra kam-
marens motioner, Nr. 283 (Stockholm, 1921).

�� Ibid.
�� Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1921, Andra kammaren, nr 36 (Stock-

holm, 1921). 
�� FR 2:1 (1921), 311.



100

kApitel 5

Han fortsatte med att notera att ”det förefalla som om bland arbetarna själ-
va började att uppväxa en reaktion mot det sätt varpå en del av dessa block-
ader tillkommit”.29 Sannolikt var det att initiativen till blockaderna kommit 
från arbetslöshetsföreningarna, som stod utanför den fackliga rörelsen, 
men ändå involverat de fackliga organisationerna som Hagman avsåg.
 Reaktionerna från LO:s ledande skikt visade på svårigheterna att få med 
den samlade fackliga rörelsen på en blockadaktion. Möjligheterna till fram-
gång tycktes en tid in i blockaden ytterst små. Den väg som möjligen åter-
stod var att försöka få stöd underifrån mot LO-ledningens hållning. 

konfrontAtion!

Den första kraftmätningen mellan en blockerande arbetslöshetsförening 
och fackföreningsrörelsen ägde rum i Borås. FCO i staden hade redan från 
början varit kritisk mot blockaden, men liksom på andra orter fanns en 
påtaglig facklig splittring. Målarförbundets avdelning i staden stöttade ak-
tionen medan Textilarbetarförbundets avdelning tog avstånd från den.30

 Att delta i en aktion som saknade samlat fackligt stöd gjorde många ar-
betslösa tveksamma. För att förhindra blockaden från att upplösas skickade 
Västra Sveriges Distriktskommitté av De arbetslösas föreningar represen-
tanter till arbetslöshetsföreningens möten – men förgäves. Med siffrorna 
104 mot 6 röstade medlemmarna för att avbryta aktionen. En ledande för-
eningsmedlem konstaterade att blockaden varit dömd redan på förhand 
då den saknat den enighet som krävdes.31 I klartext hade bristen på stöd 
från fackföreningarna gjort att aktionen saknade förutsättningar att lyckas. 
Konflikten mellan De arbetslösas förening i Borås och den fackliga central-
organisationen i staden ledde fram till att arbetslöshetsföreningen upplös-
tes en vecka efter att blockaden avbrutits.32 
 Likväl fanns det fortfarande fackligt stöd för blockadaktionen. En kon-

�� Ibid.
�0 FFAB, DAF Borås, möte 26/2 1921.
�� FFAB, DAF Borås, möte 15/3 1921.
�� FFAB, DAF Borås, möte 22/2 1921. Kort därefter avblåstes aktionen också i Udde-

valla. Även där skingrades föreningen.
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ferens i Göteborg i slutet av mars 1921, som samlade 145 organisationer, de 
flesta fackföreningsrelaterade, och där även Västra Sveriges Distriktskom-
mitté av De arbetslösas föreningar deltog, gav sitt stöd till de arbetslösas 
krav.33 
 Ökat fackligt motstånd var ändå den tydligaste tendensen. Störst irri-
tation visade de fackföreningsavdelningar vilkas medlemmar som en följd 
av blockaden inte kunde utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Det skedde 
då reguljära arbeten skulle utföras i anslutning till blockerade nödhjälpsar-
betsplatser (exempelvis leveranser av materiel). På FCO:s årsmöte i Göte-
borg fortsatte motgångarna. Tidigare hade fackföreningsrörelsen i staden 
ställt sig bakom aktionen, men nu beslutade man att blockadfrågan skulle 
överlåtas åt de arbetslösa själva.34 
 Beslutet kunde bara tolkas på ett sätt. Stämningarna hade nu svängt och 
fackföreningsrörelsen tog sin hand från aktionen. En vidare tolkning anty-
der att när de arbetandes intressen direkt ställdes mot de arbetslösas, valde 
facket de förstnämnda. 
 Vad blockadkritikerna inom facket tog fasta på var det oriktiga i att fack-
et skulle stödja en blockad som man inte varit med att fatta beslut om. Re-
sonemanget känns igen från när LO:s representantskap avvisat stöd utifrån 
argumentet att de arbetslösas organisationer inte var en del av fackfören-
ingsrörelsen. När blockadledningen i Västra Sveriges Distriktskommitté av 
De arbetslösas föreningar en tid in i aktionen hade krävt att blockadbrytare 
skulle uteslutas ur sina respektive fackförbund gick Kommunalarbetarför-
bundets ordförande i Borås till angrepp. ”Med vad rätt upphöjer sig De 
arbetslösas styrelse till domare över kommunalarbetarnas arbetsförhållan-
den”, frågade han.35 
 Samma resonemang låg även bakom det uttalande som de fackfören-
ingar anslutna till Arbetarekommunen i Göteborg gick ut med.

Fackföreningsstyrelserna hävda, att strejk eller blockad måste igångsättas efter 
de bestämmelser som äro fastslagna i fackförbundens och landsorganisationens 
stadgar. Sålunda hävda styrelserna att ett facks arbetare icke få blockera ett 

�� VSK 23/3 1921.
�� RSG, FCO Göteborg, årsmöte 22/3 1921.
�� FR 2:1 (1921), 311.
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annat facks arbeten eller arbetsplatser. Vidare hävda vi, att innan strejk eller 
blockad tillgripes måste arbetarna ha till arbetsgivarna framställt klart preci-
serade fordringar och sökt att genom förhandling vinna gehör för sina krav 
ävensom för dessa fordringars genomdrivande försäkrat sig om sina förbunds 
stöd. Vidare måste, som ett oeftergivligt villkor för att en blockad skall kunna 
respekteras, fordras att arbetarna på den eller de arbetsplatser blockaden berör, 
tillerkännas ett avgörande inflytande på beslut om blockads igångsättande el-
ler hävande. På annat sätt tillkomna blockader innebära en fara för tilltrassling 
av det hela och blockadvapnets avtrubbning på ett sätt, som kan lända till den 
största skada för arbetarnas egna organisationer.36

Utspelet kan, förutom att peka på att arbetslöshetsföreningarna var utom-
stående, sägas ha gällt att förhindra att de fick det förhandlingsmandat som 
man ansåg tillhörde de fackliga organisationerna. 
 För att sätta press på fackföreningarna avsade sig blockadledningen allt 
ansvar om de arbetslösa började arbeta för lägre lön än gällande avtal.37 
Varför vara solidarisk med de arbetandes intressen om inte de visade någon 
solidaritet med de arbetslösa, löd budskapet. Med andra ord var arbetslös-
hetsföreningen beredd att gå mot det grundläggande fackliga intresset att 
motverka underbudskonkurrens. Uppenbarligen kunde man tänka sig att 
vidga sprickan som uppstått mellan arbetslösa och arbetande.
 För att återerövra initiativet anordnade blockadledningen i maj ett stor-
möte i Göteborg där några hundra medlemmar deltog. Till mötet hade 
också ett större antal fackliga representanter inbjudits, dock utan rösträtt. 
Axel Dahlström, ordföranden för FCO i Göteborg, inledde. Blockaden 
byggde delvis på ett missförstånd, menade han, då AK inte var ett privat-
kapitalistiskt företag och därför inte led någon ekonomisk skada av aktio-
nen. Dahlström ansåg att kravet på högre understöd var befogat, men att 
blockaden var ett felgrepp som ej gagnade de arbetslösa. Hans slutsats var 
entydig: blockaden måste avbrytas.38

 Ordföranden för Västra Sveriges Distriktskommitté av De arbetslösas 
föreningar och De arbetslösas förening i Göteborg, Thure Rylander, stod fast 

�� FR 2:1 (1921), 275.
�� RSG, DAF Göteborg, styrelsemöte 8/4 1921.
�� RSG, DAF Göteborg, möte 2/5 1921.
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vid ståndpunkten att nödhjälpsarbete skulle ge fullt betalt. Han menade att 
”vi böra ha fullt betalt för vårt arbete och ej behöva vid sidan begära un-
derstöd i någon form, ty det är tiggeri”. Hans slutsats var lika entydig som 
Dahlströms: blockaden måste fortsätta.39 
 De fackliga ledare som vid den efterföljande diskussionen uttalade sig 
var i det närmaste eniga i kritik mot aktionen. De arbetslösas röster var 
mer splittrade. En av de arbetslösa ”var villig att erkänna att blockaden för-
lorat sin udd”, vilket han tillskrev ”en del arbetarledares förräderi”. Trots 
tveksamheten beslutade mötet med knapp majoritet att aktionen skulle 
fortsätta.40

 Beslutet hade i praktiken ingen betydelse. Utan fackligt stöd blev luckor-
na i aktionen så stora att den förlorade verkan. Sommaren 1921 ville Kom-
munalarbetarnas samorganisation i Göteborg att FCO aktivt skulle försöka 
avbryta blockaden. Staden var då den enda plats där aktionen fortfarande 
pågick. Den fackliga centralorganisationen ansåg att det inte var nödvän-
digt då aktionen var ineffektiv. En händelse som ser ut som en tanke är 
att FCO beslutade att dra in sitt ekonomiska stöd till arbetslöshetsfören-
ingen.41

 I början av juli, då blockaden hade pågått i närmare ett halvår, blev det 
tydligt att kampviljan urholkats. De arbetslösas förening i Göteborg höll nytt 
möte i syfte att diskutera aktionen. En f.d. stuveriarbetare menade att det 
var nöden som tvingat honom och hans kamrater att bryta blockadaktio-
nen.42 En vecka senare avbröt föreningen blockaden med röstsiffrorna 171 
mot 82.43 
 Upphävandet av den nästan halvårslånga blockaden skedde utan att 
kravet på avtalsenlig ersättning uppfyllts. Aktionen hade inte haft någon 
framgång med att försöka påverka den nationella arbetslöshetspolitiken. I 
augusti samma år skedde t.o.m. en sänkning av understödet. 
 Blockaden misslyckades inte bara i sina målsättningar. Den försvagade 

�� Ibid.
�0 Ibid.
�� RSG, FCO Göteborg, styrelsemöte 22/6 1921.
�� RSG, DAF Göteborg, möte 4/7 1921.
�� RSG, DAF Göteborg, möte 11/7 1921.
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också arbetslöshetsrörelsen. På flera platser hade de arbetslösas föreningar 
lagts ned som ett direkt resultat av aktionen. Även Västra Sveriges Distrikts-
kommitté av De arbetslösas föreningar försvann efter blockaden. 
 Mer än något annat visade blockaden hur beroende arbetslöshetsrö-
relsen var av de fackliga organisationerna. I aktionens inledning hade den 
haft ett visst stöd, vilket uttryckt sig i ekonomisk hjälp till blockadkassorna. 
Men ju längre aktionen fortsatte desto svagare blev det fackliga stödet. So-
lidariteten med de arbetslösa hade en gräns. Dessutom kunde de fackliga 
organisationerna inte tänka sig att ge arbetslöshetsföreningarna något er-
kännande som förhandlande part.
 Utan fackligt stöd krympte de små marginaler de arbetslösa levde under 
ytterligare och blockaden utvecklades till en självsvältsaktion. Det fanns 
också en motvilja bland de arbetslösa att driva aktioner som stred mot de 
fackliga organisationernas vilja, även om det fanns andra som inte tvekade 
inför detta. 
 Möjligheterna för arbetslösa att på egen hand föra effektiv politisk kamp 
var också begränsad på andra sätt. Trots att en kommitté bildats för att hål-
la samman aktionen hade man svårt att få ut information. När De arbets-
lösas förening i Lidköping fick kännedom om blockaden och omedelbart 
ville ansluta sig återstod bara att konstatera att den redan avbrutits.44 Men 
bristande resurser för kommunikation var inte lika starkt skäl till misslyck-
andet som den negativt inställda fackföreningsrörelsen.
 Det var inte bara på platser som varit involverade i den omfattande väst-
svenska blockaden som det går att se en allt mer skeptisk fackförenings-
rörelse. Nämnda arbetslöshetsförening i Lidköping hade t.ex. skrivit till 
den fackliga centralorganisationen och beklagat sig över att den ignorera-
des av facket.45 Sommaren 1921 framförde FCO i Helsingborg önskemål 
om att stadens arbetslöshetsförening borde läggas ned, åtminstone tillfäl-
ligt, vilket föreningen vägrade.46

 Oberoende av den västsvenska blockadens misslyckande fortsatte och 

�� SLF, DAF Lidköping, möten 8/7 & 14/7 1921. Även i Halmstad fördes diskussioner 
om att ansluta sig till blockaden.

�� SLF, DAF Lidköping, möten juni 1921.
�� FAH, DAF Helsingborg, möte 21/6 1921.
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påbörjades flera andra blockadaktioner i landet. En annan större aktion 
genomfördes i Stockholmsområdet under försommaren 1921 och ska ha 
omfattat omkring 1 800 arbetslösa.47 Inte heller denna förefaller haft några 
framgångar.
 I slutet av sommaren hölls den första större arbetslöshetskonferen-
sen i Sverige. Genom De arbetslösas landskonferens, som anordnades i  
ABF:s lokaler i Stockholm, visade arbetslöshetsföreningarna att man ville 
bli en rörelse att räkna med på nationell nivå. 

de ArbetslösAs lAndskonferens 1921

Förutom fortsatt hög arbetslöshet fanns två närliggande skäl för anord-
nandet av De arbetslösas landskonferens. Det ena var att arbetslöshets-
föreningarna i Sundbyberg och Solna hade inlett en ny blockad av nöd-
hjälpsarbeten, liknande de otaliga lokalblockader som tidigare genomförts. 
Föreningarna ville dock att denna blockad skulle utvecklas till en nationell 
aktion. Det andra skälet var att De arbetslösas förening i Stockholm hade 
uppvaktat LO i syfte att förmå Landsorganisationen att anordna en na-
tionell arbetslöshetskonferens, vilket dess ordförande Arvid Thorberg av-
visat. Arbetslöshetsföreningarna i Stockholm, Sundbyberg och Solna stod 
nu som arrangörer av konferensen. Närvarande på mötet var 66 arbetslös-
hetsföreningar med sammanlagt 103 ombud.48

 Det var inte bara arbetslöshetsföreningar som inbjudits till konferensen, 
även LO-ledningen, LO-anslutna förbund och lokala fackliga centralorga-
nisationer hade erbjudits att medverka. Att LO-ledningen skulle delta var 
inte självklart. På LO:s förbundsstyrelsemöte några dagar före konferensen 
förklarade ordförande Thorberg att han motsatte sig deltagande då LO:s få 
mandat inte skulle räcka till att få tillräckligt inflytande över konferensen. 
Dessutom tyckte Thorberg att arbetslöshetsföreningarna var alltför ”lös-
liga” för att ta hand om de arbetslösas intressen. Sen var det viktigt att 

�� Gustaf Hultkvist, Redogörelse för läkarundersökningar av arbetslösa i Stockholm åren 
1921–1923 (Stockholm, 1924), Tablå.

�� Protokoll över förhandlingarna vid De arbetslösas landskonferens i Stockholm i Fol-
kets hus den 26–28 augusti 1921 (1921), 1.
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blockadförklaringar förbehölls de fackliga huvudorganisationerna.49 
 Vad Thorberg fruktade var att LO skulle tvingas följa konferensens be-
slut. Även om han inte utvecklade det vidare så var detta otänkbart då 
konferensen bl.a. syftade till att påbörja en nationell blockad för att driva 
igenom avtalsenlig ersättning för nödhjälpsarbeten. 
 Det var inte givet att LO skulle strunta i inbjudan. Förspelet till kon-
ferensen underströk åter fackföreningsrörelsens kluvenhet till de ar-
betslösas sammanslutningar och deras krav på avtalsenlig ersättning. 
Av de 32 LO-förbunden ville en majoritet att LO, mot dess ordförandes 
uttryckliga önskan, skulle delta på konferensen. Förutom att dessa för-
bund skickade egna representanter till landskonferensen skulle lands-
sekretariatet skicka två företrädare.50 På landskonferensen fanns därför, 
utöver representanter från 66 arbetslöshetsföreningar, två företrädare för  
LO:s landssekretariat: ordföranden Thorberg och kassören Eric Lange. 
Dessutom fanns representanter från sjutton LO-anslutna fackförbund 
och åtta från olika lokala fackliga centralorganisationer. Det borde väckt 
förhoppningar hos arbetslöshetsrörelsen att kunna vinna över LO till sin 
sida.
 Medverkade på konferensen gjorde också en mindre delegation från den 
syndikalistiska centralorganisationen, SAC, samt 31 sent anmälda ombud 
från olika lokala syndikalistiska fackorganisationer, de så kallade lokala 
samorganisationerna, vilka ursprungligen inte varit inbjudna. Karl Kilbom 
deltog därutöver som representant för det kommunistiska Fackliga propa-
gandaförbundet. 
 Deltagarnas skiftande organisationshemvister indikerar att det fanns 
risk för att De arbetslösas landskonferens skulle präglas av splittring och 
konfrontation. Det blev också fallet, och det var förhållandet till LO som 
var orsaken. Mer exakt gällde det organisationens status på konferensen: 
skulle LO:s representanter delta som observatörer, med enbart möjlighet 
att yttra sig, eller skulle de också ha rätt att rösta? Som konferensens upp-
takt visat önskade inte LO någon rösträtt. Med den följde förpliktelser att 
följa beslut, vilket för LO-ledningen var otänkbart. 

�� ARAB, Landsorganisationen i Sverige, konferensprotokoll 23/8 1921.
�0 Ibid. 
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 Ett utskott bestående av de arbetslöshetsföreningar som stod bakom 
konferensen hade föreslagit att endast arbetslöshetsföreningarna skulle ha 
rösträtt. LO skulle enbart ha yttrande- och förslagsrätt och därför inte bin-
das till konferensens beslut. Det bör förstås som att utskottet ville driva en 
försiktig linje mot LO. Om man satte press på LO skulle det försvåra möj-
ligheterna för nödvändigt stöd, löd troligen resonemanget. Stödet skulle i 
stället växa fram inifrån de fackliga leden.
 Förslaget att LO inte skulle få rösträtt var kontroversiellt. Flera av de del-
tagande syndikalisterna, vars huvudorganisation SAC också omfattades av 
förslaget och därför inte heller skulle få rösta, menade att alla närvarande 
fackföreningar skulle ha full representationsrätt, inklusive rösträtt. Annars 
ska de ha hotat att lämna arbetslöshetskonferensen för att hålla en egen.51

 Protester höjdes mot vad man uppfattade som syndikalisternas försök 
att politisera konferensen. En representant för de arbetslösa i Nacka me-
nade med udden riktad mot syndikalisterna att ”vi skola representera de 
arbetslösa och ej diskutera politik!”52 
 En omröstning genomfördes om vilka organisationer som skulle ha full-
ständig respektive begränsad representationsrätt. Det framgår inte vilka 
som hade rösträtt i ”rösträttsfrågan”. Sannolikt var det arbetslöshetsfören-
ingarnas ombud samt det utskott som anordnat konferensen. Med röstsiff-
rorna 48 mot 28 beslutade konferensen att ge LO-ledningen, LO-förbunden 
och SAC yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Enhälligt beslutade 
mötet dock att de deltagande lokala fackliga centralorganisationerna skulle 
ha full rösträtt. Med röstsiffrorna 52 mot 11 beslutade konferensen vidare 
att de syndikalistiska samorganisationerna också skulle få rösträtt.53

 Omröstningen gav delvis efter för syndikalisternas påtryckningar samti-
digt som man följde utskottets rekommendation om en försiktig linje mot 
LO. En direkt konfrontation såg ut att kunna undvikas.
 Så blev inte fallet. Genom omröstningen hade antalet ombud med röst-
rätt på konferensen ökat, vilket gav en möjlighet till förändrade styrkeför-

�� Enligt en av rapportörerna från konferensen i Norrtäljes arbetslöshetsförening. NSA, 
DAF Norrtälje, möte 1/9 1921.

�� Protokoll över förhandlingarna… (1921), 4.
�� Ibid., 5.
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hållanden i ”rösträttsfrågan”. En av syndikalisterna begärde ny omröstning 
om vilka som skulle ha rätt att rösta på konferensen. Det inledningsvis fat-
tade beslutet revs upp och den nya omröstningen slutade med siffrorna 84 
mot 41. Denna gång med majoritet för att ge LO och SAC full rösträtt.54 
 Utvecklingen hade därmed tagit den vändning som Thorberg fruktat; 
LO skulle tvingas efterleva de beslut som konferensen fattade. LO-ord-
föranden meddelade att han uppfattade beslutet som ett försök att binda 
LO till konferensens beslut. Därefter lämnade LO-delegationen, inklusive 
majoriteten av de sjutton förbund som var knutna till LO, konferensen.55

 Genom uttåget fanns en risk för att LO skulle beskyllas för att inte se 
allvarligt på de arbetslösas situation, men det var uppenbarligen en risk 
LO-ledningen var beredd att ta.
 Sedan LO lämnat konferensen framfördes också en hel del kritik. En 
kritiker var representanten från De arbetslösas förening i Helsingborg, Otto 
Andersson. De flesta av de 600 medlemmar som han representerade på 
konferensen var, enligt honom, medlemmar i LO. Thorbergs utmarsch var 
för Andersson ett sätt att visa att LO-ledningen vände de arbetslösa med-
lemmarna ryggen.56

 En annan tolkning av Otto Anderssons kritik är möjlig. Han var inte 
bara representant för arbetslöshetsföreningen i Helsingborg utan också 
känd syndikalist. Hans uttalande är tecken på att syndikalisterna räknat 
med att LO inte skulle tillåta att organisationen bands till konferensens be-
slut. Rösträttsbråket var sannolikt påbörjat av syndikalisterna för att åstad-
komma att LO lämnade mötet. Det gav dem både möjlighet att kritisera 
LO:s förhållningssätt till de arbetslösa och själva framstå som de arbetslö-
sas försvarare. Nästan som en bekräftelse på detta föreslog man från syn-
dikalistiskt håll att konferensen borde anta en protest mot LO:s agerande, 
vilket också skedde.
 Men situationen var mer komplex än så. Utvecklingen på konferensen 
kom ytterligare en gång att blotta den splittring som fanns inom LO. Några 
LO-förbund valde att stanna kvar. Tre av de förbund som lämnat arbets-

�� Ibid., 8.
�� Ibid.
�� Ibid., 11.
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löshetskonferensen med LO-ledningen återvände senare. Väl tillbaka häv-
dade de att utmarschen inte fick tolkas som att de ville ta avstånd från kon-
ferensen. ”Tvärtom hysa vi (…) det livligaste intresse för densamma och 
för de arbetslösas ställning. Vi lämnade konferensen i och för överläggning 
om förbundens ställning till de beslut av ekonomisk innebörd, som konfe-
rensen kunde komma att fatta.” Fackförbunden avsade sig ändå sin rösträtt 
med motiveringen att de saknade mandat att binda sina organisationer till 
besluten. Representanten från Typografarbetareförbundet lovade ändå att 
”i den mån det är möjligt, inom min förbundsstyrelse söka medverka till, 
att de beslut, som här fattas, även kommer att realiseras”.57

 Inledningen till De arbetslösas landskonferens 1921 bekräftade vad den 
gångna vinterns och vårens lokalblockader hade visat, att arbetslöshetsrö-
relsen kan placeras in i de spänningar inom LO som massarbetslösheten 
skapat. Spänningarna hade en grund i osäkerheten kring hur man lämpli-
gast hanterade arbetslöshetsfrågan. Det fanns en hel del sympati inom LO 
för både arbetslöshetsrörelsen och dess krav. Som det finns anledning att 
återkomma till berörde de också en större maktkamp inom LO om mak-
ten över den svenska fackföreningsrörelsen. Men arbetslöshetsrörelsen var 
inte bara problematisk för LO:s inre sammanhållning. Den utgjorde också 
en organisering utanför LO som tog fastare former i takt med att organise-
ringsnivån ökade, vilket konferensen var en del av. 
 Efter det inledande tumultet påbörjade konferensen arbetet kring det 
egentliga huvudsyftet, nämligen att diskutera en nationell blockad. Flera 
talare rapporterade att de lokalblockader som drivits haft stort stöd. Men 
blockaderna måste föras upp på nationell nivå för att bli effektiva. Telegram 
som inkommit till konferensen manade också till en landsomfattande ak-
tion. Som arbetslöshetsföreningen i Motala uttryckte det ville man ”und-
vika lokal-blockad, ty vi anse sådan utan värde”.58

 Flera talare berörde LO:s förhållande till en eventuell nationell blockad-
aktion. Några röster framhöll att aktionen skulle ha svårt att lyckas utan 
stöd från LO. En representant från De arbetslösas förening i Helsingborg 
menade att ”när man gått arbetslös i 8 à 10 mån., så känns det svårt. Men 

�� Ibid., 14. 
�� Ibid., 7.
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vi måste ha ekonomiskt stöd. Landsorganisationen och fackförbunden äro 
rätt forum.”59 Flera menade att aktionen inte bara skulle sakna stöd utan 
t.o.m. möta motstånd från LO. Den dominerande meningen var ändå att 
LO-ledningens agerande inte avspeglade dess medlemmars synsätt och att 
man därför kunde hoppas på stöd ute i landet. Det enda felet var, tycktes 
mötesmajoriteten mena, att aktionen inte kommit igång tidigare. Ett tal 
visar på stämningarna:60

Vad vänta vi på? Varför svälta människorna? Det finns mat i överflöd, men 
likväl kunna vi inte mätta våra barn. Vi måste se dem gå hungriga till skolan, 
vi måste vända oss bort för att slippa se deras tiggande ögon, de fråga, varför 
få inte vi mat, såväl som andra barn? Men vi stå själva svarslösa, vi veta inte 
varför det är på detta sätt. Butikerna äro fulla av kläder och skodon, men likväl 
kunna vi inte giva barnen kläder. Varpå beror detta? Skogarna äro fulla av den 
härligaste ved, men likväl frysa vi i våra eländiga kyffen, vilka äro sådana att 
man inte vill inhysa svinen i dem? (…)
 Kamrater, låt inte landets arbetslösa förgäves ha satt sitt hopp till eder! De 
förvänta att ni skola finna utvägar att rädda dem från det förbannelsens öde, 
som nu hotar att krossa oss till atomer.

Enhälligt beslöts att inleda en nationell blockad en dryg vecka efter konfe-
rensen. Ett särskilt aktionsutskott med säte i Stockholm skulle utgöra led-
ningsgrupp. Den bestod av fem representanter från olika LO-förbund och 
lika många från SAC. Fem representanter skulle komma från arbetslös-
hetsföreningar i Stockholmsområdet. Ute i landet fanns ett antal rapportö-
rer som skulle leda aktionen lokalt. Aktionsutskottet skulle inte ha någon 
rätt att sluta avtal. Dess syfte var snarare att göra blockaden så effektiv som 
möjligt. 
 Det var inte heller de arbetslösas organisationer som officiellt skulle vara 
drivande i aktionen. Arbetslösa skulle i stället föra blockaden i deras fack-
liga organisationers namn. Uppenbarligen hade arbetslöshetsrörelsen sen-
sommaren 1921 inga ambitioner att få ett förhandlingsmandat vid sidan av 
fackföreningsrörelsen. Att driva blockaden i fackföreningarnas namn var 

�� Ibid., 24.
�0 Ibid., 19.
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ett sätt att försöka skaffa det nödvändiga stödet från LO underifrån. Det 
var också ett sätt att sätta press på LO-ledningen att omvärdera sin syn på 
ersättningsnivåerna vid nödhjälpsarbete.
 Arbetslöshetskonferensen var dock ännu inte avslutad. Från mötet sän-
de man även ut en delegation att uppvakta socialminister Gustaf Henning 
Elmquist. Huvudkraven, som i princip sammanföll med blockadens, kan 
sammanfattas som att samtliga arbetslösa skulle genom statens och kom-
munernas försorg ges arbeten vilka skulle betalas enligt gällande avtal. Till 
dem som av något skäl inte kunde ges arbete skulle ett rimligt understöd 
utgå. Om inte regeringen kunde tillmötesgå kraven ville delegationen att 
en urtima riksdag skulle sammankallas för beslut om nya direktiv angående 
arbetslöshetens bekämpande. Delegationen uppfattade dock intresset från 
statsrådet Elmquist som svagt.61 
 De arbetslösas landskonferens antog även ett manifest i vilket det rikta-
des en vädjan om stöd från dem som fortfarande hade arbete. ”Arbetarna 
på arbetsplatserna måste förstå att de ha gemensamma intressen med de 
arbetslösa och även kämpa för deras sak.” I övrigt upprepade manifestet i 
huvudsak de krav som framförts till socialminister Elmquist. Manifestet 
ägnade därutöver uppmärksamhet åt jordfrågan. Jord skulle tilldelas ”alla 
arbetslösa som vilja ägna sig åt jordbruk”. Särskilt den nedärvda jorden, 
men också lämpliga statligt och kommunalt ägda jordar, skulle delas upp 
på småjordbruk och tilldelas de arbetslösa. Dessutom skulle fullständiga 
förbindelser upprättas med Sovjet-Ryssland.62

 Konferensen beslutade också att bilda en De arbetslösas riksorganisa-
tion med aktionsutskottet som central ledning. Bildandet av en nationell 

�� Ibid., 13 f & 22.
�� Ibid., 35 f. Det förekom i början av 1920-talet kontakter mellan arbetslöshetsfören-

ingarna i Stockholmsområdet och en organisation vid namn Jordfördelningsförbun-
det som eftersträvade möjligheter att ”återgå från fabriksindustrin och stadsliv till 
jordbruk och lantliv”. Se ARAB, Stockholms DAF, skrivelser. Se även artikel i Den 
arbetslöse. Höstnummer (1922). Åtminstone en av deltagarna vid arbetslöshetskon-
ferensen, Karl Kilbom, hade sedan tidigare ett starkt intresse i jordfrågan. Se Anette 
Thörnquist, Lönearbete eller jord? (Uppsala, 1989), 260 ff. Enligt Sigtunastiftelsens 
klipparkiv ska det på 1930-talet funnits en förening vid namn Jord åt de arbetslösa. 
Klippet hänvisar till en artikel i Soc-D 10/2 1933.
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arbetslöshetsorganisation kan tyckas självklart, vilket inte alls var fallet. En 
omröstning slutade med lika många röster för som mot, men där mötes-
ordföranden fällde avgörandet genom att ställa sig för bildandet.63 Ingen 
direkt diskussion fördes, men det relativa starka motståndet mot en riks-
organisation hade sin grund i uppfattningen att en nationell organisering 
innebar att de arbetslösa formellt var på väg att lämna arbetarorganisa-
tionerna. Det betydde ett direkt erkännande att de arbetslösa inte var en 
del av arbetargemenskapen och att de inte självklart delade de arbetan-
des intressen. Beslutet att bilda De arbetslösas riksorganisation tydliggör 
att många arbetslösa inte uppfattade att deras intressen tillvaratogs av LO. 
Känslan hade säkert förstärkts efter utmarschen från konferensen.
 De arbetslösas landskonferens var därmed avslutad. Konferensen hade 
mer än något annat bekräftat arbetslöshetsrörelsens komplexa relation till 
LO. På sammankomsten framgick också att andra organisationer inom ar-
betarrörelsen i egna syften noggrant följde de arbetslösas organisations-
strävanden och politiska agerande. Tydligast framstod syndikalisternas 
ambition att använda konferensen till att brännmärka LO. Att De arbetslö-
sas landskonferens i slutmanifestet krävde förbindelser med Sovjet indike-
rar att det även fanns deltagare med partisympatier till vänster om social-
demokratin, vilket det finns skäl att återkomma till. 
 Tiden efter landskonferensen präglades av nya demonstrationer och mö-
ten. Dessa manifesterade besvikelse över LO:s agerande. Arbetslöshetsför-
eningen i Skoghall, som bara accepterade fackligt organiserade som med-
lemmar, talade för många när den menade att ”i stället för att L.O. skulle 
vara den stödjepelare där de arbetslösa kunde söka skydd, så är nu L.O. (…) 
en black om foten på alla arbetslösa”.64 Vid en arbetslöshetsdemonstration 
i Södertälje uttalades en ”harmsen protest” mot LO:s ståndpunkt vid lands-
konferensen.65 Bitterheten mot LO kunde förväntas utifrån förhoppning-
arna på brett fackligt stöd. Lokalblockaderna hade visat att fackligt stöd var 
en nödvändighet för arbetslöshetsrörelsen. Vid den stundande nationella 
blockaden var det åter huvudfrågan. 

�� Protokoll över förhandlingarna… (1921), 35.
�� FDP 5/9 1921.
�� FDP 7/9 1921.
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På ett antal platser gjorde fackföreningar i aktionens inledning uttalanden 
till stöd för blockaden. Grovarbetareförbundet i Ulriksfors yttrade exem-
pelvis att man var ”på det klara med de berättigade krav” som ställts un-
der de arbetslösas kongress. Dessutom uttalade de en protest mot Lands-
sekretariatets representanter ”för deras avståndstagande från de arbetslösas 
kongress”.66 
 Det fanns också fackligt motstånd mot aktionen. Tydligast kom det från 
LO-ledningen som såg blockadens huvudkrav på avtalsenlig ersättning vid 
nödhjälpsarbete och ett avskaffande av AK som orimliga. Dessutom öns-
kade man inte någon organisering vid sidan av den fackliga. Några dagar 
innan blockaden skulle påbörjas gick Landssekretariatet ut i en skrivelse 
i Socialdemokraten där man manade till fackligt motstånd mot aktionen, 
som man menade inte uppkommit på ett korrekt sätt.

Vid det vanliga lönearbetet gäller stadgeenligt att blockader kunna med bin-
dande kraft utfärdas endast av centralstyrelserna [FCO], och denna princip bör 
uppehållas även ifråga om nödhjälpsarbetena. På annat sätt kan inte alla med-
lemmars lika rätt bevakas.67

Även i LO:s tidning Fackföreningsrörelsen kommenterades den nationella 
blockadaktionen. Den beskrevs som ”alldeles utsiktslös” och innebar en-
dast ”ett efterskänkande åt staten av arbetsförtjänst och understöd”.68 Re-
daktören, Sigfrid Hansson, utvecklade vid ett annat tillfälle problematiken 
med arbetslöshetsblockader. Han menade att de saknade möjligheter att 
lyckas då arbetsgivaren, i detta fall staten, inte riskerade något ekonomiskt 
bortfall. Snarare kunde den få ekonomiska fördelar av en aktion då den 
kunde göra besparingar på de arbetslösas bekostnad. Dessutom var staten 
”oemottaglig och okänslig för moraliska skäl”. Hansson ansåg att det vikti-
gaste tillvägagångssättet för att förbättra de arbetslösas situation var att ta 

�� FDP 9/9 1921. För fler fackliga stöduttalanden för blockaden se FDP kring detta da-
tum.

�� Soc-D 2/9 1921.
�� FR 2:2 (1921), 225.
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makten över staten genom att erövra riksdagsmajoriteten.69

 I förlängningen av Hanssons resonemang kan man se en oro för en ra-
dikalisering av den stora skara arbetslösa som LO hade svårt att fånga upp. 
Över huvud taget såg Hansson bildandet av arbetslöshetsföreningar utan-
för fackföreningsrörelsen som olyckligt. ”Att, såsom skett, skapa särskilda 
arbetslöshetsföreningar vid sidan om fackorganisationerna är irrationellt. 
Det leder till en dualism, som förr eller senare kommer att visa sig skadlig 
både för de arbetslösa själva och fackorganisationerna.” Längre fram preci-
serade han den motsättning som han fruktade:70

Därest särskilda organisationer för de arbetslösa bildas vid sidan om fackor-
ganisationerna äventyras den för en framgångsrik arbetarepolitik nödvändiga 
enhetligheten i organisatoriskt hänseende och följden kan lätt bli förvirring och 
splittring i principiella och taktiska frågor. Det kan t.o.m. leda till en antago-
nism mellan de arbetslösa och dem som åtnjuta fördelen av att äga ett arbete.

Vad Sigfrid Hansson kan sägas ha fruktat var en splittring av den svenska 
arbetskraften i två grupper: arbetare och arbetslösa. Särskilt söndrande 
hotade det att bli om arbetslöshetsföreningarna gick samman i en natio-
nell sammanslutning, vilket han uppfattade som en direkt konkurrent till 
LO.71

 De som på arbetslöshetskonferensen 1921 förutspått att LO inte skulle 
stödja aktionen föreföll få rätt. På vissa platser överlät arbetslöshetsfören-
ingarna beslutet om ett deltagande i blockaden till de fackliga organisa-
tionerna, vilket förefaller ha lett till att de vanligen inte påbörjade blocka-
den.72

 Inte ens alla arbetslöshetsföreningar var villiga att ansluta sig till block-
aden. Redan innan aktionen inletts uttalade sig flera föreningar mot ett 
medverkande. I Varberg ställde sig arbetslöshetsföreningen i ett uttalande 
bakom arbetslöshetskonferensen i allt utom blockaden.73 När De arbets-

�� FR 2:2 (1921), 171.
�0 Ibid., 172.
�� Ibid.
�� Se bl.a. Soc-D 3/9 1921 & FDP 6/9 1921.
�� FDP 6/9 1921.
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lösas förening i Åtvidaberg dryftade blockaden uttalade man stark kritik 
mot den låga ersättningen, men ansåg att en aktion skulle bli ineffektiv och 
valde därför att inte biträda den.74 Nödhjälpsarbetarna i Västra Husaby 
angav som skäl för att inte delta i blockaden att de inte godvilligt ville svälta 
ihjäl.75 Störst stöd förefaller blockaden ha haft i Stockholmsområdet.76 
 Precis som vid de tidigare lokalblockaderna ledde aktionen till att arbets-
löshetsföreningar hamnade i konflikt med ortens fackliga centralorganisa-
tion. I Västerås, där en aktion pågick, anordnade arbetslöshetsföreningen 
en demonstration. Som talare deltog en representant från Metallarbetare-
förbundet, som i sitt tal oväntat kom att kritisera blockaden, vilket vållade 
tumult.77 I Örebro menade den fackliga centralorganisationen att De arbets-
lösas förening överskred sina befogenheter genom att påkalla en aktion.78 
 Redan efter några dagar avslutades aktionen på de flesta håll. Mindre 
än en vecka senare gick det aktionsutskott som ledde aktionen ut i ett ut-
talande där man erkände att blockaden hade gått om intet. Misslyckandet 
skylldes först och främst på LO. ”Skulden för den situation, som de arbets-
lösa nu befinna sig i, vilar helt på fackföreningsbyråkratien med Landsorga-
nisationen i spetsen.”79 Tre dagar senare avbröts blockaden också i Sund-
byberg. Den plats varifrån initiativet ursprungligen kommit blev därmed 
den plats där aktionen avslutades.
 Den nationella blockaden fick liksom tidigare lokalblockader negativa 
återverkningar för arbetslöshetsrörelsen. Den riksorganisation som man 
beslutat om kom aldrig att förverkligas. Däremot fortsatte det aktionsut-
skott som bildats för att leda blockaden att existera, men förde en anonym 
tillvaro. Det hördes dock av omkring två veckor efter blockadens avslut-
ning då en arbetslöshetsdemonstration i Stockholm som utskottet organi-
serade, enligt pressuppgifter, ska ha samlat några tusen deltagare.80

�� FDP 5/9 & 7/9 1921.
�� Soc-D 5/9 1921.
�� Omkring 2 200 man vid nödhjälpsarbetsplatser norr om Stockholm ska aktivt ha 

ställt sig bakom blockaden. Hultkvist (1924), Tablå.
�� FDP 7/9 1921.
�� FDP 5/9 1921.
�� FDP 10/9 1921.
�0 FDP 26/9 1921.
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Hos många arbetslösa fanns efter en tid av massarbetslöshet en upplevelse 
av att LO inte tog ett ansvar för deras situation och till och med motarbe-
tade deras intressen. En av dem som deltagit vid arbetslöshetskonferensen 
1921 menade vid ett senare tillfälle att ”i fackföreningarna ha, tyvärr, de ar-
betande icke alltid den rätta blicken för de arbetslösas läge”.81 En medlem i 
De arbetslösas förening i Göteborg syftade på fackföreningsrörelsen när han 
i ett tal strax efter nyåret 1922 sammanfattade det gångna året med att de 
”svårigheter föreningen haft att kämpa emot” kommit från ”håll där man 
borde vetat bättre”.82 Talaren menade vidare att svårigheterna huvudsakli-
gen var ett resultat av att de arbetslösa inte tillerkänts rätten att framställa 
sina krav. Trots det hade man ”tillkämpat sig en del förbättringar, som ald-
rig blivit gjorda om icke föreningen genom målmedvetet uppträdande visat 
att densamma dock vore en part att räkna med”.83

 Efter ett år visade arbetslösheten inga tecken på att minska. Tvärtom 
ökade nivåerna ytterligare den andra vintern. Ju längre massarbetslöshe-
ten fortsatte desto fastare former tog också AK-politiken. Våren 1922 av-
stängde AK alla ungkarlar från möjligheten att söka understöd. I början 
av maj hölls sammankomster i de tre största städerna med anledning av 
åtstramningarna. Mötena i Göteborg och Stockholm var anordnade av ar-
betslöshetsföreningarna medan mötet i Malmö hade utlysts av den social-
demokratiska Arbetarekommunen.84 Störst följder fick mötet i Malmö. 
 Där framlade Arbetarekommunens representanter en resolution som 
syftade till att mötet skulle uttala sitt förtroende för den socialdemokra-
tiska regeringens arbetslöshetspolitik och att arbetslösa nödhjälpsarbetare 
skulle vända sig till fackföreningarna för stöd. Ordföranden för De arbetslö-
sas förening i Malmö presenterade då ett motförslag till resolution som var 
skarpare i formuleringarna, även om också det uttalade sitt förtroende för 
regeringen. Mötet förkastade Arbetarekommunens resolutionsförslag och 
antog det från arbetslöshetsföreningens. Dessutom proklamerade mötet 

�� FDP 14/3 1922.
�� RSG, DAF Göteborg, möte 10/1 1922.
�� Ibid.
�� Arbetet 9/5 1922; FDP 11/5 1922. Mötena nämns också i Lindeberg (1968), 106.
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en ny blockad trots att ordföranden från Arbetarekommunen deklarerade 
att mötet saknade rätten att fatta ett sådant beslut.85

 De arbetslösas förening i Malmö sammankallade till en ny nationell ar-
betslöshetskonferens i slutet av maj 1922. Syftet var återigen att driva en 
nationell blockad mot AK-politiken. Entusiasmen var något mindre än 
vid konferensen 1921. I Malmö deltog sammanlagt 57 ombud för ett 80-tal 
organisationer (arbetslöshetsföreningar och fackliga organisationer), vilka 
enligt egna uppgifter ska ha representerat ca 30 000 personer.86 Som jäm-
förelse ska, också enligt egna uppgifter, konferensen 1921 ha företrätt över 
100 000 personer.87

 Åter framskymtade bitterheten mot LO. En representant från Trelleborg 
menade att ”det är förräderi att våra fackliga och politiska organisationer 
stå passiva inför vår kamp”. En representant från Göteborg syftade på fack-
föreningarna när han tolkade utvecklingen under krisen som att de arbets-
lösa måste ”slåss på alla fronter”.88

 Trots att man redan misslyckats med lokalblockaderna och den tidigare 
nationella blockaden fördes aldrig någon diskussion om andra kampformer. 
Flera talare var ändå tveksamma till att påbörja en ny nationell blockad då 
den saknade stöd från LO. Men majoriteten såg ingen annan utväg. Mot 
beslutet reserverade sig fem delegater.89

 Återigen skulle blockaden föras i fackföreningarnas namn. Malmökon-
ferensen eftersträvade uttryckligen också att LO skulle erkänna aktionen, 
men inga reaktioner kunde denna gång märkas från Landsorganisationen.
 Störst uppslutning hade den andra nationella blockaden i södra Sverige. 
Men luckorna var betydande. Trots att De arbetslösas förening i Göteborg 
med röstsiffrorna 612–319 röstat för en ny blockad kom den aldrig att på-
börjas, då tillräckligt stöd saknades bland nödhjälpsarbetarna.90 Den and-
ra nationella blockaden kom att vara marginellt längre än den första. 

 Även andra mönster går att känna igen. I Jönköping, som var en av de 
�� Ibid.
�� Protokoll fört vid Konferensen i Malmö Söndagen den 21 Maj 1922 (Malmö, 1922), 4.
�� Protokoll över förhandlingarna… (1921), 13.
�� Protokoll fört vid… (1922), 8 f.
�� Ibid., 11.
�0 RSG, DAF Göteborg, möten juni 1922 samt årsberättelse samma år.
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platser där blockaden kom att vara längst, beslutade arbetslöshetsfören-
ingen i början av juni att återgå till nödhjälpsarbetena sedan medlemmar 
med familj vädjat om att aktionen skulle avbrytas.91 Strax därefter upplös-
tes föreningen.
 Den första nationella blockaden liksom den som följde efter Malmökon-
ferensen hade bekräftat att arbetslöshetsrörelsen saknade resurser att på 
egen hand genomdriva aktioner av den typen, och att den hade svårt att få 
något utbrett stöd inom LO. Trots det blev LO:s agerande en omdiskuterad 
fråga på den stundande landskongressen.

den stänGdA dörrens politik

På LO:s Landskongress sommaren 1922 luftade några av delegaterna visst 
missnöje med LO:s förhållningssätt i arbetslöshetsfrågan. Särskilt riktades 
kritik mot Landssekretariatets agerande på De arbetslösas landskonferens 
1921. En kritiker från Järnvägsmannaförbundet menade att om LO tagit 
initiativ till en arbetslöshetskonferens skulle den fackliga organisationen 
fått ett större inflytande. ”Landssekretariatet har alltså gjort sig skyldigt till 
en blunder, när det försuttit tillfället”, menade han.92

Ordförande Thorberg bemötte kritiken.

Jag var bestämd motståndare till att Landsorganisationen skulle låta sig repre-
senteras vid konferensen. Ty det stod klart för mig, att någon verklig nytta för 
de arbetslösa icke skulle kunna åstadkommas där, men efter överläggningar 
med representanter för förbundsstyrelserna gingo vi dit. Med hänsyn till det 
sätt, varpå konferensen kommit till stånd, önskade vi naturligtvis ingen beslu-
tanderätt. Emellertid framställdes förslag om, att rösträtt skulle tillerkännas 
oss. Detta förslag motiverades uttryckligen med, att man genom en sådan åt-
gärd, ansåge sig kunna binda Landsorganisationen och förbunden vid de beslut, 
som konferensen komme att fatta. Att under sådana förhållanden kvarstanna 
skulle ju ha inneburit, att vi accepterat det sålunda framställda kravet på våra 
organisationers medansvarighet för kongressens beslut. Det är självklart, att 
vi icke kunde gå med på att binda Landsorganisationen vid beslut, som kunde 

�� JFA, DAF Jönköping, möte 8/6 1922.
�� Protokoll förda vid Landsorganisationen i Sverge åttonde ordinarie kongress i Stock-

holm den 28 aug.–4 sept. 1922 (Stockholm, 1922), 65.
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komma att fattas av en sådan konferens, och jag och mina kamrater avlägs-
nade oss därför från konferensen. Att vi gjorde klokt däri framgår ju därav, att 
konferensen bl.a. beslöt proklamera allmän strejk vid nödhjälpsarbetena, en 
fullständigt meningslös åtgärd, som kom att åsamka de arbetslösa fullständigt 
onödiga lidanden.93

Vidare menade Thorberg att bakom kritiken mot LO:s agerande fanns 
egentligen kommunistisk propaganda. Det tillbakavisade en representant 
från Metallindustriarbetareförbundet som underströk att han själv var so-
cialdemokrat och menade att LO-ledningens uttalanden inte var värdiga 
socialdemokrater. ”När vi gingo till de arbetslösas landskonferens, så gjor-
de vi det i förhoppning om att Landsorganisationen skulle ställa sig bakom 
densamma och åtaga sig att hjälpa de arbetslösa tillrätta med förhandlingar 
och dylikt”.94 
 En annan deltagare som också medverkat på arbetslöshetskonferensen 
ett år tidigare var Axel Lundqvist, som vid LO-kongressen representerade 
Metallindustriarbetareförbundet. Lundqvist önskade att LO-kongressen 
skulle uttala sitt ogillande av Landssekretariatets uppträdande vid de ar-
betslösas landskonferens då det ”visade sin ringaktning och bristande in-
tresse” för de arbetslösas ”krav på lindring och hjälp i sin svåra ställning”.95 I 
den efterföljande omröstningen ville 77 anta protesten medan 166 röstade 
mot.96 
 Landskongressen 1922 befäste att arbetslöshetsrörelsen hade ett avse-
värt stöd inom LO, men inte tillräckligt stort för att kunna få gehör av den 
dominerande fackliga organisationen.
 Det var inte givet att arbetslöshetsorganisationer skulle hamna i kon-
fliktställning med fackföreningsrörelsen. Situationen kan jämföras med 
hur det såg ut i Norge. Där förefaller man inom fackföreningsrörelsen ha 
erkänt de arbetslösas behov av att organisera sig. Det var också de lokala 
fackliga centralorganisationerna som stått bakom bildandet av arbetslös-

�� Ibid., 59.
�� Ibid., 63.
�� Ibid., 78.
�� Ibid., 79.
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hetsföreningarna. Men föreningarna hade ändå utvecklats relativt fritt från 
facket. Av rädsla för samma utveckling som i Sverige, med särorganisatio-
ner som stod helt utanför den fackliga rörelsen, bestämde sig norska LO 
tillsammans med DNA (Arbeiderpartiet) år 1922 för att försöka knyta de 
arbetslösas organisationer till fackföreningsrörelsen. Kampen mot arbets-
lösheten tolkar den norske historikern Ingar Kaldal, skulle föras i och av 
den etablerade arbetarrörelsen. Det skedde i Norge genom ett närmande 
mellan de lokala fackliga centralorganisationerna och arbetslöshetsfören-
ingen på orten. Även i Storbritannien skedde från 1923 ett visst närmande 
mellan de arbetslösa i N.U.W.M. och den fackliga T.U.C., även om det inte 
gick lika långt som i Norge.97

sAmmAnfAttninG

Arbetslöshetsrörelsen hade på mindre än ett och ett halvt år genomdrivit 
två nationella arbetslöshetskonferenser följda av två blockader. Båda hade 
misslyckats. De nationella blockadaktionerna hade föregåtts av ett stort an-
tal lokalblockader som också hade mött svårigheter. Den nationella arbets-
löshetspolitiken, i den inramning som den fått genom AK-politiken, låg 
fast. Arbetslöshetsrörelsen hade små möjligheter att få politiskt inflytande 
utan ett brett stöd från den samlade fackliga rörelsen. 
 För LO var existensen av ett stort antal fackligt fristående arbetslöshets-
föreningar en ny erfarenhet. Arbetslöshetsrörelsen innebar en organise-
ring av arbetare som för tillfället stod utan arbete, men som inte självklart 
delade intressena hos dem som fortfarande hade arbete. En stark rörelse 
bland de arbetslösa hotade i ett större perspektiv såväl LO:s ställning bland 
arbetstagarna som, i förlängningen, organisationernas position mot ar-
betsgivarna. Arbetslöshetsrörelsens resurser var dock för svaga för att på 
allvar kunna förändra LO:s ställningstaganden. Dörren var stängd för ett 
samlat stöd från fackföreningsrörelsen. Den svenska arbetslöshetsrörelsen 
kom under den första halvan av 1920-talet i praktiken att stå utanför den 
dominerande fackföreningsrörelsen.

�� För den norska utvecklingen se Johannessen (1975), 34 f & 42; Kaldal (1983). För ut-
vecklingen i Storbritannien se Stevenson & Cook (1977), 147 f.
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 Som vi ska se skedde under andra delen av 1920-talet en förändring i 
relationerna mellan LO och arbetslöshetsrörelsen i Sverige. Som vi också 
kommer att se löste det ändå inte LO:s problem med arbetslöshetsrörel-
sen. 
 Detta kapitel har snuddat vid det förhållandet att det fanns fler organi-
sationer än de fackliga som i början av 1920-talet intresserade sig för ar-
betslöshetsrörelsen. Det är dags att se närmare på några av dessa, närmare 
bestämt de politiska partierna inom arbetarrörelsen.
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Mellan reformism och radikalism, 1920–23

Initiativen till bildandet av de tidigaste arbetslöshetsföreningarna i slutet 
av 1800-talet hade, vid sidan av de fackliga organisationerna, i många fall 
kommit från arbetarkommuner eller socialdemokratiska föreningar. Mer 
radikala grupper inom arbetarrörelsen visade också intresse för de arbets-
lösas sammanslutningar. Det framgick tydligast i anslutning till den första 
arbetslöshetsföreningen i Stockholm 1892. En reformistiskt sinnad majo-
ritet och arbetslöshetens ringa omfattning hade dock bidragit till att hålla 
spänningarna kring de arbetslösas organisationer på en låg nivå. 
 Vid deflationskrisen i början av 1920-talet var förutsättningarna annor-
lunda, inte enbart för att arbetslösheten var högre än tidigare. Den vik-
tigaste skillnaden var snarare att socialdemokraterna inte hade samma 
dominanta ställning inom arbetarrörelsen. År 1917 hade Sveriges social-
demokratiska vänsterparti bildats genom en utbrytning ur moderpartiet. 
Ungefär vid den tid när massarbetslösheten nådde landet stod en majoritet 
inom det vänstersocialistiska partiet i begrepp att bilda Sveriges kommu-
nistiska parti.1 Socialdemokraterna hade vid samma tid lidit motgångar 
i andrakammarsvalet och den då nyligen tillträdda minoritetsregeringen 
– den första socialdemokratiska – hade tvingats avgå.2

 I de flesta länder var de arbetslösas sammanslutningar inte bara fler till 
antalet i början av 1920-talet utan också i högre grad politiserade. Över allt 
där arbetslöshetsföreningar bildades under mellankrigstiden hamnade för-

� Det fanns under perioden ytterligare ett parti till vänster om socialdemokratin. Det 
vänstersocialistiska parti som existerade 1921–24 verkar dock inte ha haft något sär-
skilt intresse för de arbetslösas organisationer.

� De avsnitt i studien som redogör för den allmänpolitiska utvecklingen härrör från 
Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1979).
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eningarna i ett spänningsförhållande mellan kommunister och socialdemo-
krater.3 De uttryck som detta tog sig i Sverige är temat för detta kapitel. 

kommunisternA och Arbetslöshetsrörelsen 

När LO:s ordförande Arvid Thorberg vid Landskongressen 1922 beskyllde 
arbetslöshetsföreningarna för att gå kommunisternas ärenden var det an-
klagelser som följt arbetslöshetsrörelsen sedan 1920. Vid LO-kongressen 
hade beskyllningarna tillbakavisats av personer inom arbetslöshetsrörel-
sen. Men saknade de verkligen helt grund?
 Den huvudsakliga kommunistiska strategin i början av 1920-talet – i 
Sverige liksom i andra länder – var att försöka radikalisera fackförenings-
rörelsen. I många länder som drabbats av hög arbetslöshet fanns ändå nära 
relationer mellan de arbetslösas sammanslutningar och kommunisterna.4 
Inte heller den arbetslöshetsrörelse som växte fram i Sverige stod fri från 
kommunistiskt inflytande. Vid den kongress i mars 1921, då partiet officiellt 
bildades, uppmärksammade ordföranden Z. Höglund i sitt öppningsanfö-
rande den höga arbetslösheten som det viktigaste symtomet på kapitalis-
mens pågående sönderfall.5 Vid samma tillfälle uppmuntrade den dåva-
rande ekonomichefen vid partitidningen Folkets Dagblad Politiken, Karl 
Kilbom, partimedlemmarna att särskilt ”taga sig an de arbetslösa för att 
organisera och leda dem”.6

 Det fanns en historisk tradition bland radikala tänkare, från bland andra 
Friedrich Engels till Rosa Luxemburg, att falla tillbaka på där arbetslösa 
betraktades som särskilt mottagliga för radikal politik.7 Som kommunis-
terna föreföll se det drev arbetslösheten naturligt de drabbade till parti-
ets ståndpunkter. Processen behövde bara påskyndas av partifunktionärer 
som skulle fånga in dem och samordna strävandena. 

� Croucher (1990); Kaldal (1981), 88 ff; McElligott (1987).
� Croucher (1990).
� Protokoll fört vid Sverges Soc.-dem. Vänsterpartis fjärde kongress och Sverges Kom-

munistiska Partis första kongress i Viktoriasalen i Stockholm den 25–29 mars 1921 
(Stockholm, 1921), 4.

� Ibid., 166. 
� Lorenz, ”Arbeidslöse…” (1983).
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 Den kritik som arbetslöshetsföreningarna riktade mot den fackliga rö-
relsen måste därför också ses i ljuset av den maktkamp som pågick mellan 
kommunister och socialdemokrater, inte minst om makten över fackfören-
ingsrörelsen. En missräkning för de svenska kommunisterna var att arbets-
löshetsföreningarna oftast stod utanför de fackliga organisationerna, vilket 
Röda Fackföreningsinternationalen varnat för.8

 Det var på lokal nivå som kommunisternas intresse för de arbetslösas 
sammanslutningar framgick tydligast. Organiserade kommunister var 
ofta initiativtagare till bildandet av arbetslöshetsföreningar. De fick många 
gånger också en central position inom föreningarna. Partiets lokalavdel-
ning bistod även vid tryckning av tidningar, flygblad etc. och möten beva-
kades noggrant i den kommunistiska pressen. Att kommunisternas resur-
ser ställdes till arbetslöshetsföreningarnas förfogande kompenserade till 
viss del för föreningarnas egna bristande resurser.
 Det fanns också starka förbindelser mellan arbetslöshetsrörelsen och 
kommunisterna på det nationella planet. Vid De arbetslösas landskonfe-
rens 1921 var flera av arbetslöshetsföreningarnas ombudsmän framträ-
dande kommunistiska partimedlemmar. Bland annat deltog två kommu-
nistiska riksdagsmän, Karl Kilbom och Verner Karlsson från Grängesberg. 
Den kommunistiska närvaron på konferensen framskymtade bl.a. i reso-
lutionerna. Från centralt kommunistiskt håll ställde man sig helt bakom 
den efterföljande nationella blockaden – liksom man tidigare stöttat lokal-
blockaderna.9

 Det fanns ändå gränser för hur nära arbetslöshetsföreningarna skulle 
vara kommunistpartiet. Enligt den kommunistiska strategin skulle arbets-
löshetsföreningarna inte ha officiella band till partiet. De arbetslösas or-
ganisationer skulle i stället vända sig till partiet för stöd. På så sätt skulle 
de bindas till den kommunistiska politiken, snarare än till partiet. Ett citat 
hämtat från den kommunistiska pressen visar på strategin och förhopp-
ningarna.

� Fackliga Propagandaförbundets skriftserie Nr. 5, Vad vill Röda Fackföreningsinter-
nationalen? Resolutioner, manifest och upprop antagna vid konstituerande kongress i 
Moskva 3–19 Juli 1921 (Stockholm, 1921), 53.

� ARAB, Sveriges kommunistiska parti [1921–24], AU-möte 7–8/9 1921.
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De arbetslösa måste själva bevaka sin rätt och sätta den makt de ha bakom 
sina krav. Ty annars betyder deras fordringar ingenting. De arbetslösa måste 
få hjälp i direkt aktion av sina arbetande kamrater. Annars blir den kommande 
vintern ett helvete för alla med en oerhörd social nöd. Men skall resultat vin-
nas av aktionerna måste de förberedas och organiseras på förhand. Det är inte 
nog med demonstrationer och sentimentala utgjutelser, det är inte nog med 
dystra trummor, utan det bör vara en fast och säker organisation bakom de 
arbetslösas krav. Kommunisterna skall i detta fall, liksom alltid när det gäller 
arbetarklassens väl, gå i främsta ledet och visa arbetarna vägen ut ur kapitalis-
mens svälttyranni.10

Möjligheterna att locka arbetslösa arbetare från socialdemokratiskt infly-
tande till kommunistiskt var goda. Till skillnad från socialdemokraterna 
var man motståndare till allt annat än avtalsenlig ersättning för nödhjälps-
arbete, vilket vi strax återkommer till. Kommunisterna försummade heller 
aldrig att sätta de arbetslösas situation i direkt relation till den socialdemo-
kratiska arbetslöshetspolitiken. En artikel i en partitidning visar på retori-
ken.

En fråga till arbetarrepresentanterna i kommittén [arbetslöshetskommittén, 
förf. anm.] torde i detta fall böra göras: Äro Ni fullständigt eniga med Edra 
borgerliga kollegor uti kommittén, när det gäller att på alla sätt sabotera utbeta-
landet av det lagstadgade arbetslöshetsunderstödet? Man tvingas framställa en 
sådan fråga, enär man inte kunnat förmärka någon som helst opposition från 
Eder sida vad beträffar kommitténs skamliga beteende mot de arbetslösa.11

Den kommunist som på den nationella nivån var mest engagerad i arbets-
löshetsrörelsen, Karl Kilbom, menade i en arbetslöshetstidning att social-
demokraternas ståndpunkt ”till sina verkningar är demonstrationspolitik 
– mot de arbetslösa.”12

 Hur mötte då socialdemokraterna de kommunistiska initiativen bland 
de arbetslösa?

�0 VSK 5/1 1921.
�� VSK 16/2 1921.
�� Den arbetslöse. Utgiven av De org. arbetslösas förening i Göteborg (1922).
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För socialdemokraterna var arbetslöshetsfrågan i början av 1920-talet yt-
terst problematisk. Deflationskrisen hade tvingat partiet att ändra sitt för-
hållningssätt i frågan om ersättningen vid nödhjälpsarbeten. Från att ha 
ansett att de skulle betalas enligt gällande avtalsnivå för grovarbete gick 
partiet till uppfattningen att ersättningen måste ligga under denna. Den 
förändrade inställningen byggde delvis på samma analys som LO-ledning-
en gjort: i det bekymmersamma läget saknades ekonomiska möjligheter 
att ge ersättning enligt avtalsnivån. Men omsvängningen var också resulta-
tet av en annan logik. Socialdemokraterna hade i riksdagen anslutit sig till 
den s.k. deflationspolitiken. För att hejda inflationen krävdes sparsamhet 
med statens utgifter. Socialdemokraterna accepterade därmed också AK-
politikens grundläggande fundament: ersättningen för nödhjälsparbeten 
skulle ligga under gällande avtalsnivå, även om AK-politiken i dess strikta 
utformning ansågs vara överdrivet restriktiv.13 I brist på en arbetslöshets-
försäkring var partiet i det närmaste låst vid AK-politiken – ett förhållande 
som kom att bestå nästan under hela årtiondet.
 Inom arbetslöshetsrörelsen fanns en utbred uppfattning att partiet svikit 
de arbetslösa. Det uppfattade sveket gjorde att kritiken mot socialdemo-
kraterna var snarlik den som riktades mot LO. Det fanns dock ytterligare 
en dimension i kritiken av socialdemokraterna. Partiets positioner hade 
flyttats fram markant i kommunerna. Man var t.o.m. i majoritet i ett stort 
antal kommuner, speciellt i industristäderna. Genom sitt inflytande ansåg 
arbetslöshetsföreningarna att det dominerande arbetarpartiet hade möj-
lighet att förbättra situationen för de arbetslösa. Protester, uppvaktningar, 
demonstrationer med udden riktad mot de socialdemokratiska kommu-
nalmännen var, vid sidan om blockaderna, återkommande inslag i arbets-
löshetsföreningarnas verksamhet. 

�� Genom att ansluta sig till deflationspolitiken hoppades socialdemokraterna kunna 
motverka den inflation som tycktes vara ett huvudskäl bakom krisers uppkomst. 
Dessutom ville partiet inte gå lika hårt fram som de borgerliga partierna för att åter-
föra den svenska kronans värde till guldmyntfoten, då det ansågs ytterligare späda 
på arbetslösheten. Beckman (1974), 51 f; Lennart Jörberg & Olle Krantz, ”Ekonomisk 
och social politik i Sverige 1850–1939”, Meddelanden från ekonomisk-historiska insti-
tutionen vid Lunds universitet 4:1978, 38 f; Lindeberg (1968), 21; Unga (1976), 54.
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 Ett möte i Malmö i november 1921, skildrat av en medverkande socialde-
mokrat, låter oss ta del av stämningarna.

Hundratals arbetslösa, som hade vägrats tillträde därför att lokalen redan var 
överfylld, hade sprängt dörrarna och pressat sig in i lokalen i den omfattning 
det var möjligt att göra det. De närvarande socialdemokratiska stadsfullmäk-
tigeledamöterna hade grovt okvädats. En av dem, stadsfullmäktiges och dess 
beredningsutskotts ordförande, f.d. förbundsordföranden och dåvarande kas-
sören i Svenska murareförbundet, riksdagsmannen Nils Persson, hade t.o.m. 
blivit utsatt för en verklig neslig behandling: någon hade spottat honom mitt i 
ansiktet. Det stormiga mötet hade resulterat i att sju socialdemokratiska stads-
fullmäktigeledamöter med Nils Persson i spetsen hade ålagts att avsäga sig sina 
stadsfullmäktigemandat.14

Det var onekligen en särskilt utsatt position att vara kommunalman med 
ansvar för arbetslöshetsfrågor, särskilt om man var arbetarförträdare.15 En 
politiker i Göteborg som i början av 1920-talet fick uppgiften att bli leda-
mot i stadens arbetslöshetskommitté berättar om sina möten med arbets-
löshetsföreningen.

Jag vet inte hur många massmöten, som jag under min tid i arbetslöshets-
kommittén fick stånda till ansvar för arbetslöshetspolitiken, men det rörde sig 
nog om ett 100-tal. Ett av de värsta jag minns, var när de arbetslösa en tisdag 
kallat till dylikt möte på Cirkus. Lokalen var fylld till bristningsgränsen. Axel 
Dahlström [vid tidpunkten ordförande för Göteborgs Arbetarekommun och 
ledamot av SAP:s partistyrelse, förf. anm.] och jag representerade arbetslös-
hetskommittén. Klockan blev emellertid framåt ett-taget, och då drätselkam-
maren hade sammanträde vid denna tid, fick Dahlström ge sig iväg. Det blev 
jag ensam, som skulle svara inför den tusenhövdade skaran. Det kändes inte 
särskilt behagligt, när de stampade och visslade, så att jag hade svårt att göra 
mig hörd.16

�� Uhlén (1949), 471.
�� Att vara med och leda en kommuns arbetslöshetspolitik har av en central bedömare 

beskrivits som att ”få offentliga uppdrag torde vara mer otacksamma”. G. Hilding 
Nordström, Svensk arbetslöshetspolitik 1914–1933 (Stockholm, 1934), 39.

�� Hugo Höglund, Så var det då (Göteborg, 1960), 126. 
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En kommunalpolitiker med ansvar för den kommunala arbetslöshetspoli-
tiken skildrar hur kritiken från De arbetslösas förening 1921 fick honom att 
ta beslutet att inte närvara vid arbetslöshetsföreningens möten.

Ville man icke tro på mig, stämplade man mig som en förrädare, då hade jag 
intet vid deras möte att göra och läto de arbetslösa leda sig av sådana personer 
(…) då fingo de arbetslösa stå sitt kast. Jag vet inte om jag handlade rätt. Kanske 
borde jag gått.17

Trycket på de socialdemokratiska kommunalmännen var extra hårt i an-
slutning till de många blockaderna. De tvingades då medverka till att stänga 
av de arbetslösa som deltog i aktionerna från alla former av understöd. 
I Göteborg förde arbetarekommunen diskussioner om att lämna arbets-
löshetskommittén. Utifrån den reformistiska strategin var det i praktiken 
omöjligt, eller som en ledande partimedlem uttryckte det, då skulle partiet 
bli stämplat ”som förrädare, som sviker genast en motgång kommer”. 18

striden om Arbetslöshetsrörelsen

Det går att se arbetslöshetsrörelsens angrepp på socialdemokraterna som 
ett led i kommunisternas strategi att locka arbetslösa vänsterut. Detta är 
till viss del sant, men åtskilliga inom de arbetslösas föreningar var social-
demokrater och den kritik som föreningarna framförde genljöd även på 
socialdemokratiska möten där partiledningen kunde kritiseras för att inte 
vilja uppfylla de arbetslösas krav och bedriva en ”skumraskpolitik mot de 
arbetslösa”.19 
 Det är inte rimligt att se arbetslöshetsrörelsen i början av 1920-talet som 
en kommunistisk angelägenhet. Som vi ska se gjorde man inte heller det 
från centralt kommunistiskt håll. Initiativtagarna till arbetslöshetsfören-
ingarna var heller inte alltid kommunister. Exempelvis i Borås, vars arbets-
löshetsförening bildades som en av de allra första efter det att deflations-
krisen fått ett grepp på arbetsmarknaden, var initiativtagarna i lika stor 

�� NT 2/3 1921.
�� RSG, Göteborgs Arbetarekommun, möte 1/3 1921.
�� RSG, DAF Göteborg, möte 14/3 1921.
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utsträckning ”högersocialister” som ”vänstersocialister”. Det var inte heller 
säkert att kommunisterna skulle få kontroll över de arbetslöshetsförening-
ar där de själva varit initiativtagare. När De arbetslösas förening i Göteborg 
skulle välja sin första styrelse kunde de kommunister som bildat föreningen 
bara inräkna 20 procent av rösterna.20 I Västerås var det syndikalister som 
dominerade arbetslöshetsföreningen i början av 1920-talet.21

 Det förekom även hel del intern kritik mot vad som uppfattades som 
kommunisternas sätt att använda föreningarna i propagandasyfte. När Karl 
Kilbom deltog på arbetslöshetskonferensen senhösten 1921 förekom klago-
mål på vad som uppfattades som ”politiska ombud”.22

 Frågan om kommunisternas inflytande är komplex eftersom SKP inte 
ville att arbetslöshetsrörelsen skulle framstå som partikontrollerad, utan 
som en spontan rörelse som vände sig till kommunistpartiet för stöd. De 
kommunistiska framgångarna över lag är ändå svåra att förneka.23 Fram-
gångarna kan, vid sidan av det idoga arbete partifunktionärer bedrev inom 
och i samarbete med arbetslöshetsföreningarna, också tillskrivas det för-
hållandet att de yrkesgrupper där kommunisterna hade starkast förank-
ring, företrädesvis inom den tunga metallindustrin, drabbades hårdast av 
arbetslöshet. 
 Men det fanns också tidvis närmast socialdemokratiskt styrda fören-
ingar. Socialdemokrater i arbetslöshetsföreningen i Göteborg lyckades vå-

�0 RSG, DAF Göteborg, möte 17/1 1921. En diskussion om arbetslöshetsföreningarnas 
relation till kommunisterna i början av 1920-talet förs i Lindeberg (1968), 275. Han 
menar att det finns tecken som pekar på både nära relationer och självständighet 
mot kommunisterna.

�� Svensson (2004), 160.
�� Protokoll över förhandlingarna vid De arbetslösas landskonferens… (1921), 2. I sin 

studie av De arbetslösas förening i Stockholm år 1919 menar Lena Eriksson att etablis-
semanget inte uppfattade föreningen som ett ”bolsjeviksfäste”. Eriksson (2004), 258. 
Jmfr Lindeberg (1968), 258. I den genomgång som ligger till grund för denna studie 
är det genomgående intrycket att de flesta utanför och inom arbetslöshetsföreningen 
såg dem som politiskt fristående.

�� Se även Thommy Svensson, Från ackord till månadslön (Kungälv, 1983), 194. Karl 
Kilbom skriver i sina memoarer hur just arbetslöshetsfrågan gynnade det svenska 
kommunistpartiet under dess första år. Karl Kilbom, Cirkeln slutes (Stockholm, 
1955), 30.
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ren 1923 åstadkomma nyval till styrelsen och få bort den kommunistiska 
majoriteten. En kommunistisk tidigare styrelsemedlemmen klagade över 
”partipolitisk förföljelse” och trodde att den nya styrelsen skulle mötas med 
misstro.24 En händelse som ser ut som en tanke är att socialdemokraterna i 
stadsfullmäktige strax därefter genomdrev kommunala hyresbidrag till för-
eningen.25 
 Arbetslöshetsföreningarna var, som framgått, ett bekymmer för många 
socialdemokratiska kommunalmän i början av 1920-talet. Huvudstrategin 
för att undkomma dilemmat var att beskylla föreningarna för att vara ”bol-
sjevikstyrda”, vilket som vi sett det fanns viss grund för. Vid De arbetslösas 
landskonferens 1921 och den efterföljande nationella blockaden intensifie-
rade socialdemokrater anklagelserna om att de arbetslösa lät sig ledas av 
bolsjeviker. I de socialdemokratiska tidningarna kunde man dagligen inför 
blockaden läsa vilka arbetslöshetsföreningar och fackliga organisationer som 
avslog blockaden. (I de kommunistiska framgick vilka som stöttade den). 
Per-Albin Hansson reste dagarna före den nationella blockaden till större 
möten i Sundbyberg och Solna, där aktionen hade haft sitt ursprung, med 
budskapet att aktionen var oförnuftig och kunde leda till förödande fackliga 
strider.26 I socialdemokratiska Stockholmstidningen kunde man läsa:

Att bolsjevikerna, som inspirerat den s.k. blockaden av de offentliga nödhjälps-
arbetena, därvid icke ett ögonblick haft de arbetslösas intressen och väl för 
ögonen, borde ju varje människa med sunt förnuft begripa. Men i tider av nöd, 
oro och förtvivlan är det lättare än eljest för bakslugenheten att lamslå eftertan-
ken hos sina offer. Eljest hade denna famösa blockadförklaring aldrig kommit 
till stånd.27

Från socialdemokratiskt håll var man samtidigt medveten om det riskabla 
i att anklaga arbetslöshetsföreningarna för att vara kommuniststyrda. Det 
kunde lätt uppfattas som klander av de arbetslösa.28 En tidning, som tidi-
�� RSG, DAF Göteborg, möte 19/3 1923.
�� GSH 1923, nr. 69 & 126, samt Protokoll och yttranden 1/3 & 19/4 1923.
�� Soc-D 5/9 1921.
�� Stockholmstidningen (ST) 1/9 1921.
�� Flera arbetslöshetsföreningar antog också protester mot skrivelser i socialdemokra-

tiska tidningar. Så skedde bl.a. i Stockholm, se FDP 8/9 1921. Även i Södertälje antog 
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gare hade kritiserat arbetslöshetsföreningen på orten för att vara bolsje-
vikstyrd, menade att det var viktigt att hålla isär de arbetslösa som kår och 
”den högröstade falang, som anger tonen i De arbetslösas förening”.29 
 Det räckte inte att bara beskylla arbetslöshetsföreningarna för att vara 
kommuniststyrda. Det största arbetarpartiet måste också visa en väg bort 
från misären. Den vägen utgjordes av de åtgärder som kunde vidtas på 
kommunnivå.

den kommunAlA Arbetslöshetspolitiken

Trots att AK-politiken inramade den nationella arbetslöshetspolitiken var 
de arbetslösa huvudsakligen ett kommunalt ansvar. Att så långt som möjligt 
överföra det ekonomiska ansvaret till kommunerna var ett medvetet sätt 
för AK att försöka binda dem hårdare till organisationens principer. Om 
kommunerna själva bar de ekonomiska bördor arbetslösheten medförde 
skulle verksamheten visa större återhållsamhet – i linje med AK-politikens 
strävanden. Om kommunerna inte drev en politik i AK:s linje hotade den 
statliga organisationen att inte ge några statsbidrag.
 Tvärtemot AK:s förhoppningar öppnade en sådan ansvarsfördelning 
möjligheter för kommunerna att bedriva generösare arbetslöshetspoli-
tik.30 Genom kommunala hyresbidrag, utdelningar in natura, ”hemliga” 
bidrag till grupper som AK avstängt från understöd och andra metoder 
utmanade många kommuner systematiskt den nationella arbetslöshets-
politikens grunder. Under åren 1921 och 1922 lämnade, enligt AK:s egna 
uppgifter, 100 respektive 166 kommuner understöd till de arbetslösa utan 
den statliga organisationens medgivande.31 Enligt AK fanns ett mönster i 

man en protest mot artiklar i Soc-D, FFS, DAF Södertälje, möte 5/9 1921. I Göteborg 
valde man att inte göra det för att inte bryta sammanhållningen i föreningen. RSG, 
DAF Göteborg, möte 17/1 1921 & styrelsemöte 14/1 1921.

�� NT 2/3 1921.
�0 För ytterligare diskussion om ramarna för den socialdemokratiska kommunala ar-

betslöshetspolitiken se Rune Bokholm Städernas handlingsfrihet (Lund, 1995), 237; 
Eriksson (2004), kap. 4; Svensson (2004); Östberg (1996), kap. 6.

�� Det svenska samhället och arbetslösheten 1914–1924 (Stockholm, 1929), 295 f &  
303 f.
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kommunernas förseelser, nämligen att det var de socialdemokratiskt styrda 
kommunerna som ska ha varit ”alltför benägna att utan nödtvång börja 
understödsverksamhet för arbetslösa”.32 
 Att använda kommunerna för att dämpa restriktiviteten i AK-politiken 
var för socialdemokraterna en ytterst medveten politik. Å ena sidan från-
gicks inte principen om lägre ersättning vid nödhjälpsarbete. Å andra sidan 
gick man från den strängare tolkningen av AK-politiken. AK ansåg dock 
brotten så allvarliga att man fruktade att de skulle underminera den natio-
nella arbetslöshetspolitiken.33

 Ett exempel kan hämtas från Göteborg. Två gånger under de första åren 
av 1920-talet föreslog socialdemokraterna att kommunen skulle ge lättna-
der till de arbetslösa, vilket också – trots motstånd från AK – genomdrevs 
i stadsfullmäktige. Båda tillfällena föregicks av påstötningar från De arbets-
lösas förening. En socialdemokratisk ledamot i arbetslöshetskommittén i 
staden beskrev dilemmat som att vara fångad ”mellan tvenne eldar”, där 
den ena elden utgjordes av arbetslöshetsföreningen och den andra av AK. 
Vad än arbetslöshetskommittén gjorde, menade han, fick den örfilar från 
något håll.34 De arbetslösa förmådde skapa sådant utomparlamentariskt 
tryck på socialdemokraterna på fler håll.35 LO:s representant i AK, Oskar 
Hagman, noterade att påtryckningarna varit framgångsrika.36

 Det var dock inte alltid som arbetslöshetsföreningarnas påtryckningar 
hade någon effekt. I Halmstad konstaterade föreningen att flera av de lätt-
nader som man lyckats få igenom tagits tillbaka efter påtryckningar från 
AK.37 I det socialdemokratiskt styrda Landskrona uppmärksammade 
socialdemokratiska aktörer kritik från De arbetslösas förening samt Arbets-
�� Hämtat från Eriksson (1999), 101.
�� Det svenska samhället och arbetslösheten…(1929), 243. 
�� Höglund (1960), 119 f. Hur utdelningen till de arbetslösa vid ett tillfälle sammanföll 

med öppnandet av Göteborgsutställningen 1923 berörs i Anders Houltz, Teknikens 
tempel (2003), 74 f.

�� I sin studie av De arbetslösas förening i Västerås med tyngdpunkt på det tidiga 1920-
talet slår Rebecca Svensson fast att ”de utomparlamentariska påtryckningarna lycka-
des så till vida att socialdemokraterna i stadsfullmäktige genomdrev flera av kraven”. 
Svensson (2004), 161.

�� FR 2:1 (1921), 311.
�� FASH, DAF Halmstad, styrelseberättelse för perioden 2/2–15/7 1921.
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lösa ungkarlar och även om man försökte förbättra de arbetslösas situation 
var det inom de ramar som AK-systemet skapade.38 
 Deflationskrisen präglades mer än något annat av socialdemokratisk vil-
senhet inför hur man skulle hantera arbetslöshetsrörelsen liksom arbets-
löshetsfrågan i stort.

ArbetslöshetsdemonstrAtionen 1922

Under den andra arbetslöshetsvintern 1921–22 ökade kommunisterna 
sin agitation ytterliggare. Från centralt håll i partiet skickades skrivelser 
till distriktsstyrelserna i vilka man påpekade det nödvändiga i att ”organi-
sera speciella arbetslag för rörelsen bland de arbetslösa”.39 Kulmen nåddes 
vid den stora arbetslöshetsdemonstration – eller ”massdeputationen” som 
kommunisterna själva kallade den – som ägde rum i Stockholm i mars 
1922. Demonstrationen blev en manifestation av hur skickligt kommunis-
terna utnyttjade arbetslöshetsfrågan för sina syften. Att Hjalmar Branting 
var statsminister efter socialdemokraternas valframgångar 1921 innebar att 
kommunisterna också fick möjlighet att få till stånd en massdemonstration 
mot en socialdemokratiskt ledd regering. 
 Inför aktionen kontaktade SKP De arbetslösas aktionsutskott, som bil-
dats vid arbetslöshetsblockaden 1921, med en förfrågan om samarbete. 
Förutom en mängd fackföreningsavdelningar och kommunistiska arbetar-
kommuner medverkade därför vid demonstrationen också representanter 
från över 80 arbetslöshetsföreningar.40 Det fanns således fler föreningar 
representerade vid den kommunistiska demonstrationen 1922 än vid De 
arbetslösas landskonferens ett halvår tidigare.
 I anslutning till demonstrationen höll de deltagande arbetslöshetsfören-
ingarna en ny konferens, denna gång under namnet De brödlösas general-
mönstring, för att främst diskutera om man skulle bilda en riksorganisation 
för arbetslösa. Med bl.a. motivet att man inte ville försvaga arbetarklassen 

�� Persson (1998), 40. Jmfr Martin Åberg, Uddevalla stads historia 1860–1998 (Udde-
valla, 1997), 200 f.

�� ARAB, Sveriges kommunistiska parti [1921–24], A3:2, skrivelser.
�0 FR 3:1 (1922), 276.
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genom att ytterligare öka den spricka som uppstått mellan arbetare och 
arbetslösa, valde man att avstå. Beslutet ska ses som en eftergift åt kom-
munisternas anspråk på att föra de arbetslösas talan. Mötet betonade ändå 
vikten att de arbetslösas organisationer gick gemensamt till aktion.41 
 Enligt kommunisternas egna uppgifter ska 20 000 personer ha deltagit 
i demonstrationen.42 Enligt LO ska antalet deltagare ha varit 10–15 000.43 
Trots dåligt väder och osäkerhet om antalet deltagare kom demonstrationen 
att bli den största arbetslöshetsmanifestationen under mellankrigstiden. 
 Demonstrationen hade som huvudkrav att de av regeringen och arbetar-
partierna i riksdagen begärda arbetslöshetsanslagen inte fick pressas ned 
ytterligare. En deputation från demonstrationen uppvaktade statsminis-
tern och socialministern med en kommuniké vars elva punkter i stort sett 
upprepade vad som fastställts på De arbetslösas landskonferens 1921.44 
 Kommunisterna själva hävdade att aktionen hade påverkat regeringens 
ställningstaganden. Detta kan hänföras till partipropagandan. I sak fick 
massdeputationen inte någon inverkan.45 
 Även om konkreta resultat uteblev var kommunisterna nöjda. Demon-
strationen pekade ut kommunistpartiet som de arbetslösas företrädare och 
dessutom stärkte den banden mellan partiet och de arbetslösas organisa-
tioner. Z. Höglund manade efter demonstrationen sina partikamrater att 
med kraft fullfölja densamma.46 Arbetslöshetsdemonstrationen i Stock-
holm följdes också av liknande initiativ runt om i landet med ett stort an-
tal uppvaktningar av arbetslöshetskommittéer. Även LO uppvaktades av 
massdeputationen. En del mindre lokalblockader påbörjades också.47

 Massdeputationen störde socialdemokraterna. I partipressen uttryckte 
�� Ett tryckt protokoll från detta tillfälle detta har jag hittat i FAH, DAF Helsingborg. Se 

även FDP och Soc-D 14/3 1922.
�� FDP 13/3 1922.
�� FR 3:1 (1922), 276.
�� Se FDP 13/3 1922. 
�� Lindeberg (1968), 97 f. Det skedde inga principiella förändringar i den förda arbets-

löshetspolitiken under våren 1922. I stället stramades AK-politiken åt ytterligare ge-
nom att olika grupper stängdes av från möjligheterna att kunna söka arbetslöshets-
understöd.

�� FDP 13/3 1922.
�� Se FDP under mars och april 1922.
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man en viss förståelse för att folk anslutit sig till massdeputationen och 
noterade att den samlat långt fler människor än kommunisternas samlade 
styrkor i Stockholm. Trots det avfärdades protesten som ”ingenting annat 
än en kommunistisk partimanöver”. Enligt Socialdemokraten hade den ”in-
tet annat syfte tjänat än söka framställa detta parti som den enda arbetar-
organisation på vilken arbetarklassen kan lita i dessa svåra tider”.48 
 Efter ett och ett halvt år av hög arbetslöshet var inte den svenska ar-
betslöshetsrörelsen en rent kommunistisk angelägenhet, men relationerna 
mellan arbetslöshetsföreningarna och kommunistpartiet var onekligen 
mycket goda. Trots det blev arbetslöshetsdemonstrationen höjdpunkten i 
den kommunistiska satsningen under den första delen av 1920-talet. 

missnöjet från moskvA

I slutet av 1922 kom det till det svenska kommunistpartiets kännedom att 
man inom den mäktiga Exekutivkommittén inom den Kommunistiska In-
ternationalen (EKKI) var missnöjd med det svenska partiets arbete. EKKI 
hade tillsatt en särskild kommitté, utan svenska representanter, som kri-
tiskt granskade partiets arbete. En av de företeelser som rapporten under 
punkten ”Partiets hållning till de aktuella frågorna” lyfte fram som särskilt 
otillfredsställande var SKP:s arbete bland de arbetslösa.

Partiets mest lyckade aktion var (…) massdeputationen av arbetslösa på våren 
detta år. Arbetslösheten är dock ännu synnerligen stor. Genom de välorganise-
rade arbetsköparnas angrepp, vilka av fackföreningarna lamt pareras, var och 
är arbetarnas missnöje i ständigt växande. Detta påskyndar massornas revolu-
tionering efter de förhållandevis goda konjunkturåren under och efter kriget. 
I detta fall låter partiet initiativet glida sig ur händerna. Nödhjälpsarbetarna 
gör förtvivlade ansträngningar för att höja sitt existensminimum. Partiets poli-
tiska understöd till detta är minimalt. Partiets propaganda inskränker sig även 
huvudsakligen till krav på högre arbetslöshetsunderstöd och lika lön för nöd-
hjälpsarbeten som för annat arbete. (…) Nya paroller ägnade att samla mas-
sorna och driva dem vidare, har partiet icke funnit. Detta visade sig även tydligt 
vid utnyttjandet av den stora arbetslöshetsrörelsen.49

�� Soc-D 13/3 1922.
�� ARAB, Sveriges kommunistiska parti [1921–24], AU-möte 15, 16 & 19/12 1922 jämte 
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Att man från det svenska partiets sida ansåg kritiken orättvis vittnar svars-
brevet. En av de punkter som ägnades stor uppmärksamhet var arbetet 
bland de arbetslösa, där man erkände att det inte fullt ut varit möjligt att få 
kontroll över dem.

Partiet har under hela arbetslöshetsperioden ganska intensivt trätt upp för de 
arbetslösas olika krav och sökt ställa sig i spetsen för dem. Detta har också lyck-
ats vid fler tillfällen, men svårigheterna har för partiet legat i att kunna behärska 
de många skiftande och olikartade element som funnits bland de arbetslösa, 
i all synnerhet som inte blott högersocialisterna och fackföreningsbyråkratin 
utan även syndikalisterna förde en hetskampanj gentemot vårt parti, som upp-
gavs endast ’spekulera i arbetslösheten’ för egna intressen.50 

Arbetsutskottets svarsskrivelse förklarade också i en längre utläggning var-
för partiet inte längre bedrev ett lika aktivt arbete bland de arbetslösa.

Efter massdeputationen inträdde en stegrad aktivitet bland de arbetslösa, som 
fick sitt uttryck i öppna strejker vid de s.k. statsarbetena/nödhjälpsarbetena/ 
och blockader. Under maj och juni anordnade partiet konferenser distriktsvis 
med de arbetslösa bl.a. i Göteborg, Malmö, Hudiksvall, och Västervik; detta i 
syfte att ernå enhetlig ledning och ett enhetligt uppträdande från de arbetslö-
sas organisationer; i striderna. Även om detta icke lyckades på det sätt partiet 
avsåg, medförde dock dessa konferenser en aggressivare kamplust bland de ar-
betslösa som också slog sig till en högre lön för nödhjälpsarbetena.
 Massdeputationen framtvingade vissa medgivanden från regeringen, som 
ingav de arbetslösa den uppfattningen, att maximum av koncessioner nu nåtts; 
detta bidrog till att under sommaren en viss avmattning kunde konstateras i de 
arbetslösas kampvilja men framförallt bidrog härtill den rätt avsevärda minsk-
ningen i arbetslösheten som då inträdde. Vidare spreds de arbetslösa åt olika 
håll på nödhjälpsarbeten, vilket gjorde att deras organisationer förlorade sin 
fasthet.51

bilagor. För en utförligare beskrivning av händelseutvecklingen kring kritiken från 
EKKI (som dock bara i liten utsträckning berör kritikens innehåll) se även Erland F 
Josephson, SKP och Komintern 1921–1924 (Uppsala, 1976), 104 ff.

�0 Ibid.
�� Ibid.
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Svaret till EKKI uppehöll sig vidare en del vid svårigheterna att leda de ar-
betslösa. Kommunistiska partimedarbetare hade, erkände man, misslyck-
ats med att få kontroll över de arbetslösas aktioner. Bland annat hade inte 
kommunistiska paroller antagits vid några av de genomförda konferenser-
na. ”Dessa händelser”, menade arbetsutskottet, ”är ytterligare ett bevis för 
svårigheten att uppnå varaktiga resultat bland folk som genom en tillfällig 
misär är mottagliga för propaganda”.52 
 Vi kan i svaret se en antydan till ny analys av förhållandet mellan arbets-
löshet och politiskt medvetande. En analys som betonade att den fattigdom 
arbetslösa drabbades av inte självklart drev dem till att bli kommunister. 
Mellan dessa punkter flyttade sig kommunistpartiet flera gånger fram till 
1934.
 Kritiken från EKKI väckte inte nytt liv i det svenska kommunistpartiets 
intresse för arbetslöshetsrörelsen. Varken vid den andra partikongressen 
1923 eller tredje 1924 gjordes något särskilt uttalande om behovet av att or-
ganisera de arbetslösa.53 Från 1922 inriktade kommunisterna i stället sina 
krafter på den strategi som Komintern pekat ut som den viktigaste: att ra-
dikalisera fackföreningsrörelsen.

en rörelse på nedGånG

Efter 1922 försvann åtskilliga arbetslöshetsföreningar i landet. Inga fler 
större nationella arbetslöshetskonferenser anordnades. Även antalet de-
monstrationer, blockader, möten o.d. minskade avsevärt. Det kan fram-
stå som en följdriktig utveckling med tanke på att ekonomin förbättrades, 
produktionen ökade och arbetslösheten minskade. Men återhämtningen 
på arbetsmarknaden gick långsamt. Arbetslöshetsrörelsens tillbakagång 
måste därför även sökas i relationerna till andra aktörer och i arbetslös-
hetspolitikens förutsättningar.

�� Ibid.
�� Protokoll fört vid Sverges Kommunistiska Partis femte (andra) kongress i Viktoriasalen 

i Stockholm den 10–13 maj 1923 (Stockholm, 1923); I kampens tecken. Förhandlingar 
och beslut vid Sverges Kommunistiska Partis (Sektion av Kommunistiska Internatio-
nalen) sjätte kongress, 22–24 nov. 1924 (Stockholm, 1925).



138

kApitel 6

 En väsentlig del av rörelsens tillväxt och aktivitet i början av 1920-talet 
kan tillskrivas kommunisternas intresse för de arbetslösas organisationer. 
Att partiet inte längre hade samma engagemang hade stor betydelse för 
nedgången. Men även om man från centralt håll inom kommunistpartiet 
inte längre uppmuntrade medlemmarna till att leda de arbetslösas organi-
sationer, fanns det fortfarande efter vintern 1922 många kommunister på 
ledande positioner i arbetslöshetsföreningar ute i landet. 
 En annan viktig faktor bakom tillbakagången var de ansträngda relatio-
nerna till LO. Att relationerna till fackföreningsrörelsen hade bäring på ar-
betslöshetsföreningarnas möjlighet att locka arbetslösa kommer att framgå 
längre fram. Sedan det skett en förbättring av relationerna mellan de ar-
betslösas organisationer och fackföreningsrörelsen under den andra halvan 
av 1920-talet ökade medlemsantalet i arbetslöshetsföreningarna markant.
 Ytterligare en anledning till arbetslöshetsrörelsens tillbakagång var det 
förhållandet att kommunernas möjligheter att bedriva arbetslöshetspolitik 
vid sidan av AK:s minskade en tid in på 1920-talet.54 En kommun där man 
gjorde den erfarenheten var Göteborg. År 1924 försökte kommunen, på 
samma sätt som gjorts två gånger förut, ge extra stöd till de arbetslösa i 
staden. Liksom tidigare föregicks det av att De arbetslösas förening gjort 
påtryckningar mot socialdemokraterna om extra kommunala medel till de 
arbetslösa.55 Trots att socialdemokraterna inte trodde att det längre var ju-
ridiskt genomförbart, stödde man förslaget med motiveringen att ”det vore 
klokast” att göra så eftersom det annars skulle tolkas som att man ”förrått 
de arbetslösa”.56 Denna gång stupade det dock i regeringsrätten. De arbets-
lösas förening medgav också 1924 att föreningens verksamhet under året ”ej 
alltid medfört sådana resultat som från de arbetslösas synpunkt varit önsk-
värt”.57 De kommuner som under 1923 och 1924 bedrev hjälpverksamhet åt 

�� Betydelsefullt i sammanhanget var att regeringsrätten prövat lagligheten i kommu-
nernas understöd till de arbetslösa. Domarna gav som regel AK rätt med motive-
ringen att kommunerna inte fick dela ut understöd vid sidan om fattigvårdslagens 
bestämmelser. Statens arbetslöshetskommissions berättelse 1925–1934 (1937), 418 ff.

�� RSG, DAF Göteborg, möte 17/12 1923.
�� RSG, Socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen, protokoll med bilagor 1915–1926, 

möte 7/1 1924.
�� RSG, DAF Göteborg, F3/98, verksamhetsberättelse 1923–1924.
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de arbetslösa vid sidan om AK:s förordningar var 132 respektive 69 stycken 
– en påtaglig minskning i förhållande till tidigare.58 
 Den hårdnande attityden mot avvikelser från den nationella politiken 
skedde samtidigt som allt fler arbetslösa utestängdes från understöd och 
nödhjälpsarbete. Vintern 1923–24 avstängdes alla som inte betraktades 
som kristidsarbetslösa.��

 När vi närmar oss mitten av årtiondet var de kvarvarande arbetslöshets-
föreningarna i huvudsak koncentrerade till de större städerna, där de förde 
en tynande tillvaro. Verksamheten var huvudsakligen inriktad på under-
stöd. 

sAmmAnfAttninG

Under den aktuella perioden pågick en kamp mellan de partipolitiska de-
larna av arbetarrörelsen över att leda arbetslöshetsrörelsen, vilken kom-
munisterna får sägas ha gått segrande ur. Samtidigt uppfattade kommu-
nisterna själva att de saknade kontroll över arbetslöshetsföreningarna och 
deras aktioner, vilket ledde till minskat intresse för arbetslöshetsrörelsen. 
Att de svenska kommunisterna inte engagerade sig tillräckligt i arbetslös-
hetsrörelsen var en källa för kritik från den internationella kommunistiska 
rörelsen.
 Sammantaget visar kapitlet komplexiteten i arbetslöshetsrörelsens rela-
tioner till arbetarrörelsen, vilket också framkom i litteraturgenomgången i 
inledningskapitlet. Vi har också kunnat konstatera att socialdemokratiska 
kommunalmän utsattes för ett hårt tryck av arbetslöshetsföreningarna. 
 Mot mitten av 1920-talet hade arbetslöshetsrörelsen i Sverige av flera 
skäl endast en marginell position. Vid denna tid förändrades dock rela-
tionen mellan LO och arbetslöshetsrörelsen, vilket kom att vitalisera den 
närmast insomnade rörelsen av arbetslösa.

�� Det svenska samhället och arbetslösheten… (1929), 323 f.
�� Ibid., 208 f.
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Inom fackföreningsrörelsen, 1924–27

Även om arbetsmarknaden var betydligt bättre i mitten av 1920-talet än 
några år tidigare fanns det fortfarande betydande skaror arbetslösa och 
ett inte oväsentligt antal arbetslöshetsföreningar i landet. Den verksamhet 
som föreningarna bedrev var avsevärt blygsammare än vad den varit under 
årtiondets inledande år. En av de viktigaste förklaringarna till arbetslös-
hetsrörelsens minskade aktivitet och omfång efter 1922 var att arbetslös-
hetsföreningarna stod utanför de fackliga organisationerna och att deras 
målsättningar hamnat i konflikt med LO:s intressen. I detta kapitel ska vi 
återvända till relationerna mellan arbetslöshetsrörelsen och LO för att se 
hur de utvecklades under åren i mitten av 1920-talet. 
 LO hade lyckats vända den negativa utvecklingen under deflationskri-
sen i början av årtiondet till en kraftig ökning av medlemsutvecklingen. 
Allt fler av de fackligt organiserade i landet återfanns nu också inom LO- 
förbund. SAC gick tillbaka i medlemsantal under perioden vilket lättade 
LO:s front mot syndikalisterna. Åren runt mitten av 1920-talet var samti-
digt konfliktfyllda år på arbetsmarknaden i stort. Den stora verkstadskon-
flikten 1925 var en sådan omfattande konflikt. 
 En annan och ännu större strid med direkt bäring på arbetslöshetspo-
litiken var den så kallade Stripakonflikten som varade i över två år, från 
vårvintern 1925 till senvåren 1927. Ursprunget var att den syndikalistiska 
lokala samorganisationen lade ner arbetet vid Stripa gruva i Västmanland 
i protest mot lönerna. Gruvindustriarbetarförbundets avdelning, som var 
anslutna till LO, gjorde gemensam sak. Bolaget begärde hos AK att strej-
kare skulle ersättas av arbetslösa, vilket från fackligt håll tolkades som att 
arbetslösa kunde tvingas bli strejkbrytare. När AK beslutade att sådana 
skulle sändas till Stripa upphävde den år 1924 tillträdda socialdemokratiska 
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regeringen under Richard Sandler – som tagit över statsministerposten ef-
ter Brantings bortgång 1925 – beslutet. När det liberalt ledda statsutskot-
tet i sin tur upphävde regeringsbeslutet valde sandlerministären att avgå.1 
Det var då andra gången en socialdemokratisk regering avgått till följd av 
att man misslyckats med att påverka AK-direktiven. Detsamma hade skett 
år 1923.
 Även om arbetslöshetsföreningar vid några tillfällen kunde föra dis-
kussioner om stripakonflikten spelade den inte en direkt roll för rörelsens 
utveckling under tiden. Däremot kom risken för att arbetslösa skulle bli 
strejkbrytare att ha stor betydelse för hur LO:s relationer till arbetslöshets-
rörelsen utformades under perioden.

en mindre Arbetslöshetskonferens 1926

Våren 1926 arrangerades en ny nationell arbetslöshetskonferens i Stock-
holm. Organisatör var arbetslöshetsföreningen i huvudstaden.2 Denna 
sammankomst hade dock en helt annan karaktär än den tidigare. Den mest 
uppenbara skillnaden var omfattningen. Medan över 60 arbetslöshetsför-
eningar samt flera andra organisationer – främst fackliga – deltagit 1921, 
deltog nu bara representanter från arbetslöshetsföreningarna i Göteborg, 
Malmö, Stockholm, Sundsvall och Örebro. Inga fackliga eller andra orga-
nisationer medverkade denna gång.
 Det fanns också likheter mellan den mindre arbetslöshetskonferensen 
1926 och den större fem år tidigare. Precis som då uppvaktade konferensen 
myndighetsföreträdare med ”de arbetslösas krav”. Denna gång var det den 
liberale ordföranden i statsutskottet, Herman Kvarnzelius, och den social-
demokratiske socialministern, Gustav Möller, som var målet för uppvakt-
ningarna. Huvudkravet var att riksdagens förslag på åtta miljoner kronor 
för att bekämpa arbetslöshetens effekter skulle höjas till 25 miljoner kronor. 
I övrigt upprepades tidigare krav om rätten till arbete enligt gällande avtal 
eller ett kontant understöd som det gick att leva på, samt att AK-organisa-

� För en studie av Stripakonflikten, se Eva Blomberg, Samhällets fiender (Stockholm, 
1993).

� Enligt MA, DAF Sundsvall, möte 9/4 1926.



142

kApitel 7

tionen skulle läggas ned. Varken Kvarnzelius eller Möller kunde ge några 
löften.3 Besvikelsen över den misslyckade uppvaktningen lade sordin på 
konferensen. Enligt deltagarna hade det trots den rådande arbetslösheten 
visat sig

omöjligt att vinna förståelse för de arbetslösas nödläge hos de högre myndig-
heterna. Vi hade hoppats, att årets riksdag skulle visa sig förstå den sociala 
företeelse som heter arbetslöshet, men så har icke blivit fallet. Alla våra för-
hoppningar på myndigheternas förståelse ha blivit krossade. Vi äro i dag på det 
klara med, att någon hjälp från dessa institutioner ej kan komma på fråga. Åtta 
miljoner kronor äro av regeringen äskade för att bekämpa arbetslöshet. Detta 
belopp äro otillräckligt för att bringa effektiv hjälp åt de arbetslösa.4

Även denna sammankomst utmynnade i ett manifest. De tre sista punk-
terna i det sex punkter långa slutuppropet följde tidigare framförda stånd-
punkter: en facklig och politisk uppslutning inom arbetarrörelsen krävdes 
för att sätta press i arbetslöshetsfrågan och att nödhjälpsarbete skulle beta-
las enligt avtalsenliga löner.5 
 I manifestets tre första punkter skiftade betoningen jämfört med de krav 
man framfört tidigare. Punkterna handlade om en större delning av arbets-
tillfällena så att även arbetslösa skulle få arbete. Den åttatimmarsdag som 
riksdagen fattat beslut om i början av 1920-talet hade, ansåg man, i prak-
tiken inte genomdrivits på arbetsplatserna. Det fanns t.o.m. arbetare som 
trots rådande arbetslöshet hade extraarbeten vid sidan om ordinarie an-
ställning. Både övertid och extraarbeten betraktades av konferensen som 
osolidariskt agerande mot de arbetslösa. Enligt uppropet måste arbetarna 
gå med på att sänka arbetstiden och avskaffa allt övertidsarbete. Dessutom 
måste LO ta upp frågan på sin kommande landskongress.6

 Uppropet tyder på frustration över att arbetslösheten inte ville ge vika 
trots att konjunkturerna pekade uppåt. Det går att ana att konferensdelta-
� FDP 23–24/4 1926. Det har inte gått att finna några originalprotokoll från arbetslös-

hetskonferensen 1926.
� Den arbetslöse. Vårnummer (1926); RSG, DAF Göteborg, F3/98, De arbetslösas 1:a 

Maj.
� Ibid.
� Ibid.
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garna på ett djupare plan fruktade att produktionen i det utvecklade indu-
strisamhället inte efterfrågade tillräckligt med arbetskraft för att hålla hela 
den arbetsföra delen av befolkningen i arbete. Andra hälften av 1920-talet 
var en tid då det på bred front i samhället debatterades om vilka mekanis-
mer som låg bakom den höga arbetslösheten och hur dessa skulle hanteras. 
I nästa kapitel återkommer vi till dessa diskussioner som i stor utsträckning 
kom att handla om produktionens mekanisering. Men vid konferensen kan 
man i slutmanifestet se att de arbetslösa pekade på de arbetande som en 
bidragande faktor till att de gick utan arbete.
 Det fanns även andra signaler vid arbetslöshetskonferensen som antyd-
de en pågående förändring. Manifestet präglades inte av någon konfron-
tationsretorik mot LO. Konferensen fattade heller inga beslut om blockad 
av nödhjälpsarbetsplatser som gjorts vid konferensen 1921 liksom i Malmö 
året efter. Men att man ville, som deltagarna uttryckte det, att ”maktmedel” 
skulle användas för att lösa arbetslöshetsfrågan antyder att man inte var 
främmande inför tanken på en ny aktion, förutsatt att den fick fackligt stöd. 
Det ändrade tonläget kan ändå ses som att återstoderna av arbetslöshets-
rörelsen var redo att närma sig fackföreningsrörelsen för att få slut på den 
”den stängda dörrens politik” som LO fört mot rörelsen. 

omorGAnisAtioner och ett närmAnde till fAcket

De förändrade signalerna mot LO var faktiskt inte helt nya vid konferensen 
1926 utan går att spåra till hösten 1924. Representanter från den närmast 
borttynade De arbetslösas förening i Stockholm hade då uppvaktat den lo-
kala fackliga centralorganisationen i staden om ett organisatoriskt närman-
de. FCO mottog förslaget välvilligt och vid ett möte i slutet av samma år 
bildades enhälligt av de 300–400 kvarvarande medlemmarna i arbetslös-
hetsföreningen och i samförstånd med den lokala fackliga centralorgani-
sationen Stockholms fackligt organiserade arbetslösas förening. Till skillnad 
från tidigare var nu arbetslöshetsföreningen i Stockholm underställd FCO 
i staden.7

 Av allt att döma såg båda parter omorganisationen som lyckad. Den gav 

� Den arbetslöse. Vårnummer (1925). Jmfr Lindeberg (1968), 212.
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också ett positivt gensvar bland arbetslösa. Några månader efter omorga-
nisationen hade föreningen, enligt egna uppgifter, 1 300–1 400 medlem-
mar och medlemsantalet rapporterades stiga dagligen.8 Det var inte heller 
fråga om en tillfällig ökning. År 1928 ska föreningen ha haft närmare 5 000 
medlemmar.9

 Efter arbetslöshetskonferensen 1926 kontaktade föreningarna i Göte-
borg och Malmö respektive städers fackliga centralorganisationer för lik-
nande organisatoriska förändringar.
 I Göteborg påminde utvecklingen om den i Stockholm. FCO mottog 
förslaget positivt och den organisatoriska förändringen genomfördes i no-
vember 1926. Strax före omorganisationen hade De arbetslösas förening i 
Göteborg endast haft omkring 200 medlemmar. Ett par veckor senare rap-
porterades medlemsantalet ha stigit till 1 000. I mars 1927 hade den siffran 
fördubblats, vilket innebar tio gånger fler än före ombildningen fyra må-
nader tidigare. De arbetslösas förening i Göteborg framhöll att omorganise-
ringen ”torde ha medverkat till denna ökning i medlemsantalet, genom att 
förtroendet till föreningen har väsentligt förbättrats såväl bland fackfören-
ingsfolket och allmänheten, som bland de arbetslösa själva.”10

 Utvecklingen i Malmö kom att gå en annan väg. Den lokala fackliga cen-
tralorganisationen välkomnade en omorganisering av arbetslöshetsfören-
ingen, men förslaget mötte betydligt häftigare kritik bland medlemmarna i 
De arbetslösas förening i Malmö. Vid ett möte sommaren 1926 diskuterade 
arbetslöshetsföreningen omorganisationen med representanter från FCO 
i Malmö. Ordföranden för FCO, Tage Nielsen, menade att syftet inte var 
”att på något vis klavbinda de arbetslösa, utan meningen är att hjälpa dem”. 
Flera av de arbetslösa tolkade inte närmandet till FCO i samma positiva 
ordalag. Tvärtemot ansåg de att omorganisationen innebar att arbetslös-
hetsföreningen sattes under förmyndarskap. Den facklige ordföranden 
bemötte kritiken genom att klargöra att de som inte godkände omorga-

� Den arbetslöse. Vårnummer (1925).
� ARAB, DAF Stockholm, Den arbetslöse (1928).
�0 RSG, DAF Göteborg, F3/98, verksamhetsberättelse 1 nov. 1926–30 mars 1927. Under 

vintern 1926–27 i dess helhet ska omkring 3 200 personer ha varit medlemmar i 
arbetslöshetsföreningen.
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nisationen kunde välja att inte gå med i den omorganiserade arbetslös-
hetsföreningen.11 Debatterna fortsatte under sommaren och ledde fram 
till att ledande kritiker lämnade styrelsen. Trots spänningarna kunde den 
nya arbetslöshetsföreningen i Malmö bildas i augusti 1926.
 Det framgår inte hur omorganisationen i Malmö påverkade medlems-
antalet, men sannolikt steg det på samma sätt som i Göteborg och Stock-
holm. År 1927 var medlemsantalet som högst 1 200 och 1928 noterades vid 
ett tillfälle närmare 3 900 medlemmar.12

 Utvecklingen visar att det fanns en vilja inom det som fanns kvar av 
arbetslöshetsrörelsen att förbättra relationerna till fackföreningsrörelsen. 
Viljan delades inte av alla inom de arbetslösas organisationer, vilket framför 
allt utvecklingen i Malmö visade, men en majoritet ställde sig ändå bakom 
ett närmande till facket. 
 Från fackföreningshåll i Stockholm, Göteborg och Malmö hade enbart 
positiva röster avhörts när ett närmande till arbetslöshetsföreningarna 
kommit på tal. De fristående föreningarna hade skapat problem för fack-
föreningarna. En omorganisation där man skulle få ökat inflytande över ar-
betslöshetsföreningarna tilltalade därför de fackliga organisationerna. Även 
om det var tre betydelsefulla städer som genomförde omorganisationer av 
arbetslöshetsföreningarna var det ändå bara enstaka lokala lösningar. Frå-
gan var om LO fullt ut var redo att omvärdera den stängda dörrens politik. 
Förutsättningarna för det var inte helt gynnsamma. LO:s landssekretariat 
upprepade så sent som 1925 att man var motståndare till särskilda fören-
ingar bland arbetslösa och nödhjälpsarbetare.13 

lAndskonGressen 1926  
och de ArbetslösAs lAndsförbund

Ett tecken på att LO faktiskt var redo att ompröva förhållandet till ar-
betslöshetsrörelsen var att Landskongressen 1926 tog emot en delegation 
från De fackligt organiserade arbetslösas förening i Stockholm. Sannolikt 

�� AAS, DAF Malmö, möte 12/6 1926. Omorganisationen nämns i Uhlén (1949), 445 ff.
�� AAS, DAF Malmö, ”Översikt över de Arbetslösas förening i Malmö verksamhet”.
�� LO:s arkiv, Landssekretariatets protokoll, möte 13/1 1925.
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var uppvaktningen beslutad vid arbetslöshetskonferensen några månader 
tidigare. Huvudkravet från tremannadelegationen var att arbetstillfällena 
skulle delas så att de som hade arbete inte utestängde de arbetslösa från 
den öppna arbetsmarknaden. Dessutom krävdes att arbetslösa skulle få ”så 
mycket i understöd, att de kunna leva i samhället som vanliga medborgare”. 
Delegationen avslutade sin framställan med att beklaga LO:s inställning i 
arbetslöshetsfrågan och lät t.o.m. förstå att de arbetslösa kunde börja be-
driva underbudskonkurrens då man ville ”framhålla att om dessa punkter 
ej uppfyllas, tvingas måhända de arbetslösa bryta solidaritetens bud. Hit-
tills ha de icke gjort det utan varit solidariska, men ingen solidaritet har 
visats dem.”14

 LO-kongressen kom aldrig att diskutera någon delning av arbetstillfäl-
lena på det sätt som delegationen hoppats. Faktum är att ingen som helst 
reaktion på uppvaktningen kan utläsas. Sannolikt fanns farhågor att ett de-
lande av arbetstillfällena inte innebar att arbetslösheten bekämpades utan 
bara spreds till ett större antal. 
 Av större betydelse för LO:s förhållande till de arbetslösas organisatio-
ner blev en motion från Gruvindustriarbetareförbundets avdelning i Ki-
runa. Motionen uppmärksammade att arbetslösheten blivit en permanent 
företeelse, vilket tillskrevs ”den alltjämt pågående industrialiseringen, den 
alltmer utvecklade maskintekniken samt den alltmer centraliserade kapi-
talismen”.15 Därför borde LO samla alla arbetslösa inom ett De arbetslösas 
landsförbund som skulle stå under LO:s kontroll och beskydd. Förverkli-
gandet av ett sådant förbund var enligt motionärerna betydelsefullt av flera 
anledningar.

Dels för att kunna åstadkomma en tillförlitlig uppgift om arbetslöshetens stor-
lek och tillväxt, dels för att undvika att de arbetslösa skola bli någon kapitalis-
mens reservarmé, avsedd att ingripa vid strejker, blockader o.d. samt dels för 
att tillvarataga de arbetslösas intressen.16

�� Protokoll förda vid Landsorganisationens nionde ordinarie kongress i Stockholm 
29/8–5/9 1926 (Stockholm, 1926), 291.

�� Ibid., 55. 
�� Ibid.
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I anslutning till det sistnämnda skälet, att tillvarata de arbetslösas intres-
sen, konstaterade motionärerna att de arbetslösa ”sällan förmå att hävda 
sig och göra sig hörda i de fackliga organisationerna”, vilket man hävdade 
hörde samman med att fackföreningarna hade till uppgift att tillvarata de 
arbetandes intressen.17 
 Tanken på en nationell arbetslöshetsorganisation hade dryftats och 
beslutats redan vid De arbetslösas landskonferens 1921. Händelseutveck-
lingen kring den nationella blockaden hade dock gjort att De arbetslösas 
riksorganisation aldrig kommit att förverkligas. I stället hade ett aktions-
utskott med en nationellt samordnande funktion skapats. Utskottet hade 
dock bara bedrivit en blygsam verksamhet. Det finns inget som tyder på att 
det fortfarande existerade 1926. Till skillnad från det tidigare försöket att 
bilda en riksorganisation skulle det förbund som var aktuellt vid LO-kon-
gressen inte vara fristående utan verka inom LO.
 De flesta kommentarer till förslaget var negativa. En representant från 
Kommunalarbetarförbundets avdelning i Malmö tillhörde de tvivlande. 
Med ironi pekade han på det ologiska med arbetslöshetsorganisationer.

Beträffande förslaget från Gruvinstriarbetareförbundets avdelning 12 om bil-
dandet av ett De arbetslösas förbund, så påminner det mig om en historia 
från den stad, jag representerar. Där bildades vid ett tillfälle en De arbetslösas 
förening och när mötet avslöts ansåg ordföranden tydligen att man gjort sin 
sak mycket bra och uttalade förhoppningen att föreningen måtte växa sig stor 
och stark; som avslutning på det hela kom ett fyrfaldigt leve för De arbetslösas 
förening. Det förefaller mig som om samma uppfattning skulle ligga bakom 
motionen.18

I stället för att bilda en riksorganisation för arbetslösa ville han knyta ar-
betslöshetsföreningarna närmare de fackliga organisationerna. 

Riktigast i detta fall är att göra raka motsatsen till vad motionärerna föreslå. 
De arbetslösa ha hittills i alltför stor utsträckning isolerat sig från de fackliga 
organisationerna och denna isolering har skapat den animositet mot de arbets-

�� Ibid.
�� Ibid., 69 f.
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lösa, som finnes inom fackföreningarna. I Malmö har man beaktat den saken 
och anknutit de arbetslösas förening direkt till fackliga centralorganisationen. 
Vi ha därigenom sökt och även tror jag lyckats att upphäva animositeten mot 
de arbetslösa. Ett beslut i motionens syfte skulle åstadkomma raka motsatsen, 
med resultat måhända att den hjälp de arbetslösa erhålla från fackföreningarna 
skulle komma att minska eller upphöra.19

Det var inte bara spänningarna mellan arbetande och arbetslösa som häm-
made förslaget. Det bromsades sannolikt också av att det tolkades som ett 
inlägg i debatten om hur LO övergripande skulle vara organiserat, vilket 
var en av stridsfrågorna på kongressen. Diskussionerna hade beröring till 
kommunisterna, som var tongivande inom Gruvarbetarförbundets avdel-
ning i Kiruna, vilka föreslagit bildandet av De Arbetslösas Landsförbund. 20

 Den f.d. ordföranden för De arbetslösas förening i Göteborg, Ernst Ohls-
son som på LO-kongressen representerade Metallarbetareförbundets avd. 
41, gav sin syn på förslaget. Liksom de flesta som uttalat sig var han mot-
ståndare till ett förbund för arbetslösa. Men hjälpen till denna grupp var 
inte detsamma som vanlig välgörenhet, menade Ohlsson, den var också ett 
skydd för dem som fortfarande hade arbete. Enligt honom fanns en risk att 
de arbetslösa skulle bli ”offer för Arbetets Frihet och dylika institutioner”. 
Särskilt de unga oorganiserade arbetarna ansåg han vara i farozonen. Frå-
gan borde därför hänföras till kongressens beredningsutskott.21

 Arbetets Frihet eller rättare Centralförbundet för Arbetets Frihet, som 
Ohlsson nämnde, var en organisation som leddes av högerriksdagsman-
nen A.O. Fränden och som vuxit fram ur en skogsarbetarkonflikt i Norr-

�� Ibid.
�0 Diskussionerna gällde om det skulle vara organiserat utifrån industriförbundsprinci-

pen eller på annat sätt. För en utförligare historisk redogörelse och analys av detta, se 
Klas Åmark, Solidaritetens gränser (Stockholm, 1998). Om de politiska spänningarna 
inom Gruvindustriarbetarförbundet och Kirunatolvans roll i detta har det skrivits 
om i den officiella förbundshistoriken. Se Björn Hogby, Med dynamik och argument 
(Stockholm, 1997), 195 ff.

�� Protokoll förda vid… (1926), 71. Att arbetarrörelsens stöd till arbetslösa inte bara kan 
ses som solidaritet utan även i ett större politiskt sammanhang har också uppmärk-
sammats av Lindqvist (1987), 110.
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land åren 1921–23 som en organisering av blockadbrytarnas intressen. Det 
fanns vid mitten av 1920-talet en påtaglig facklig oro för organiserat strejk-
bryteri.22 Året före LO-kongressen hade LO publicerat en skrift om or-
ganisationen som beskrevs som en ”arbetsgivarnas försäkringsanstalt mot 
arbetarnas fackliga strävanden”. Det var risken att arbetslösa skulle lockas 
till denna organisation och ägna sig åt strejkbryteri som oroade Ohlsson, 
vilket det fanns fog för då Arbetets Frihet åtog sig arbete för sina medlem-
mars räkning oavsett om konflikt var rådande på arbetsplatsen eller ej.23 
 Vid sidan av strejkbryteriorganisationer fanns vid tiden även andra or-
ganisationer med koppling till de arbetslösa som kan sägas ha hotat LO:s 
intressen. I Ohlssons hemstad fanns vid mitten av 1920-talet en Göteborgs 
arbetslöshets- och nödhjälpsförening. Föreningen erbjöd medlemmarna att 
arbeta åt stadens arbetsgivare till löner under gällande avtal, vilket för de 
arbetslösa gav möjligheter till högre förtjänster än nödhjälpsarbete. Or-
ganisationen motarbetades intensivt av de fackliga organisationerna. Gö-
teborgs arbetslöshets- och nödhjälpsförening hade, enligt en fackligt aktiv, 
möjliggjorts tack vare det missnöje som fanns mot den fackliga (och kom-
munala) politiken mot de arbetslösa.24 
 Stripakonflikten hade ännu vid LO-kongressen inte på allvar blossat 
upp, vilket förklarar att den inte berördes av Ernst Ohlsson eller någon 
annan i diskussionerna om arbetslöshetsföreningarna. Men den kom bara 
några månader senare att ytterligare aktualisera risken för att arbetslösa 
skulle bli strejkbrytare. Däremot var Ernst Ohlsson ordförande för Metalls 
avdelning i Göteborg som tagit initiativ till en uppmärksammad kommu-
nistisk enhetskonferens tidigare samma år. Kampen mot strejkbryteri hade 
varit ett dominerande tema vid konferensen.25

 LO:s ordförande Arvid Thorberg uttalade sig också om förslaget vid LO-
kongressen. Som förväntat var han skeptisk till att de arbetslösa skulle bil-
da en egen organisation inom LO. Argumenten mot att samla de arbetslösa 

�� Se LO:s arkiv, Landssekretariatets protokoll, möte 30/10 1925.
�� Flink (1978), 81 ff & 92 f. För LO:s skrift se Henning Sten, Arbetets Frihet (Stockholm, 

1925), citat hämtat från s. 15.
�� RSG, DAF Göteborg, möte 17/11 1926.
�� Hirdman (1979), 169.
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i ett eget fackförbund byggde enligt Thorberg på en ”orimlig tankegång”. 
Ett sådant förbund skulle stå utan inflytande på arbetsplatserna och skulle 
inte kunna uträtta något för de arbetslösa. Dess inflytande i förhållande 
till fackföreningsrörelsen skulle också vara begränsat. Men genom Ernst 
Ohlssons inlägg såg han ändå en öppning för den beredning som skulle ta 
ställning till motionen.26 Vad Thorberg avsåg framkom inte, men genom 
LO-ordförandens inlägg skulle den beredning som kongressen tillsatt för 
att utarbeta ett svar sannolikt inte vara helt avvisande till motionen.
 Beredningen ställde sig negativ till bildandet av ett särskilt De Arbetslö-
sas Landsförbund. I stället menade man att det var bättre om de arbets-
lösa tillhörde sina respektive fackförbund. Samtidigt menade beredningen 
att ”bildandet av lokala föreningar för arbetslösa nått sådan omfattning att 
något särskilt kongressbeslut icke behöver fattas”. Med andra ord var arbets-
löshetsföreningar redan en realitet, oavsett vad LO ansåg om dem, och ti-
den mogen för fackföreningsrörelsen att närma sig dessa organisationer. Det 
skulle ske genom de lokala fackliga centralorganisationerna, vilka skulle, som 
man uttryckte det, bistå arbetslöshetsföreningarna med ”råd och dåd”.27 
 Kongressen följde beredningsförslaget. LO skulle inte inrätta något De 
Arbetslösas Landsförbund. Däremot var kongressen beredd att närma sig de 
arbetslösas organisationer – vilket man praktiskt visade genom att besluta 
att LO skulle skänka en större summa pengar till arbetslöshetsföreningar.28 
 Beslutet innebar att den förändring i relationerna mellan fackfören-
ingsrörelsen och de arbetslösas organisationer som kunnat skönjas vid 
arbetslöshetskonferensen tidigare samma år får sägas ha blivit ytterligare 
bekräftad – även om inte den delegation som avsänts från arbetslöshets-
konferensen hade fått något gehör på LO-kongressen. Närmandet skulle 
ske på det sätt som tidigare under årtiondet skett i Norge och mer nyligen 
i Stockholm och Malmö (omorganisationen i Göteborg var vid tidpunkten 
ännu inte genomförd): genom att arbetslöshetsföreningarna skulle samar-
beta med de lokala fackliga centralorganisationerna.29 

�� Protokoll förda vid… (1926), 74.
�� Ibid., 440 ff.
�� Ibid.
�� Detta fastslogs även senare i LO:s landssekretariat. LO:s arkiv, Landssekretariatets 
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 Viktigt att notera är att LO:s förändrade inställning till arbetslöshets-
rörelsen inte berodde på ökad tilltro till de arbetslösas organisationer. Av 
de tre skäl som motionärerna från Gruvindustriarbetarförbundet i Kiruna 
fört fram för att bilda ett arbetslöshetsförbund var det bara de risker som 
frustrerade arbetslösa kunde medföra för de fackliga strävandena som gav 
eko på landskongressen. 
 I stället för att som tidigare motverka arbetslöshetsföreningarna skulle 
fackföreningsrörelsen nu både utnyttja och bistå de arbetslösa. Detta går 
också att skönja i omorganiseringarna av arbetslöshetsföreningarna i de två 
största städerna. I Stockholm menade den omorganiserade arbetslöshets-
föreningen att dess syfte var att vara en ”skyddsvakt” mot dem som gjorde 
försök ”att bland de arbetslösa spekulera i motsättningen, som kunna bli 
till hinder för arbetarrörelsen”.30 En fackföreningstillsatt styrelsemedlem 
i Göteborg menade att det gällde att i arbetslöshetsföreningen samla alla 
”hederliga arbetslösa”, vilket var liktydigt med dem som inte ville motverka 
de fackliga intressena.31

den AndrA orGAnisAtionsvåGen  
och bitterheten mot fAcket

De förändrade tongångarna vid landskongressen 1926 följdes av en ny våg 
av organisationsbildande bland arbetslösa – trots att tidpunkten inte präg-
lades av någon dramatisk förändring av arbetslösheten. I Borås, Lidköping, 
Mariestad, Skövde, Södertälje, Västerås m.fl. platser återuppstod arbets-
löshetsföreningar tiden efter LO-kongressen.32 Vid en arbetslöshetskon-
ferens 1927, som vi ska återkomma till strax, deltog 54 föreningar – vilket 
får ses som en stor förändring jämfört med den konferens som avhållits ett 
år tidigare. Det sammanlagda antalet föreningar var sannolikt ändå mindre 
än i början av 1920-talet.

protokoll, möten 16 & 21/12 1926.
�0 Den arbetslöse (1928).
�� RSG, DAF Göteborg, styrelsemöte i början av november 1926.
�� Sannolikt gällde det även Alingsås. I Linköping förefaller man gjort en omorganisa-

tion liknade den i de tre storstäderna.
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 Till skillnad från under deflationskrisen i början av årtiondet bildades 
arbetslöshetsföreningar nu ofta genom fackliga initiativ. Många gånger 
hade fackföreningarna en majoritet av styrelseplatserna i föreningarna. 
Beslut fattade i arbetslöshetsföreningen kunde även ändras av den fack-
liga organisationen. Åt andra hållet skänkte fackföreningarna pengar till 
arbetslöshetsföreningarna.33 Situationen påminde om hur det sett ut före 
1920, när de arbetslösas organisationer varit en del av arbetarrörelsen och 
i synnerhet den fackliga delen.
 Den andra organisationsvågen präglades inte av samma turbulens som 
i början av 1920-talet. Till viss del hörde det samman med att många ar-
betslösa hade varit utan arbete under en längre tid. Som mellankrigstidens 
arbetslöshetsforskare fastslog blev det svårare för de arbetslösa att agera 
politiskt ju längre arbetslösheten varade. I ännu högre grad hörde den lägre 
aktiviteten samman med fackföreningarnas centrala roll i arbetslöshets-
föreningarna. LO önskade inga okontrollerade utbrott av politisk aktivitet 
från de arbetslösas organisationer. Detta var inte liktydigt med att de ar-
betslösa accepterade att underställas LO:s intressen. 
 Att det fanns kvardröjande bitterhet mot fackföreningsrörelsen fick 
fackföreningsmannen John Johnsson erfara vintern 1926–27, då han för-
sökte hjälpa nödhjälpsarbetare i Stockholmsområdet att bilda en förening 
– vilket han redogjorde för i Fackföreningsrörelsen. Det möte där fören-
ingen skulle bildas slutade ”i det närmaste ett fiasko”. Det berodde enligt 
Johnsson på att mötet besökts av några ”lindrigt nyktra individer” samt att 
tiden upptagits med ”anklagelser mot fackföreningarna, som gingo ut på 
att dessa lämnat nödhjälpsarbetarna i sticket”. Johnsson observerade all-
mänt att ”en rätt oresonlig bitterhet mot allt och alla har under årens lopp 
magasinerats ute på nödhjälpsarbetsplatserna”.34

�� Exempelvis kunde arbetslöshetsföreningen i Malmö efter omorganiseringen dela ut 
hjälp, huvudsakligen in natura, till medlemmarna för 3,50–5 kr per vecka, medan 
man före omorganisationen hade kunnat dela ut endast omkring 8 kr per månad. SA, 
DAF Lund, möte 24/2 1925, samt AAS, DAF Malmö, ”Översikt över de Arbetslösas 
förening i Malmö verksamhet”. I Uhlén (1949), 488 ff, finns en större genomgång över 
uttaxeringar inom de fackliga organisationerna i Malmö till följd av arbetslösheten 
under mellankrigstiden.

�� FR 8:1 (1927), 179 ff.
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 Efter fortsatta bråk, främst om man skulle eftersträva avtalsenliga löner, 
vilket nödhjälpsarbetarna ville, eller söka sig fram på ”de successiva förbätt-
ringarnas väg”, vilket Johnsson förespråkade och som i praktiken betydde 
LO:s linje om lägre betalda nödhjälpsarbeten, gav han upp föreningsbil-
dandet. Beslutet att avbryta försöken att bilda en organisation stärktes av 
att ”föreningen med vinterns inbrott tillförts en hel del yngre element, vilka 
alltid äro anhängare till dem som kräva mest, oavsett om de kunna redo-
göra för huru dessa krav skola genomdrivas eller ej”. Trots misslyckandet 
uppmanade artikelskrivaren till nya försök att bilda en förening, inte minst 
för att skapa goda relationer till de fackliga organisationerna. 

Nödhjälpsarbetarna behöva slutligen sin förening för att upprätthålla samban-
det med fackorganisationerna. Det finns f.n. hos nödhjälpsarbetarna mycken 
bitterhet mot de senare, som ostörd fått gro under den långa tid, de varit läm-
nade åt sig själva utan egentlig kontakt med den organiserade arbetarvärlden. 
Talet om fackföreningarnas monopolisering av arbetstillfällena har funnit vil-
liga lyssnare bland nödhjälpsarbetarna, och den skada, som härav har förorsa-
kats, motarbetas bäst därigenom, att fackföreningarna visa ett större intresse 
för nödhjälpsarbetarnas sak än hittills. Det är därför att önska, att de fortsatta 
sammanslutningssträvandena bland nödhjälpsarbetarna erhålla allt möjligt 
stöd från auktoritativt fackföreningshåll och därmed ledas in på banor där de 
verkligen kunna bli till nytta för såväl nödhjälpsarbetarna själva som för övriga 
arbetare.35

Som organisationsförsöken bland nödhjälpsarbetarna i Stockholm visade 
var det inte självklart att de arbetslösa såg LO som sin hemvist, eller att 
man underordnade sig LO:s intressen i arbetslöshetsfrågan. Relationerna 
på föreningsnivå var inte heller friktionsfria på andra håll i landet. Till ex-
empel hade arbetslöshetsföreningen i Malmö, där det funnits motstånd 
mot ett närmade till facket, haft spänningar efter omorganisationen. Enligt 
en fackföreningsrepresentant som var engagerad i styrelsearbetet hade för-
eningen även efter omorganisationen bedrivit verksamhet som ”inte alltid 
varit av det trevligare slaget”.36 
 Frågan var om majoriteten inom arbetslöshetsrörelsen kunde övervinna 

�� Ibid., 186.
�� AAS, DAF Malmö, ”Översikt över de Arbetslösas förening i Malmö verksamhet”.
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bitterheten mot fackföreningsrörelsen. I mars 1927 var det dags för en ny 
stor nationell arbetslöshetskonferens i Stockholm där frågetecknen skulle 
rätas ut.

de ArbetslösAs lAndskonferens 1927

Även denna gång var det arbetslöshetsföreningen i huvudstaden som orga-
niserade sammankomsten – även om initiativet ursprungligen ska ha kom-
mit från föreningen i Hallsberg. Inför konferensen ställde organisatörerna 
den retoriska frågan om vilka resultat som tidigare konferenser medfört. 
Om man ska vara fullt uppriktig, löd svaret, måste man ”erkänna att några 
direkta positiva resultat ha dessa ej medfört”. Det enda resultat som de själ-
va ansåg konferenserna hade bidragit till var dess ”psykologiska och ideella 
inverkan på allmänhetens uppfattning i dessa frågor.” Även om inget direkt 
svar gavs till misslyckandena förefaller frågeställarna själva ha menat att ett 
skäl hade varit att man agerat alltför splittrat och lokalt. 37

 De arbetslösas landskonferens 1927 var den första större sammankoms-
ten sedan arbetslöshetskonferensen, vilket också avspeglades i den mediala 
uppmärksamheten kring mötet. Denna gång medverkade 54 arbetslös-
hetsföreningar, vilket var något färre än vid konferensen 1921, men sam-
tidigt var det betydligt fler än vid den lilla arbetslöshetskonferensen 1926. 
En väsentlig skillnad mellan konferensen 1927 och den som avhållits 1921 
var att 1927 medverkade endast ett fåtal fackföreningar. Enbart 23 fackliga 
representanter fanns närvarande.38 
 Som kunde förväntas var det åter relationerna till LO som kom att in-
rama sammankomsten. LO:s landssekretariat, liksom SAP, önskade inte 
närvara vid konferensen ens som gäster. Med tanke på den tumultartade 
utvecklingen vid konferensen 1921 kan inte frånvaron ha förvånat organi-

�� Den arbetslöse (februari 1927). Liknande diskussioner fördes också ute i landet. Ex-
empelvis De arbetslösas förening i Borås hade fört diskussioner om att i mindre ut-
sträckning uppträda lokalt och mer gemensamt, vilket man hoppades konferensen 
skulle leda till. FFAB, DAF Borås, möte 28/1 1927. Även i Södertälje fördes en liknan-
de diskussion. FFS, DAF Södertälje, möten veckorna före arbetslöshetskonferensen.

�� 15 från lokala fackliga centralorganisationer och åtta från enskilda fackliga organisa-
tioner.
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satörerna. LO motiverade avböjandet med att konferensen skulle diskutera 
bildandet av ett nationellt förbund för arbetslösa, vilket man var motstån-
dare till.39 I stället för att närvara hänvisade LO till beslut fattade på lands-
kongressen.40 
 Även om arbetslöshetskonferensen beslutade om en protest mot Lands-
sekretariatet var stämningarna ändå inte som vid konferensen 1921, som 
präglats av fördömanden av LO. För att inte i onödan förarga landets domi-
nerande fackföreningsorganisation beslutade man att protesten skulle ske 
i form av en uppvaktning, snarare än att organisera en LO-kritisk demon-
stration.
 Den mer preciserade fråga som dominerade konferensen – och som i 
allra högsta grad berörde relationerna till LO – var om man skulle påbörja 
en ny omfattande blockadaktion mot AK. Bitterheten mot den nationella 
arbetslöshetspolitiken var stor. En konferensdeltagare från Eskilstuna ta-
lade för många när han menade att ”samhället behandlar tjuvar och mör-
dare bättre än arbetslösa”.41 Enligt flera deltagare var en blockad den enda 
möjligheten att uppnå förbättringar. En representant från Södertäljes ar-
betslöshetsförening sammanfattade det som att det fanns två vägar för ar-
betslösa att gå: antingen avskaffade man AK eller så svalt man ihjäl.42 Den 
blockadivrare som uttalade sig flitigast var Otto Andersson, syndikalisten 
från arbetslöshetsföreningen i Helsingborg och en av få som hade med-
verkat vid konferensen 1921. Andersson menade att blockad var den enda 
lösningen bort från tiggeri.43 En aktion skulle inte vara begränsad till att 
omfatta förbättrad ersättning vid nödhjälpsarbetsplatserna. Dess målsätt-
ning skulle vara att tvinga staten att lägga ned AK för en helt ny arbetslös-
hetspolitik. 
 Till skillnad från 1921 rådde denna gång oenighet om huruvida blockad 
var den bästa vägen att gå fram. Splittringen berodde inte på olika inställ-
ningar till nödvändigheten att omstöpa arbetslöshetspolitiken. Om detta 

�� LO:s arkiv, Landssekretariatets protokoll, möte 8/3 1927.
�0 Protokoll fört vid De Arbetslösas Landskonferens… (1927), 11.
�� Ibid.,18.
�� Ibid., 23.
�� Ibid., 14.
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rådde enighet. Uppfattningarna gick isär om det var rätt strategi då en ak-
tion skulle förarga LO. Landsorganisationens ordförande Arvid Thorberg 
hade inför konferensen deklarerat att ett avskaffande av AK för närvarande 
inte stöddes av Landsorganisationen.44 LO hade inte heller tillkännagivit 
någon omsvängning i ersättningsfrågan vid nödhjälpsarbete utan stödde 
fortfarande principen om lägre ersättning än gällande grovarbetaravtal. 
Med tanke på Thorbergs uttalande föreföll, tolkade flera deltagare, en na-
tionell blockadaktion ha små möjligheter till ett samlat fackligt stöd. En 
delegat från Simlångsdalen menade att ”vi måste lära att anpassa oss till 
de rådande förhållandena”. Det innebar att i brist på fackligt stöd måste de 
arbetslösa gå fram på annat sätt än genom blockad. Representanten från 
De arbetslösas förening i Göteborg påminde om ”att nödhjälpsarbeten blivit 
blockerade 1920 och 21, men att denna blockad blev fullständigt fiasko”. 
Konferensen fick inte fatta ett beslut, fortsatte han, som skulle få ”de arbe-
tande kamraterna emot oss”.45 En representant från De arbetslösas förening 
i Lidköping menade att en långsiktig kamp mot AK var så självklar att den 
inte behövde diskuteras, men för tillfället såg han inte det som rimligt då 
det inte var möjligt att ”samla alla arbetare till enhetlig aktion”. Det gällde 
därför att få ut det mesta möjliga för dagen.46

 En Karl Andersson från arbetslöshetsföreningen i Stockholm samman-
fattade ståndpunkten när han menade att en blockad för tillfället var orea-
listisk, samtidigt som han pekade på en möjlig handlingsväg.

Då vi inbjödo till konferensen hade vi den uppfattningen att konferensen skulle 
utstaka praktiska riktlinjer för de arbetslösa. Efter debatten i går kan man kon-
statera att det var ingenting positivt utan det var de gamla linjerna om blockad 
av A.K., generalstrejk etc. Känner de arbetslösa med sig att de äro betjänta 
med dessa paroller? De vilja ha mat och arbete. Finns möjligheterna för en 
blockad av A.K. nu? Kunna de talare som förorda detta garantera att strejk-
understöd utbetalas så är säkerligen ingen av oss motståndare till blockad av 
nödhjälpsarbetena. Men kan man inte göra detta, då måste vi se till att det blir 
andra framkomliga linjer som ger de arbetslösa arbete eller bröd. Det finns 

�� Ibid., 16.
�� Ibid., 20.
�� Ibid., 17 f.
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möjligheter att i de kommuner där arbetarna ha majoritet, att få dessa att an-
ordna arbeten med utbetalande av avtalsenliga löner och understöd till de som 
ej erhålla arbete.47

Andersson ville uppenbarligen att arbetslöshetsföreningarna skulle vända 
sig till de socialdemokratiska kommunalmännen. Flera andra delegater 
gjorde också gällande att alla socialdemokrater inte hade svikit de arbets-
lösa. 
 Mot detta pekade en del delegater på att deras arbetslöshetsföreningar 
inte lyckats åstadkomma förbättringar den kommunala vägen. Blockad var 
i stället enda sättet. Blockadförespråkarna menade liksom tidigare att man 
måste skilja mellan LO-ledningen och medlemmarna i övrigt. LO-ledning-
ens hållning avspeglade inte nödvändigtvis stämningen bland medlemmar-
na.48 Enligt Otto Andersson hade fackföreningarna t.o.m. en skyldighet att 
stödja en sådan aktion eftersom arbetslöshetspolitiken i praktiken verkade 
som lönenedpressare.49 
 Diskussionen om blockad visar att det fanns en gruppering inom arbets-
löshetsrörelsen som inte tvekade inför en konfrontation med LO för att 
uppnå avtalsenlig ersättning och ett avskaffande av AK. För denna grupp 
avspeglade inte LO-ledningens ställningstaganden stämningarna ute i lan-
det, vilket var samma analys som föregått den nationella blockaden 1921. 
En annan gruppering ville gå fram efter en mjukare väg. Även om den mju-
kare linjens förespråkare i princip delade blockadförespråkarnas målsätt-
ning om en i grunden förändrad arbetslöshetspolitik så var det inte rätt 
tillfälle att genomdriva en blockadaktion, eftersom det oumbärliga stödet 
från LO saknades. I stället skulle blickarna vändas mot de kommuner där 
arbetarrörelsens partier var i majoritet.
 Det finns andra aspekter av splittringen. Blockadförespråkarna förefaller 
ofta ha varit syndikalister. Motståndarna mot en blockad förefaller i hög-
re utsträckning ha varit socialdemokrater eller kommunister. Men debat-
ten kan inte reduceras till enbart en fraktionsfråga inom arbetarrörelsen. 

�� Ibid., 17.
�� Ibid., 11 f.
�� Ibid., 14 f.



158

kApitel 7

En delegat från arbetslöshetsföreningen i Katrineholm berättade att han 
var socialdemokrat, men att han trots det såg den kommunala vägen som 
stängd. Inte ens i hans egen hemstad, där arbetarpartierna var i majoritet, 
hade det enligt honom gått att göra något för de arbetslösa.50 
 Blockadfrågan skulle, tillsammans med övriga diskussionsfrågor, inte 
avgöras separat utan gemensamt i ett sammanhållet slutmanifest. Beslutet 
om en eventuell blockadaktion mot AK hänsköts därför till konferensens 
avslutning.
 Blockad var inte den enda omdiskuterade frågan på konferensen. Återi-
gen debatterade deltagarna om man skulle bilda en riksorganisation för 
arbetslösa. Även denna fråga involverade i högsta grad relationerna till LO. 
LO-kongressen året innan hade starkt gått emot att de arbetslösa skulle 
bilda ett eget förbund inom LO. Ordförande Thorberg hade till den depu-
tation som arbetslöshetskonferensen avsänt framhållit att LO inte ställde 
sig positiv till en riksorganisation för arbetslösa. I stället skulle fackfören-
ingarna ”tillse, att de hålla kontakten med de arbetslösa i största möjliga 
utsträckning”. Thorberg var medveten om att ”en rad fackföreningar syndat 
i detta avseende” och ställde i utsikt ett ingripande från landssekretariatets 
sida för att få ändring i detta förhållande.51

 Liksom i diskussionen om en ny blockad fanns det i frågan om en riks-
organisation för arbetslösa möjligheter till en konfrontationslinje eller en 
mjukare linje i förhållande till LO. De som förordade en mjukare hållning 
ville inte bilda en nationell organisation. En representant från arbetslös-
hetsföreningen i Stockholm uttryckte det som att enighet mellan de arbets-
lösa och de arbetande måste vara ledstjärna för konferensen; då fanns det 
bättre förutsättningar för att fackföreningarna skulle vinna förståelse för de 
arbetslösa.

När vi gå till att behandla frågan om arbetslösheten och fackföreningarna så 
måste vi se frågan ur den synpunkten att vi alltid i de arbetslösas och i de ar-
betandes läger skall finna en enig linje samt slå vakt om klassens enhet. Det 
har idag blivit en klyfta mellan fackorganisationerna och de arbetslösa. Denna 
har uppstått på grund av att man från många av de arbetslösa har börjat se 

�0 Ibid., 21.
�� Ibid., 16.
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fiende i de fackliga organisationerna. Från de fackliga organisationerna återigen 
har man icke tagit de arbetslösa allvarligt på grund av att de föregående ar-
betslöshetskonferenserna ansetts såsom ”rabalderkonferenser”. Vi måste sträva 
efter att slå en brygga över klyftan mellan de arbetslösa och de arbetande och 
därmed skapa en större förståelse mellan dessa grupper. Det gör man genom 
att från denna konferens utforma de konkreta dagsaktuella problemen och i 
framställning till de fackliga organisationerna begära stöd för dessa krav, eko-
nomiskt och moraliskt. L.O:s stadgar tillåter detta och de fackliga centralorga-
nisationerna har av den senaste kongressen ålagts att biträda de arbetslösa i råd 
och dåd. Detta har kanske inte ännu blivit fullt klarhet om, men denna konfe-
rens bör genom sina beslut uppmärksamma de fackliga organisationerna på 
detsamma. L.O:s kongress behandlade även frågan om ett arbetslösas förbund. 
I den frågan avslogs en motion i sådant syfte. Det är också den riktiga linjen. 
De arbetslösa skall vara kvar i de fackliga organisationerna och icke isoleras i 
ett enskilt förbund.52

Och han fortsatte: ”Enhet inom klassen, enhet mellan arbetande och 
arbetslösa kamrater måste var ledstjärnan för våra beslut på konferen-
sen.”53

 Det fanns också ett hårdare alternativ. Röster höjdes för att de arbets-
lösa inte behövde anpassa sin verksamhet till LO:s målsättningar. Ett annat 
ombud från arbetslöshetsföreningen i Stockholm menade, när en riksor-
ganisation diskuterades, att arbetslöshetsföreningarnas existens var ett re-
sultat av ”de ekonomiska organisationernas oförmåga att skaffa arbets- och 
försörjningsmöjligheter åt sina medlemmar”. Enligt representanten hade 
de arbetslösa ”intet ansvar inför någon organisation” men ”de arbetande 
kamraterna i sina resp. organisationer ha ett stort ansvar inför dem som 
trots nöd och elände stå solidariska”.54 En representant från arbetslöshets-
föreningen i Malmö menade att den lokala fackliga centralorganisationen 
gjort sig till förmyndare över de arbetslösas förening, vilket han menade 
enbart skapat skada.55 

�� Ibid., 28 f.
�� Ibid., 29.
�� Ibid., 28.
�� Ibid., 30.
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 Det var ändå få röster om ens någon som på allvar förespråkade en riks-
organisation. Inte ens de återgivna rösterna från Malmö och Stockholm 
önskade, trots klandret av fackföreningarna, en riksorganisation. I stället 
ville de se ett samarbete med de fackliga organisationerna uppbyggt på en 
större grad av jämlikhet.56 Liksom blockadfrågan hänvisades avgörandet 
om bildandet av en riksorganisation till konferensens avslutning.
 Vid sidan om blockadfrågan och om det borde bildas en riksorganisa-
tion av de arbetslösa var det en tredje fråga som vållade diskussion på ar-
betslöshetskonferensen 1927, och som även denna berörde relationerna till 
LO. Det gällde om fackligt oorganiserade skulle få bli medlemmar i arbets-
löshetsföreningarna. Frågan hade varit kontroversiell ända sedan förening-
arna bildats under deflationskrisen. Det hade tidigare funnits ett motstånd 
mot att låta oorganiserade bli medlemmar, bland annat grundat på att de 
oorganiserade ansågs osolidariska då de inte blivit fackliga medlemmar när 
de haft arbete. Men med tanke på hur lång tid arbetslösheten varat och att 
den i första hand drabbade yngre som ännu inte etablerat sig på arbets-
marknaden hade argumentet blivit allt ihåligare. Många arbetslösa hade 
inte haft möjlighet att söka medlemskap i någon fackförening. Därigenom 
kunde de heller inte bli medlemmar i en arbetslöshetsförening.57 
 Det var samma grupp som man på LO-kongressen 1926 framhållit skul-
le kunna lockas till ”fel” organisationer och som var huvudorsak till att LO 
omvärderat relationerna till arbetslöshetsrörelsen. Ordförande Thorberg 
hade, vid särskild förfrågan, också förespråkat att de oorganiserade skulle 
få bli medlemmar i arbetslöshetsföreningarna, även om han erkände att 
det principiella problemet var ”ordentligt svårt”.58 Även om Thorberg inte 

�� Ibid.
�� Hur besvärlig situationen kunde vara framgår av berättelsen om hur två arbetslö-

sa oorganiserade i Skövde som sökte medlemskap i arbetslöshetsföreningen hade 
nekats då de inte var fackligt organiserade. De sökte då medlemskap i Grov- och 
Fabriksarbetareförbundet, som avslog med motiveringen att de var arbetslösa. De 
stod alltså utan möjlighet att kunna bli medlemmar i vare sig i fack- eller arbetslös-
hetsförening. SLF, DAF Skövde, möte 18/4 1928; Se även Peter Knutar, ”Facklig och 
politisk aktivitet”, i Maths Isacson & Lars Magnusson red., Arbetarstaden Uppsala 
(Hedemora, 1996), 124 f.

�� Protokoll fört vid De Arbetslösas Landskonferens… (1927), 17.
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utvecklade funderingarna så var problemet för LO med att acceptera oor-
ganiserade i arbetslöshetsföreningar att man efter landskongressen 1926 
gav betydande summor till understöd. Att ge bidrag till en förening med 
enbart fackligt organiserade medlemmar var mindre komplicerat än att 
göra det till en där det också fanns oorganiserade.
 Ett flertal arbetslöshetsföreningar accepterade vid tidpunkten för kon-
ferensen, med fackföreningarnas goda minne, att oorganiserade kunde bli 
medlemmar, vilket dock inte alltid skett utan diskussioner.59 De flesta av 
dem som yttrade sig på konferensen såg det som en nödvändighet att även 
de oorganiserade skulle få tillträde till föreningarna. Det fanns ombud som 
inte ville släppa in dem i arbetslöshetsföreningarna. Exempelvis syftade en 
representant från De arbetslösas förening i Solna på de oorganiserade när 
han inte ville ”ta in kreti och pleti i arbetslöshetsföreningarna”.60 
 Liksom övriga frågor hänsköts även den om de oorganiserades ställning 
till slutmanifestet.
 I det förslag till slutmanifest som redaktionskommittén utarbetade upp-
repades välkända tongångar från tidigare arbetslöshetskonferenser. Det 
kritiserade ”statens brutala arbetslöshetspolitik”. Detta var sannolikt ännu 
mer aktuellt vid konferensen 1927 än tidigare med tanke på den pågående 
Stripa-konflikten. Ersättningen måste vidare höjas vid nödhjälpsarbetena 
och hela AK avskaffas, menade manifestförslaget. Förslaget uppmanade 
även alla arbetarorganisationer att se till att åttatimmars arbetsdag för alla 
genomfördes och att motverka övertidsarbete och dubbelanställning. För 
första gången vid en större arbetslöshetskonferens framfördes dessutom 
krav på en arbetslöshetsförsäkring. För första gången vid en större konfe-
rens krävde man dock inte arbete åt alla som stod utan. Däremot upprepa-
des tidigare krav om jord åt de arbetslösa.61

 I princip godkände förslaget till slutdokument tanken om ett närmare 
samarbete med LO. Överallt där det fanns arbetslösa skulle dessa sam-
�� Av på konferensen deltagande föreningar framgår att åtminstone föreningarna i Gö-

teborg, Jössefors, Luleå, Norrköping och Uppsala accepterade oorganiserade som 
medlemmar. I Göteborg hade de oorganiserades inträde i arbetslöshetsföreningen 
vållat ”en längre debatt”. RSG, DAF Göteborg, möte 1/11 1926.

�0 Protokoll fört vid De Arbetslösas Landskonferens… (1927), 31.
�� Ibid., 46 ff.
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mansluta sig i arbetslöshetsföreningar och upprätta ett ”intimt och kam-
ratligt samarbete” med den lokala fackliga centralorganisationen. Viktigare 
än officiella skrivningar var dock hur konferensen skulle förhålla sig i de 
konkreta spörsmålen. Förslaget till slutmanifest gick helt enligt de linjer 
som LO dragit upp i frågan om riksorganisation för de arbetslösa. Enligt 
manifestförslaget skulle det inte bildas någon sådan. Återigen skulle dock 
en mindre rikskommitté handha vissa centrala frågor. Också frågan om de 
fackligt oorganiserade togs upp i förslaget. Dessa skulle, precis som LO-
ordförande Thorberg menat, få bli medlemmar förutsatt att de inte agerat 
osolidariskt mot fackföreningsrörelsen. Viktigast av allt var ändå att försla-
get inte nämnde något om en blockadaktion – vilket absolut inte skulle ha 
accepterats av LO.62

 Mot redaktionskommitténs förslag till slutmanifest framlade syndika-
listen Otto Andersson ett alternativ. Den avgörande skillnaden mot redak-
tionskommitténs förslag var kravet att en blockad skulle påbörjas tillsam-
mans med fackföreningsorganisationerna vid alla nödhjälpsarbetsplatser 
där inte avtalsenlig ersättning utgick.63 
 De två förslagen ställdes mot varandra i en votering. Med 62 röster mot 
34 beslutade konferensen att anta redaktionskommitténs förslag.64 De ar-
betslösas organisationer skulle inte genomföra någon blockad. Den mjuka-
re linjen hade segrat och relationerna till LO bekräftats. Det innebar också 
att framöver skulle de arbetslösas kamp i första rummet ske på det lokala 
planet.

efterspel

I arbetslöshetskonferensens efterspel vållade beslutet att inte gå ut i block-
ad debatt. Det fanns många som hade föredragit en blockadaktion mot AK. 
En av de tongivande blockadmotståndarna på konferensen, Karl Andersson 
från arbetslöshetsföreningen i Stockholm, fick utstå en hel del kritik från 
medlemmarna i sin förening. Att inte gå ut i blockad kommer att innebära 

�� Ibid., 45 ff.
�� Ibid., 40.
�� Ibid., 42.
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”nya uppvaktningar, nytt tiggeri hos statliga och kommunala myndighe-
ter, naturligtvis med samma klena resultat som hittills”, menade en kritiker 
som gärna hade sett en blockad.65 En blockadaktion hade så pass mycket 
stöd att Karl Andersson ansåg sig tvungen att försvara kongressens beslut.

Vi äro ingalunda motståndare till en blockad av nödhjälpsarbetena om L.O. 
ställer sig bakom men en paroll nu vore vansinne. Och man får betrakta att en 
eventuell blockad ej blott drabbar nödhjälpsarbetarna utan även alla de arbets-
lösa som åtnjuta understöd, i enlighet med strejkbrytardirektiven. Föreningen 
här har uttalat sig för att det är kommunernas skyldighet att understödja de 
arbetslösa. Och detta utsäges ju också i manifestet.66

Även andra centrala frågor som avhandlats på konferensen uppmärksam-
mades i dess efterspel ute i landet. I Södertälje var det beslutet att inte bilda 
en riksorganisation som vållade debatt och som nästan kom att splittra 
arbetslöshetsföreningen.67

 Trots viss oenighet kom ändå konferensmanifestet att accepteras bland 
landets arbetslöshetsföreningar. Vid de arbetslösas stora landskonferens i 
början av 1927 och dess efterspel bekräftades därmed de nära banden med 
LO. 

sAmmAnfAttninG 

Under de år som detta kapitel behandlat gick relationerna mellan LO och 
arbetslöshetsrörelsen från att ha varit i stort sett obefintliga till ett gradvis 
närmande och bekräftande. Denna process utvecklades framför allt genom 
några arbetslöshetskonferenser under perioden och LO:s landskongress 
1926.
 Från att ha varit på kollisionskurs sedan tidigt 1920-tal skulle man nu 
arbeta tillsammans. Från de arbetslösas sida var stöd från LO nödvändigt 

�� I anslutning till arkivmaterialet för De arbetslösas förening i Lidköping finns tidnings-
urklipp om konferensens efterspel. Tyvärr visar inte klippen från vilken tidning/tid-
ningar de är hämtade. SLF, DAF Lidköping.

�� Ibid.
�� FFS, DAF Södertälje, möten 17–31/3 1927.
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för långsiktiga förbättringar. I ett kort perspektiv fick arbetslöshetsfören-
ingarna ekonomiskt stöd från de fackliga organisationerna. För LO innebar 
närmandet att det blev lättare att hantera de problem fristående arbetslös-
hetsföreningar medfört, här märks deras kritik mot fackets ståndpunkt i 
arbetslöshetsfrågan. Ännu viktigare var att goda relationer med arbetslös-
hetsföreningarna utgjorde ett fackligt skydd mot en reservarmé av arbets-
lösa som kunde hota de fackliga intressena.
 Det är dags att se närmare på något som knappt berörts i framställning-
en av vägen mot förbättrade relationer mellan arbetslöshetsrörelsen och 
LO, nämligen den partipolitiska dimensionen. Arbetslöshetskonferensen 
1927 hade särskilt uppmärksammat genom de socialdemokratiska kommu-
nalmännen som framkomlig för en mer human utformning av arbetslös-
hetspolitiken.
 Dessutom ska vi närmare gå in på hur man inom arbetslöshetsrörelsen 
såg på orsakerna till arbetslöshetens grepp om samhället som trots eko-
nomiskt goda tider inte ville försvinna. Bakom massarbetslösheten fanns 
nämligen, menade många under den andra hälften av 1920-talet, en iden-
tifierbar kraft som förde de arbetande grupperna in i eländet, nämligen de 
maskiner som industrin i allt större utsträckning införde i produktionen 
och som där ersatte människors arbetskraft.



165

kApitel 8 

Stabilitetspakt och teknikens höjdpunkt, 1926–29

Utvecklingen i mitten av 1920-talet reser en rad frågor om aktörer inom 
arbetarrörelsen vid sidan om LO. Särskilt intressanta är kommunisterna, 
som tidigare hade haft stor betydelse för arbetslöshetsrörelsen. Vilken roll 
spelade de exempelvis i utvecklingen för arbetslöshetsrörelsens närmande 
till LO? Hur socialdemokraterna förhöll sig till utvecklingen är också av 
intresse. Var det dominerande arbetarpartiet till och med redo att fullfölja 
vad arbetslöshetskonferensen 1927 fastslagit, att kommuner med arbetar-
majoritet borde ta ett större ansvar för de arbetslösa? 
 För socialdemokraterna var slutet av 1920-talet en besvärlig period. Par-
tiet led ett svidande valnederlag i decenniets sista val 1928, det s.k. ko-
sackvalet, vilket blev SAP:s dittills största valmässiga bakslag. Det var inte 
bara partier högerut som gick framåt i valet, utan även kommunisterna 
kunde fira framgångar. Dessförinnan hade dock partiet splittrats 1924 och 
utbrytarna hade 1926 återvänt till socialdemokratin. En ännu mer drama-
tisk splittring av partiet stod vid den tid som detta kapitel berör för dörren, 
men den och dess verkningar på arbetslöshetsrörelsen återkommer vi till i 
kapitel tio.
 Utöver arbetslöshetsrörelsens förhållande till de två partierna inom 
arbetarrörelsen fanns en tematik som fick förhöjd aktualitet under andra 
hälften av 1920-talet. Det gäller hur man inom arbetslöshetsrörelsen såg på 
arbetslöshetens bakomliggande orsaker. 

kommunisternAs nyvAknAde intresse

Åren efter arbetslöshetsdemonstrationen 1922 var arbetslöshetsfrågan sval 
inom det svenska kommunistpartiet. Ett av få tillfällen som partiets cen-
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trala organ uppmärksammade de arbetslösas organisationer var år 1925 då 
arbetsutskottet ansåg att kommunisterna inom arbetslöshetsföreningen i 
Malmö författat skrivelser som var ”stridande emot kommunistiska princi-
per”.1 Uttalandet ska ses som att partiet ansåg att föreningen, vilken man 
uppenbarligen ansåg sig ha visst inflytande över, avvek från partihållningen. 
Några år tidigare hade SKP också framhållit till EKKI – Exekutivkommit-
tén inom den Kommunistiska Internationalen – svårigheter att få kontroll 
över arbetslöshetsrörelsen. 
 I den process som ledde fram till närmandet mellan arbetslöshetsfören-
ingarna och LO hade kommunistpartiet liten betydelse. Det var först under 
1926 som det åter går att se ett kommunistiskt intresse för arbetslöshets-
frågan och för de arbetslösas organisationer. Även om Ernst Olsson, vars 
inlägg vid LO:s Landskongress 1926 banat väg för närmandet mellan LO 
och arbetslöshetsföreningarna, var känd kommunist så är det inte särskilt 
troligt att inlägget var förberett inom partiet. Diskussionerna inom partiets 
centrala delar började egentligen efter LO-kongressen.
 Det var särskilt två aspekter som var pådrivande i diskussionen; att de 
arbetslösas organisationer borde föras närmre facket och förhoppningen 
att vinna sympatier bland de arbetslösa. Men det fanns också ett nytt inslag 
som ledande partimedlemmar ansåg aktualiserade bildandet av arbetslös-
hetsföreningar. Risken fanns att de annars skulle fångas upp av grupper på 
den yttersta högerkanten. ”Huvudsaken är, att hålla de arbetslösa tillsam-
mans och tillvarataga deras intressen, på det ena eller andra sättet, ty i an-
nat fall få fascismen ett grepp om dem”, menade en ledamot.2 
 Vi kan i resonemanget se en politisk parallell till den fruktan som LO 
gav uttryck för, nämligen att de arbetslösa skulle lockas till fientligt sinnade 
organisationer. För kommunistpartiet handlade det om högerextrema rö-
relser, för LO om strejkbrytarorganisationer.
 Det var inte en självklarhet att partiet skulle anamma samma strategi 
som tidigare under årtiondet. En fråga som diskuterades vid det arbets-
utskottsmöte hösten 1926 som kom att bli avstamp för det nyvaknade 
engagemanget i arbetslöshetsrörelsen var hur man skulle förhålla sig till 

� ARAB, Sveriges kommunistiska parti [1924–29], AU-möte 23/3 1925.
� Ibid.
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understödsverksamheten, eller ”den filantropiska verksamheten” som det 
kallades på mötet. Vissa ansåg den som förslöande genom att den mät-
tade de hungrande arbetslösa och därmed drog dem från den politiska 
kampen. Men Karl Kilbom, som varit den som tydligast engagerat sig i 
arbetslöshetsfrågan och som blivit chefredaktör för partiets huvudorgan 
Folkets Dagblad Politiken, menade att de arbetslösa skulle gå dit där de få 
den bästa maten.3 Med andra ord: om de arbetslösa fick understöd skulle 
de bli lojala mot arbetslöshetsföreningen, vilket skulle öka kommunister-
nas möjligheter till inflytande. 
 Det fördes vid mötet även diskussioner om att bygga upp en centralise-
rad organisation för arbetslöshetsrörelsen. Flertalet önskade inte en sådan 
organisering. Diskussionen utmynnade i att även om man inte var helt nöjd 
med hur det fungerat skulle fokus ändå ligga på den lokala nivån.4

 Relationerna till LO återkom partiet till omgående. Redan 1926 gav de 
ut broschyren Fackföreningarna och Arbetslösheten som trycktes i 25 000 
exemplar och hade sin bakgrund i att partiet tyckte sig ha märkt fientlighet 
mellan arbetslösa och dem som hade arbete. I broschyren drogs riktlin-
jer upp för hur facket och arbetslöshetsföreningarna skulle arbeta. För det 
första skulle där det fanns arbetslösa en arbetslöshetsförening bildas där 
både organiserade och oorganiserade kunde bli medlemmar. För det andra 
skulle arbetarorganisationerna ställa krav på regeringen att införa en obli-
gatorisk arbetslöshetsförsäkring. På denna punkt hänvisades också till det 
Malmösystem som vi strax återkommer till. För det tredje skulle de fackliga 
organisationerna tillsammans med arbetslöshetsföreningarna genomföra 
kampanjer för arbete eller understöd. I alla de fullmäktigeinstitutioner där 
arbetarpartierna var i majoritet skulle de arbeta gemensamt för de arbets-
lösa. För det fjärde skulle de arbetslösa kollektivt uppvakta fattigvårdsmyn-
digheterna.5

 Sammantaget, när kommunistpartiet ånyo intresserade sig för arbets-
löshetsrörelsen utmynnade diskussionerna i delvis samma slutsatser som 

� Se O. Westerlunds kommentarer på mötet. ARAB, Sveriges kommunistiska parti 
[1924–29], AU-möte 19/10 1926.

� Ibid.
� Fackföreningarna och Arbetslösheten (Stockholm, 1926). Se även Kamp och Fram-

gång (Stockholm, 1927), 19.
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man dragit i början av årtiondet: att försöka bygga upp en decentralise-
rad organisationsstruktur där understödet spelade en betydande roll för att 
locka de arbetslösa att bli medlemmar i arbetslöshetsföreningarna. Nya in-
slag var att föreningarna skulle verka nära de fackliga organisationerna och 
att arbetarpartierna skulle samarbeta för att åstadkomma förbättringar för 
de arbetslösa. De nya inslagen gick tvärtemot strategin under deflations-
krisen då striderna mot LO och SAP varit betydande i kommunistpartiets 
engagemang i arbetslöshetsrörelsen. 
 Ett ytterligare nytt inslag i diskussionerna var rädslan för att de arbets-
lösa skulle söka sig långt ut åt höger. För att driva på utvecklingen åt önsk-
värt håll förberedde sig kommunistpartiet noggrant inför De arbetslösas 
landskonferens 1927.

Att hållA siG till verkliGheten

Strax före konferensen bildade kommunisterna en särskild kommitté som 
bestod av ledande partiföreträdare jämte partimedlemmar som blivit valda 
som ombud för arbetslöshetsföreningar. Kommittén uppmärksammade att 
kommunisterna inte hade kontroll över den arbetsgrupp som anordnade 
konferensen. Man oroade sig särskilt över att det funnits diskussioner om 
att ta dit Gustav Möller som talare, vilket man lyckades avvärja. Det fanns 
vidare en oro över diskussionerna om att bilda en riksorganisation för de 
arbetslösa. ”Detta är således tendenser som kan vara farliga för oss, där-
est vi inte i tid organiserar detsamma”, konstaterade partiets arbetsutskott. 
Det innebar att man måste försöka få konferensen med på kommunistiska 
paroller.6

 Kommunistpartiets arbetsutskott fick anledning att återkomma till frå-
gan om bildandet av en riksorganisation för arbetslösa. Anledningen var 
att en sådan väckte så mycket entusiasm att den behövde en ny genomlys-
ning. Kilbom framhöll då att en sådan fanns i Tyskland och att situationen 
i Sverige var likvärdig den i Tyskland. Att partiet vid diskussionen ändå inte 
ville bilda en riksorganisation berodde på att man ansåg sig sakna en ”stark 
majoritet inom de arbetslösas föreningar och framförallt här i Stockholm”. 

� ARAB, Sveriges kommunistiska parti [1924–29], AU-möte 16/2 1927. 
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Men det berodde även på, som en Arvid Olsson framförde, att det skulle 
riskera samverkan mellan fackorganisationerna och arbetslöshetsförening-
arna.7

 Att samverkan med LO inte var helig för kommunisterna omvittnar 
Kilboms kommentar till bildandet av en riksorganisation. Han menade att 
det bara var den formella sidan av saken, ”det reella är den politik som ett 
riksförbund för”.8 Kilbom kunde uppenbarligen tänka sig att bilda en riks-
organisation för arbetslösa förutsatt att kommunisterna fick kontroll över 
den, men att han var osäker på om det skulle lyckas.
 Genomförandet av De arbetslösas landskonferens blev mycket uppskat-
tat av arbetsutskottet. Trots att man inte haft kontroll över majoriteten av 
delegater ansåg man sig ha fått konferensen med på partiets politik. Rap-
portören var särskilt nöjd med ”borteliminerandet av det spända förhål-
lande som tidigare varit rådande mellan de arbetslösa och fackorganisa-
tionerna”.9 De kommunistiska tidningskommentarerna underströk också 
det positiva i att inget beslut om blockad hade fattats, utan man ”höll sig 
hela tiden till verkligheten”. Det påpekades också att majoriteten av delega-
terna på konferensen givetvis inte var ”motståndare till att nödhjälpsarbe-
ten blockeras, men de ville först ha arbetarnas fackorganisation bakom en 
sådan åtgärd”. Sammantaget kunde delegaterna återvända nöjda efter att ha 
uträttat något ”till gagn för de arbetslösa”.10

 Att slutdokumentet på arbetslöshetskonferensen 1927 så tydligt hade 
bekräftat relationerna till LO var således helt enligt kommunisternas syf-
ten. Vid den kommunistiska partikongressen sommaren 1927 påpekades 
att även om man inte tagit initiativ till konferensen så segrade dess linje. 
Än en gång underströks att motsättningen mellan de arbetslösa och ar-
betande måste ”likvideras”. Det var inte detsamma som att arbetslöshets-
föreningarna skulle vara helt underställda de fackliga organisationerna. 
Partikongressen framhöll att samarbetet mellan de arbetslösas organi-
sationer och fackföreningarna skulle ske utan ”förmyndarskap”, det vill 

� ARAB, Sveriges kommunistiska parti [1924–29], AU-möte 8/3 1927.
� Ibid.
� ARAB, Sveriges kommunistiska parti [1924–29], AU-möte 22/3 1927.
�0 FDP 15/3 1927.
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säga arbetslöshetsföreningarna borde få ett visst politiskt manöverutrym-
me.11 
 Men för att intentionerna från arbetslöshetskonferensen 1927 skulle 
uppfyllas var det inte bara relationerna till LO som var viktiga. Kommu-
nistpartiet pekade på nödvändigheten att få med de socialdemokratiska 
kommunalmännen på gemensamma linjer i frågan.12 Förutsättningarna 
var relativt goda då man även i socialdemokratisk press i positiv anda no-
terat De arbetslösas landskonferens 1927.13 

en stAbilitetspAkt 

En antydan till förändring i socialdemokraternas hållning till understöds-
systemet för de arbetslösa hade kommit vid mitten av årtiondet. FCO i 
Malmö tillsammans med De arbetslösas förening ska ursprungligen ha stått 
bakom ett förslag som arbetarpartierna i kommunfullmäktige genomdrev 
och som skulle komma att bli känt som Malmösystemet. Arbetslösa som 
inte kunde ges nödhjälpsarbete skulle få understöd av fattigvården. Poäng-
en var att AK saknade insyn i fattigvården. På så sätt kunde kommunen 
kringgå AK:s bestämmelser om vilka som var undantagna från möjligheten 
att söka understöd. För att undvika den förödmjukelse som följde med att 
vända sig till fattigvården skulle det administreras av arbetslöshetskommit-
tén. Malmösystemet spreds över landet, främst till andra socialdemokra-
tiskt styrda kommuner.14 
 Behovet av att få mer gemensamma riktlinjer över landet för den kom-
munala arbetslöshetspolitiken uppmärksammades av den socialdemo-
kratiska partistyrelsen våren 1927, strax efter arbetslöshetskonferensen.15 
Hösten samma år höll företrädare för de sex största städernas socialde-
mokratiska stadsfullmäktigegrupper en konferens där den kommunala 
arbetslöshetspolitiken diskuterades. Mötet utmynnade i att så länge inte 
�� Protokoll över förhandlingar och beslut vid Sverges kommunistiska partis (sektion av 

Komintern) sjunde kongress 3–6 juni 1927 (Stockholm, 1927), 73 f & 131 f.
�� ARAB, Sveriges kommunistiska parti [1924–29], AU-möte 22/3 1927.
�� Dala-Demokraten 17/3 1927.
�� Unga (1976), 132 f.
�� ARAB, Socialdemokratiska partistyrelsen, möte 24/4 1927.
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staten tog ansvar för de arbetslösa måste kommunerna anordna lokal un-
derstödsverksamhet, i första hand genom arbete.16 De riktlinjer som drogs 
upp vid konferensen bekräftades på SAP:s partikongress året därpå och 
kom att räknas som ”rättesnöre” för kommunal arbetslöshetspolitik.17 Be-
slutet gick alltså ut på att sprida Malmösystemet runt om i landet. Detta 
förefaller också ha slagit igenom. Enligt AK förekom det att kommuner 
lämnade understöd till arbetslösa genom fattigvården ”i icke obetydlig om-
fattning”.18 
 Relationerna mellan arbetslöshetsrörelsen och arbetarrörelsen var nu 
helt annorlunda än i början av 1920-talet. Den process som kan sägas ha 
påbörjats vid arbetslöshetskonferensen våren 1926 hade lett fram till en 
slags stabilitetspakt mellan arbetslöshetsrörelsen, LO och de två politiska 
partierna inom arbetarrörelsen. LO-anslutna fackföreningsavdelningar 
skänkte pengar till arbetslöshetsföreningarna. Socialdemokraterna, om 
nödvändigt med stöd av kommunisterna, utnyttjade fattigvårdslagstift-
ningen för att skjuta till ytterligare pengar till de arbetslösa. Kort sagt hade 
den linje som utarbetats i relationen mellan LO och arbetslöshetsrörelsen 
bekräftats av SAP och SKP.
 För arbetslöshetsrörelsen bedömdes utvecklingen kunna innebära möj-
ligheter till ekonomiska lättnader. För LO var det främst en fråga om att 
undvika att arbetslösa lockades till strejkbryteri. Även om inte motivbil-
den var uttalad för socialdemokraterna innebar förändringarna att partiet 
skulle uppfattas som mer handlingskraftigt i arbetslöshetsfrågan vilket 
skulle minska riskerna för kritik från de arbetslösa. Från kommunistiskt 

�� FR 8:2 (1927), 289 f. Inga protokoll har gått att finna från mötet.
�� Historik över Svenska Kommunalarbetareförbundets verksamhet beträffande nöd-

hjälpsarbetarfrågan åren 1919–1933 (Stockholm, 1934), 16; Protokoll från Sverges 
Socialdemokratiska Arbetarpartis trettonde kongress i Stockholm den 3–9 juni 1928 
(Stockholm, 1928), 399.

�� Enligt AK gav ”ett flertal olika kommuner” också extrabidrag till AK-arbetare utan 
kommissionens medgivande. Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925–1934 
(1937), 418 ff. Särskilt socialdemokratiskt dominerade industristäder fortsatte att in 
på 1930-talet enligt Malmösystemet dela ut kommunala pengar till de arbetslösa 
utan AK:s medgivande. I en enkät 1933 medgav 35 procent av kommunerna att de 
delade ut lagstridigt understöd till de arbetslösa vid sidan om fattigvårdens bestäm-
melser. SOU 1934:53, 108.
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håll uppfattades utvecklingen medföra stora chanser att partiet skulle ses 
som drivande inom arbetslöshetsfrågan och att socialdemokraterna följde 
efter.19 Dessutom minskade riskerna för att de arbetslösa sökte sig till vad 
man såg som fientligt sinnade organisationer.
 Det ska framhållas att trots att de inblandade organisationerna inom 
arbetarrörelsen hade något att vinna på stabilitetspakten går det inte att 
reducera den till enbart organisationsintressen. Men det var först när orga-
nisationsintressena gick parallellt med möjligheter att förbättra situationen 
för de arbetslösa som en förändring kunde komma till stånd. 
 Pakten kom att prövas i slutet av årtiondet då kommunistpartiet om-
värderade sin syn på de arbetslösa och då det organiserats en ny nationell 
blockad mot AK som var betydligt mer omfattande än den som ägde rum 
1921. Till denna återkommer vi i nästa kapitel. Först ska vi se närmare på 
hur man inom arbetslöshetsrörelsen under slutet av 1920-talet analyserade 
de krafter som skapade den omfattande arbetslösheten.

tekniskt betinGAd Arbetslöshet

En fråga som ställdes inledningsvis i denna studie gällde vilka faktorer man 
inom arbetslöshetsföreningarna såg som orsak till arbetslösheten. På ar-
betslöshetsföreningarnas möten runt om i landet under andra hälften av 
1920-talet var det den maskintekniska utvecklingen som uppmärksamma-
des vid diskussioner om varför man förlorat arbetet och inte lyckades få ny 
anställning. Det var den stegrade användningen av maskiner i produktio-
nen som gjorde människor överflödiga i produktionen. Tankegången var 
inte ny. I industrialiseringens första tid hade i en del länder förekommit 
protester bland dem som riskerade att förlora sitt lönearbete där de protes-
terande tycks ha sett ett samband mellan inskränkningar i arbetstillfällen 
och den maskintekniska utvecklingen. Mest känd är händelseutvecklingen 
under 1810-talet i England då protesterna leddes av en General Ned Ludd. 
Tillsammans med andra likasinnade ledde Ludd räder in i fabriker där man 
krossade maskiner, särskilt textilmaskiner, vilket t.o.m. ledde till att armén 

�� Se kommentar av C.J. Berg. ARAB, VPK, centralkommittémöte 10–12/3 1928.
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deltog i regelrätta strider mot ”ludditerna”.20 
 Att se arbetslösheten som orsakad av maskiner hade också i viss ut-
sträckning förekommit i Sverige före mellankrigstiden – inte minst hos den 
tidiga arbetarrörelsen. Vid ett möte om arbetslösheten i oktober 1888 redo-
gjorde August Palm för arbetslöshetens orsaker, vilka han menade kunde 
sökas hos ”ångans och maskinernas användande i produktionens (arbetets) 
tjänst. Innan desse jättekrafter voro uppfunna och hade börjat användas 
hörde man aldrig talas om något elände på grund af arbetslöshet. När då 
hunger och elände drabbade ett folk, var den framkallad af missväxt”.21 
Analysen om ”ångans och maskinernas” skuld förefaller dock inte ha lett 
till några maskinkrossartillställningar i Sverige. 
 Särskilt efter 1925 utvecklades inom den svenska arbetslöshetsrörelsen 
tankegångarna kring maskiner och deras relation till den rådande arbets-
lösheten. Att diskussionerna intensifierades under den senare delen av 
1920-talet var sannolikt ett resultat av det motsägelsefulla i att arbetslös-
heten var fortsatt hög trots att ekonomin i övrigt pekade uppåt. Vanligen 
förekom ingen djupare analys kopplad om bakomliggande orsaker. Snarare 
byggde tankegångarna på ett känslomässigt resonemang hämtat direkt från 
erfarenheter på arbetsplatserna.
 Det fanns också antydan till strategier kring detta. En representant från 
arbetslöshetsföreningen i Hallsberg menade vid arbetslöshetskonferensen 
1927 att arbetslösheten berodde på att fackföreningsrörelsen ännu inte hun-

�0 För en redogörelse för tidigt agerande bland de arbetslösa i andra länder, se Burnett 
(1994), 34 ff; Folsom (1991); Keyssar (1986). Diskussionerna om hela industrialise-
ringen gick i England under benämningen maskinfrågan, Berg, (1980). Även Marx 
lade märke till hur maskinerna eggade till våldsamma konfrontationer. Karl Marx, 
Kapitalet (1967), 4:e svenska upplagan (1981), 372 ff. För en syn där man tonar ner 
det antitekniska inslaget, se Thompson (1963). Han menar att det var marknadsan-
passningen ludditerna protesterade mot. Standardverket om ludditer är Malcom I. 
Thomis, The Luddites (Newton Abbot, 1963). 

�� Soc-D 27/10 1888. Jmfr Kjell Jonsson, ”Taylorismen och svensk arbetarrörelse 1913–
1928”, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 19–20 (1981), 7 ff. Se även Birgitta 
Skarin Frykman, ”Välsigna varje maskin”, i Polhem 6:1 (1988). Skarin-Frykman visar 
att det tidigt också fanns arbetare som i maskinerna såg ett botemedel mot arbets-
löshet.
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nit med och ”förberett åtgärder mot den tekniska maskinutvecklingen”.22 
I De arbetslösas förening i Helsingborg föreslog man en särskild skatt på 
maskiner för att finansiera en arbetslöshetsförsäkring.23 Som vi kommer 
att se i nästa kapitel var det ändå inte mot maskinerna som arbetslöshets-
rörelsen agerade mot när de på nytt deltog i en nationell aktion.
 Arbetslösa vid tiden använde över lag ofta ord som ”onaturligt” i sina 
funderingar, vilka kopplades till teknikutvecklingen. En långtidsarbetslös 
hade följande tankar:

Man har svårt att förstå, varför människorna har så svårt att ordna sin försörj-
ning tillfredsställande. Produktionsapparaten är ju synnerligen väl utvecklad. 
Tekniken står på sin höjdpunkt, naturtillgångar saknas ej, ej heller rörligt ka-
pital. Hundratusenden kraftiga människor önskar ej något hellre än att genom 
arbete framskapa nyttigheter.24

Uppfattningen att det fanns en koppling mellan arbetslöshet och den tek-
niska utvecklingen stärktes av att AK-arbetena medvetet bedrevs med ett 
minimum av tekniska hjälpmedel och maskiner för att hålla så många per-
soner i sysselsättning så länge som möjligt. En besökare vid ett AK-arbete, 
Stockholm södra skogskyrkogård, berättar om sin förvåning när hans såg 
den tekniska nivån på arbetet: 

Aldrig förut hade jag sett, att man vid så omfattande arbeten uraktlåtit att skaffa 
räls och motordragna tippvagnar, varför jag frågade arbetarna om orsaken till 
detta markanta slöseri med mänsklig arbetskraft. Svaret blev, att anläggningen 
utfördes som nödhjälpsarbete, och att det alltså inte fick förslösas några medel 
i onödan till redskap och arbetsbesparande maskiner.25

�� Protokoll fört vid De Arbetslösas Landskonferens… (1927), 21.
�� FAH, DAF Helsingborg, möte 22/1 1929.
�� Levnadsvillkor och… (1938), 278. För svenska studier om diskussioner om teknik och 

arbetslöshet under mellankrigstiden se bl.a. Arvastson (1987), 72 & 80; Hans de Geer, 
Rationaliseringsrörelsen i Sverige (Stockholm, 1978); Svensson (1983), 194. Uppmärk-
samheten kring maskinerna och arbetslösheten var ett internationellt fenomen. Amy 
Sue Bix, Inventing Ourselves out of Jobs? (Baltimore and London, 2000). Se även 
Ester Fano, ”A Wastage of Men”, Technology and Culture 32:1 (1991). 

�� Det svenska samhället och arbetslösheten… (1929), 377. För citat se FR 8:1 (1927), 
179.
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Att se arbetslösheten i ljuset av maskinutvecklingen var vid samma tid ock-
så vanligt inom arbetarrörelsen. År 1925 utkom exempelvis den svenska 
översättningen av James MacDonalds Unemployment and the Machine.

Maskinen, vilken under den industriella revolutionens tidigaste dagar blev häl-
sad såsom en mänsklighetens frigörare från grottekvarnens dystra slit, såsom 
den mäktiga industriella kraft, vilken skulle fördriva fattigdomen genom att 
göra den obehövlig, är under nuvarande förhållanden icke en frigörare utan en 
förslavare, en utökare av det mänskliga eländet och en skapare av mångdubbelt 
ont, vilket utmanar det nuvarande samhället.26

Vanligast var synsättet inom grupper till vänster om socialdemokratin. 
McDonalds bok var exempelvis utgiven av syndikalisterna.27 Maskinerna 
var för vänstern ingen anonym kraft utan underordnade kapitalismens 
utveckling. Denna syn påverkade också arbetslöshetsföreningarna. En ar-
betslöshetstidning skriver vid tiden:

Stillestånd är döden. Om en [kapitalist, förf. anm.] förvärvat sig en ny maskin, 
inköpt ett nytt patent eller förskaffat sig någon annan fördel, som gör det möj-
ligt för honom att producera billigare, så måste de andra söka ta fatt hans för-
språng fortast möjligt, innan det är för sent.
 Tekniken utvecklas, stordriften går från år till år hastigt framåt genom denna 
hetsande kapplöpning, där det gäller livet.28

Till skillnad från de arbetslösas och den politiska vänsterns upptagenhet 
med maskiner diskuterade LO de gjorda förändringarna snarare i termer 
av rationalisering. Under perioden föreföll man till övervägande del att i 
rationaliseringarnas spår se möjligheter till högre sysselsättning och högre 
löner. Detta minskade också avståndet till arbetsgivarna.29

�� James MacDonald, Arbetslösheten och maskinen (okänt årtal), svensk översättning 
(Stockholm, 1925), 47. 

�� Även kommunisterna uppmärksammade maskinerna när de diskuterade arbetslös-
heten. Se exv. Wallentin (1978), 50 f.

�� Den arbetslöse. Påsknummer (1925).
�� Det manifesterades bl.a. i en arbetsfredskonferens mellan parterna på arbetsmark-

naden 1928. Johansson (1989), kap. 3 & 4. En samtida utläggning från LO om ma-
skinernas roll för arbetslöshet, där den avvisas, är Axel Uhlén, Löner, arbetstid, och 
arbetslöshet (Stockholm, 1928), kap. 5.
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 Vi kan sammantaget konstatera att frågan om teknikens betydelse för 
arbetslöshetens omfattning var omtalad men olöst under den andra halvan 
av 1920-talet. 

sAmmAnfAttninG

Den främsta motsättningen mellan arbetslöshetsrörelsen och LO hade se-
dan deflationskrisen i början av 1920-talet varit skilda synsätt på ersätt-
ningsnivån för nödhjälpsarbete. Trots det hade man lyckats närma sig var-
andra. Detta följde vi i det föregående kapitlet. Som vi sett i detta kapitel 
följdes detta närmande av ett fördjupat samarbete också mellan arbetar-
partierna kring arbetslöshetsrörelsen. Förutom att lättare kunna hjälpa de 
arbetslösa ansåg alla organisationerna att de genom en löst sammanhållen 
pakt hade något att vinna.
 I kapitlet har vi även försökt tränga ner i den föreställningsvärld som 
präglade många arbetslösa, inte minst inom arbetslöshetsrörelsen, där tek-
niken var en pådrivare av utslagningen. Denna syn var också utbredd inom 
organisationer till vänster om socialdemokratin. Till skillnad från de ar-
betslösas och den politiska vänsterns upptagenhet med maskiner menade 
LO under slutet av 1920-talet att i rationaliseringarna fanns möjligheter till 
högre sysselsättning och högre löner. 
 Det var ändå inte mot tekniken som arbetslöshetsföreningarna i första 
hand vände sig när strategier formulerades. Även under slutet av 1920-
talet var det AK-politiken som stod i fokus. Detta kom att framstå med 
all tydlighet då det i slutet av 1920-talet var dags för en ny stor nationell 
blockadaktion. 
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Under 1920-talets sista år påbörjades det förlopp som ledde fram till att 
även de dominerande organisationerna inom arbetarrörelsen började fö-
respråka avtalsenlig ersättning för nödhjälpsarbete. Processen kretsade 
till stora delar kring nya blockadhot och särskilt det som riktade sig mot 
bygget av den s.k. Ulricehamnsbanan. Vi ska i detta kapitel följa turerna i 
denna utveckling i syfte att belysa hur de organiserade arbetslösa och LO 
agerade och interagerade i denna process, vars resultat kom att få så viktiga 
principiella implikationer. 

stöd till nödhjälpsArbetArnA?

Upprinnelsen var ett helt annat blockadhot än det mot Ulricehamnsbanan. 
I början av 1928 ville en förening för Stockholms nödhjälpsarbetare påbörja 
en blockad med syfte att uppnå avtalsenliga löner. I en skrivelse till Metall-
industriarbetareförbundets styrelse påpekade föreningen att man tidigare 
ställt ”fordringar på mänskligt levnadsminimum” till berörda myndighe-
ter men att dessa ”alltid saboterats”. I brevet frågade nödhjälpsarbetarför-
eningen hur Metallindustriarbetarförbundet ställde sig till en aktion mot 
nödhjälpsarbeten. Om de ställde sig positiva skulle de då kunna tänka sig 
att ge ekonomiskt stöd om aktionen ledde till att nödhjälpsarbetarna blev 
utestängda från allmänt understöd? Inom Metallindustriarbetarförbundet 
var stödet för förslaget om en blockad så omfattande och frågan ansågs 
vara av så principiellt stor vikt att den skickades vidare till LO.1

� LO:s arkiv, Protokoll fört vid möte med representanter för i Stockholm förlagda för-
bundsstyrelser i lokalen Barnhusgatan 16 den 27 januari kl. 18.30 1928. Denna hän-
visning gäller även i de efterföljande textavsnitten.
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 Stämningarna som kunde skönjas inom Metallindustriarbetarförbun-
det återfanns även inom andra delar av LO. Till skillnad från början av 
årtiondet förefaller missnöjet med AK-politiken denna gång ha omfattat 
fler och framför allt ledande personer inom LO-strukturen. Men det gällde 
fortfarande inte samtliga. Stämningen inför en blockadaktion var delad på 
mötet med LO:s förbundsstyrelser i januari 1928. Det fanns en hel del för-
ståelse för principen att nödhjälpsarbetena skulle drivas enligt avtalsenlig 
lön. Skälet var dock inte de arbetslösas situation. I stället såg man huvud-
problemet som att vanliga arbeten i ökande grad omvandlats till nödhjälps-
arbeten, främst inom väg- och vattenbyggnads-, kommunalarbetar- och 
grovarbetarområdena. Detta uppfattade flera på mötet som ett allvarligt 
hot mot hela arbetarkåren inom dessa sektorer. Frågan var hur omfattande 
motståndet mot AK:s principer för ersättning var och hur långt LO var 
beredd att gå för att förändra dessa principer. Kunde LO till och med tänka 
sig stötta en blockadaktion? 
 Från de flesta håll ansåg man det inte vara nödhjälpsarbetarnas sak att 
föra striden mot AK. Skälet var, vilket bl.a. Fritiof Ekman från Metallin-
dustriarbetarförbundet framförde, att det var andra än de arbetslösa som 
skulle få betala kostnaderna. Även om inte Ekman gjorde någon historisk 
utläggning hade rädslan för att behöva försörja alla landets arbetslösa varit 
ett bidragande skäl till att LO tidigare avvisat en nationell blockadaktion, 
vilket framgick vid den västsvenska blockaden 1921. Ett ytterligare framfört 
skäl till att avstå går också att känna igen från tidigare, och handlade om 
vem som skulle ha mandat att föra de arbetslösas talan. Ture Andersson 
från Kommunalarbetarförbundet pekade på att nödhjälpsarbetarförening-
en var extern i förhållande till LO och det var viktigt att ”fackorganisatio-
nerna tar hand om frågan så att vi ej får en kår vid sidan om förbunden”.
 Mötet med förbundsstyrelserna i början av 1928 utmynnade i att nöd-
hjälpsarbetarna inte skulle få något stöd. Samtidigt ansåg man problemati-
ken så viktig att den skickades vidare till LO:s representantskap. Även om 
ett stöd av den blockad som nödhjälpsarbetarna i Stockholm efterfrågade 
inte var aktuell kvarstod den egentliga huvudfrågan: fanns det inom LO 
stöd för att försöka förändra AK-politiken?
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Nödhjälpsarbetarna i Stockholm var inte de enda som vid tidpunkten ville 
gå i blockad för att få till stånd en förändrad arbetslöshetspolitik. Ytterli-
gare ett, och ett mer omfattande blockadhot, gjorde sig gällande vid samma 
tid. Det gällde byggandet av Ulricehamnsbanan, d.v.s. järnvägen mellan Ul-
ricehamn och Jönköping, vilken skulle byggas som AK-arbete. Det viktiga 
med detta bygge var att det skulle genomföras enligt andra principer än 
vad som dittills gällt för statliga nödhjälpsarbeten. 
 Bakgrunden var att det kommersiella bolag som hade bildats med syfte 
att bygga Ulricehamnsbanan hade misslyckats med att skaffa tillräckligt 
kapital. Det vände sig då till kommuner med förfrågan om aktieteckning 
i bygget, vilket bl.a. Jönköping och Göteborg accepterade med förhopp-
ningar om att kunna skicka dit arbetslösa på nödhjälpsarbete. Trots det 
hade inte projektet tillräcklig teckning. Bolaget hade då ingått med en 
förfrågan till regeringen om att få låna hälften av den summa som bygget 
skulle kosta. Regeringen, ledd av liberalen C.G. Ekman, hade avslagit låne-
framställningen. Bolaget gick då in med en ny förfrågan om att hälften av 
arbetet skulle utföras som nödhjälpsarbete. Till detta beviljade regeringen 
lån. Ärendet flyttades då till AK och medförde att ersättningen skulle följa 
den som gällde vid AK-arbeten.2

 Det principiellt nya med Ulricehamnsbanan var således att det statliga 
organet AK stod för ett projekt som initierats av ett privat företag och som 
efter färdigställandet skulle drivas i vinstsyfte. Ulricehamnsbanan var så-
ledes ett ordinarie arbete som AK överförde till ett nödhjälpsarbete. Det 
var därmed ett tydligt brott mot det bärande element som LO haft för att 
kunna acceptera lägre ersättning för nödhjälpsarbete, nämligen att sådana 
arbeten inte fick vara ordinarie arbeten. En annan viktig faktor som också 
spelade in var projektets omfattning. Bygget skulle bli den största AK-ar-

� Det finns en del bakgrundsfakta till blockaden i en skrift som Byggnadsfederationens 
av S.A.C. publicerat, Ulricehamnsblockaden (Stockholm, 1929). En redogörelse finns 
också i N.E. Nilsson, Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundets historia 
1914–1939 (Gävle, 1941), 392 ff. Huvuddragen i dessa bekräftas i en redogörelse inför 
LO:s landssekretariat av AK-ledamoten Oskar Hagman. LO:s arkiv, Landssekreta-
riatets protokoll, möte 4/1 1928. Hagman skrev också en redogörelse ”Ulricehamns-
blockaden” i FR 11:1 (1930), 245.
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betsplatsen dittills och sysselsätta flera tusen nödhjälpsarbetare.
 I första hand skapade Ulricehamnsbanan bekymmer för anläggningsar-
betarna inom Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet, vilka normalt 
skulle ha utfört arbetet. Med tanke på stigande arbetslöshet inom anlägg-
ningssektorn hade många säkert vänt sina förhoppningar till järnvägsbyg-
get mellan Ulricehamn och Jönköping. Att stora delar av bygget skulle ut-
föras som nödhjälpsarbete minskade drastiskt förhoppningarna om arbete, 
åtminstone till avtalsenlig ersättning. 
 Men det var inte bara anläggningsarbetarna som hade anledning att 
känna sig hotade. Om AK kunde tänka sig att gå emot sina principer vid en 
arbetsplats så kunde detta sprida sig till flera yrkesgrupper inom LO. Nu 
hotades nivån i hela avtalskomplexet. Det var den oro som kunde spåras 
vid LO:s förbundsstyrelsemöte i januari 1928.
 Men det var syndikalisterna och inte LO som var pådrivande för en kon-
flikt vid Ulricehamnsbanan. Värt att notera är att när centralkommittén 
inom SAC 1927 först tog upp frågan om en blockad var rädslan för att de 
arbetslösa skulle vända sig till fascismen en viktig faktor för att driva aktio-
nen.3

 Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet inom LO önskade också 
driva en blockadaktion. Dess ordförande, N.E. Nilsson, menade att vid ti-
digare tillfällen hade blockader mot AK visat sig verkningslösa, men att nu 
då AK skulle träda in som delägare för verkliga anläggningsarbeten måste 
man sätta stopp.4 Efter ett möte mellan Väg- och vattenbyggnadsarbeta-
reförbundet och syndikalisterna i början av 1928 beslutade man att gemen-
samt förhindra Ulricehamnsbanans byggande som nödhjälpsarbete samt 
”bekämpa A.K. och nödhjälpsarbetet i allmänhet”. För att åstadkomma det 
skulle man dels eftersträva allmänhetens stöd och dels vädja till olika orga-
nisationer inom arbetarrörelsen om deras ”medverkan och ingripande”.5 
Kort sagt, LO behövde övertalas till en aktion för att få bort AK. 
 Blockadhoten och det allmänt ökande missnöjet med AK ledde fram till 
flera möten inom LO i början av 1928. Ett flertal förbund mottog väg- och 

� ARAB, SAC, Centralkommitténs protokoll 1927.
� RSG, FCO Göteborg, möte 2/3 1928.
� Ulricehamnsblockaden… (1929), 10. 
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vattenbyggnadsarbetarnas inställning till en aktion med tillfredsställelse. 
Oskar Jönsson, representant från Tunnbinderiarbetareförbundet, ”hade 
själv varit arbetslös i ett och ett halvt år och hade fått känna på de arbets-
lösas svåra lott”. Allt nödhjälpsarbete måste enligt Jönsson avskaffas.6 
 Från landssekretariatet höjdes röster som manade att inte gå till aktion 
mot AK. Argumentet var bl.a. en ökad risk för underbudskonkurrens, ett 
”allas krig mot alla” som en omfattande aktion riskerade att medföra.7 
Ordföranden Arvid Thorberg tillhörde motståndarna. Han lutade sig mot 
den ofta påtalade risken att LO skulle få ett försörjningsansvar för alla som 
deltog i blockaden.

Vi kunna visserligen besluta att stämpla såsom osolidariskt att taga nödhjälps-
arbete och stämpla envar som blockadbrytare, som tager sådant arbete. Men 
ett sådant beslut betyder i realiteten att vi taga arbetet från 12.000 arbetare, och 
förbjuda vi dessa att livnära sig på nödhjälpsarbetet så måste vi väl samtidigt 
åtaga oss understödsplikt mot alla andra arbetslösa, ty i annat fall nödgas dessa 
taga det arbete, som de 12.000 förut ha lämnat. Sakna vi ekonomiska möjlig-
heter för att fullgöra en sådan understödsplikt bli vi nödgade att hänvisa de 
arbetslösa till fattigvården.8

Thorbergs linje gick segrande ur diskussionen. Trots ett ökat internt mot-
stånd mot AK var LO inte heller denna gång beredd att gå till aktion för att 
få till stånd en förändrad arbetslöshetspolitik.
 Ett senare dokument som LO lät sprida bekräftade att de tyngst vägande 
skälen var att en blockad ledde till ”att samhället så småningom komme att 
indraga allt understöd till de arbetslösa”. Dessutom kunde inte LO, fram-
höll samma dokument, ställa sig bakom en blockadaktion av Ulricehamns-
banan då det skulle medföra att arbetet inte alls skulle bli av.9 
 Nödhjälpsarbetarna i Stockholm hade tidigare avbrutit sin planerade 
blockadaktion då man insett att man inte skulle få fackligt stöd. Efter dis-
kussionerna inom LO valde även Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbun-

� LO:s arkiv, representantskapsmöte 24–28/4 1928. 
� Det menade en Johan-Olov Johansson i landssekretariatet. Ibid.
� Ibid. 
� FR 10:1 (1929), 181 ff.
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det att dra sig ur aktionen mot Ulricehamnsbanan. Syndikalisternas vilja 
att blockera hade dock inte minskat av turerna i LO. Blockadaktionen mot 
Ulricehamnsbanan startade på syndikalisternas initiativ sommaren 1928. 
Till skillnad från den omfattande blockaden 1921 så riktade sig aktionen 
denna gång inte mot alla nödhjälpsarbeten utan mot ett enda.
 Hur effektiv blockaden mot Ulricehamnsbanan var är svårt att säga. 
SAC:s arbetsutskott rapporterade i början av 1929 om god uppslutning för 
aktionen.10 Å andra sidan hade LO gått mot blockaden, vilket borgade för 
stora luckor. 
 Från kommunistiskt håll borde man egentligen inte vara anhängare till 
en större blockadaktion då den hotade att vända LO mot de arbetslösas 
organisationer på samma sätt som skett i början av 1920-talet. En aktion 
skulle också äventyra den pakt som SKP tillsammans med SAP och LO 
byggt upp på lokal nivå. Men en omorientering i synen på de arbetslösa 
hade vid tiden påbörjats inom den världsomspännande kommunistiska 
rörelsen. Denna finns det skäl att återkomma till. Utifrån den nya synen 
fanns i vilket fall inget annat alternativ än att stödja en blockadaktion mot 
Ulricehamnsbanan. Kommunisternas blockadbeslut innebar att den stabi-
litetspakt som utvecklats i praktiken upplöstes.
 Hur reagerade då arbetslöshetsföreningarna på blockaden?

”bråk och resolutionsmAkeri”

Vid arbetslöshetskonferensen 1927 hade delegaterna röstat mot en blockad-
aktion. Men det fanns en betydande minoritet som gärna sett en sådan. 
Även majoriteten ville få bort AK, men trodde inte att nödvändigt fack-
ligt stöd var möjligt. Den inledande utvecklingen kring Ulricehamnsbanan 
hade säkerligen ökat förhoppningarna att LO nu skulle agera mot AK.
 På arbetslöshetsföreningsmöten runt om i landet var känslorna upprör-
da efter att det stod klart att LO inte ställde sig bakom en blockadaktion. 
Inte minst då beslutet att inte blockera Ulricehamnsbanan tvingade arbets-
löshetsföreningarna – som ju var underställda LO – att ställa sig bakom 
detta. Många föreningar vägrade att finna sig i LO:s dekret, vilket kom att 

�0 Se ARAB, SAC, AU-möte 4/1 1929.
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inleda en ny period av spända relationer mellan de arbetslösas organisatio-
ner och LO. 
 Till exempel beslutade i december 1928 De arbetslösas förening i Malmö 
att använda sitt medlemsunderstöd som ett slags strejkkassa åt medlem-
mar som vägrade ta nödhjälpsarbete vid Ulricehamnsbanan. I början av 
1929 beslutade föreningen också att en protest mot bygget skulle föras in i 
Arbetet. De fattade besluten upphävdes dock av den fackföreningsdomine-
rade styrelsen.11

 I mitten av januari 1929 höll De arbetslösas förening i Göteborg ett möte 
där man med stor majoritet antog ett förslag om att ingen skulle anta nöd-
hjälpsarbete på Ulricehamnsbanan. En vecka senare hölls ett krismöte 
mellan arbetslöshetsföreningen och styrelsen för FCO i Göteborg, där den 
senare menade att beslutet stred mot arbetslöshetsföreningens stadgar då 
den ”ej ha rätt att fatta beslut i tillhörande frågor”. Efter en längre debatt 
upprepade den av FCO tillsatte ordföranden i De arbetslösas förening i Gö-
teborg att något beslut ej fattats då det skulle strida mot stadgarna. En tid 
senare blev åtta medlemmar uteslutna ur föreningen med motiveringen att 
de ”aldrig gjort någonting annat än ställt till bråk och resolutionsmakeri”.12 
Samtliga hade vägrat ta arbete på Ulricehamnsbanan. 
 Liknande händelser upprepades på andra platser i landet. De arbetslösas 
förening i Jönköping antog i början av 1929 en protest mot den inställning 
”LO intagit till deporteringen av de arbetslösa till det blockerade järnvägs-
bygget Jönköping–Ulricehamn”.13 Även i Lund, där fackföreningsrörelsen 
och arbetslöshetsföreningen haft ett gott samarbete, skapade Ulricehamns-
banan spänningar.14 
 Liksom vid tidigare tillfällen kan vi se att arbetslöshetsrörelsen hade 
svårt att föra en konflikt med fackföreningsrörelsen. I De arbetslösas fören-
ing i Alingsås var uppskattningsvis hälften av de närmare 50 medlemmarna 

�� AAS, DAF Malmö, möten 12/12 1928 & 13/2 1929. I Sundsvall beslutade arbetslös-
hetsföreningen att uttala sitt stöd för blockaden och även sätta in en annons om detta 
i lokalpressen. Dock har det inte gått att finna några reaktioner på detta från den 
fackliga rörelsen. MA, DAF Sundsvall, möte 25/1 1929.

�� RSG, DAF Göteborg, möte 29/1 1929; FCO Göteborg, möte 28/3 1929.
�� JFA, DAF Jönköping, möte 14/1 1929.
�� SA, DAF Lund, möte 4/2 1929.
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för en blockad medan den andra halvan motsatte sig den. Tidigt på våren 
1929 lade föreningen ned verksamheten efter det att ordföranden tagit ar-
bete på Ulricehamnsbanan.15 
 Mer betydelsefull var utvecklingen i De arbetslösas förening i Stockholm. 
I början av 1929 gav föreningen ett försiktigt stöd till blockaden i sin tidning 
Den arbetslöse. Genom att hänvisa till arbetslöshetskonferensen 1927 kom 
man fram till slutsatsen att allt nödhjälpsarbete nu måste bort.16 Vissa 
medlemmar gick något senare ännu längre och kritiserade arbetslöshets-
föreningens koppling till den fackliga centralorganisationen, vilket ledde 
fram till att kritikerna uteslöts. De bildade då en ny arbetslöshetsförening 
i staden med omkring 150 medlemmar vilken ska ha ställt sig helt bakom 
blockaden.17 Den gamla, fackföreningsdominerade arbetslöshetsförening-
en, som vid denna tid hade 1 200–1 300 medlemmar, lades ned strax efter 
splittringen. Denna händelseutveckling förebådade en betydande föränd-
ring inom arbetslöshetsrörelsen, vilken vi återkommer till i nästa kapitel.
 Arbetslöshetsrörelsen var till följd av Ulricehamnsblockaden åter på väg 
mot samma position som under den första delen av 1920-talet: ansträngda 
relationer till fackföreningsrörelsen. Återigen var ersättningsnivåerna för 
nödhjälpsarbete ett huvudskäl.

de ArbetslösAs centrAlkommitté 

Den rikskommitté som De arbetslösas landskonferens 1927 beslutade åter-
bilda lät inte höra av sig i anslutning till Ulricehamnsblockaden. Det är osä-
kert om den fortfarande existerade. Blockadaktionen ledde i stället fram till 
att en riksorganisation grundades: De arbetslösas centralkommitté.18 Vid 
bildandet den 2 januari 1929 var det den första nationella organisationen 
för arbetslösa, trots att en sådan beslutats om redan 1921 och varit på tal 
flera gånger därefter.
�� FAA, FCO Alingsås samt DAF Alingsås, möten 31/1–8/3 1929.
�� Den arbetslöse (1929).
�� Enligt ett möte då frågan diskuterades på De arbetslösas förening i Helsingborg. FAH, 

DAF Helsingborg, möte 8/1 1929.
�� Centralkommitténs bakgrund finns beskriven i Folkets Påsk (1933). Jmfr Kenner-

ström (1974), 70.
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 Centralkommitténs karaktär av riksorganisation för de arbetslösa var 
begränsad. Dess huvuduppgift var att samla in pengar och förnödenhe-
ter till de arbetslösa som ställde sig bakom blockaden och därigenom 
förlorade alla möjligheter till understöd från myndigheterna.19 Det gick 
alltså inte att ansluta enskilda arbetslöshetsföreningar till centralkom-
mittén.20

 Att De arbetslösas centralkommitté bildades med direkt hänvisning 
till aktionen antyder kopplingar till syndikalisterna och kommunisterna. 
Denna aspekt ska vi återkomma till. Den viktigaste roll som De arbetslösas 
centralkommitté kom att spela var heller inte under Ulricehamnsblockaden 
utan under den stora krisen i början av 1930-talet. 

lo:s omsvänGninG

Utåt var LO lika ivrig motståndare till Ulricehamnsblockaden som man va-
rit till tidigare blockader. När denna ännu en gång berördes av landssekre-
tariatet kom man till resultatet att det skulle bli omöjligt att genomföra en 
blockadaktion. Anledningarna var huvudsakligen att byggandet inte skulle 
bli av om det inte utfördes som nödhjälpsarbete och att blockaden inte 
gagnade de arbetslösa.21 
 Som tidigare aktioner visat var möjligheterna till framgång obefintliga 
utan stöd från LO. Blockaden avbröts följaktligen under senare delen av 
1929. Ulricehamnsbanan blev den största enskilda AK-arbetsplatsen under 
hela mellankrigstiden och så småningom även färdigbyggd.
 Turerna kring blockaden var ändå centrala i den process som innebar att 
LO kom att ompröva sina ställningstaganden i arbetslöshetsfrågan. Från 
att sedan deflationskrisens utbrott ha förordat att nödhjälpsarbeten skulle 
betalas med lägre ersättning än på den öppna arbetsmarknaden, föresprå-
kade LO-ledningen från slutet av 1928 att de skulle betalas enligt gällande 

�� Folkets Påsk (1933). Organisationen ska enligt samma referens ha samlat in omkring 
35 000 kr till blockadaktionen.

�0 Vilket det fanns föreningar som önskade, exempelvis den i Västra Frölunda. RSG, 
DAF Göteborg, F3/98, DAF Västra Frölunda, möten januari 1929.

�� Enligt Sigfrid Hansson i FR 10:1 (1929), 52 ff.
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avtal för grovarbete.22 Därmed hade LO åter intagit den ståndpunkt i ar-
betslöshetsfrågan som man haft före deflationskrisen 1920.
 Omsvängningen var inte lika genomgripande som det kan synas. LO:s 
förslag innehöll bl.a. kravet att arbetstiden skulle begränsas under en pe-
riod – något som man redan tillämpade i många kommuner. En begräns-
ning av arbetstiden innebar att fler kunde få nödhjälpsarbete. Även om de 
arbetslösa fick mer fritid så hade de inte mer pengar för sitt uppehälle. 
 Vilken roll spelade arbetslöshetsrörelsen i LO:s omsvängning? Att om-
svängningen inte hörde samman med reaktionerna från arbetslöshetsrö-
relsen visas av att LO hade gjort den principiella omsvängningen i slutet 
av december 1928, medan turbulensen bland de arbetslösas organisationer 
briserade först i början av 1929.
 Det innebär inte att de arbetslösas ställningstagande och agerande helt 
saknade betydelse i anslutning till LO:s omsvängning. I början av 1929 
fruktade LO att de arbetslösas sympatier skulle gå till dem som föresprå-
kade blockad. Redaktören för Fackföreningsrörelsen, Sigfrid Hansson, kon-
staterade att ”det är icke ägnat att förvåna, att en del arbetslösa ställa sig till 
dem, som lova mest, men det gäller ju att infria löftena, och sedan det visat 
sig, att detta icke kan ske, kommer det nog att bli ett annat ljud i skällan i de 
arbetslösas krets”.23 Rädslan gällde sannolikt att såväl syndikalisterna som 
kommunisterna skulle gagnas av blockaden på LO:s och SAP:s bekostnad. 
 Redaktör Hansson var, när han reflekterade över Ulricehamnblockadens 
konsekvenser, troligtvis omedveten om den omsvängning i synen på de 
arbetslösa som gjorts inom kommunistpartiet, liksom inom hela den in-
ternationella kommunistiska rörelsen. Omsvängningen kom till stor del att 
sammanfalla med nästa stora kris på arbetsmarknaden. Klyvningen av ar-
betslöshetsföreningen i Stockholm, som berördes tidigare, var relaterad till 
denna förändring. Omsvängningen gav också LO anledning att omvärdera 
hur man såg på arbetslöshetsföreningarna. Inte minst var det en faktor 
som tvingade LO att i högre grad samordna sig med SAP.

�� Unga (1976), 139.
�� FR 10:1 (1929), 56.
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sAmmAnfAttninG

Ulricehamnsblockaden var viktig för LO:s väg till en ny ståndpunkt i ar-
betslöshetsfrågan. Arbetslöshetsrörelsens roll i denna omsvängning var 
liten. LO-ledningen reagerade i första hand på signalerna från de egna för-
bunden. Det går inte att nog understryka ekonomhistorikern Nils Ungas 
ord att ”AK-systemet kommit att bestå en längre tid än vad som var tänkt 
från början, vilket i sin tur bidragit till att reserven av lämpliga nödhjälps-
arbeten blivit uttömd.” Fler och fler ordinarie arbeten hade omvandlats 
till nödhjälpsarbeten. När så Ulricehamnsbanan byggdes skedde det i stor 
skala och genom AK, vilket stred mot AK:s grundläggande direktiv om 
att alla nödhjälpsarbeten skulle vara improduktiva. Hotet om att allt fler 
ordinarie arbetena skulle omvandlas till nödhjälpsarbeten gjorde att LO 
inte längre kunde stödja AK-politikens bärande element om lägre betalda 
nödhjälpsarbeten.24

 Långsiktigt kan man dock se en oro från LO – som också framgått ti-
digare i framställningen – att de arbetslösa inte skulle se LO som den or-
ganisation som tillvaratog deras intressen. Att det i anslutning till Ulrice-
hamnsblockaden nu bildades en nationell arbetslöshetsorganisation var en 
signal om att det fanns reella skäl bakom LO:s rädsla att inte kunna locka 
de arbetslösa.

�� Unga (1976), 142.
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Revolutionärerna, 1928–34

Under 1920-talets sista år och de första åren av 1930-talet tog den svenska 
arbetslöshetsrörelsen en ny vändning. Detta var till övervägande del en 
följd av politiska förskjutningar, vilka ska utforskas i detta och de två föl-
jande kapitlen. 
 Förändringarna sammanföll med en ny internationell kris som inleddes 
med den stora finanskraschen på Wall Street 1929. Från USA spred sig 
krisen vidare till Europa med kraftigt förhöjda arbetslöshetsnivåer i vissa 
länder. Till Sverige nådde krisen på allvar först 1931–32. Effekterna var snar-
lika dem som följt efter deflationskrisen tio år tidigare och yttrade sig bl.a. 
i minskad produktion och markant ökad arbetslöshet. Den akuta reces-
sionen nådde Sverige senare än det kontinentala Europa, och man brukar 
framhålla att landet drabbades lindrigare än många andra jämförbara indu-
striländer. Sverige hemsöktes heller inte av omfattande bankkollapser där 
ett stort antal personer förlorade sina besparingar – Kreugerkraschen 1932 
fick bara ett relativt begränsat genomslag. Inte heller drabbades Sverige av 
någon hyperinflation. Trots att arbetslösheten inte var så omfattande som 
i t.ex. USA och Tyskland, så var den ett massfenomen och nivåmässigt 
jämförbar med den i början av 1920-talet. 
 Under dessa år ökade kommunistpartiets intresse för de arbetslösas or-
ganisationssträvanden ytterligare. Krisen på arbetsmarknaden var bara en 
dimension av detta. I ett större perspektiv utvecklades intresset åren om-
kring 1930-talskrisen genom dekret fattade av den kommunistiska interna-
tionalen, Komintern. För att synliggöra denna förskjutning måste vi först 
gå tillbaka till tiden för Ulricehamnsblockaden då kommunisterna föränd-
rade sin syn på de arbetslösa och deras roll i samhällsutvecklingen.
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Vid Kominterns sjätte kongress i Moskva 1928 skedde en markant vän-
stersvängning. Kapitalismen befann sig, ansåg man, i slutet av en stabi-
liseringsprocess och stod inför en period av ekonomiska kriser, ökad ar-
betslöshet och radikalisering inom arbetarklassen. Den nya analysen ledde 
bl.a. till att Komintern förespråkade en skärpning av förhållandet gentemot 
socialdemokraterna, vilka stämplades som kommunisternas huvudfiender. 
Radikaliseringen påverkade också förhållandet till fackföreningsrörelsen. 
Tanken var att där fackföreningsrörelsen stod under reformisternas infly-
tande skulle kommunister försöka överta ledningen, även om det innebar 
att man överskred de organisatoriska och politiska ramar som facket fast-
ställt. Den svenska kommunistiska rörelsens utveckling efter 1928 kom att 
skilja sig från de flesta andra länders. Omsvängningen ledde fram till att 
partiet i Sverige hösten 1929 splittrades i två partier, båda med namnet Sve-
riges Kommunistiska Parti. Bakom splittringen stod särskilt det förändrade 
förhållningssättet till fackföreningsrörelsen. Majoriteten av kommunister-
na, ledda av Karl Kilbom, ville inte följa Kominterns påbud och var endast 
beredda att föra en facklig opposition inom de ramar som LO fastställt.1 
Denna grupp kallades kilbomskommunister eller socialister – här kommer 
de att benämnas socialister då de senare bildade Socialistiska Partiet. Dessa 
återkommer vi till i nästa kapitel.
 Minoriteten, ledd av Hugo Sillén, efterföljde Kominterns påbud och 
tvekade heller inte att överskrida de fackliga ramarna. Denna gruppering 
kallades i dagligt tal sillénkommunister – här kommer de att gå under be-
teckningen kommunister. Dessa ska vi följa närmare i detta kapitel.

en Arbetslöshetsrörelse under komintern 

Vid Kominternmötet 1928 hade Wal Hannington, ledare för de brittiska 
arbetslösa i N.U.W.M., propagerat för bildandet av arbetslöshetsrörelser 

� Kennerström (1974), kap. 1. Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stock-
holm, 1992), kap. 8, gör en snarlik analys liksom Axel Hadenius, Facklig organisa-
tionsutveckling (Uppsala, 1976), 40 f. För en redogörelse som tonar ner betydelsen av 
den fackliga skiljelinjen bakom splittringen se Jan Bolin, Parti av ny typ? (Stockholm, 
2004), 369 ff.
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efter brittisk modell. Dessa skulle särskilt rikta in sig på de oorganiserade 
massor som han menade var oförstörda av reformistiska idéer. Röda Fack-
föreningsinternationalen uttalade sig positivt om Hanningtons idéer.2

 Övergången innebar att det inte längre bara var frågan om att locka ar-
betare – som för tillfället stod utanför arbetsmarknaden – till kommunist-
partier. De arbetslösa utpekades nu som centralgrupp i den förestående 
avgörande kampen mot kapitalismen som nu var inne i en sammanbrotts-
period. Inga antogs vara mer medvetna om det rådande systemets tillkor-
takommanden än de som stod utan lönearbete. Inga borde vara mer an-
gelägna om att få ett nytt samhälle till stånd. Det kommunistiska intresset 
för arbetslöshetsrörelsen blev en del av en direkt revolutionär kamp. Ett ut-
talande i början av 1930-talet av sekreteraren för Röda Fackliga Internatio-
nalen och ledamoten i Kominterns exekutivkommitté, A. Losovski, speglar 
hur de arbetslösa blivit ett prioriterat politiskt objekt för kommunisterna.

Massarbetslöshet är en reservoar för revolutionär energi. Man måste bara veta 
hur man leder denna energi, man måste veta hur man organiserar denna kraft, 
hur de arbetslösas krav omformas i bestämda, ekonomiskt och politiskt riktiga 
paroller. Man måste finna passande organisationsformer och -metoder för att 
på så sätt leda de arbetslösas samlade energi i en gemensam riktning.3

Det svenska kommunistpartiet hade följt utvecklingen av den svenska ar-
betslöshetsrörelsen i stort sett sedan man brutit sig ur socialdemokratin 
i slutet av 1910-talet (då under namnet vänstersocialisterna). Under den 
andra hälften av 1920-talet hade intresset för de arbetslösas organisationer 
ökat markant. Partikongressen i slutet av 1929, omedelbart efter partisplitt-
ringen, bekräftade att en speciellt viktig uppgift för partiet var ”att leda de 
arbetslösa i kamp för sina intressen”.4 
 Frågan för svenska och andra kommunister världen över var inte om, 
utan hur de arbetslösa skulle formas till revolutionens kärntrupp.

� Croucher (1990); Lorenz, ”Arbeidslöse…” (1983); Perry (2000), 187 ff.
� Citatet hämtat från Lorenz, ”Arbeidslöse…” (1983), [Förf:s översättning].
� Under världspartiets fana: Teser och resolutioner antagna av Sverges kommunistis-

ka partis (sektion av Komintern) åttonde kongress 30 Nov.–2 Dec. 1929 (Stockholm, 
1930), 33.
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ArbetslöshetsdAGen 1930

En av de första större aktionerna som kommunistpartiet anordnade efter 
partisprängningen var en arbetslöshetsdag, eller kampdag som den ock-
så kallades, i början av år 1930. Arbetslöshetsdagen var en internationellt 
samordnad aktion under Komintern och genomfördes under traditionella 
kommunistiska paroller. Dagen förefaller ha haft relativt god uppslutning, 
främst i USA men också i Europa. I Sverige präglades arbetslöshetsdagen 
av demonstrationer och uppvaktningar men man anordnade också symbo-
liska hungermarscher.5

 Komintern hälsade i ett brev till det svenska partiets Centralkommitté 
aktionerna i Sverige med tillfredsställelse. Särskilt nöjd var Komintern med 
genomförandet av arbetslöshetsdagen i Göteborg, Malmö, Norrköping 
och Västervik. Samtidigt påpekade man att den svenska ”partiledningen 
inte alltid ägnat arbetslöshetsfrågan tillräckligt beaktande och t.o.m. un-
derskattat dess betydelse”.6 Över hela världen räknade Komintern med att 
över en halv miljon människor deltagit i arbetslöshetsdagen.7

 Trots att den kommunistiska partipressen beskrev arbetslöshetsdagen 
1930 som framgångsrik kan man dra slutsatsen att partiledningen inte såg 
den som lyckad. Den återkom nämligen aldrig. Med tanke på att den inte 
heller återkom i andra länder var det sannolikt Komintern som ansåg att 
det inte var den rätta metoden att göra arbetslösa till revolutionärer. Andra 
vägar kom i stället att utmärka kommunisternas försök för att fånga de 
arbetslösas ”revolutionära energi”.

reservoArer för revolutionär enerGi

Tillvägagångssättet blev i stället mer inriktat på de arbetslösas organisatio-
ner. Utgångsläget för de svenska kommunisterna att av (och med) arbets-
löshetsföreningarna skapa en revolutionär arbetslöshetsrörelse var på sätt 
och vis gynnsamt. I slutet av 1920-talet hade föreningarna åter varit ute 

� Se referat i VSK 8/3 1930. Se också Croucher (1990); Folsom (1991), kap. 19; Kirkemoe 
Kirkemol (1979), 29; Lorenz, ”Arbeidslöse…” (1983).

� ARAB, VPK, cirkulär 1929–1938.
� Perry (2000), 189.
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på en väg som kunde leda till att de distanserades från LO på samma sätt 
som i början av årtiondet. Denna gång var det Ulricehamnsblockaden och  
LO:s ovilja att gå till aktion mot AK som hade lett till slitningar. Arbetslös-
hetsföreningarna låg öppna för kommunistiska initiativ.
 Den metod som kom att dominera var fraktionsarbete inom de existe-
rande föreningarna. När Stockholms De organiserade arbetslösas förening 
splittrats i slutet av 1920-talet i anslutning till Ulricehamnsblockaden, åter-
fanns kända kommunister bland de medlemmar som hade kritiserat för-
eningens relationer till facket. Dessa hade sedermera bildat en ny arbets-
löshetsförening i huvudstaden.8 Strategin var likartad över hela landet i 
början av 1930-talet. 
 På ett möte i De arbetslösas förening i Göteborg i början av 1930-talet 
menade en medlem att man borde bli friare från den fackliga centralor-
ganisationen. Han framhöll att FCO, som hade majoritet i arbetslöshets-
föreningens styrelse, kunde upphäva beslut de arbetslösa fattade i sin egen 
förening. Ett förslag lades därför att avskilja föreningen från facket. Den 
fackligt utsedda ordföranden pekade på att sedan FCO övertagit ledningen 
så hade föreningens anseende och ekonomi förbättrats, vilket talade för en 
fortsatt koppling till fackföreningsrörelsen. Förslaget att föreningen skulle 
lämna den fackliga centralorganisationen fick lika många röster som försla-
get att kvarstå. Ordföranden fällde avgörandet genom att avstyrka.9 FCO i 
Göteborg tog senare upp frågan om fackets relationer till arbetslöshetsför-
eningen. En omorganisation av arbetslöshetsföreningen ansågs nödvändig 
för att ”få något grepp över det hela”. De arbetslösas möten hade, enligt 
FCO:s ordförande, ägnats åt att fatta resolutioner och beslut ”utan någon 
tanke på om det går att genomföra de beslut man fattar”.10 Kommunis-
ternas försök att göra De arbetslösas förening i Göteborg fristående från 
fackföreningarna ledde fram till att FCO lade ner föreningen. 
 Samma utveckling upprepades på en mängd orter: sedan arbetslöshets-
föreningarna blivit organ för kritik mot facket lades de ner av FCO. På 
många orter ledde det fram till att en kommunistdominerad arbetslöshets-

� Utvecklingen beskrivs i Folkets Påsk (1933).
� RSG, DAF Göteborg, möte 26/2 1930.
�0 RSG, FCO Göteborg, möte 27/3 1930.
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förening bildades för att fylla tomrummet efter den nedlagda – vilket också 
skedde i Göteborg.11 
 En annan utvecklingslinje var att arbetslöshetsföreningarna genom 
kommunisternas fraktionsarbete bröt sig loss från facket. År 1931 vände sig 
t.ex. De arbetslösas förening i Mariestad, som var underordnad FCO i sta-
den, till den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen och uppmanade 
denna att agera för de arbetslösa. Då arbetslöshetsföreningen inte ansåg 
att uppmaningen efterföljdes upphörde samarbetsinslaget och konfronta-
tionslinjen blev allenarådande.12 Revolutionärerna inom föreningen fick 
som de ville. 
 I de kommunistledda arbetslöshetsföreningarna runt om i landet samla-
des de fackligt oorganiserade. I politbyrån rapporterade man entusiastiskt 
om bildandet av arbetslöshetsföreningar av ”vårt folk”.13 En kommunistiskt 
ledd arbetslöshetsrörelse i Sverige tycktes ligga inom räckhåll.
 Vanligen utgick retoriken i de arbetslöshetsföreningar som stod nära 
kommunisterna från en kontrastbild: i de kapitalistiska länderna tvinga-
des allt fler arbetare bort från arbetsplatserna för att se armodet i vitögat 
– samtidigt ökade industriproduktionen i Sovjet, där inte heller någon ar-
betslöshet fanns. Sverige skulle heller inte klara att mota bort ”fattigdoms-
spöket” under det rådande kapitalistiska samhällssystemet. Den nämnda 
De arbetslösas förening i Mariestad uttryckte det på följande sätt:

Vi anse arbetslösheten som en frukt av den bestående samhälls- och produk-
tionsordningen varför en kamp mot detta sociala elände bliver analogt med 
en kamp för nytt samhällssystem. I anslutning härtill äro vi övertygade om att 
arbetslöshetsfrågan ej kan lösas inom ramen av det kapitalistiska samhällssys-
tem, varför de åtgärder vi fordra skola vidtagas i densamma må betraktas som 
endast mildrande av dess alltmer ödesdigra följder.14

Den praktiska organiseringen av de arbetslösa var dock inte lika självklar 
som retoriken. Vid en Kominternkonferens i augusti 1931 i Berlin drogs 

�� Se not 39 i detta kapitel.
�� Falk (1983), 54.
�� ARAB, VPK, politbyråmöte 23/2 1930. 
�� SLF, DAF Mariestad, möte 5/3 1931.
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riktlinjerna upp för det fortsatta arbetet. En av medlemmarna i det svenska 
kommunistpartiets politbyrå, Paul Thunell, som var redaktör för Norr-
skensflamman och under 1920-talet författare till ett flertal skrifter i ar-
betslöshetsfrågan, var svensk representant vid konferensen. Thunell hade 
fått ett särskilt ansvar för den svenska kommunistiska ”arbetslöshetsrörel-
sen” – ett begrepp som nu användes återkommande inom partiet.15 
 I november samma år skickade kommunistpartiet ut ett cirkulär till dess 
distrikts- och kommunstyrelser med titeln ”Arbetet bland de arbetslösa”, 
där man fastslog att ”arbetet för att organisera dem [de arbetslösa, förf. 
anm.] och mobilisera dem till kamp, har en oerhörd betydelse, när det gäl-
ler organiserandet och ledandet av de ekonomiska striderna och lösandet 
av vår uppgift att erövra arbetarklassens majoritet”. I cirkuläret drog partiet 
upp riktlinjerna för hur man skulle gå till väga för att ”av arbetslöshetsrörel-
sen göra en bred massrörelse”. Rörelsen skulle vara decentraliserad. Om det 
saknades en arbetslöshetsförening på en ort skulle partifolk genast ta itu 
med bildandet av en sådan. Där det redan fanns ”arbetslöshetsföreningar 
under fackliga centrals diktatur” skulle kommunister bli medlemmar och 
bedriva fraktionsarbete. Dessutom skulle man bilda nya organisationer, ut-
skott etc. vid sidan om dessa.16

 Politiskt gällde det, enligt cirkuläret, att ”knyta an de arbetslösas dags-
krav med våra allmänna principiella krav”.17 Med detta menades att ar-
betslöshetsrörelsen inte formellt skulle vara underställd partiet utan som 
tidigare knytas till dess politik. På det sättet hoppades man locka bredare 
grupper till föreningarna. Till exempel fastslog De arbetslösas förening i 
Landskrona på ett för de kommunistiska arbetslöshetsföreningarna typiskt 
sätt att det var ”likgiltigt vilken politisk inställning medlemmarna har”.18 
Det står ändå helt klart att kommunisterna hade ett starkare grepp om 
”sina” arbetslöshetsföreningar under 1930-talskrisen än vid deflationskri-
sen tio år tidigare. 
�� I ARAB har följande skrifter författade av Paul Thunell gått att finna: Arbetslöshets-

frågan (Stockholm, 1926); Svältpolitiken mot de arbetslösa (Stockholm, 1928); Den 
kapitalistiska rationaliseringens följder (Stockholm, 1929).

�� ARAB, VPK, Cirkulär 1929–1938.
�� Ibid.
�� AAL, DAF Landskrona, möten 15–16/1 & 4/4 1933.
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 En fråga som tidigare vållat diskussioner gällde medlemsunderstödet, 
vilket kommunisterna dittills motvilligt accepterat. Detta hade man nu 
ändrat uppfattning om. Arbetslösa skulle fortfarande lockas att bli med-
lemmar genom att föreningarna bidrog till att avhjälpa de arbetslösas eko-
nomiska problem. Men det skulle inte göras genom medlemsunderstöd 
– ”tio-örespolitik” – utan genom att medlemmarna skulle kräva sin rätt hos 
myndigheter.19 Uppvaktningar och olika former av demonstrationer skulle 
enligt kommunisterna systematiskt genomföras på varje plats där det fanns 
arbetslösa.20 
 Kommunistpartiet anordnade inga stora hungermarscher av den typ 
som var vanlig i andra länder för att sätta press på myndigheterna. I Norge 
ska det exempelvis vid samma ha anordnats två längre hungermarscher. 
Hugo Sillén menade, med hänvisning till en sådan marsch i Danmark, att 
de skapade missnöje som kunde slå tillbaka på organisatörerna, då de inte 
ger något konkret resultat.21 
 Det som i stället särskilt utmärkte de svenska kommunistdominerade 
arbetslöshetsföreningarna var bruket att marschera in på stadsfullmäkti-
gesammanträden och ställa krav direkt till politikerna. Slående är att kom-
munisternas provokationer sällan resulterade i konfrontationer med polis, 
vilket var mer vanligt utomlands.22

 Enligt den egna analysen var aktionerna resultatrika. Även om detta kan 
hänvisas till den kommunistiska retoriken så hade föreningarna onekligen 
vissa framgångar med sina direktaktioner. 
 Att genom aktioner hjälpa de arbetslösa med brödfödan var ändå inte 

�� Svältkriget (mars–april, 1931) samt novembernumret samma år. 
�0 Norrskensflamman (Nfl) 20/11 1931. 
�� ARAB, VPK, politbyråmöte 21/9 1931. Vad Sillén sannolikt syftade på var de hemlö-

sas tåg i Danmark 1928. Se Olsén (1985), 147. För de norska hungermarscherna, se 
Einhart Lorenz, ”Hungermarschen i 1932”, Tidskrift for arbeiderbevegelsens historie 
8:1 (1983). En hungermarsch var på tal i Sverige i början av 1930-talet bland luffarna, 
men genomfördes aldrig. Fougner (1984), 69 f.

�� Se ARAB, VPK, Centralkommitténs protokoll, Partiets huvuduppgifter, förslag till 
politisk resolution vid SKP:s ck-möte februari 1932. En person som lyft fram hur 
kommunisterna uppvaktade kommunfullmäktige och i viss utsträckning även kon-
frontationsaspekten är Ture Gerdes som var centralperson i en arbetslöshetsfören-
ing i Kalmar. Om detta har han skrivit en bok: Det blågula repet (Göteborg, 1976).
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självklart. Inom kommunistpartiet fanns åsikten att nöden måste bli ännu 
större för att omvandla de arbetslösa till kommunistiska revolutionärer. 
Denna analys fick dock kritik för att leda till opportunistisk passivitet.23 
Enligt kommunisternas sätt att se det saknade de arbetslösa möjlighet att 
på egen kraft skapa en revolutionär samhällsomvandling. Lösningen var att 
skapa en bredare organisatorisk bas. Broar måste byggas från, å ena sidan, 
de arbetslösa och deras organisationer till, å den andra sidan, dem som 
fortfarande hade arbete. Eller som man själva uttryckte det: ”de arbetande 
dras med i de arbetslösas demonstrationer, de arbetslösa dras in i de arbe-
tandes strejker.”24

 I efterdyningarna av Kominternkonferensen i Berlin 1931 började kom-
munistpartiet även bygga upp en svensk riksorganisation för de arbetslösa, 
De arbetslösas centralorganisation, som skulle ”föra de arbetslösas talan 
inför samhällets forum”.25 Det kan tyckas märkligt att bilda en central or-
ganisation samtidigt som man eftersträvade en starkt decentraliserad ar-
betslöshetsrörelse. Det kan förklaras med att De arbetslösas centralorgani-
sation främst fungerade som en propagandacentral för kommunistpartiet. 
Därutöver bidrog centralorganisationen även med viss organisatorisk och 
administrativ hjälp till kommunistiska arbetslöshetsföreningar ute i lan-
det. 

minskAt kommunistiskt intresse 

När kommunisterna i början av 1932 genomförde en kampanj för att locka 
nya medlemmar till partiet rapporterades entusiastiskt inför politbyrån att 
av nytillskottet var över 60 procent arbetslösa.26 Även andra länder har vi-
sat på samma mönster. Kommunistpartierna kom under 1930-talets krisår 
att bli partier med en majoritet av arbetslösa.27 

�� ARAB, VPK, politbyråmöte i juli 1932. Se kommentarer av Nils Holmberg. 
�� ARAB, VPK, Centralkommitténs protokoll, Partiets huvuduppgifter, förslag till poli-

tisk resolution vid SKP:s ck-möte februari 1932. Se också Nfl 9/9 1931. 
�� Svältkriget (1931).
�� ARAB, VPK, politbyråmöte i juli 1932.
�� Enligt Lorenz, ”Arbeidslöse…” (1983), 91, var i det tyska såväl som norska kommu-

nistpartiet 85 procent av medlemmarna arbetslösa. Se även Croucher (1990); Kirke-
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 Framgångarna till trots uppmärksammade politbyrån under 1932 svå-
righeter med organiserandet av de arbetslösa. Problem hade vid samma tid 
också uppmärksammats i andra länder, vilket ledde fram till en ny Kom-
internkonferens i Prag samma år. Kortfattat kan man säga att kommunis-
terna hade omvärderat arbetslöshetens psykologiska effekter och att man 
såg dessa som oövervinnliga, vilket omöjliggjorde att de arbetslösa kunde 
omvandlas till revolutionära samhällsomstörtare.28

 Den viktigaste insikten gällde svårigheterna att överbrygga klyftan mel-
lan de arbetslösa och arbetarna, eller med Paul Thunells ord, det förhål-
landet att arbetslöshetsföreningarna ”i alla länder visat sig tendera att bli 
isolerade”.29 Det vill säga: de arbetslösa drevs av andra intressen än de som 
inte hade förlorat arbetet. Det var förvisso snarlikt den observation som 
kommunistpartiet gjort tidigare under mellankrigstiden, men analysen var 
nu mer definitiv. Hugo Sillén konstaterade 1932 uppgivet att de arbetslösa 
måste tillbaka till arbetsplatserna innan partiarbetarna kunde få inflytande 
över dem.30 
 Liknande slutsatser hade dragits vid samma tid i kommunistiska par-
tier runt om i världen. Pragkonferensen 1932 markerade att Komintern inte 
längre såg de arbetslösa som den kraft som skulle genomföra revolutionen. 
Kominterns omprioritering medförde att uppbyggandet av arbetslöshets-
föreningar inte längre var prioriterat, även om den kommunistiska interna-
tionella rörelsen inte uttryckligen motsatte sig sådana initiativ.31

 Ett ytterliggare dilemma som det svenska partiets politbyrå uppmärk-
sammade var mer förknippat med situationen i Sverige. Samtidigt som de 
kommunistnära arbetslöshetsföreningarna eftersträvade lättnader för de 
arbetslösa, främst genom att skaffa fram kommunala nödhjälpsarbeten, var 
kommunistpartiet starkt kritiskt mot AK-systemet. Huruvida den kommu-

moe Kirkemol (1979), 31 ff.
�� Se Lorenz, ”Arbeidslöse…” (1983), som bygger mycket av sin studie på Mattick (1973). 

Se även McElligot (1987).
�� ARAB, VPK, politbyråmöte i juli 1932. Se också Fritiof Lagers uttalande vid samma 

möte. Redan efter Berlinkonferensen 1931 hade Paul Thunell dryftat problemen med 
att få de arbetslösa politiskt aktiva. ARAB, VPK, politbyråmöte 21/9 1931.

�0 ARAB, VPK, politbyråmöte i juli 1932. Se även McElligot (1987).
�� Lorenz (1983). Se även Mattick (1973), 112 ff.
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nistiska arbetslöshetsrörelsen skulle agera mot AK var en återkommande 
fråga inom partiets centrala kretsar. Ville man t.o.m. medverka till att starta 
nya blockadaktioner? Frågan var komplex konstaterade politbyrån. I vissa 
fall – särskilt i Norrland – gav AK-arbete lika hög ersättning som på den 
öppna arbetsmarknaden. Var en blockad då tänkbar? Skulle partiet i stället 
eftersträva att arbeten på den öppna arbetsmarknaden omvandlades till 
AK-arbeten? Båda alternativen föreföll orimliga.32 
 Sammantaget kan vi konstatera att intresset inom kommunistpartiet för 
att organisera de arbetslösa minskade betydligt efter sommaren 1932. En re-
solution på partikongressen 1933 anklagade partiets organisationer på vissa 
orter för att ”huvudsakligen inriktat sig på arbetet bland de arbetslösa under 
det arbetsplatserna helt försummats”.33 De arbetslösas centralorganisation 
förefaller ha lagts ned samma år som partikongressen ägde rum. Även om 
det fanns kvar arbetslöshetsföreningar under kommunistisk ledning var det 
initiativ som inte aktivt stöttades från centralt håll inom partiet. 
 I maj 1934 gjorde några kommunister ytterligare en ansträngning att or-
ganisera de arbetslösa. I Växjö avhölls en arbetslöshetskonferens, anordnad 
av kommunister.34 Uppslaget förefaller ha kommit från personer som inte 
fanns i den innersta partikretsen och som sannolikt inte var insatta i den 
förändrade synen på de arbetslösa. Den blockadaktion som konferensen 
beslutade om blev aldrig av och den riksaktionskommitté som beslutades 
om bildades aldrig. Växjökonferensen fick snarast karaktären av en epilog 
för kommunisternas engagemang i arbetslöshetsrörelsen. 
 Trots att arbetslöshetsföreningar inte längre var prioriterade hördes 
beklaganden mot bakgrund av de framgångar partiet hade haft. Gottild 
Ögren i centralkommittén menade med anledning av de arbetslösas sam-
manslutningar:

Vi ha ju gått ifrån föreningsverksamhet på detta område och inskränkt oss till 
aktionskommittéer. Detta kan nog vara bra. Men vi skulle på många platser 

�� ARAB, VPK, politbyråmöte i juli 1932.
�� Kommunistiska Partiets politik. Resolutioner från SKP:s IX kongress februari 1933 

(Stockholm, 1933), 22.
�� Konferensen nämns i FR 15:2 (1934), 457 f. Det finns även en del material i anslutning 

till Kronobergsarkivet, DAF Växjö.
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kunna återupptaga dylika organisationer med tusentals medlemmar. Dessa för-
eningars organisering har många nackdelar. Men där de finnes är det svårt att 
övertyga arbetarna om deras felaktighet.35

Kominterns omsvängning behövde inte heller nödvändigtvis innebära 
att den kommunistiska arbetslöshetsrörelsen lades ner. Exempelvis var 
N.U.W.M. i Storbritannien, en rörelse som stod relativt nära kommunis-
terna, som aktivast några år efter att Komintern inte längre såg de arbets-
lösa som prioriterad grupp.36 
 När Komintern avhöll sin sjunde världskongress 1935 bekräftades om-
svängningen från 1932. Från att tidigare ha utsett socialdemokraterna till 
huvudmotståndare såg man nu ett behov av en kraftsamling mot fascis-
men. En sådan samling behövde stöd från hela arbetarrörelsen, även den 
reformistiska. Det innebar att de arbetslösas särställning i den kommunis-
tiska analysen var borta. Man motsatte sig heller inte nära relationer mel-
lan de arbetslösas organisationer och fackföreningsrörelsen.
 I den utveckling som tecknats för att belysa varför de svenska kommu-
nisterna minskade sitt intresse för de arbetslösa saknas fortfarande ett in-
slag. Det fanns ytterligare ett viktigt skäl till nedprioriteringen. Återigen 
handlar det om LO.

”split och irritAtionsmoment”

Från våren 1929 gick LO och SAP hårdare åt kommunister inom de fackliga 
leden. Syftet var att rensa ut kommunistsympatisörer från de fackliga orga-
nisationerna. Efter påtryckningar från SAP gav LO en tid in på 1930-talet 
kampanjen ännu större betydelse.37 Organisationer som kunde misstän-
kas vara behärskade av kommunister räknades som fackföreningsfientliga 
och motarbetades aktivt. För att ”värna fackföreningsrörelsens enighet 
och styrka” måste, menade LO, ”alla behövliga kraftåtgärder vidtagas för 
att hålla de sillénkommunistiska skadegörarna borta”. Det gällde oavsett 

�� ARAB, VPK, centralkommitténs plenummöte 12–13/1 1935.
�� Bagguley (1991), 85.
�� Schüllerqvist (1992), kap. 12.
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om ”de uppträda som medlemmar av R.F.O. [Röd Facklig Opposition] eller 
under annan skylt”.38 Till ”kommunister under annan skylt” räknade LO de 
kommunistdominerade arbetslöshetsföreningarna.
 Ett sätt för LO att motverka dessa föreningar var att bygga upp egna. 
På en mängd orter fanns i början av 1930-talet två konkurrerande arbets-
löshetsföreningar; en som dominerades av kommunister och en inom den 
fackliga centralorganisationen. Den som befann sig inom fackförenings-
rörelsen bildades som regel som ett svar på den kommunistiska. När t.ex. 
FCO i Göteborg bildade en ny arbetslöshetsförening angavs följande skäl:

Sedan en längre tid tillbaka ha de kommunistiska riktningarna, enkannerli-
gen de sillénkommunistiska, haft en god jordmån för sin politiska propaganda 
bland de stora arbetslöshetsskarorna. Man förstår att under nu rådande förhål-
landen de arbetslösa lätt fångas av alla löften, som man från kommunistiskt håll 
lovar att infria därest man vill stödja dem och deltaga i deras demonstrationer, 
och allt som oftast anordnade resolutionsmöten, vid vilka dessa radikala fras-
makare söka utnyttja stämningen bland de arbetslösa för att komma fackfören-
ingarna och det socialdemokratiska partiet till livs.
 Den politik som kommunisterna för bland de arbetslösa gagnar på intet sätt 
dem som träffats av depressionen och få gå sysslolösa. I stället för att sakligt 
behandla, och inför vederbörande myndigheter framlägga de synpunkter och 
krav som anses vara berättigade försöker kommunistagitatorn utse split och 
irritationsmoment till gagn för deras politiska verksamhet.39

Ett annat sätt var att utestänga kommunister från medlemskap i arbets-
löshetsföreningarna.40 Det kan tilläggas att en liknande utveckling skedde 
i Norge där det efter 1934 bara var möjligt att bli medlem i en arbetslös-
hetsförening om man dessutom var medlem i DNA (Arbeiderpartiet). I 

�� LO:s arkiv, representantskapets möte 10–13/4 1933.
�� RSG, FCO Göteborg, De arbetslösas klubb, möte 4/7 1932. Förutom i Göteborg har 

jag funnit två arbetslöshetsföreningar i Helsingborg, Jönköping, Kiruna, Kubiken-
borg-Skönsmon, Malmö, Mariestad, Stockholm, Strömstad, Skövde, Uddevalla, 
Växjö och Ystad. Sannolikt existerade på de flesta större orter i början av 1930-talet 
under en längre eller kortare period två arbetslöshetsföreningar.

�0 I exempelvis arbetslöshetsföreningen i Uddevalla utestängde FCO alla som inte god-
kände den reformistiska fackföreningsrörelsens grundstadgar. Se Gun Wigström, De 
kallades ”nödisar” (Uddevalla, 1997), 152.
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Storbritannien hade facket redan 1927 börjat vända N.U.W.M. ryggen då 
de ansågs alltför kommunistnära och kommunisterna vid samma tid bör-
jat bygga upp nya fackliga organisationer. En bit in på 1930-talet försökte 
T.U.C – den dominerande fackliga organisationen – bygga upp egna ar-
betslöshetsorganisationer, vilket dock misslyckades.41

 Från LO och socialdemokratiskt håll bedrev man också en intensiv pro-
paganda mot kommunisternas försök att få inflytande över de arbetslösa. 
Tidens förlag gav i början av 1932 ut Sillénkommunisterna – arbetarrörel-
sens förstörare som byggde på ordagranna avskrifter av två kommunistiska 
texter, vilka man menade visade på kommunisternas ”skadliga verksam-
het”. Den ena texten är av särskilt intresse: det cirkulär som kommunist-
partiets Politsekretariat utsände i november 1931 och som behandlar hur 
partifunktionärer skulle bedriva arbetet bland de arbetslösa. Det viktigaste 
för kommunisterna, tolkade man den kommunistiska verksamheten, var 
skapandet av ett ”Sillénmonopol över ledningen av de arbetslösa.”42 Den 
återgivna texten föranledde kritiska kommentarer.

Det har länge observerats att Sillénarna bedrivit en särskild ivrig verksamhet 
bland de arbetslösa. Dessa ha trummats samman till ständiga demonstrationer, 
till upptågsartade besök hos kommunala förtroendemän, företrädesvis social-
demokrater, till sammangaddningar i demonstrationssyfte hos fattigvårdsmyn-
digheter o.s.v. Detta framställes efteråt i Sillénpressen som ”spontana” aktioner 
från de arbetslösas sida. I själva verket är det frågan om på förhand uppgjorda 
planer, som sättas i scen. Ingenting är ”spontant” i den meningen att det utgår 
från de arbetslösa själva. De arbetslösa, som deltaga i Sillénupptågen, äro icke 
endast offer för ett bristfälligt samhällssystem, de äro dessutom lekbollar i bol-
sjevikernas politiska spel mot socialdemokratin.43

Kommunisterna gick till motangrepp. Man kallade LO:s och socialdemo-
kraternas agerande för försök ”att splittra de arbetslösa i inbördes kämpan-
de grupper”, vilket man tillskrev att ”de socialdemokratiska ledarna fruktar 

�� Kaldal (1981), 72; Stevenson & Cook (1977), 147 f & 157 f.
�� Sillénkommunisterna – arbetarrörelsens förstörare (Stockholm, 1932), 66.
�� Ibid., 56.
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en vidare utveckling av de arbetslösas kamprörelse”.44 Vi kan i detta också 
notera att det under dessa år blir svårare att dra en gräns mellan kritik mot 
LO och sådan riktad mot SAP. 
 LO lät sig inte avskräckas utan beställde 20 000 exemplar av Sillénskrif-
ten, vilken kom att färga strategin för att möta kommunisternas initiativ 
bland arbetslösa. På lokal nivå följde angreppen samma mönster och gick 
ut på att kommunisterna var ”nödens ockrare” och ”partipolitiska parasi-
ter”, vilket exempelvis framhölls i Mariestad.45 Utvecklingen i flera arbets-
löshetsföreningar vittnar om att striden många gånger var bitter.
 Den kommunistdominerade arbetslöshetsföreningen i Landskrona av-
slog ett förslag om att gå upp i den fackliga centralorganisationen med 
röstsiffrorna 87–10. Motiveringen var att ett uppgående skulle innebära 
att företrädare för vissa politiska riktningar skulle utestängas från fören-
ingen.46 I Ystad tvingades omkring 125 arbetslösa deklarera sin lojalitet 
med den fackliga centralorganisationen för att få bli medlemmar i den på 
fackligt initiativ nybildade arbetslöshetsföreningen sedan den gamla fram-
fört offentlig kritik mot FCO och därför lagts ner. Endast fem gick med på 
att avge en sådan förklaring.47 I De arbetslösas förening i Södertälje, som 
stod i förbindelse med de fackliga organisationerna, upplevde medlemmar 
att den lokala fackliga centralorganisationen motverkade föreningen så att 
den inte skulle bli ”en maktfaktor att räkna med”.48 På de flesta orter störde 
kommunister möten som ordnades av den arbetslöshetsförening som var 
underställd den fackliga centralorganisationen, vilket ledde till att dörrvak-
ter utplacerades.
 Fackföreningarna var onekligen framgångsrika i sina strävanden att 
begränsa kommunisternas inflytande över de arbetslösas organisationer. 
Många fackliga krafter kunde instämma med styrelsen för arbetslöshets-
föreningen i Helsingborg, där styrelsen konstaterade att bortsett från något 
enstaka intermezzo:

�� Nfl 14/1 1933.
�� Falk (1983), 54 f.
�� AAL, DAF Landskrona, möten 15–16/1 1933.
�� YSA, DAF Ystad, möten under februari och mars 1933.
�� FFS, DAF Södertälje, möte 3/11 1932.
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…tycks det som om de åtgärder, vilka vidtogos av styrelsen föregående verk-
samhetsår i syfte att bringa dem till återhållsamhet och eftertanke, som i poli-
tiskt syfte spekulerat i att uppagitera motsättningar och oro i organisationens 
inre verksamhet, lett till åsyftat resultat. Och ingen kan mer än styrelsen glädja 
sig över, om de som försökt politisera D.O.A.F:s [De organiserade arbetslösas 
förening, förf. anm.] verksamhet, äntligen lärt sig inse, att detta i längden en-
dast hade kommit att skada de organiserade arbetslösas intressen.49

De arbetslöshetsföreningar som stod utanför facklig kontroll och som do-
minerades av kommunister försvann efter en tid, i många fall inom ett år 
efter det att de bildats. I de arbetslöshetsföreningar som befann sig nära 
facket stängdes kommunisterna effektivt ute. Genom att försöka bygga upp 
en arbetslöshetsrörelse utanför de fackliga organisationerna hade kom-
munisterna, tvärtemot deras intentioner, avskärmat de arbetslösa från de 
arbetande. Samtidigt hade den fackliga framgången en baksida. En försvå-
rande faktor för LO, vilken vi ska återkomma till, var att kritiken från de 
arbetslösa ofta hade sitt ursprung bland medlemmar inom den reformis-
tiska traditionen.

sAmmAnfAttninG

En vänsteromläggning inom Komintern och den världsomspännande kri-
sen gjorde att kommunister över hela världen fokuserade mycket kraft på 
de arbetslösas organisationer som utifrån den kommunistiska analysen 
skulle leda kampen för ett nytt samhällssystem. I Sverige var inledningsvis 
kommunisterna onekligen framgångsrika i sin strävan att locka arbetslösa 
till den kommunistiska politiken och de arbetslöshetsföreningar som kom-
munisterna ledde var lyckosamma med att locka arbetslösa sympatisörer. 
En kommunistiskt ledd massarbetslöshetsrörelse var inte en omöjlighet 
som situationen såg ut i början av 1930-talet.
 Samtidigt började man inom Komintern komma till ungefär samma in-
sikter om arbetslöshetens effekter som Jahoda och en del andra forskare 

�� Citatet är hämtat från en verksamhetsberättelse som har skickats till De arbetslösas 
klubb i Göteborg. RSG, FCO Göteborg, De arbetslösas klubb, korrespondens.
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gjorde vid samma tid och svårigheterna att övervinna dessa. Till dessa kan 
tilläggas de problem Komintern uppfattade med att överbrygga klyftan 
mellan de arbetslösa och arbetarna, vilket försvårade möjligheterna att an-
vända de arbetslösa för samhällsomstörtande verksamhet. Detta medförde 
att Komintern omvärderade synen på de arbetslösas organisationers roll i 
den politiska strategin.
 Vi kan också se ett ökat motstånd från LO mot de kommunistiska in-
brytningarna bland de arbetslösa. LO:s kamp mot kommunistiskt infly-
tande samordnades med socialdemokraterna i högre utsträckning än tidi-
gare.
 Sammanfattningsvis kan vi se att reaktionerna från LO och förändrade 
dekret från Komintern gjorde att det aldrig på allvar utvecklades en be-
tydelsefull svensk kommuniststyrd arbetslöshetsrörelse. Den rörelse som 
trots allt fanns i Sverige försvann när arbetslösheten var på sin högsta nivå 
under 1930-talskrisen. 
 Ännu en faktor som hade stor betydelse för möjligheterna att skapa en 
kommunistiskt ledd arbetslöshetsrörelse var splittringen inom den svens-
ka vänstern. Kommunisternas intresse och framgångar med att bygga en 
arbetslöshetsrörelse noterades av den gruppering som lämnade Komintern 
1929. Till den ska vi vända nu.
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Radikalerna, 1930–33

En förklaringsfaktor bakom kommunistgernas framgångar bland de ar-
betslösa under 1930-talets inledande år var AK-politikens tilltagande re-
striktivitet. Medan över 52 000 arbetslösa totalt fått understöd 1922 fick 
år 1930 färre än 6 000 hjälpsökande någon statlig eller kommunal hjälp. 
Minskningen kan inte bara ses i ljuset av förändringar på arbetsmarkna-
den.�

 Vid sidan om kommunisterna fanns det också andra på vänsterkanten 
som inriktade en stor del av sin verksamhet mot arbetslöshetsrörelsen. 
Syndikalisterna och socialisterna, varav de senare brutit med de komin-
terntrogna kommunisterna 1929, gjorde under de första åren av 1930-talet 
gemensam sak för att få inflytande över de arbetslösas organisationer. Den 
syndikalistiska och socialistiska delen av arbetslöshetsrörelsen kom att ut-
vecklas parallellt med den kommunistiska och utgjorde ett radikalt alter-
nativ till denna. Dess utveckling kom också att påverkas av delvis andra 
faktorer än den kommunistiska. 
 Efter den kommunistiska partisprängningen visade socialisterna inte 
alls samma intresse för de arbetslösas organisationer som kommunisterna, 
vilka redan vid den första partikongressen efter splittringen pekat ut de 
arbetslösas organisationer som prioriterade i partiarbetet. Socialisterna å 
sin sida vände sig snarast till landsbygdens fattiga.
 Vid partisprängningen hade partiets olika organ övergått i antingen 
kommunisternas eller socialisternas händer. De ledande partimedlemmar-
na inom De arbetslösas centralkommitté, som bildats under blockaden av 
Ulricehamnsbanan, hade gått till socialisterna och följaktligen hade kom-
mittén hamnat under socialistisk kontroll. Intresset från socialisternas sida 

� Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925–1934 (1937), 429.
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var dock svalt; sedan Ulricehamnsblockaden upphört förbereddes t.o.m. en 
avveckling av verksamheten i centralkommittén. Det var inte förrän hösten 
1930 som socialisterna började rikta blickarna mot de arbetslösa. Det sked-
de efter det att partiet noterat kommunisternas framgångar. Den nyblivne 
ordföranden Karl Kilbom menade vid ett möte med partiets arbetsutskott 
att hela partiapparaten måste inriktas på arbetslöshetsfrågan.2

 Förutsättningarna för socialisterna att ta upp kampen mot kommunis-
terna om de arbetslösa var blandade. Å ena sidan var partiet efter tudel-
ningen betydligt större än det kvarvarande kommunistpartiet. Å andra 
sidan var relationerna de motsatta när det gällde ungdomarna, som drab-
bades av arbetslöshet i högre utsträckning än andra grupper. Dessa hade i 
mycket stor utsträckning gått till kommunisterna.�

 Socialisternas ökade prioritering av arbetslöshetsfrågan innebar att De 
arbetslösas centralkommitté fick nytt liv. Även syndikalisterna, som var 
försvagade jämfört med vid deflationskrisen tio år tidigare, ansåg uppen-
barligen att de hade något att vinna på att återuppliva organisationen och 
anslöt sig till arbetet i kommittén. Att fastställa den utvecklingslinje som 
De arbetslösas centralkommitté kom att ta under inledningen av 1930-talet 
är syftet med detta kapitel.

upptAkt

Det var inte självklart att socialisterna skulle försöka gå i bräschen för de 
arbetslösas sammanslutningar. En skeptiker inom partiets arbetsutskott 
pekade vid samma möte på tidigare svårigheter och att man därför måste 
”förstå betydelsen av att gå ut på gatan med dessa förtvivlade arbetslösa”.4 
Men det var Kilboms åsikter som vann gehör. De arbetslösas organisatio-
ner kom att inta en betydelsefull roll i socialisternas arbete under de första 
åren av 1930-talet. 

� ARAB, Socialistiska partiet (arbetarnas och jordfolkens förbund), AU-möte 2/10 
1930.

� Kennerström (1974), 26 f.
� ARAB, Socialistiska partiet (arbetarnas och jordfolkens förbund), AU-möte 2/10 

1930.
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 De arbetslösas centralkommitté, precis som den kommunistiska mot-
svarigheten, saknade officiell koppling till moderorganisationerna. I stället 
menade socialisterna att arbetslöshetsfrågan var partiöverskridande, vilket 
centralkommittén ständigt upprepade i början av 1930-talet. Ett skäl var 
att annars riskerade man att dra på sig angrepp från LO. Men det var ingen 
tvekan om vilka grupperingar som bestämde. När styrelsen för central-
kommittén skulle utses efter den kommunistiska partisprängningen utsågs 
syndikalisterna John Andersson och Elis Karlsson till ordförande respek-
tive sekreterare, medan socialisternas intressen bevakades av Emil Anders-
son och kassören Fritz Sköld. 
 Centralkommittén var i början av 1930-talet inte någon verklig riksorga-
nisation för arbetslöshetsföreningar i landet. Liksom för den kommunistis-
ka De arbetslösas centralorganisation var dess viktigaste uppgift att sprida 
moderorganisationernas synsätt i arbetslöshetsfrågan. Mest uppmärksam-
het väckte De arbetslösas centralkommitté genom att anordna 30-talskri-
sens två stora arbetslöshetskonferenser. Dessa kom i mångt och mycket att 
avspegla kommitténs utveckling under åren 1930–33.

det ArbetAnde folkets Aktionskonferens 1930

Med socialisterna som pådrivande kraft beslutade De arbetslösas central-
kommitté hösten 1930 att genomföra en ny nationell arbetslöshetskonferens 
i Stockholm. Huvudfrågorna var kampen mot AK-systemet, krav på en för-
delning av arbetstillfällena samt en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
 Tiden fram till konferensen präglades av LO:s missnöje med det socia-
listisk-syndikalistiska initiativet. I ett cirkulär anklagade LO De arbetslösas 
centralkommitté för att ”operera vid sidan om den legitima, ansvarskän-
nande arbetarrörelsen” och uppmanade sina medlemsföreningar att inte 
skicka några representanter.5 I Folkets Dagblad Politiken försvarade sig 
socialisterna mot angreppen genom att hävda att konferensen bara skulle 
ägna sig åt arbetslöshetsfrågan, inte partipolitik.6

� LO:s cirkulär 703, 28/10 1930. När frågan diskuterades vid i LO:s landssekretariat 
tog man kraftigt avstånd från konferensen. LO:s arkiv, Landssekretariatets protokoll, 
möte 27/10 1930.

� FDP 28/10 1930.
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 Även om LO starkt motsatte sig socialisternas och syndikalisternas ini-
tiativ bland de arbetslösa så var det inte med samma intensitet som man 
motarbetade kommunisternas engagemang. Det berodde sannolikt på att 
kommunisterna sågs som ett större hot då de mer aggressivt ansågs mot-
arbeta LO. Relationerna till LO blev inte heller lika betydelsefulla för De 
arbetslösas centralkommitté som för den kommunistiska De arbetslösas 
centralorganisation. 
 Då arbetslöshetskonferensen öppnade i december 1930 i Folkets Hus 
i Stockholm fanns ombud från tolv lokala FCO, 70 fackföreningsavdel-
ningar, 154 syndikalistiska lokala samorganisationer samt trettio arbetslös-
hetsföreningar. Tillsammans ska de enligt egna uppgifter ha representerat 
omkring 100 000 personer.7 Till skillnad från arbetslöshetskonferensen 
1927 var det denna gång ett avsevärt större antal representanter från fack-
föreningsrörelsen och betydligt färre från arbetslöshetsföreningar. 
 Att så många fackföreningar mött upp var också ett resultat av att konfe-
rensen hade som målsättning att överbrygga den tidigare klyftan mellan de 
arbetslösa och de arbetande, vilket också antyddes av dess motsägelsefulla 
namn: Det arbetande folkets aktionskonferens. Det låga antalet närvarande 
arbetslöshetsföreningar ska ses som ett uttryck för att föreningar lagts ner i 
Ulricehamnsblockadens spår och att arbetslöshetens omfattning fortfaran-
de var relativt låg. Sannolikt hade många också avstått efter LO:s klargö-
rande av sin negativa inställning till sammankomsten. Enligt arrangörerna 
hade dessutom ett 80-tal organisationer angett ekonomiska skäl för att inte 
delta.8 Möjligen angav organisationerna ekonomiska skäl när man egent-
ligen inte ville stöta sig med LO.
 Den syndikalistiske redaktören Albert Jensen inledde konferensen med 
ett tal över rationaliseringen och dess konsekvenser. Det var rationalise-
ringen som gjort arbetslösheten till en permanent företeelse i samhället, 
menade han. Tidigare arbetslöshetsperioder hade varit av säsongs- och 

� Till kamp mot A.K. Protokoll förda vid Det Arbetande Folkets Aktionskonferens i 
Stockholm den 13 och 14 dec. 1930 (Stockholm, 1931), 29 & 62. Som Soc-D 17/1 1933 
påpekar fanns det risk för att många personer var medlemmar både i de deltagande 
arbetslöshets- och fackföreningarna.

� Till kamp mot A.K… (1931), 29.
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konjunkturkaraktär. Att koppla arbetslösheten till teknikutvecklingen inom 
produktionen visste man inom centralkommittén var populärt. Även i bör-
jan av 1930-talet fanns det många arbetslösa som delade Jensens synsätt, 
inte minst bland dem som var aktiva inom de arbetslösas organisationer 
runt om i landet. Ofta framfördes en önskan om att se den tekniska ut-
vecklingen kopplad till en arbetstidsförkortning. Genom att dela arbetstill-
fällena skulle de negativa effekterna av den tekniska utvecklingen dämpas. 
Det menade även Jensen. Enligt honom var inte rationaliseringen ”i och för 
sig något ont.” Tvärtom var det ett sätt att höja det samhälleliga välståndet. 
Genom att utvidga produktionsvolymen kunde man inom 100 år räkna 
med en höjning av levnadsstandarden med fyra till åtta gånger. Problemet 
var ändå att alla inte fick del av det välstånd som maskinerna skapade. Det 
skulle, lät Jensen förstå, i viss mån lösas genom förkortad arbetstid.9

 Men det var inte den tekniska utvecklingen som konferensen kom att 
handla om. Inte heller var det relationerna till LO, som ju präglat nästan 
alla tidigare sammankomster. Det som kom att bli huvudtemat anas i det 
hälsningsanförande som hölls av ordföranden i De arbetslösas centralkom-
mitté, syndikalisten John Andersson. Han uttryckte önskemål om att kon-
ferensen skulle präglas av enighet. Arbetslöshetsfrågan pockade på en bred 
politisk lösning, menade han. ”Vid denna konferens måste vi lägga bort de 
inre stridigheterna, här äro vi icke kommunister, syndikalister, socialdemo-
krater o.s.v., utan nu skola vi behandla frågan som arbetare, som en klass 
med identiska intressen i detta fall.”10 Anderssons anförande visar att ar-
rangörerna hade fruktat en politisering av konferensen. Trots hans önskan 
var det politisk splittring som kom att sätta sin prägel på konferensen. 
 Flera talare framförde, precis som vid tidigare konferenser, beklagan-
den över bristande förståelse för de arbetslösas situation som de upplevde 
fanns bland de arbetande. Andra var mer konkreta och kritiserade LO och 
socialdemokraterna. Även ordföranden John Andersson tillhörde dem 
som, märkligt nog med tanke på hans öppningstal, föll in i kören. Han kri-
tiserade den metod som ”det reformistiska lägret” använt för att motarbeta 
konferensen.11 
� Ibid., 14 ff.
�0 Ibid., 3 f.
�� Ibid., 3.
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 En ännu tydligare splittringslinje gick mellan å ena sidan de syndikalister 
och socialister som organiserat konferensen och å andra sidan de kom-
munister vilka deltog som representanter för flera av arbetslöshetsfören-
ingarna. Denna splittring var inte oväntad. Redan före konferensen hade 
socialisterna hyst en rädsla för att den skulle tas över av kommunisterna.12 
Sprickan framskymtade på i stort sett varje punkt under konferensen. En 
deltagare konstaterade att farhågorna om att konferensen skulle bli till ett 
politiskt slagsmål tyvärr delvis besannats.13 Exempelvis föreslog kommu-
nisterna, i uppenbart syfte att störa samarbetet mellan socialisterna och 
syndikalisterna, ett sympatiuttalande för Sovjetunionen. Ett sådant förslag 
var socialisterna pressade att anta, vilket konferensen gjorde med 49 rös-
ter mot 42. De som röstat mot sympatiuttalandet var syndikalisterna vilka 
omöjligen skulle kunna uttrycka sympati för Sovjetunionen. John Anders-
son krävde att konferensen även skulle uttala sig för fängslade syndikalister 
i Sovjetunionen. Resultatet blev att hela frågan försköts till redaktionskom-
mittén för att inte dyka upp igen.14

 Det fanns skillnader mellan kommunisterna och socialisterna-syndika-
listerna vad gällde relationerna till de arbetslösas organisationer. De flesta 
föreningar där socialister och syndikalister hade inflytande var i kontakt 
med LO. Det var något som kommunisterna varken eftersträvade eller 
hade möjlighet till. Bakom splittringen fanns också två olika analyser av 
den pågående recessionen. För kommunisterna var krisen ett tecken på att 
en revolutionär period inträtt. De arbetslösas organisering var därför en 
del i den förestående samhällsomdaningen. Den syndikalist-socialistiska 
grupperingen trodde inte att krisen omedelbart var på väg att övergå i det 
kapitalistiska systemets kollaps. Organiseringen av de arbetslösa var därför 
inte direkt revolutionär. I praktiken innebar det att de krav som arbets-
löshetskonferensen kunde ställa måste vara genomförbara även under det 
rådande systemet. För kommunisterna fanns inga sådana begränsningar.
 Även slutmanifestet på Det arbetande folkets aktionskonferens 1930 vål-
lade därför strid mellan de två grupperingarna. Det förslag till uttalande 

�� Kennerström (1974), 71.
�� Till kamp mot A.K… (1931), 41.
�� Ibid., 28.
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som De arbetslösas centralkommitté stod bakom bestod av tidigare fram-
förda synsätt men i nya formuleringar, som att arbetslösheten var det mest 
”skrämmande hungerspöket” och att samhället lämnade de arbetslösa ”åt 
kroppslig och själslig undergång”. Arbetslösheten var vidare en frukt av det 
kapitalistiska systemet och förväntades öka ytterligare. Krav ställdes att 
AK skulle slopas och att avtalsenliga löner utbetalas. En arbetslöshetsför-
säkring ansågs också nödvändig. Dessutom framfördes krav på förkortad 
arbetstid.15

 Mot detta ställdes ett kommunistiskt förslag. Innehållet var snarlikt det 
socialist-syndikalistiska. Skillnaderna var att kommunisterna underströk 
bibehållen lön som en förutsättning för en arbetstidsförkortning.16 I kom-
munisternas förslag framfördes även stark kritik mot socialdemokraterna 
och LO – vilket socialisterna och syndikalisterna undvek. Den centrala roll 
som kommunisterna gav de arbetslösa i den övergripande politiska kam-
pen framskymtade också. ”Kampen för arbete och bröd åt de arbetslösa” 
var, hette det i kommunisternas förslag, ”en fråga som måste ställas i mitt-
punkten för hela arbetarklassens kamp.”17

 Socialisterna och syndikalisterna var som väntat i majoritet och redak-
tionskommitténs förslag kunde räkna in 113 röster. Det kommunistiska fick 
26 röster.18 
 Det fanns ämnen som bara i liten utsträckning berördes vid rikskonfe-
rensen. Några talare hade förvisso nämnt blockader av nödhjälpsarbeten, 
men i slutmanifestet fanns det bara omnämnt som något som kunde på-
börjas på platser där man i tillräcklig grad kunde räkna med stöd från fack-
föreningarna. Konferensmajoriteten ansåg, medveten om bristen på stöd 
från LO, att det inte fanns något utrymme för en ny stor aktion. En blockad 
hade däremot blivit omnämnt i det kommunistiska förslaget.19 Konferen-
sen diskuterade heller inte hungermarscher, förutom i det kommunistiska 
förslaget till uttalande – vilket är märkligt då kommunistpartiet själva inte 
�� Ibid., 45 ff.
�� En arbetstidsförkortning som innebar sänkt lön kunde tolkas som att det var arbe-

tarna som var orsak till arbetslösheten. Nfl 18/1 1933.
�� Till kamp mot A.K… (1931), 24 ff.
�� Ibid., 50.
�� Ibid., 27.
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var intresserade av att anordna hungermarscher. Sådana aktioner hade 
även socialisterna tidigare avfärdat med att man inte ville att ”de arbets-
lösa travar vägarna fram”.20 Inte heller diskuterade man på konferensen att 
utvidga De arbetslösas centralkommitté till en verklig riksorganisation för 
arbetslösa, trots att många arbetslöshetsföreningar uttryckte önskemål om 
det.
 Centralkommittén kan inte ha varit särskilt nöjd med den utveckling 
som arbetslöshetskonferensen hade tagit. Konferensen hade minst av allt 
präglats av den enighet som man hade hoppats på. Visserligen hade kom-
munisterna bara förfogat över en minoritet av rösterna, men hade ändå 
kunnat visa på de egna ståndpunkterna och t.o.m. lyckats slå in en kil mel-
lan de två moderorganisationerna inom centralkommittén.
 Efterspelet var snarlikt det som följt på tidigare konferenser. Deputa-
tioner sändes till LO och regeringen, men uppvaktningarna gav inte heller 
denna gång något avtryck. Bemötandet från Edvard Johansson, som över-
tagit ordförandeskapet i LO efter Arvid Thorbergs bortgång 1930, uppfat-
tade deputationen som präglad av ”total liknöjdhet”.21 
 Efter konferensen ökade arbetslösheten i rask takt. Trots det höll De 
arbetslösas centralkommitté åren 1931 och 1932 inga nya nationella arbets-
löshetskonferenser. Besvikelsen med den första var sannolikt därtill alltför 
stor. I stället bedrev kommittén en intensiv verksamhet med distriktskon-
ferenser, demonstrationer, möten och uppvaktningar, framför allt på regio-
nal och lokal nivå. 

yttre och inre splittrinG

Det var konkurrensen med kommunisterna som utmärkte De arbetslösas 
centralkommitté åren efter arbetslöshetskonferensen 1930, med ständiga 
konfrontationer mellan grupperna. Om den ena organisationen tog ett ini-
�0 ARAB, Socialistiska partiet (arbetarnas och jordfolkens förbund), AU-möte 2/10 

1930. Till kamp mot A.K… (1931), 26.
�� Deputationen uppvaktade också syndikalistiska SAC. Mottagandet där hade enligt 

deputationens rapport varit desto mer positivt, vilket inte var förvånande eftersom 
syndikalisterna ingick i centralkommittén. Till kamp mot A.K… (1931), 53 ff. Se också 
FDP 16/12 1930. 
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tiativ till ett möte, en demonstration eller en distriktskonferens, gjorde den 
andra snart likadant och förlade ofta aktiviteten i anslutning till motparten. 
De störde också återkommande varandras möten. I praktiken inriktade sig 
de olika fraktionerna på att motverka varandra, snarare än att bygga upp 
egna organisationer. Konfrontationerna var framför allt koncentrerade till 
Stockholm, vilket förhindrade att organisationerna fick någon större bety-
delse utanför huvudstadsområdet under arbetslöshetsåren 1931–32. 
 Den skarpa konkurrensen mellan de två centralorganisationerna, som 
dessutom bar snarlika namn, måste ha tett sig förbryllande för många ar-
betslösa. Förvirringen bekräftas också i skrivelser från arbetslöshetsfören-
ingar till centralorganisationerna. Många uppfattade sannolikt de två orga-
nisationerna som en och samma.
 Vilken politisk gruppering som hade mest framgångar är omöjligt att 
fastställa mer precist. Såväl kommunisterna som socialisterna gick kraftigt 
framåt i stadsfullmäktigevalen 1934 och sammantaget närmast fördubb-
lade sin röstandel. Kommunisterna, som var det mindre partiet, närmast 
tredubblade sitt röstantal.22 Det skulle kunna vara en fingervisning om att 
det var kommunisterna som tog hem de största vinsterna i arbetslöshets-
frågan. 
 En allvarligare spricka utvecklades år 1932 inom De arbetslösas central-
kommitté. Den ledde så småningom fram till att syndikalisterna lämnade 
kommittén. Tiden fram till det att syndikalisterna lämnade centralkommit-
tén präglades av att båda huvudorganisationerna räknade på hur mycket de 
hade vunnit genom samarbetet i förhållande till motparten. För SAC föll 
kalkylerna några år in på 1930-talet inte längre ut på plussidan. 
 Den direkta orsaken till SAC:s uttåg var att en av socialisternas repre-
sentanter i centralkommittén, Emil Andersson, som i detta läger hade ett 
särskilt ansvar för arbetslöshetsfrågan, i slutet av 1931 hade utarbetat ett 
förslag till uttalande som den socialistiska partistyrelsen godkänt. I utlåtan-
det uppmanade centralkommittén bl.a. till utomparlamentariska aktioner i 
form av dagliga demonstrationer utanför kommunala myndigheter och till 
att slå läger utanför dessa om man inte fick komma till tals. När uttalandet 
sändes tillbaka för publicering i Folkets Dagblad backade socialisterna och 

�� Kennerström (1974), tabell 7C, 224.
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menade att utlåtandet präglades av kommunisternas retorik. Socialisterna 
vägrade därför att offentliggöra det. SAC tolkade det som att socialisterna 
använde verksamheten i centralkommittén till partisyften och valde därför 
att lämna kommittén.23

 Socialisterna lade inte ned De arbetslösas centralkommitté efter syndi-
kalisternas uttåg. Verksamheten var så viktig att de valde att själva besätta 
de styrelseplatser som blivit vakanta. I början av 1933 genomförde central-
kommittén en ny nationell arbetslöshetskonferens i Stockholm, denna gång 
under benämningen Arbetarklassens rikskonferens. Även om det var okänt 
för organisatörerna sammanföll mötet med den tidpunkt då arbetslösheten 
var som högst under 1930-talskrisen. Att mötet förlades till januari 1933 be-
rodde på att riksdagens öppnande vid samma tid ansågs vara ett bra tillfälle 
att sätta press på socialdemokraterna i arbetslöshetsfrågan. Konferensens 
huvudkrav var snarlika dem från konferensen 1930; att riksdagen under 
året skulle genomdriva en effektiv arbetslöshetsförsäkring och avskaffa 
AK-systemet.

ArbetArklAssens rikskonferens 1933

Ombuden representerade denna gång sex lokala fackliga centralorganisa-
tioner, 52 fackföreningsavdelningar, sex syndikalistiska lokala samorganisa-
tioner, elva verkstadsklubbar, två fristående fackföreningar och inte mind-
re än 75 arbetslöshetsföreningar.24 Sammanlagt mötte 214 ombud upp på 
konferensen. Betydligt fler arbetslöshetsföreningar deltog således vid ar-
betslöshetskonferensen 1933 än vid sammankomsten tre år tidigare. Mötet 
1933 blev, räknat i antal representerade arbetslöshetsföreningar och del-
tagande ombud, den största av mellankrigstidens arbetslöshetskonferen-
ser. Bland de medverkande föreningarna fanns bland annat en Arbetslösa 
kvinnor som ska ha haft 438 medlemmar och skickade tre representanter. 

�� Utvecklingen finns återgiven i Kennerström (1974), 73 ff. För en utveckling av socia-
listernas kritik av kommunisternas arbete bland arbetslösa se FDP 1/3 1930.

�� ARAB, De organiserade arbetslösas centralorganisation, Protokoll fört vid Arbetar-
nas Rikskonferens i Stockholms Konserthus Lilla salen den 14–15 jan. 1933. I den 
efterföljande texten är materialet hämtat från denna källa.
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Därutöver medverkade bl.a. en Skånedistriktets arbetslösas föreningar som 
ska ha haft 15 000 medlemmar i sina 40 medlemsorganisationer. Påfallande 
många arbetslöshetsföreningar kom från Stockholmsområdet med flera 
tusen medlemmar sammantaget. Där fanns också arbetslöshetsföreningar 
utanför Stockholm och Skåne, bl.a. Mora De arbetslösas förening med 388 
medlemmar, Söderhamns skärgårds arbetslösas förening med 247 medlem-
mar, Karlskrona De arbetslösas förening med 550 medlemmar, Tidaholms 
De arbetslösas förening med 325 medlemmar för att nämna några.25

 I jämförelse med den konferens som De arbetslösas centralkommitté an-
ordnat tre år tidigare deltog färre syndikalistiska samorganisationer, vilket 
med tanke på att syndikalisterna lämnat centralkommittén får betraktas 
som logiskt. 
 I anslutning till konferensen genomförde arrangörerna en undersökning 
av ombudens politiska hemvist. Av de 194 ombud som svarade var 118 so-
cialister, tretton syndikalister, åtta socialdemokrater och 55 kommunister. 
Konferensen hade en förväntad vänsterprägel med socialisterna i majori-
tet. Något annat var inte heller att vänta då partiet styrde De arbetslösas 
centralkommitté. Att 55 kommunister fanns närvarande ska ses som ett 
tecken på att många arbetslöshetsföreningar som skickat representanter 
till konferensen var kommunistdominerade.
 Från centralkommitténs sida hoppades man på större enighet än vid 
sammankomsten 1930. Med tanke på den splittring som föregått även den 
senare konferensen var det en förhoppning som rimligen borde ha varit svår 
att förverkliga. För att ändå öka möjligheterna lät socialisterna den kommu-
nistiske riksdagsmannen Hilding Hagberg ingå i redaktionskommittén.
 Konferensen inleddes med ett tal av socialisten August Spångberg som 
handlade om arbetslöshetens nya karaktär. Några konkreta krav som 
Spångberg framförde var arbetslöshetsförsäkring och exportkrediter till 
Sovjetunionen. På lång sikt kunde dock en lösning av arbetslöshetsfrågan 
endast ske genom en övergång till en socialistisk planhushållning. Den and-
re inledningstalaren, Gustav Sjöström, också han socialist, framhöll slo-
pandet av AK och att nödhjälpsarbeten skulle utföras enligt avtalsenliga 
löner.

�� Samtliga medlemsuppgifter kom från föreningarna själva. 
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 Ett tema som åter dök upp på konferensen var relationerna till LO. 
Liksom vid konferensen 1930 hade konferensens upptakt präglats av  
LO:s missnöje med arrangemanget. I exempelvis Södertälje hade arbetslös-
hetsföreningen uppfattat att den lokala fackföreningsorganisationen hotat 
dem: om den sände ombud till konkurrensen skulle facket ”draga sig ifrån” 
föreningen. Trots det valde man att skicka två ombud med motiveringen 
att det var de arbetslösa som i första hand skulle diskutera arbetslöshets-
problemet.26 En deltagare från Sundbyberg menade att de arbetslösa fått 
föra kampen på två fronter, dels mot ”fackföreningspåvarna”, dels mot de 
kommunala myndigheterna. De förra måste, enligt honom, bekämpas för 
att bättre kunna tillvarata för de arbetslösas intressen. Ett ombud från 
Stockholm syftade på fackföreningarna när han menade att den arbetslöse 
genom den långa tiden av sysslolöshet blev ”ställd utanför den organisa-
tion man tillhör moraliskt sett, och man blir ställd inför den situationen att 
massan blir delad i två hälvter, arbetande och arbetslösa”.27

 Trots kritiken mot LO fick viljan till enighet större genomslag vid konfe-
rensen. Det framfördes exempelvis mildare kritik mot socialdemokraterna 
än tidigare. Inte heller var kritiken mot LO ett lika dominerande inslag. 
Trots en del motsättningar mellan i första hand socialister och kommunis-
ter var tonen annorlunda jämfört med konferensen 1930. Attitydföränd-
ringen syns även i kommunisten Hilding Hagbergs tal då han uppmanade 
deltagarna att bortse från det som skilde dem och i stället ”förenas i de 
krav som är gemensamma”. Kommunisternas mer försonande inställning 
ska ses till bakgrund av den omvärdering Komintern gjort av de arbetslösas 
revolutionära potential. Omvärderingen var med all sannolikhet okänd för 
socialisterna och syndikalisterna vid konferensen.
 Konferensen lyckades heller inte denna gång enas om ett gemensamt 
utlåtande. I stället presenterade Hagberg ett eget förslag. Detta var troligen 
mest framtaget för syns skull då det var i det närmaste identiskt med den 
övriga redaktionskommitténs. Den enda betydelsefulla skillnaden var att 

�� FFS, DAF Södertälje, möte 5/1 1933. 
�� ARAB, De organiserade arbetslösas centralorganisation, Protokoll fört vid Arbetar-

nas Rikskonferens i Stockholms Konserthus Lilla salen den 14–15 jan. 1933. I den 
efterföljande texten är materialet hämtat från denna källa.
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Hagberg som en vinterhjälp ville att riksdagen skulle ställa sig bakom en 
utbetalning av 50 kr till varje arbetslös. Han kunde heller inte acceptera 
att man i en offentlig resolution accepterade en arbetsfördelning utan att 
samtidigt diskutera lönekompensation. Redaktionskommitténs, d.v.s. so-
cialisternas, förslag vann omröstningen med 128 röster mot 57 för kom-
munisternas.
 Innehållsmässigt upprepade resolutionen mycket som framförts tidi-
gare: ett avskaffande av AK, förkortad arbetstid, obligatorisk arbetslöshets-
försäkring och en övergripande kamp mot kapitalismen. Nya inslag var att 
manifestet önskade en sänkning av folkpensionsåldern från 67 till 60 år (för 
att dela arbetstillfällena), lagstadgad semester på minst 15 dagar och anslag 
till kommunerna för yrkesskolor åt ungdomar.
 Dagen efter konferensen var det dags för den sedvanliga uppvaktnings-
rundan. Denna gång var det bland annat socialminister Gustav Möller som 
besöktes. Bemötandet beskrevs i deputationens rapport i samma nedslå-
ende termer som tidigare uppvaktningar.
 Mer intressant var utvecklingen inom ledningen för De arbetslösas cen-
tralkommitté. Ledningen, som före konferensen varit helt socialiststyrd, 
omvaldes. Dessutom utvidgades den med en socialdemokrat och en par-
tilös. En syndikalist valdes också in. Syndikalisterna i Stockholm fick dess-
utom möjlighet att senare utse ytterligare en styrelsemedlem. Dock valdes 
inte någon kommunist in i ledningen – tydligen var rivaliteten mellan so-
cialister och kommunister alltför stark för det.
 Den enighet som De arbetslösas centralkommitté hade hoppats på hade 
vid konferensen till stora delar uppnåtts. Socialisterna såg också konferen-
sen 1933 som synnerligen lyckad. Den betecknades t.o.m. som den bästa 
som centralkommittén någonsin hållit, och inom partiledningen var man 
helt inställd på att förverkliga de paroller som konferensen antagit. Det ta-
lades om att genom arbetslöshetsfrågan vinna nya medlemmar i stort antal 
bland de arbetslösa. Man var nu helt inställd på att bygga upp en verklig 
riksorganisation. Motivet var i första hand att isolera kommunisterna från 
de arbetslösa.28

�� ARAB, Socialistiska partiet (arbetarnas och jordfolkens förbund), AU-möte 17/1 
1933.
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Trots att socialisterna uttryckte tillfredsställelse med arbetslöshetskonfe-
rensen 1933 och att man efter denna ville bygga upp en nationell arbetslös-
hetsorganisation försvann De arbetslösas centralkommitté redan samma år. 
Det sista som hördes av den var ett tryck under sommaren 1933.29 Liksom 
hos kommunisterna försvann socialisternas intresse för de arbetslösas or-
ganisationer vid den tidpunkt då Sverige hade högst arbetslöshet under 
1930-talskrisen. Vad som är anmärkningsvärt med centralkommitténs för-
svinnande är att något formellt beslut om upplösning aldrig fattades och 
att socialisterna haft omfattande planer för hur man skulle utveckla verk-
samheten.
 En tänkbar anledning till att De arbetslösas centralkommitté lades ned 
var de ekonomiska problem som organisationen brottades med, något 
som sociologen Bernt Kennerström uppmärksammat. Organisationen var 
svårt belastad av skulder och hade inte ens råd att trycka handlingarna från 
konferensen 1933.30 Kennerströms analys ger säkert en del av svaret, men 
med tanke på att det ligger i sakens natur att organisationer relaterade till 
arbetslösa brottas med ekonomiska svårigheter kan det inte ha varit den 
enda anledningen till att centralkommittén upplöstes.
 En ytterligare anledning förefaller ha varit de problem som följde med 
att leda de arbetslösa. Efter konferensen 1933 tvingades man i socialisternas 
arbetsutskott konstatera, precis som kommunisterna tidigare gjort, att det 
var svårt att få partifolk ute i landet att ställa sig i spetsen för de arbets-
lösa.31 Det är inte svårt att göra en vidare koppling till den samtida arbets-
löshetsforskningen och dess konstaterande att desperation och nyckfull-
het följde med förlusten av lönearbetet, vilket gjorde de drabbade svåra att 
kontrollera på ett effektivt sätt. En annan och kanske viktigare koppling går 
till LO:s allt starkare motarbetande av icke-socialdemokratiska arbetslös-
hetsföreningar.
 Det avgörande skälet till att kommittén försvann var säkerligen ändå 

�� ARAB, De organiserade arbetslösas centralorganisation, Folkets Midsommar (1933).
�0 Enligt Kennerström (1974), 78.
�� ARAB, Socialistiska partiet (arbetarnas och jordfolkens förbund), AU-möte 17/1 

1933.
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kommunisternas minskade intresse för de arbetslösas organisationer. För 
socialisterna hade engagemanget bland de arbetslösa hela tiden varit starkt 
kopplat till de kommunistiska initiativen och de framgångar dessa rönt. 
Även efter arbetslöshetskongressen 1933 uppmärksammade en ledamot 
i socialisternas arbetsutskott att ”sillénarna måste isoleras från arbetslös-
hetsföreningarna, annars splittras dessa”.32 När socialisterna så småningom 
uppdagade att man från kommunistiskt håll inte längre hade samma enga-
gemang för de arbetslösas organisationer försvann sannolikt det viktigaste 
incitamentet för att bygga upp en egen arbetslöshetsrörelse. 
 Inga försök gjordes att återuppliva den insomnade De arbetslösas cen-
tralkommitté. Efter konferensen i början av 1933 väckte arbetslöshetsfrågan 
förvånansvärt liten uppmärksamhet på centralt håll bland socialisterna, 
liksom hos syndikalisterna. Den kraft och prestige som socialisterna satsat 
i arbetslöshetsfrågan och den snabba reträtten från frågan bidrog möjligen 
till partiets korta historia. Redan 1937 upplöstes partiet.33

sAmmAnfAttninG

För möjligheterna att bygga upp en socialistisk och syndikalistisk arbets-
löshetsrörelse framstår tre faktorer som begränsande. Det ena var konkur-
rensen med kommunisterna som tog mycket kraft i anspråk och det andra 
var den interna splittringen mellan huvudorganisationerna. Till skillnad 
från kommunisterna förefaller åtminstone socialisterna haft en tilltro att 
de skulle kunna leda de arbetslösa. D.v.s. de såg sig inte begränsade av ar-
betslöshetens effekter på den enskilde på samma sätt som kommunisterna. 
Samtidigt var kommunisternas framgångar bland de arbetslösa sannolikt 
större. En tredje faktor som måste beaktas är relationerna till LO, där den 
dominerande fackliga organisationen med ökande kraft motsatte sig vän-
steropposition inom arbetslöshetsföreningarna. Men även om LO motver-

�� Ibid. 
�� Varför socialisterna försvann är ett huvudtema i Kennerströms avhandling. Han 

argumenterar för att kommunisterna efter 1935 förändrade sin inställning till fack-
föreningarna, vilket gjorde att det politiska utrymme som funnits för socialisterna 
försvann.
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kade det socialist-syndikalistiska engagemanget bland de arbetslösa var det 
aldrig med samma kraft som man motverkade kommunisterna.
 Ungefär samtidigt som kommunisternas försök att bygga en kommunis-
tiskt ledd arbetslöshetsrörelse lades ned slutade även de socialistiska försö-
ken. Då hade redan syndikalisterna lämnat samarbetet. Liksom hos kom-
munisterna försvann socialisterna från scenen vid ungefär den tidpunkt 
som arbetslösheten i Sverige nådde sin höjdpunkt.
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Reformisterna, 1929–34

Arbetslöshetsfrågan hade ända sedan deflationskrisen närt en vänsterop-
position mot socialdemokratin. Att kommunisterna vid 1930-talets ingång 
såg en massrörelse bland arbetslösa som revolutionens spjutspets hade va-
rit en faktor som drivit LO och socialdemokraterna närmare varandra. Att 
även socialisterna och syndikalisterna satsade på att locka arbetslösa till sig 
gjorde relationerna till de arbetslösa ytterligare känsliga för både LO och 
SAP. Men 1930-talskrisen bekräftade att vänsteroppositionen i hög grad 
också kom från de egna leden och inte sällan hade sitt ursprung i arbets-
löshetsföreningarna. Denna opposition tilltog nu i styrka och började dess-
utom ta sig fastare former. De första åren av 1930-talet kom att utformas till 
en uppgörelse med denna vänsterströmning, vilket vi kommer att utveckla 
i detta kapitel. 
 Trots att den ekonomiska krisen i början av 1930-talet försvårade det 
fackliga rekryteringsarbetet fortsatte den samlade fackliga rörelsen i Sve-
rige att öka i antal fram till 1933, från 620 000 till 655 000 medlemmar. LO 
började bli en allt betydelsefullare kraft i det svenska samhället. Konfliktin-
tensiteten var under krisåren låg till skillnad från deflationskrisen drygt tio 
år tidigare. Samtidigt var de fler än under andra hälften av 1920-talet. Det 
låga antalet konflikter var ändå förvånande med tanke på att den fackliga 
medlemsgraden var så pass mycket högre än vid den förra allvarliga ar-
betsmarknadskrisen. En bidragande anledning var att arbetsgivarna ändrat 
strategi och nu ville undvika större lockouter.
 Kapitlet kommer också att beröra ett par andra teman. Under 1930-tals-
krisen började även socialdemokraterna att frukta att de arbetslösa skulle 
röra sig mot den extrema högern. Det är också dags att återknyta till hur 
många inom arbetslöshetsrörelsen såg arbetstillfällena försvinna i takt med 
maskinernas intåg i produktionen. 



222

den nyA Arbetslöshetspolitiken och kommunernA

Med vissa förbehåll hade LO sedan slutet av 1928 förespråkat avtalsenlig 
ersättning för nödhjälpsarbeten. SAP var inte långt efter. Redan försom-
maren 1929 talade representanter i partistyrelsen med självklarhet om att 
överföra nödhjälpsarbeten till ordinarie arbeten om det skulle bli en social-
demokratisk regering.1 Vid 1930 års riksdag lade partiet fram den motion 
som innebar en helomvändning mot partiets tidigare arbetslöshetspolitik. 
Till skillnad från LO fanns i förslaget ingen arbetstidsförkortning och nöd-
hjälpsarbetena skulle dessutom ha ett produktivt värde. 
 En viktig anledning till socialdemokraternas omsvängning synes ha va-
rit LO:s ändrade ståndpunkt om ersättning till nödhjälpsarbetarna. Ban-
den till fackföreningsrörelsen var så betydelsefulla att LO hade närmast 
utslagsgivande inflytande över partiets ekonomiska politik. Samtidigt gick 
socialdemokraternas förslag längre än LO:s, vilket indikerar att det fanns 
fler inspirationskällor.2

 Ett förhållande som bidrog till behovet av en förnyelse var problemen 
på den kommunala nivån.3 Under mellankrigstiden hade socialdemokra-
tiska kommunalmän varit hårt ansatta. Inte minst kom påtryckningar från 
de hundratals arbetslöshetsföreningarna ute i landet. Socialdemokratiska 
kommunalmän fann säkerligen stor sympati för en förnyad politik där de 
skulle slippa att stå till svars för den impopulära AK-politiken. Däremot är 
det svårt att hävda att arbetslöshetsrörelsen bidrog med idéerna till denna 
omsvängning.
 Trots socialdemokraternas omvändning förändrades i praktiken inget 
i den nationella arbetslöshetspolitiken under de inledande åren av 1930-
talet. Inte ens tillsammans med grupperingarna vänsterut, som hela tiden 
förespråkat avtalsenlig ersättning, var man i majoritet i riksdagen. De soci-
aldemokratiska kommunalmännens svårigheter fortsatte att uppmärksam-
mas i partistyrelsen även efter den ovan omtalade motionen 1930 och i 
� ARAB, Socialdemokratiska partistyrelsen, möte 4/6 1929. 
� För litteraturen om de idémässiga strömningarna hänvisas till det inledande kapitlet 

i denna studie.
� För ett exempel på detta hämtat från den nationella nivån, se Per-Albin Hanssons 

uttalande vid partikongressen 1932. Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbe-
tarpartis fjortonde kongress i Stockholm den 18–23 mars 1932 (Stockholm, 1932), 515.
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takt med att arbetslösheten fortsatte att stiga. I slutet av 1931 diskuterade 
partistyrelsen hur de hårdnande tiderna gjorde det besvärligare för partiet 
att föra en generös kommunal arbetslöshetspolitik. Partistyrelsen beslu-
tade sig för ett uttalande som underströk att socialdemokraterna inte stod 
bakom AK-politiken, men att partiets kommunalmän ändå skulle kvarstå 
i arbetslöshetskommittéerna, då ett uttåg ur dessa skulle leda till försäm-
ringar för de arbetslösa.4

om rätten Att diskuterA politik

I takt med att krisen förvärrades växte kritiken från arbetslöshetsfören-
ingarna mot såväl LO som SAP. I Uddevalla, där det fanns en kommu-
nistisk och en LO-anknuten arbetslöshetsförening, framförde den senare 
offentlig kritik mot socialdemokratiska stadsfullmäktigeledamöter, vilket 
vållade uppståndelse.5 I Karlsborg uppmanade arbetslöshetsföreningen 
sina medlemmar att vid ett lokalval stryka de socialdemokrater som de inte 
såg som ”godkända”.6 I Göteborg uppmanade arbetslöshetsföreningen de 
socialdemokratiska ledamöterna i arbetslöshetskommittén att avgå till 
”gagn för de arbetslösa”.7 Även i grannstaden Mölndal rapporterades om 
motsättningar mellan arbetslöshetsföreningen och de socialdemokratiska 
kommunalmännen.8 I Jönköping ville arbetslöshetsföreningen demon-
strera utanför stadsfullmäktige, vilket dock FCO hindrade. Några veckor 
senare godkände man ett opinionsmöte ”bara det inte blev något politiskt 
sådant”.9 Flertalet uppvaktningar verkar ha slutat som den i Södertälje där 
den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen, enligt arbetslöshetsför-
eningen, ska ha lovat att ”inom ramen av gällande kommunallagar tillvara-
taga de arbetslösas intressen”.10

� ARAB, Socialdemokratiska partistyrelsen, möte 12/11 1931.
� Se möten i BFA, DAF Uddevalla, möten i slutet av 1932 och början av 1933. De arbets-

lösas förening i staden nämns i Åberg (1997), 200 f.
� SLF, DAF Karlsborg, möte under 1932.
� RSG, FCO Göteborg, De arbetslösas klubb, möte 31/10 1932. 
� FAM, DAF Mölndal, verksamhetsberättelse 1932–1933.
� JFA, DAF Jönköping, möten 11/2 samt 24/3 1932.
�0 FFS, DAF Södertälje, möte 13/11 1930. 
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 Vi kan se liknande utveckling också utanför Sverige. I Danmark fördöm-
de socialdemokraterna arbetslöshetsrörelsen under 1930-talet som kom-
munistisk, men beklagade sig samtidigt över att den fick stöd från personer 
inom det egna partiet.11

 För att återvända till Sverige fanns också hårdare metoder att möta kriti-
ken om den växte sig för stark. När föreningen i Helsingborg under vintern 
1932–33 demonstrerade under kritiska paroller mot socialdemokraterna 
svarade FCO med att utesluta sex föreningsmedlemmar med motivering-
en att föreningen gått utanför sina stadgar. Den av FCO tillsatte ordföran-
den i arbetslöshetsföreningen såg sig tvingad att påpeka att den inte var 
en kamporganisation utan en understödstagareförening.12 I Malmö ledde 
kritik från arbetslöshetsföreningen till att FCO ville dra ned på förenings-
verksamheten, vilket av de arbetslösa tolkades som att fackföreningarna 
ville inskränka ”rätten för arbetslösa att diskutera politiska frågor”.13 
 Fredrik Ström fångade socialdemokraternas farhågor vid partikongres-
sen 1932.

Vi måste ställa frågan: hur skola vi under kapitalismens kris kunna ge bröd åt 
de arbetslösa? Huru skola vi socialdemokrater kunna arbeta på att skaffa bröd 
åt de arbetslösa, om vi bara nöja oss med att väcka vissa förslag om anslag till 
hjälp? Vi måste även försöka komma problemet närmare in på livet. Vad sker 
nämligen om vi inte lyckas skaffa arbete? Vad sker om vi äro i minoritet, men de 
borgerliga partierna och hela det kapitalistiska samhället inte lyckas skaffa bröd 
och arbete åt massorna? Då kommer krisen undan för undan att skärpas och allt 
starkare och starkare krav även att ställas på oss, ty massorna som hungra, de 
som inte ha understöd och inte heller arbete, de ge sig inte till tåls endast med 
hänvisningar, med uttalande av förhoppningar och med uppställande av teo-
rier. Det gäller här i yttersta grad dagsaktuella problem. Vi måste se till att inte 
massorna gå in på sådana linjer som de gjort i många andra länder, som de ha 
gjort exempelvis i Tyskland, där de hålla på att dela upp sig i kommunister och 
nationalsocialister. Vi måste också se detta problem såsom ett ofantligt allvarligt 
problem även ur synpunkten av partiets och arbetarrörelsens framtid.14

�� Kirkemoe Kirkemol (1979), 50.
�� FAH, DAF Helsingborg, möten under vintern och våren 1933.
�� AAS, DAF Malmö, möte 18/4 1933.
�� Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarpartis…(Stockholm, 1932), 452.
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I Ströms farhågor kan vi se varför SAP och LO närmade sig varandra för att 
motverka kommunistiska inbrytningar bland de arbetslösa.
 Efter valframgångarna 1932, då socialdemokraterna gått till val på en för-
ändrad arbetslöshetspolitik, och på nytt kunnat bilda en minoritetsreger-
ing drabbades partiet av en svekdebatt som gick ut på att arbetslöshetspo-
litikens innehåll, trots vallöftena, inte förändrats. Under våren 1933 vände 
sig socialdemokraterna sig till företrädare för en ”borgerlig vänster” för en 
uppgörelse. Några riksdagsmän från Bondeförbundet ställde sig positiva. 
Tillsammans genomdrev partierna den uppgörelse som kommit att gå un-
der benämningen kohandeln eller krisuppgörelsen. Socialdemokraterna 
fick i uppgörelsen igenom sina höjda anslag för arbetslöshetens bekäm-
pande. Det principiellt viktigaste var att AK-arbetena nu skulle genomföras 
till avtalsenlig ersättning. Det var genom krisuppgörelsen som socialde-
mokraterna uppfyllde den motion som man antagit 1930 även om partiet 
tvingades avstå från en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och avveckling 
av AK.15 
 Efter krisuppgörelsen 1933 hade några av de krav som arbetslöshetsrö-
relsen fört fram faktiskt införts. Ökade medel tillfördes arbetslöshetens 
bekämpande. Än viktigare var att nödhjälpsarbeten skulle betalas med av-
talsenlig ersättning. Även om den förhatliga AK-organisationen fanns kvar 
hade dess betydelse minskat i och med den förändrade ersättningen. 
 Det var ändå inte givet att det skulle dämpa de arbetslösas protester. 
När t.ex. en skånsk socialdemokratisk riksdagsman besökte De arbetslö-
sas förening i Malmö fick krispolitiken positiva kommentarer men också 
klander utifrån konstaterandet att ingen egentlig förbättring skett för de 
arbetslösa.16 Sannolikt var reaktionerna bland landets arbetslöshetsfören-
ingar – precis som i Malmö – blandade. Det var från Göteborg som den 
kraftigaste oppositionen mot krisuppgörelsen kom. Vad som framförallt 
skilde situationen i Göteborg mot andra platser var att kritiken mot kris-
uppgörelsen i lika stor utsträckning kom från fackföreningsrörelsen och 
från de socialdemokratiska leden. 

�� Unga (1976), 151. Bondeförbundet fick igenom en margarinaccis och en utbyggnad av 
den planerade jordbruksregleringen.

�� AAS, DAF Malmö, möte 8/11 1933.
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Centralperson i konflikten var Albin Ström som vid tidpunkten var riks-
dagsman och ordförande i den fackliga centralorganisationen i staden. 
Förutom sin starka fackliga position hade han sedan mitten av 1920-talet 
dessutom haft goda relationer till De arbetslösas förening i Göteborg. Bland 
annat hade han före LO:s omsvängning i arbetslöshetsfrågan 1928 krävt 
avtalsenlig lön vid nödhjälpsarbeten och att AK-systemet skulle avskaf-
fas. Det var också Ström som tagit initiativ till bildandet av De arbetslösas 
klubb i staden sedan FCO upplöst den allt mer kommunistinfluerade De 
arbetslösas förening. Han hade t.o.m. ställt sig bakom kraven på att ledande 
partikamrater skulle avsäga sig ledamotskapet i arbetslöshetskommittén, 
då det skulle gynna de arbetslösa, vilket han inte tyckte deras arbete i kom-
mittén gjort dittills.17 
 Upproret riktade sig mot flera delar av partiets politik, men hade ar-
betslöshetspolitiken i allmänhet och krisuppgörelsen i synnerhet som mest 
centrala stridsfrågor. Hans missnöje med uppgörelsen – Ström hade också 
röstat emot krisuppgörelsen i riksdagen – berodde i första hand på dess 
konsekvenser för de arbetslösa. På ett möte i arbetarekommunen under 
sommaren 1933 menade Ström att de arbetslösa inte hade fått det så bra 
som regeringen gjorde gällande. Den utökade hjälpen till de arbetslösa var 
i stället ett svepskäl för krisuppgörelsen: ”hjälpen till de arbetslösa, som är 
huvudsaken för oss hade vi fått ändå genom de frisinnades röster”.18 
 Turbulensen eskalerade under hösten 1933. I oktober och november 
hölls två möten i De arbetslösas klubb, dit socialdemokratiske riksdags-
mannen och redaktören för Ny Tid, Rickard Lindström, inbjudits för att 

�� Det finns flera redogörelser om strömfejden, se Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen 
och det nya hemmet (Linköping, 1993), kap. 7; William Cleveland McEwen, Working 
Class Politics in Gothenburg, Sweden 1919–1934 (diss. Case Western Reserve Univer-
sity, 1970). Se även Eije Magnussons, ”Motsättningarna inom Göteborgs arbetarkom-
mun 1924–1934”, uppsats vid ekonomisk-historisk linje vid Göteborgs Universitet 
(1967). De nämnda litteraturhänvisningarna lyfter, vid sidan av arbetslöshetsfrågan, 
fram andra teman som splittrande, exempelvis bostadsfrågan, mångsyssleriet inom 
partiet, Ny Tids roll m.fl. Jag vill mena att de underskattar arbetslöshetsfrågans cen-
trala roll i fejden.

�� RSG, Göteborgs Arbetarekommun, möte 12/6 1933.
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försvara krisuppgörelsen. Som motståndare stod Ström som menade att 
uppgörelsen inte gagnat de arbetslösa. Särskilt vid bygget av Ulricehamns-
banan – som fortfarande pågick – hade försämringar skett efter uppgörel-
sen. Diskussionen på mötena förefaller ha varit livliga och ägnades helt åt 
krisuppgörelsen och dess konsekvenser för de arbetslösa.19

 Vid ett lite senare möte i Arbetarekommunen menade Ström att hjälpen 
åt de arbetslösa var lika aktuell som tidigare, eftersom arbetslösheten var 
högre än före uppgörelsen. Ström övergick sedan till att kritisera krisupp-
görelsens konsekvenser för de arbetslösa. Med de nya direktiven kunde 
inte längre kommunerna genom fattigvården bistå de arbetslösa. ”Våra or-
ganisationer måste gå in för att pressa fram förbättrade förhållanden för de 
arbetslösa”, avslutade Ström.20 
 En av de Strömtrogna, en annan socialdemokratisk riksdagsman från 
Göteborg vid namn Torsten Henriksson, som något år tidigare tillsam-
mans med Ström grundat De arbetslösas klubb, menade vid samma möte 
att ”även den mest begeistrade av krisuppgörelsen måste erkänna, att den 
icke givit de arbetslösa, det man väntat”. Han uttalade vidare att upproret 
inte bara var en kritik av krisuppgörelsen utan att man vände sig mot en 
större politisk omsvängning som uppgörelsen var en del av. Problemets 
kärna var att

…man lever i ett kapitalistiskt samhälle. Det är felaktigt att diskutera arbetslös-
hetspolitik i detta sammanhang. Vi kan inte göra något åt arbetslöshetsfrågan i 
stort förrän vi ha omdanat samhället. Vad vi skulle diskutera är om regeringen 
skulle sitta och klä skott för det kapitalistiska samhällets bankrutt eller på vad 
sätt vi skall ändra detta samhälle.21

Arbetarekommunens möte slutade med att man antog ett uttalande där 
det bl.a. framhölls att krisuppgörelsen inte medfört några förbättringar för 
de arbetslösa i staden och att andra effektivare åtgärder måste vidtas.22

 Utvecklingen var raskt på väg åt det håll som många socialdemokrater 

�� NT 11/10, 28/10, 31/10, 7/11 & 9/11 1933.
�0 RSG, Göteborgs Arbetarekommun, möte 15/11 1933.
�� Ibid.
�� Ibid.
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måste ha fruktat: genom missnöjet med arbetslöshetsfrågan växte partiets 
vänsterfalang och partisammanhållningen hotades. I slutet av 1933 hem-
ställde Kommunalarbetareförbundets avdelning i Göteborg och partiets 
stadsfullmäktigegrupp, som fortfarande behärskades av partilojala, om att 
utesluta Albin Ström ur socialdemokratiska partiet. Uteslutningen skulle 
debatteras på ett möte i Arbetarekommunen i mitten av december 1933. 
Arbetslöshetsföreningen kom att spela en betydelsefull roll genom att dess 
medlemmar i god tid före mötet infann sig. Möteslokalen blev på sätt så 
fullsatt att den inte räckte till för alla som ville delta, utan många tvingades 
vända i dörren – helt enligt arbetslöshetsföreningens i förhand uppgjorda 
taktik.23

 Det fanns mötesdeltagare som uttryckte kritik mot Ströms förhållnings-
sätt till krisuppgörelsen. Dessa menade att det var nödvändigt med samar-
bete med andra partier och att Ström hade varit illojal. Röster höjdes också 
i kritik mot krisuppgörelsen och till stöd för Ström. ”De arbetslösa ha efter 
krisuppgörelsen ej fått det bättre. Vi skola aldrig glömma de arbetslösa”, 
menade en f.d. ordförande i De arbetslösas förening i Göteborg. Mötet gick 
i Ströms tecken. Av de 34 som begärde ordet uttalade sig 24 mot en ute-
slutning av Ström och 10 för. Före omröstningen inlämnades protester mot 
uteslutningsförslaget från bl.a. en nödhjälpsarbetarförening och De arbets-
lösas klubb. Med överväldigande majoritet avslog mötet förslaget om ute-
slutning.24

 Frågan var ändå inte avgjord. En uteslutningsanmälan hade också gjorts 
till partistyrelsen i Stockholm. Turerna kring Ström demonstrerar mer än 
något annat den beslutsamhet med vilken partiet sökte driva igenom kris-
uppgörelsen. Statsministern och partiordföranden Per Albin Hansson var 
medveten om de risker partiet stod inför och menade vid partistyrelsemö-
tet i januari 1934 angående uteslutningen av Ström.

Det har sagts här, att vårt parti icke nu befinner sig i någon högkonjunktur 
och att man därför måste iakttaga försiktighet. Det är sant att vi arbeta under 
vanskliga förhållanden och att all klokhet bör iakttagas för att vår maktställ-
ning inom samhället ej skall avsevärt förminskas, men om vi ej manifestera 

�� FDP 19/12 1933; Göteborgs-Posten 19/12 1933; NT 18/12 1933.
�� RSG, Göteborgs Arbetarekommun, möte 18/12 1933.
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vår vilja att hålla disciplin inom de egna leden, kommer detta att försvaga vår 
ställning.25

Flertalet inom partistyrelsen delade Hanssons farhågor. Med 20 röster mot 
3 beslöts att utesluta Ström. Dessutom beslutade styrelsen att avkräva ar-
betarekommunens styrelse lojalitetsförklaringar. Denna undertecknades 
av fyra av styrelsemedlemmarna, medan lika många, däribland ordföran-
den för De arbetslösas klubb, vägrade och blev följaktligen entledigade från 
sina uppdrag.26 Händelseutvecklingen innebar att Ström tvingades avgå 
som ordförande för FCO i staden. Ström bildade sedermera en ny vänster-
socialistisk arbetarekommun vilken anslöt sig till socialisterna. I fejdens 
efterföljning lämnade den socialdemokratiska vänsteroppositionen partiet 
på sjutton ytterligare platser runt om i Västsverige för ett samgående med 
socialisterna. Det gällde bl.a. i Borås, Halmstad, Lysekil, Trollhättan och 
Jönköping.27 
 Även det fortsatta efterspelet till Strömfejden kretsade till största de-
len kring krisuppgörelsen. En tid efter uteslutningen utgav partiledningen 
i Göteborg en broschyr där man samlat anklagelserna mot Albin Ström. 
Som den första av anklagelserna nämndes ”illojal kampanj mot regeringens 
krishjälpspolitik.” Där kan man läsa:

Den svenska socialdemokratin är djupt engagerad i denna krisuppgörelse. Vårt 
parti och dess talesmän ha också försvarat denna uppgörelse mot alla de an-
grepp från borgerligt håll som gjorts mot densamma. Denna uppgörelse täcker 
partiets politik i en av landets viktigaste frågor. Att misstänkliggöra uppgörelsen 
ifråga innebär sålunda att uttala sig mot partiets politik. Går detta misstänklig-
görande så långt att det formar sig till ett systematiskt utdömande av partiets 
alla handlingar i sammanhanget, måste det betecknas som en mot partiet rent 
fientlig handling.28

�� ARAB, Socialdemokratiska partistyrelsen, möte 9/1 1934.
�� Magnusson (1967), 15. En person begärde frivilligt sitt utträde ur partiet.
�� Kennerström (1974), 107.
�� Partistriden i Göteborg (Göteborg, 1934). Att det var kritiken mot krisuppgörelsen 

som var det avgörande skälet till uteslutningen menade också Ström själv. Se ARAB, 
biografica-samling, Albin Ström.
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En rimlig tolkning av utvecklingen kring Strömfejden är att när partiet i 
den så besvärliga arbetslöshetsfrågan sökte samarbete högerut måste man 
rensa i de egna leden på vänsteravvikelser. Här utgjorde Ström och hans 
anhängare, inte minst de organiserade arbetslösa, den största faran. San-
nolikt fanns det även andra inslag i Strömfejden som gjorde den extra svår-
hanterbar för partistyrelsen. Även om det fanns likheter mellan Ströms och 
de radikala gruppernas sätt att försöka använda sig av de arbetslösa i en 
politisk organisering så hade Ström även stöd från den fackliga rörelsen i 
landets näst största stad, vilket gjorde att fejden drabbade socialdemokra-
tin på ett ytterst känsligt plan. Den påverkade inte bara krisuppgörelsen 
utan även relationerna mellan partiet och LO. 
 Det blev aldrig något mer uppror kring krispolitiken. De nystartade ar-
betarkommunerna som bildats av dem som lämnat socialdemokraterna i 
anslutning till strömfejden, försvann i anslutning till Socialistiska partiets 
märkliga kollaps något år senare. De flesta som lämnat socialdemokraterna 
förefaller i anslutning till detta ha återvänt till partiet.��

 I början av 1934 såg mycket av den problematik som arbetslöshetsrörel-
sen skapat för LO och SAP ut att vara löst. Kommunisterna försökte inte 
driva de arbetslösa bort från LO. Socialisterna och syndikalisterna hade i 
stort sett upphört med sina initiativ. De signaler som skickats ut när Ström-
fejden avgjorts visade att toleransen var låg inom partiet. Men även soci-
aldemokraterna började vid denna tidpunkt uppfatta massarbetslösheten 
som ett problem som i första hand kunde gynna högerextrema grupper.

hotet från extremhöGern

Som framgick av Fredrik Ströms tal vid partikongressen 1932 var det inte 
bara en kantring åt vänster som socialdemokraterna fruktade att massarbets-
lösheten skulle ge upphov till – även extremhögern kunde tänkas gynnas. I 
slutet av 1933 återkom socialminister Gustav Möller till detta i ett tal om i 
Surahammar. Den största faran med långvarig massarbetslöshet var skapan-
det av ett ”femte stånd”, bestående av framför allt ungdomar som permanent 
ställdes utanför samhället och att dessa skulle attraheras av mörka krafter.

�� Kennerström (1974), 206 ff.
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Nazisterna ha fått diktatorisk makt över ett land, ett av de största i Europa. 
Någon motsvarande fara för Sverige finns inte, men detta betyder inte att en 
dylik ej kan uppstå. Gamle Marx vars ord jag ingalunda i alla stycken svär på 
men som ofta häda ganska oförtjänt ibland och från olika håll, konstaterade 
under sina studier av samhällsutvecklingen att när makten håller på att glida ur 
händerna på en förut härskande klass, kan denna lätt nog värva vissa hjälptrup-
per bland de sämst ställda, bland det s.k. trasproletariatet. Med trasproletariat 
menar man människor, som blivit fullständigt rotlösa, som leva i andlig misär 
och social nöd, som icke känna någon slags solidaritet med andra medborgar-
grupper – alltså precis det slags människor som utvecklas under en långvarig, 
omfattande arbetslöshet. Dylika människor kunna lätt förvandlas till legotrup-
per åt samhällsgrupper, som känna sitt gamla välde hotat och som äro villiga att 
betala. Så gick det åtminstone delvis till i Tyskland, man värvade folk ej minst 
bland de väldiga skarorna av arbetslösa, gav dem husrum – om det också var i 
en kasern – och 50 pf. eller 1 mark om dagen. På så sätt fick man en mångtusen-
hövdad armé i kampen för att bryta ned den demokratiska staten.30

För Möller fanns grunden för en ”reaktionär seger” att finna i kommunis-
ternas splittringsstrategi. Han menade att det tyska nazistpartiet aldrig 
skulle ha kommit till makten om det inte vore för att ”arbetarklassen” i 
Tyskland varit ”mera djupgående splittrad än i något annat land”.31 
 Om Möllers analys var riktig är inte tillfälle att diskutera här. Vi nöjer 
oss med att se ytterligare ett skäl till att partiledningen med sådan frenesi 
genomdrev krispolitiken i början av 1930-talet. 

�0 ARAB, Gustav Möllers arkiv, Föredrag 1923–37, ”Kampen mot arbetslösheten en 
kamp för demokratin, hävdar socialministern”.

�� Ibid. De arbetslösa var, som Möller fruktade, mycket riktigt en prioriterad grupp för 
de högerextrema partierna under mellankrigstiden. De lyckades också till viss del, 
särskilt bland de arbetslösa f.d. stenhuggarna i Bohuslän. Heléne Lööw, Hakkorset 
och Wasakärven (Göteborg, 1990), 342 ff. I det egna materialet har jag inte hittat 
något som antyder att nazisterna intresserade sig särskilt för arbetslöshetsförening-
arna – vilket inte heller Lööw påstår. Strategin för att knyta de arbetslösa till de hö-
gerextrema partierna riktades utanför de arbetslösas sammanslutningar direkt mot 
individer.
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eller för det ArbetAnde folkets bästA?

Innan vi går in på den avslutande diskussionen ska vi knyta an till ett tema 
som tidigare har berörts och kräver ytterligare belysning, nämligen den 
inom arbetslöshetsrörelsen ofta uttryckta uppfattningen att maskinernas 
ökade insteg i fabrikerna var den främsta orsaken till massarbetslösheten. 
 Att tekniken var den enskilt viktigaste faktorn bakom arbetslösheten 
fortsatte att upprepas inom arbetslöshetsrörelsen i början av 1930-talet. 
Som en arbetslöshetstidning uttryckte det hade människans förmåga att 
organisera ekonomin ”icke på långt när visat sig kunna hålla jämn takt med 
det tekniska framsteget”. Resultatet har blivit att ”tekniken har blivit män-
niskans herre i stället för tvärtom”.32 På ett snarlikt tema, men med en 
längre historisk utveckling, skrev en annan arbetslöshetstidning:

Då hjulet uppfanns lades grunden till hela vår kultur. Till hjulet finnes ingen 
motsvarighet i naturen. Utan hjulet stode människan ännu på ett mycket pri-
mitivt stadium. Genom hjulet kan naturkraften tillgodogöras. Det tjänar oss 
i det minsta lilla fickur och på de största fabriker, på vägarna och överallt i 
samfärdseln. Oaktat att hjulet burit vår kultur så högt, ser det ut, som om hju-
let skulle bli kulturens undergång genom att miljoner människor kastas ut i 
arbetslöshet och svält. Där hjulen stannat blir det nödtider och där flera hjul er-
sätta den mänskiga arbetskraften blir det också arbetslöshet och svält. Detta är 
maskinernas hämnd på en förstockad mänsklighet, som ej förstått att anpassa 
sig efter utvecklingens lagar.33

Trots den sammanhållna analysen om orsakerna bakom maskinernas be-
tydelse för massarbetslösheten fanns en oenighet inom rörelsen kring hur 
man skulle handskas med teknikens långsiktiga konsekvenser. Gick det nu-
varande samhällssystemet att ”reparera” eller krävdes ett helt nytt samhälle? 
I en diskussion i arbetslöshetsföreningen i Alingsås menade en medlem att 
orsaken bakom arbetslösheten var ”all den maskinella kraft som alstrats”. För 
honom var lösningen kortare arbetstid. För en annan medlem ledde samma 
analys till att de arbetslösa skulle omkullkasta hela samhällsystemet.34

�� Den arbetslöse. Julnummer (1933).
�� Höst (november 1932).
�� FAA, DAF Alingsås, möte 28/1 1932.
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 Ett annat exempel på lösning kan hämtas från Trollhättans arbetslös-
hetsförening som tog upp rationaliseringsproblematiken i sin tidning.

Man rationaliserar och förbättrar produktionstekniken. Teknikens män arbeta. 
Man konstruerar maskiner som gör en del av arbetsstyrkan överflödig. De ska 
få söka sin utkomst på annat håll. Den som vill stå sig i konkurrensen får följa 
med. Och i det långa loppet får samhällets medborgare skörda resultatet i form 
av billiga varor. Dessa skola medföra ökade försäljningsmöjligheter och därmed 
ökade arbetstillfällen. Så långt är allt riktigt. Men även här finns ett men. Vem 
ska hjälpa de som blir över av arbetarne under övergångsperioden? Det blir 
frågan. Samhället naturligtvis! Ja man kan tänka så. Samhället bör väl vara till 
för alla. Om den saken borde man väl vara överens.35

Resonemanget pekade på någon form av offentligt understödd arbetslös-
hetsförsäkring, vilket Sverige fortfarande vid tidpunkten saknade.
 Tankegångarna gav också eko vid de stora arbetslöshetskonferenserna 
under krisåren. Den syndikalistiske redaktören Albert Jensen hade vid öpp-
ningstalet till 1930 års konferens menat att det var den moderna rationali-
seringen som gjort arbetslösheten till en permanent företeelse i samhället. 
Även 1933 inleddes mötet med ett tal som handlade om arbetslöshetens 
nya karaktär och som hölls av socialisten August Spångberg. Analysen var 
i det närmaste identisk med den tidigare konferensen: tidigare hade arbets-
lösheten varit av övergående art ”men genom att maskinerna utestängt den 
levande arbetskraften, skapas en bestående arbetslöshet, som försätter hela 
kommuner i nöd och elände”. För Spångberg var en delning av arbetstillfäl-
lena lösningen på problemet. En annan och för dagen viktigare lösning var 
en arbetslöshetsförsäkring.36

�� Den arbetslöse. Julnummer (1930).
�� Ett ytterligare konkret krav som Spångberg framförde var exportkrediter till Sovjetu-

nionen. På lång sikt kunde dock en lösning av arbetslöshetsfrågan endast ske genom 
en övergång till en socialistisk planhushållning. ARAB, De organiserade arbetslö-
sas centralorganisation, Protokoll fört vid Arbetarnas Rikskonferens i Stockholms 
Konserthus Lilla salen den 14–15 jan. 1933, 11 f. En genomläsning av socialisternas 
centrala diskussioner ger vid lag att de själva inte tillmätte maskinerna den betydelse 
som Spångberg gav uttryck för vid arbetslöshetskonferensen 1933. Snarare var det ett 
medvetet sätt att locka maskinkritiska arbetslösa till partiet.
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 Till skillnad från slutet av 1920-talet var synsättet att maskinerna orsa-
kade arbetslösheten mer spridd under 1930-talets inledande år. Stora delar 
av LO förefaller nu ha varit mer skeptiska i sin analys av rationaliseringen. 
Vid LO-kongressen 1931 kom detta i full dager. Bland annat manade en mo-
tion till inrättandet av en central rationaliseringsavdelning inom LO, vilket 
Landssekretariatet vände sig mot.37

 Även ledande socialdemokrater ansåg det vara produktionsteknikens 
utveckling som gjorde att arbetslösheten inte försvann under åren av rela-
tiv högkonjunktur i slutet av 1920-talet för att accelerera under 1930-talets 
första år. Ernst Wigforss gav vid tiden uttryck för att den tekniska utveck-
lingen stod bakom arbetslösheten. Han menade att det

…som skiljer den nuvarande krisen från de flesta tidigare är, att under de sist-
förflutna åren har den industriella produktionsmekanismen utvecklats på ett 
alldeles enormt sätt. Allt man kan kalla för rationalisering och dylikt, är en fort-
sättning av den tekniska utveckling som sedan lång tid fortgått. Den har gått 
så snabbt, att den arbetslöshet, som alla måste erkänna är en omedelbar följd 
av dessa förbättrade produktionsmetoder, icke har hunnit övervinnas, såsom 
arbetslösheten tidigare har brukat övervinnas, därigenom, att de arbetslösa så 
småningom ha sugits upp av andra näringsgrenar, utan vi ha fått en så stor grad 
av arbetslöshet på grund av de tekniska förbättringarna, att denna arbetslöshet 
bildar en tyngd, som pressar näringslivet djupare ner och gör krisen värre, än 
tidigare kriser varit.38

Perioden omkring krisuppgörelsen och i dess efterföljd innebar – trots 
Wigforss’ konstaterande – ändå en förskjutning i synen på arbetslöshe-
tens orsaker inom centrala delar av partiet. Denna bestod i att allt fler såg 
rationaliseringar som i första hand förebyggande mot arbetslöshetens upp-
komst. Denna förändring i synsättet kanske tydligast framträder hos just 
Ernst Wigforss. I ett tal 1931 fångar han hur det socialdemokratiskt styrda 
samhället skulle undvika massarbetslöshet.

�� Johansson (1989), kap. 4.
�� ARAB, Ernst Wigforss’ arkiv, vol. 17:3.



235

reformisternA, 1929–34

Det blir socialdemokraternas uppgift att finna vägarna för att ersätta detta sam-
hälle, där livsnerven är vinsten, med ett samhälle, där organisationen bygger på 
att det, som vi behöva, är att sätta våra positiva krafter i rörelse, att se till, att 
människorna kunna utföra det arbete, som de fått utbildning att utföra, att det 
kapital, som finns, de fasta anläggningar, som finnas, de maskiner, som finnas 
komma till användning till hela det arbetande folkets bästa.39

Wigforss tycks mena att om maskinerna skapar välstånd som sprids mer 
jämnt i befolkningen skulle produktionen bli jämnare över tid, vilket i sin 
tur skulle minska risken för arbetslöshetstoppar.
 Att den tekniska utvecklingen ändå skulle skapa en viss arbetslöshet ef-
ter ett eventuellt maktövertagande verkar Wigforss ha ansett eftersom han 
trodde att även ett socialistiskt samhälle skulle få ”ganska svårt att hålla 
takten fullständigt jämn”.40 
 Det går också att inom LO vid ungefär samma tid se en förändrad syn 
på rationaliseringarna. Från att under depressionens höjdpunktsår i början 
av 1930-talet ha ansetts lett arbetarna ut i arbetslöshet var det nu en fak-
tor som kunde tjäna fackliga syften. Att expandera produktionen blev från 
mitten av 1930-talet ett sätt att utjämna stora ekonomiska skillnader mellan 
olika arbetargrupper. Därmed flyttades de politiska problemen – för både 
LO och socialdemokraterna – från fördelningsaspekter som understödet 
till de arbetslösa, till produktion och industriell tillväxt. De som blev ar-
betslösa under teknikrationaliseringen kunde få ny anställning genom den 
allmänt ökade efterfrågan i samhället. Att få ett starkt inflytande över hur 
produktionen utvecklades blev centralt – snarare än att få kontroll över 
dem. I ett sådant synsätt var den maskinella utveckling en del av vägen mot 
produktionsökningarna.41

�� ARAB, Ernst Wigforss’ arkiv, vol. 17:2.
�0 Ibid.
�� Johansson (1989), kap. 6; Lewin (1967), kapitel II:2. Den amerikanska historikern 

Charles Maier har analyserat den vision om produktionsökning som han funnit i 
1920-talets Europa, inspirerad av amerikanska effektiviseringsidéer. Charles S. Maier, 
In Search of Stability (Cambridge, 1987). För en svensk studie som tar upp produk-
tivism, se Henrik Björck, ”Uppbyggliga ord i tider av kris, eller planhushållning på 
svenska”, Folkhemsbyggare (kommande).
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 Låt oss också konkludera utvecklingen av synen på maskinerna som or-
saken till arbetslösheten. Denna syn var för många inom arbetslöshetsrö-
relsen under 1930-talets inledande år den dominerande. Även inom delar 
av socialdemokratin hördes nu också samma analys. Vi kan ändå se en för-
ändring inom LO och socialdemokratins ledning i analysen mot årtiondets 
mitt där produktionstekniken gick från att ha varit en faktor som skapade 
arbetslöshet till att snarare garantera hög sysselsättning, liksom fylla andra 
politiska målsättningar. Avgörande i denna förändring var i vilket samhälle 
maskinutvecklingen ägde rum. I ett samhälle där arbetarrörelsens domine-
rande organisationer hade ett centralt inflytande utgjorde maskinerna inte 
ett hot, utan snarare en lösning.
 Det som kanske var arbetslöshetsrörelsens mest centrala föreställning, 
att arbetslösheten var ett resultat av en uppskruvad teknikutveckling inom 
produktionen, fick inget omedelbart gehör i det samhälle som växte fram 
ur 1930-talets krisår. Maskinutveckling verkade snarare på lång sikt däm-
pande på arbetslöshet. Däremot kunde dess kortsiktiga konsekvenser – i 
form av arbetslöshet – mildras av sådant som statligt understödd arbets-
löshetsförsäkring, nödhjälpsarbete till full ersättning och, med tiden, en 
aktiv arbetsmarknadspolitik. 

sAmmAnfAttninG

Arbetslöshetsfrågan hade under hela perioden från 1920 närt en väns-
teropposition mot socialdemokratin. Under det tidiga 1930-talet tilltog, 
vid sidan av kommunisterna, socialisterna och syndikalisterna, också den 
interna vänsterkritiken. När den för SAP så viktiga krispolitiken lanserades 
började den interna vänsteropinionen få allt fastare organisatorisk struktur 
genom det uppror Albin Ström ledde vars viktigaste fokus var krispolitiken 
och som hade sitt kanske största stöd bland stadens arbetslöshetsfören-
ingar.
 Som framgått var upproret också en del av en större politisk uppgörelse 
om hur man skulle hantera arbetslösheten i det samhälle som socialdemo-
kratin ville bygga upp. SAP:s ledning tolererade inte den kritik mot upp-
görelsen som Ström och hans anhängare förde fram, vilket så småningom 
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ledde till uteslutningen av Ström och politisk turbulens på flera orter i 
framför allt Västsverige.
 De stora politiska striderna om arbetslöshetsrörelsen får ändå sägas ha 
upphört under 1933 och 1934. Det fanns otaliga arbetslöshetsföreningar 
kvar i landet även efter dessa år, men de var som regel underställda LO. 
Organisationerna var av samma karaktär som de som funnits före 1920; i 
första hand fackligt men även socialdemokratiskt kontrollerade föreningar 
för de arbetslösa.
 Vi har också kunnat följa brytningarna kring hur man såg på maskinerna 
som orsak till den höga arbetslösheten. Bland de arbetslösa förefaller den-
na syn ha levt vidare under 1930-talet. Vi har dock kunnat se hur LO och 
socialdemokratin vacklade i sin analys, men under årtiondet landade i att 
maskinutvecklingen var en faktor som på lång sikt motverkade arbetslös-
het och kunde användas som ett verktyg för andra politiska målsättningar.
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Summering och diskussion

Vi har kommit fram till den punkt där det är dags att summera framställ-
ningen och återknyta till den inledningsvis förda diskussionen. Vi kan fast-
slå att det under mellankrigstiden i Sverige fanns arbetslösa som organise-
rade sig i protest mot den förda arbetslöshetspolitiken. Denna rörelse har 
i studien getts namnet ”arbetslöshetsrörelsen”, en benämning som ibland 
användes under perioden. Företeelsen var inget unikt för Sverige utan ex-
isterade sannolikt i alla industriländer som under 1920- och 1930-talen ge-
nomgick ekonomiska kriser med arbetslöshet. 
 De två syften som har ledsagat studien har dels varit att kartlägga den 
svenska arbetslöshetsrörelsen och dels att se hur den utvecklades i relation 
till andra aktörers förehavanden. För att göra detta har jag haft ambitionen 
att ta aktörerna och deras synsätt på allvar och att inte försöka formulera 
historien i ett efterhandsperspektiv, eller uttryckt med Göran B. Nilssons 
ord, att skriva historia framlänges. 

tillbAkAblick

Låt oss inleda med det historiska perspektivet. Sverige hade före mellan-
krigstiden drabbats förhållandevis milt av arbetslöshet. Till dämpande fak-
torer hör att industrialiseringen var en sen företeelse, en relativt gynnsam 
ekonomi, bruksindustrins inverkan och emigrationen, vilken fungerade 
som säkerhetsventil vid försämringar på arbetsmarknaden. Den arbetslös-
het som ändå uppstod fick av flera samverkande skäl aldrig något drama-
tiskt genomslag på samma sätt som i en del andra länder. Det var också 
först i slutet av 1800-talet, och på allvar efter sekelskiftet 1900, som det 
uppstod en samhällelig diskussion kring arbetslöshetsfrågan.
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 Det hade funnits sammanslutningar för arbetslösa i Sverige före mellan-
krigstiden. Fenomenet var relativt spritt, men existerade främst i landets 
södra delar. Arbetslöshetsföreningarna under den tidiga delen av industria-
liseringen hade oftast startats och drivits av fackföreningarna, sannolikt av 
en blandning av fruktan att de arbetslösa skulle ta arbeten under rådande 
lönenivåer och förhoppningar om att de kunde knytas närmare arbetar-
rörelsens organisationer. 
 Den ringa graden av politiskt agerande, de förhållandevis låga arbetslös-
hetsnivåerna, men framför allt det faktum att arbetslöshetsföreningarna 
så tydligt var underställda arbetarrörelsen gör att det sammantaget inte är 
meningsfullt att tala om någon arbetslöshetsrörelse i det tidigindustriella 
svenska samhället. 

mellAnkriGstidens svenskA Arbetslöshetsrörelse

Situationen under mellankrigstiden var helt annorlunda. Arbetslösheten 
var högre än tidigare och arbetslöshetsfrågan var det viktigaste inrikes-
politiska spörsmålet under perioden. Med de tidigare arbetslöshetsför-
eningarna som historiskt raster bildades från deflationskrisen senhösten 
1920 och framåt särskilda föreningar för arbetslösa runt om i landet. Som 
vi kunnat konstatera i det inledande kapitlet har de arbetslösas organisa-
tionssträvanden och politiska kamp i Sverige till endast liten utsträckning 
tidigare studerats i den historiska forskningen. Tidigare studier ger heller 
ingen täckande bild av arbetslöshetsföreningarnas utveckling.
 Frågan om hur många arbetslöshetsföreningar som existerade mellan 
världskrigen och vilket antal personer som var engagerade i dem har av 
metodiska skäl inte gått att besvara. Men föreningarna gick att räkna i 
hundratal och det rörde sig om en betydande andel av de arbetslösa som 
var medlemmar, även om det sannolikt aldrig omfattade majoriteten av 
dem som ofrivilligt saknade arbete. Medlemsomsättningen i föreningarna 
var dessutom hög. Enligt min uppfattning bör åtminstone 100 000 perso-
ner ha varit medlemmar i någon arbetslöshetsförening vid något tillfälle 
under perioden för denna studie. 
 Den svenska arbetslöshetsrörelsen nådde med all säkerhet upp till lik-
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nande medlemsnivåer bland de arbetslösa som mer uppmärksammade rö-
relser i Tyskland, USA och Storbritannien. Jämförelser är likväl svåra då 
medlemskap i dessa länders arbetslöshetsföreningar byggde på avgifter, 
vilket inte var särskilt vanligt i Sverige. Organisationsbildandet var ändå 
en mycket mer omfattande företeelse än vad tidigare forskning visat. De 
arbetslösa var också mer aktiva än vad som förut uppmärksammats och 
det existerade även ett bräckligt nationellt nätverk.
 Det har också fastslagits att medlemmarna i arbetslöshetsföreningarna 
ofta var yngre män med svag förankring på arbetsmarknaden eller med 
någon form av bakgrund inom industrisektorn. Över huvud taget var ar-
betslöshetsrörelsen en organisering av män, vilket berodde både på arbets-
marknadens historiska uppbyggnad och rådande genusstrukturer.
 Sentida forskare har menat att arbetslöshetsföreningarna uppvisade 
bristande enhetlighet. Att så var fallet går det att finna flera orsaker till. 
Medlemskapet var flytande till sin karaktär. Medlemmar kom och gick i 
takt med att de förlorade och återfick arbetet, eller flyttade till andra orter. 
Även nödhjälpsarbete verkade hindrande för uppbyggnaden av en stabil 
arbetslöshetsrörelse genom att skicka de arbetslösa från hemorten till av-
sides belägna platser. Att rörelsens grunddrag är oskarpa hör också sam-
man med att arbetslöshetens destruktiva effekter på den enskilde satte sin 
prägel på verksamheten – även om föreningarna aktivt försökte motverka 
detta. 
 Liknande spänningar och bristande enhetlighet får sägas ha varit inslag i 
samma fenomen i andra länder, vilket inte hindrat att man där gett förete-
elsen namnet av en ”rörelse” bland de arbetslösa. 
 Konturerna av den svenska arbetslöshetsrörelsen är inte heller mer  
oskarpa än att det går att finna genomgående mönster i uppbyggnad, mål-
sättningar och verksamhet. Sex kännetecken tycks mer än något annat ha 
definierat den svenska rörelsen.
 För det första byggde arbetslöshetsrörelsen på lokal aktivism. Trots 
en del nationella initiativ låg tyngdpunkten hela tiden på lokal nivå. Den 
starka lokala karaktären medförde att en stor del av aktiviteterna (demon-
strationer, uppvaktningar o.d.) tog sikte på de kommunala myndigheterna, 
vilka föreningarna menade skulle ta ett ansvar för de arbetslösas situation 
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när staten inte gjorde det. Den lokala prägeln var också ytterligare en bi-
dragande orsak till att arbetslöshetsrörelsen hade lösare konturer än andra 
rörelser.
 För det andra var arbetslöshetsrörelsen primärt en organisering mot 
AK-politiken. De två krav som oftast framfördes var att de arbetslösa skulle 
få arbete, det vill säga nödhjälpsarbete, och att ersättningen vid dessa skulle 
vara enligt avtal, vilket betydde i nivå med grovarbetarnas avtalsnivåer. Att 
driva nödhjälpsarbete under dessa nivåer utgjorde själva fundamentet i hela 
AK-politiken, vilket satte arbetslöshetsrörelsen i ett skarpt motsatsförhål-
lande till AK. Däremot påverkade de förändringar som skedde i AK-poli-
tiken under perioden i form av avstängningar o.d. arbetslöshetsrörelsen i 
begränsad utsträckning.
 För det tredje var diskussioner om blockader så gott som alltid närvaran-
de vid möten, konferenser etc. Ibland sattes de också i verket. En blockad 
kan ses som en tillämpning av den öppna arbetsmarknadens kampformer 
på arbetslöshetens område. Det innebar att arbetslösa vägrade anta nöd-
hjälpsarbeten för att på så sätt sätta press på myndigheterna. De flesta ge-
nomförda blockadaktioner var lokala och omfattade enskilda kommuner 
eller nödhjälpsarbeten. Ibland var aktionerna regionala och vid några till-
fällen nationella. I flera fall ledde diskussionerna till att det inte var me-
ningsfullt att påbörja en blockad då den skulle sakna nödvändigt stöd från 
LO. Att arbetslöshetsrörelsen valde blockader som kampform torde ha 
berott på att Sverige vid 1920-talets ingång sannolikt hade mest konflikter 
på arbetsmarknaden i hela Västvärlden. Arbetslöshetsrörelsen övertog den 
öppna arbetsmarknadens dominerande kampform och gjorde den till sin 
egen. Det fanns också i arbetslöshetsrörelsen ett allmänt konfrontationsin-
riktat drag. Dessutom var blockadaktionerna betingade av att nödhjälpsar-
bete var så utbrett i Sverige. Valet av blockad som kampmedel var, åtmins-
tone i början av 1920-talet, även betingat av den felaktiga uppfattningen att 
AK-arbetena var produktiva, d.v.s. att det var arbeten som var planerade 
att utföras men som tidigarelagts till följd av arbetslösheten. 
 För det fjärde bedrev arbetslöshetsrörelsen verksamhet för medlemmar-
na för att direkt kunna motverka arbetslöshetens negativa effekter. Mest 
inriktade var föreningarna på att motverka fattigdom. Det innebar i första 
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rummet att man bedrev en omfattande understödsverksamhet till vilken 
man samlade in pengar på ett flertal olika sätt. Men även olika former av 
vad som i studien kallats socialpsykologiska effekter av arbetslösheten för-
sökte föreningarna motverka, bland annat genom att anordna föreläsning-
ar och nöjesaktiviteter av skiftande slag för medlemmarna. På det sättet 
hoppades arbetslöshetsföreningarna bland annat komma till rätta med den 
nedbrytning av individen som arbetslösheten ofta orsakade.
 För det femte hade arbetslöshetsrörelsen nära, men samtidigt komplexa 
relationer till olika delar av arbetarrörelsen. Själva identiteten som arbets-
lös är avgörande. Hade inte tillräckligt många i tillräcklig utsträckning sett 
sig som just ”arbetslösa” hade det inte varit relevant att skapa särskilda 
föreningar utanför fackföreningana. En del av själva grogrunden för or-
ganiseringen låg i kritiken av LO:s förhållningssätt i arbetslöshetsfrågan. 
Många arbetslösa ansåg att LO gynnade de arbetande på de arbetslösas 
bekostnad. Solidariteten tycktes inte omfatta alla klasskamrater, menade 
man. Samtidigt märktes ständigt närheten till arbetarrörelsen, inte minst i 
retoriken. Det har i studien inte varit möjligt att dra en skarp linje mellan 
arbetslöshetsrörelsen och olika delar av arbetarrörelsen. Under perioden 
1920–33 kan ändå arbetslöshetsrörelsen i centrala dimensioner särskiljas 
från arbetarrörelsen. Detta framgår kanske tydligast av att ingen av arbe-
tarrörelsens organisationer, trots sina ansträngningar, ansåg sig ha kontroll 
över arbetslöshetsrörelsen. Relationerna till arbetarrörelsen har varit ett 
huvudtema i denna undersökning och kräver en mer utförlig analys, vilken 
vi strax återkommer till.
 För det sjätte verkar det ha funnits en övertygelse om att ett huvudskäl 
till arbetslösheten var de maskiner som vid tiden gjorde betydande insteg i 
fabrikerna. Maskinerna var en nästan ständigt närvarande faktor i de dis-
kussioner som de arbetslösa förde i sina organisationer när arbetslöshetens 
bakomliggande orsaker fördes på tal. Särskilt tydligt var detta från slutet av 
1920-talet och över 1930-talskrisen. Införandet av maskiner uppfattades av 
många arbetslösa ha följts av uppsägningar. Samtidigt verkar det vara en 
diskussion med djupa historiska rötter som kan spåras så långt tillbaka som 
till ludditerna i England som i början av 1800-talet ägnade sig åt maskin-
krossartillställningar i stor skala. Detta synsätt fanns också tidvis inom den 



243

summerinG och diskussion

tidiga svenska arbetarrörelsen, utan att det ledde fram till några liknande 
aktiviteter. Inte heller de arbetslösa under mellankrigstiden var på allvar 
intresserade av att begränsa teknikutvecklingen. Som historiker kan man 
inte ge ett svar på huruvida de arbetslösa hade rätt eller fel när de beskyllde 
maskinerna för sin situation. Mitt syfte har i stället varit att tränga in i den 
föreställningsvärld som delades av många inom arbetslöshetsföreningar-
na. 
 Utifrån den internationella litteraturen kan vi konstatera att de flesta av 
de ovannämnda aspekterna, med vissa nationella förskjutningar, karaktäri-
serade motsvarande rörelser i andra länder. Två aspekter har dock inte gått 
att belägga utanför Sverige. Det ena gäller blockad av nödhjälpsarbeten. 
Att Sverige var unikt i det avseendet hör samman med att få andra länder 
bedrev nödhjälpsarbeten på samma sätt. Arbetslöshetsrörelserna i andra 
länder valde därför i högre utsträckning demonstrationer och hungermar-
scher som kampformer. 
 Den andra aspekten gäller synen på maskiner som roten till arbetslös-
heten. Det har i denna studie bara kunnat konstateras att arbetslösa i and-
ra länder uppfattade maskiner som en pådrivande kraft för arbetslöshe-
tens spridning. Att arbetslösa i USA under mellankrigstiden beskyllde den 
snabba tekniska utvecklingen för att stå bakom situationen uppmärksam-
made exempelvis E. Wight Bakke i sina samtal med arbetslösa.1 Däremot 
har det inte i litteraturen om arbetslöshetsrörelser utanför Sverige gått att 
finna samma tydliga fokusering på maskinutvecklingen. På denna punkt 
skulle ytterligare forskning vara önskvärd.

Arbetslöshetsrörelsen och vänstern

Organisationsbildandet och aktiviteterna var inte jämnt fördelade över 
perioden. De påverkades av arbetsmarknadens utveckling med toppar i 
början av 1920- respektive 1930-talet. Även om arbetslösheten under mel-
lankrigstiden var betydligt högre och dessutom varade längre tid än vid 
tidigare tillfällen, så sträckte sig organisationsbildandet och verksamheten 
bortom ebb och flod i arbetsmarknadens fluktuationer. De arbetslösas pro-

� Bakke (1933), 2 ff. Maskinkopplingen återkommer på andra ställen i studien.
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tester ska inte heller ses som en enkel funktion av arbetslöshetens psyko-
logi, vilket varit ett vanligt synsätt i den internationella litteraturen. En stor 
del av den svenska arbetslöshetsrörelsens utveckling kom att höra samman 
med relationerna till andra organisationer. 
 Det fanns olika organisationer som intensivt försökte få inflytande över 
arbetslöshetsrörelsen. Redan vid 1920-talets ingång fanns en tradition 
bland intellektuella vänstergrupper att se arbetslösa som särskilt mottag-
liga för radikala idéer. Arbetslöshet gjorde arbetare fattiga, vilket öppnade 
dem för radikala tankegångar, menade man. Analysen förstärktes av att 
socialdemokraterna under lång tid tycktes sakna initiativ och bärkraftiga 
idéer för hur de skulle komma till rätta med massarbetslösheten. 
 Sett över hela perioden var kommunistpartiet den i sammanhanget 
mest ihärdiga organisationen. Många gånger var det på initiativ av parti-
sympatisörer som arbetslöshetsföreningarna startades, vilket också påbju-
dits vid kommunistpartiets första kongress 1921. Men man ville inte göra 
arbetslöshetsrörelsen till en integrerad del av den kommunistiska rörelsen. 
Kommunisterna eftersträvade i stället att få föreningarna att ansluta sig 
till partiets ståndpunkter. I parlamentariska organ och i andra samman-
hang ville kommunisterna visa att de drev en politik som låg i linje med de 
arbetslösas intressen. Kulmen i det kommunistiska engagemanget under 
det tidiga 1920-talet nåddes vid den stora arbetslöshetsdemonstrationen i 
Stockholm 1922. Efter det minskade partiet sitt intresse för de arbetslösa, 
vilket drog på sig ogillande uppmärksamhet från Moskva. I mitten av årti-
ondet steg engagemanget igen, sannolikt som ett resultat av utvecklingen 
vid LO-kongressen 1926.
 Från slutet av 1920-talet, närmare bestämt efter Komintern-kongressen 
1928 och efterspelet till denna, kom kommunisternas arbete för att orga-
nisera en massrörelse bland de arbetslösa – i Sverige liksom andra länder 
– att intensifieras och ha ett direkt revolutionärt syfte. Analysen byggde 
på föreställningen att den kapitalistiska samhällsordningen stod inför en 
kollaps och att de arbetslösa var centrala för att få till stånd samhällsom-
välvningen. 
 Under de första åren av 1930-talet bildade kommunister ute i landet ett 
stort antal arbetslöshetsorganisationer. Särskilt fokus hade man på de oor-
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ganiserade, vilka Komintern betraktade som oförstörda av reformistiska 
idéer. Man bedrev också ett omfattande fraktionsarbete inom de existeran-
de arbetslöshetsföreningarna vilka ofta stod nära de fackliga organisatio-
nerna. Det ledde inte sällan till att facket lade ner dem eller att kommunis-
terna uteslöts och startade egna föreningar. På centralt håll bildade partiet 
också De arbetslösas centralorganisation för att hålla samman förening-
arna och bedriva opinionsbildning. Andra aktörer, liksom kommunisterna 
själva, registrerade framgångarna med att knyta arbetslösa till partiet.
 Vid återkommande tillfällen noterade dock kommunisterna att de inte 
lyckades få kontroll över arbetslöshetsrörelsen. Ett centralt problem ansåg 
kommunisterna själva vara att aktivera de arbetslösa. Ett annat var svårig-
heterna att få med dem på kommunistiska paroller. Dessutom uppfattade 
kommunisterna besvär med att överbrygga klyftan mellan de arbetslösa 
och de arbetande, något som man ansåg nödvändigt för att kunna eskalera 
kapitalismens kris till en revolutionär omdaning. Den analys kommunis-
terna själva gjorde en tid in på 1930-talet låg i linje med de slutsatser som 
Jahoda, Bakke och andra forskare drog beträffande arbetslöshetens nega-
tiva effekter på den enskilde: den arbetslöse blev inte revolutionär utan 
snarare oförmögen till organiserad politisk kamp. När Komintern 1935 pri-
oriterade kampen mot fascismen som viktigast förlorade organiserandet av 
arbetslösa i betydelse. I praktiken hade de kommunistdominerade arbets-
löshetsföreningarna i Sverige sedan några år tillbaka spelat ut sin politiska 
roll.
 Insikterna om arbetslöshetens destruktiva effekter var inte det enda skä-
let till att kommunisterna misslyckades med att skapa en arbetslöshetsrö-
relse av masskaraktär. Ytterligare en försvårande faktor under 1930-talets 
krisår var den svenska vänsterns splittring. 
 Syndikalisterna ägnade de arbetslösa betydande uppmärksamhet. Deras 
närvaro syntes främst i anslutning till de arbetslöshetskonferenser som an-
ordnades under perioden. Dessa tillfällen gav syndikalisterna möjlighet att 
brännmärka LO för dess ståndpunkt i arbetslöshetsfrågan, vilket förefaller 
ha varit ett huvudsyfte för syndikalisternas engagemang i arbetslöshetsrö-
relösen. 
 Från omkring 1930 riktade också socialisterna, d.v.s. den gruppering 
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som splittrats från kommunisterna i slutet av 1920-talet, stort intresse åt 
arbetslöshetsrörelsen. Precis som för kommunisterna var det under en pe-
riod den mest prioriterade frågan för partiet. Drivande bakom socialister-
nas satsning var de framgångar som kommunisterna hade med att knyta de 
arbetslösa till sitt parti. 
 Socialisterna och syndikalisterna samarbetade under de första åren av 
1930-talet i De arbetslösas centralkommitté, vars huvudsyfte var att ta upp 
kampen mot kommunisterna om de arbetslösa. Centralkommittén splitt-
rades 1932 efter slitningar mellan de två grupperingarna, men drevs vidare 
av socialisterna på egen hand. Socialisterna förefaller ha förlorat intresset 
för de arbetslösa 1933 efter det att kommunisterna inte längre såg de ar-
betslösa som prioriterade. Centralkommittén försvann redan samma år.
 Att vänstern i Sverige var så djupt splittrad under dessa år innebar att 
grupperingarna i praktiken ägnade mest möda åt att bekämpa varandras 
verksamhet bland de arbetslösa. Betydelsen av vänsterns splittring ska 
ändå inte överdrivas. I USA var arbetslöshetsrörelsen fram till mitten av 
1930-talet splittrad i olika politiska grupperingar, vilket inte hindrade den 
från att vålla omfattande turbulens i det amerikanska samhället.
 Viktigast för det kommunistiska misslyckandet var dock att de kom-
munistdominerade arbetslöshetsföreningarna normalt stod utanför fack-
föreningsrörelsen, vilket starkt motverkade deras möjligheter att locka 
arbetslösa till organisationerna. Den närmast sekteristiska politik som de 
kommunistdominerade arbetslöshetsorganisationerna bedrev isolerade i 
praktiken de arbetslösa från de arbetande, vilket var tvärtemot kommu-
nisternas syften. LO motarbetade även de socialistiska och syndikalistiska 
initiativen bland de arbetslösa, men inte lika starkt som man bekämpade 
kommunisterna. Det kan förklaras med att socialist-syndikalisternas verk-
samhet inte uppfattades som lika hotfull mot LO.

Arbetslöshetsrörelsen och lo

En aktör som hade stor betydelse för arbetslöshetsrörelsen var LO. Det 
fanns en återkommande rädsla för att de som förlorat arbete skulle börja 
bedriva konkurrens mot dem som fortfarande hade arbetet och att göra 
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detta med lägre lön som främsta medel. Det skulle innebära sänkta löner 
för arbetstagarna och LO:s avtalskomplex riskerade att kollapsa. Fram till 
årsskiftet 1928–29 ansåg LO att bästa sättet att motverka lönedumpning 
var att driva nödhjälpsarbeten under rådande avtalsnivåer, vilket arbetslös-
hetsrörelsen starkt motsatte sig. 
 Andra faktorer var minst lika betydelsefulla för relationerna. Perioden 
präglades av politisk strid om ledningen över LO, där de arbetslösas or-
ganisering utnyttjades framgångsrikt av kommunisterna som ett medel i 
denna kamp. Att även socialister och syndikalister hade starka förbindelser 
med de arbetslösas organisationer stärkte skälen för särskilt socialdemo-
kratiskt sinnade delar av LO att se skeptiskt på de arbetslösas organisa-
tionssträvanden och politiska kamp. 
 Risken fanns också att de arbetslösa inte skulle söka sig till LO för att få 
sina intressen tillgodosedda, kanske inte ens till arbetarrörelsen. Från LO-
håll uttrycktes från mitten av 1920-talet stark oro för att strejkbrytarorga-
nisationer skulle få näring av den långvariga arbetslösheten. 
 Arbetslöshetsrörelsen innebar också en organisering utanför LO av ar-
betare, även om de för tillfället stod utan arbete. LO motverkade därför 
med eftertryck att arbetslöshetsorganisationerna fick någon typ av för-
handlingsmandat. Det vore att inkräkta på det fackliga territoriet. Att, som 
föreslogs vid kongressen 1926, de arbetslösa skulle samlas i ett särskilt för-
bund inom Landsorganisationen var inte heller aktuellt. Kampen för de 
arbetslösa skulle bedrivas inom de etablerade fackliga organisationerna.
 I ett större perspektiv fruktade LO i arbetslöshetsrörelsen en vidgning 
av den spricka inom arbetskraften som arbetslösheten öppnat. Sprickan 
gick mellan å ena sidan en del av arbetskraften med arbete och stigande re-
alinkomster, som LO i praktiken prioriterade, och å den andra sidan grup-
per med svag förankring på arbetsmarknaden för vilka arbetslöshet var ett 
återkommande gissel och som inte fick del av det växande välståndet. 
 Ytterligare en faktor påverkade relationerna mellan arbetslöshetsrörelsen 
och LO. De blockader som arbetslöshetsrörelsen drev, och återkommande 
hotade att driva, involverade i högsta grad de fackliga organisationerna. 
Dels kunde inte aktionerna bli effektiva om inte fackföreningsrörelsen gav 
sitt stöd. Dels måste de deltagande arbetslösa ha ekonomiskt stöd från 
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facket eftersom de genom att delta i en blockad inte var berättigade till 
arbetslöshetsunderstöd. LO-ledningen gav inte någon blockadaktion sitt 
stöd, även om det inom den fackliga rörelsen fanns en hel del röster som 
önskade det. För de ledande inom LO var stöd till blockader en omöjlighet 
av flera skäl. Ett var att de under större delen av perioden inte stöttade de 
målsättningar blockaderna hade. Ett annat var att arbetslöshetsförening-
arna stod utanför LO och att ett deltagande således hade gett legitimitet 
åt att arbetare utan arbete organiserade sig utanför fackföreningsrörelsen. 
Ett tredje skäl var att en blockadaktion i praktiken skulle föra över försörj-
ningsansvaret för de blockerande arbetslösa från samhällsinstitutionerna 
till LO. Även om man i princip inte hade något emot det var det något 
organisationens ekonomi inte mäktade med.
 Relationerna mellan LO och arbetslöshetsrörelsen var inte statiska. 
Under deflationskrisen i början av 1920-talet var konfrontation det mest 
iögonfallande draget. Arbetslöshetsföreningarna hade svårt att hantera 
konfliktsituationer och inte sällan ledde öppen osämja med de fackliga or-
ganisationerna till att de lades ned. Fram mot mitten av årtiondet uppstod 
det ändå ett försiktigt närmande som gradvis bekräftades och fick ökad 
stabilitet genom LO-kongressen 1926 och några arbetslöshetskonferenser 
åren däromkring. Genom att arbetslöshetsföreningarna skulle knytas till 
de lokala fackliga centralorganisationerna skulle förhållandet stabiliseras 
till gagn för båda parter. För LO var det centrala argumentet för en sådan 
lösning att det skulle motverka att de arbetslösa blev lättköpta verktyg för 
strejkbryteri. De övriga problem som arbetslöshetsrörelsen skapade var vid 
tiden underordnade detta argument.
 Ekonomiskt stöd till arbetslöshetsföreningar utgjorde samtidigt ett 
ideologiskt dilemma för de fackliga organisationerna då det ställde frågan 
om oorganiserade på sin spets. Det fanns facklig motvilja mot att dela ut 
insamlade medel till organisationer som hade fackligt oorganiserade som 
medlemmar. I takt med att arbetslösheten fortsatte och många unga aldrig 
hade haft en riktig chans att få arbete, och därmed organisera sig fack-
ligt, minskade motståndet mot att ge stöd till arbetslöshetsföreningar med 
icke-fackliga medlemmar. Dessutom var unga arbetslösa med liten förank-
ring på arbetsmarknaden särskilt i riskzonen att bli strejkbrytare.
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 Genom Ulricehamnsblockaden under de avslutande åren av 1920-talet 
ökade åter spänningarna mellan de arbetslösas organisationer och LO. Yt-
terligare komplikationer i relationerna tillstötte till följd av kommunister-
nas ändrade inställning till de arbetslösas organisationer efter Kominterns 
dekret 1928. Lägg därtill socialisternas och syndikalisternas ökade intresse 
för de arbetslösas organisationer under krisåren. Under 1930-talskrisen 
gjorde vänsterns framgångar att LO engagerade sig tydligare i arbetslös-
hetsrörelsen. Dessa krafter var också drivande för ett intensifierat samar-
betet med socialdemokraterna.

Arbetslöshetsrörelsen och sociAldemokrAternA

Även relationerna mellan de arbetslösas föreningar och socialdemokra-
terna var betydligt mer komplexa under mellankrigstiden än tidigare. I lik-
het med LO accepterade partiet AK-politikens grunder, vilket redan från 
början skapade spänningar till de arbetslösas organisationer. Särskilt ut-
satta för kritik från arbetslöshetsrörelsen var de socialdemokratiska kom-
munalmännen, vilka de arbetslösas organisationer ofta beskyllde för att 
inte ta ansvar för den situation de arbetslösa hamnat i genom förlusten 
av lönearbetet. Socialdemokraterna motverkade detta genom att beskylla 
föreningarna för att vara kontrollerade av ”bolsjeviker”, vilket inte var utan 
sin sanning, men också ett sätt att avväpna missnöjda röster som hördes 
inifrån de egna leden. 
 Partiets företrädare försökte i många fall använda de möjligheter som 
fanns att bedriva kommunal understödsverksamhet vid sidan av AK-poli-
tiken. På så sätt kunde de hårdaste kanterna i den nationella arbetslöshets-
politiken slipas av. Detta gällde dock inte alla kommuner, inte ens alla där 
arbetarrörelsens partier var i majoritet. Under den andra hälften av 1920-
talet tog sig denna metod ändå fastare former genom det s.k. Malmösyste-
met, där socialdemokratiska kommuner bedrev en mer generös politik än 
AK-politiken.
 Detta system skapade också under en kortare tid ett slags stabilitetspakt 
mellan LO, SKP och SAP kring arbetslöshetsrörelsen. Tanken var att orga-
nisationerna gemensamt skulle ta det ansvar för de arbetslösa som AK-sys-
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temet inte gjorde. Kominterns förändrade förhållningssätt till de arbetslösa 
1928 ledde dock kommunisterna in i Ulricehamnsblockaden vilket i prakti-
ken upplöste pakten.
 Det är svårt att under perioden se LO och SAP som två skilda aktörer i 
relation till arbetslöshetsrörelsen. På många orter i landet var det dessutom 
samma person som företrädde båda organisationerna. Men omkring 1930 
kan man se ett ytterligare utökat samarbete för att motverka i första hand 
kommunisternas frammarsch bland de arbetslösa. Det tog sig uttryck i att 
fackliga organisationer på lokal nivå av rädsla för kommunistiska inbryt-
ningar lade ned arbetslöshetsföreningar, eller på olika sätt begränsade deras 
politiska handlingsutrymme. Man hindrade även icke-socialdemokrater 
från att bli medlemmar. Denna strid hade på många sätt sin motsvarighet 
i vad som skedde inom LO-strukturen under dessa år, då kommunister på 
olika sätt rensades ut från de fackliga leden.
 Från LO startade man också egna arbetslöshetsföreningar för att mot-
verka kommunistiskt inflytande. I högre utsträckning än vad som uppfat-
tats tidigare var kommunisternas syn på de arbetslösa som revolutionens 
kärntrupp en faktor som tvingade LO och socialdemokraterna att agera 
gemensamt.
 Men att bygga upp arbetslöshetsföreningar nära den fackliga rörelsen 
innebar inte att problemen upphörde. Även föreningar som stod LO och 
socialdemokraterna nära skapade spänningar som behövde motverkas. 
Under hela perioden närde arbetslöshetsfrågan en intern vänsteropposi-
tion som skapade stora problem för SAP och LO. Denna tilltog under 1930-
talets krisår. För denna interna vänsteropposition erbjöd arbetslöshetsför-
eningarna en struktur för organisering, och i fallet Strömfejden, också en 
politisk plattform.
 Socialdemokraternas och LO:s arbete var framgångsrikt. År 1933 hade 
man avskärmat kommunisterna från de arbetslösa. Socialisterna och syn-
dikalisterna prioriterade inte längre arbetslöshetsrörelsen. Strömfejden 
inom socialdemokratin, som på många sätt utvecklades till en fråga om 
legitimiteten för krispolitiken, avgjordes 1934 med uteslutningen av Albin 
Ström. Efter de första månaderna av 1934 kan den reformistiska delen av 
arbetarrörelsen inte längre ha uppfattat att massarbetslösheten hotade att 
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vrida massorna åt vänster. Det innebar inte att man slutade att frukta vad 
ett större antal desperata arbetslösa kunde åstadkomma. Skillnaden var att 
efter 1933 uppfattade partiföreträdare att hotet snarare kom från extrem-
högern. Det är dock intressant att en så central person som Gustav Möller 
menade att bästa sättet att motverka att arbetslösa kantrade åt extremhö-
gern var att bekämpa kommunisterna, för att därigenom behålla samman-
hållningen inom arbetargrupperna.
 

från mAssArbetslöshet till sAmförstånd

Det är dags att sätta in den svenska arbetslöshetsrörelsen i en större his-
torisk kontext. Låt oss börja i ett begreppshistoriskt perspektiv, närmare 
bestämt i åtskillnaden mellan ”arbetare” och ”arbetslös”. Fram till 1900 hade 
arbetslöshetsperioderna varit förhållandevis korta. Skiljelinjen mellan de 
två begreppen hade därmed inte varit särskilt skarp. Arbetslösa var arbe-
tare, för tillfället utan arbete, men som med all säkerhet snart skulle få nytt 
jobb. 
 För många under mellankrigstiden var avsaknad av lönearbete en realitet 
under flera år. Vissa, särskilt ungdomar, lyckades egentligen aldrig etablera 
sig på arbetsmarknaden. För dessa var ”arbetslös” sannolikt den vanligare 
självbenämningen än ”arbetare”. Identiteten som arbetare minskade då den 
inte bekräftades i den vardagserfarenhet de befann sig i. Många arbetslösa 
uppfattade heller inte att arbetarrörelsens viktigaste organisationer för-
svarade deras intressen. Man kan säga att den exkludering arbetslösheten 
medförde i många avseenden innebar en utestängning ur arbetargemen-
skapen.
 En intressant fråga blir hur länge man kan anse sig som arbetare om 
man i princip aldrig har ett arbete. Kan t.o.m. att se sig som arbetslös ändra 
intressena till att stå i motsats till att vara arbetare? 
 Att arbetslösa inte självklart identifierade sig som arbetare förefaller inte 
ledande personer inom LO och SAP ha funderat över när deflationskrisen 
slog till 1920–21 och under flera år därefter. Detta skilde dem från kom-
munisterna som avgjort hade en mer generös politik för arbetslösa samti-
digt som de ville att de arbetslösa skulle åstadkomma så mycket oro som 
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möjligt, vilket förhoppningsvis skulle eskalera till en kollaps av hela det rå-
dande samhället. Även andra grupper på vänsterkanten såg i de arbetslösa 
en kraft som kunde driva politiken längre åt vänster.
 Massarbetslösheten vållade ändå inte samma sociala oro i Sverige som i 
flera andra länder. Det berodde inte på avsaknad av yttre förutsättningar i 
form av hög och ihållande arbetslöshet. Det berodde inte heller på avsak-
nad av svåra förhållanden för de arbetslösa: AK-politiken hade som uttalat 
syfte att försämra situationen för de arbetslösa, samtidigt som Sverige var 
ett av få länder i Europa som saknade en offentligt understödd arbetslös-
hetsförsäkring. Arbetslöshetsrörelsen var tveklöst en potentiell oroshärd. 
Det fanns inslag av ilska, desperation och bitterhet i rörelsen. Det fanns, 
som nämnts, även starka viljor som inte önskade annat än att den sociala 
oron skulle intensifieras och som verkade för en sådan utveckling.
 Undersökningen pekar dock på att en väsentlig anledning till att sam-
hällsutvecklingen inte tog en mer radikal vändning var att den reformis-
tiska arbetarrörelsen aktivt dämpade den sociala oro som massarbets-
lösheten skapade. Utifrån Pivens och Clowards studie av sociala rörelser 
i USA, vilken diskuterades som en tolkningsram i inledningen till denna 
undersökning, bemötte LO och SAP den svenska arbetslöshetsrörelsen på 
två sätt. 
 För det första försökte de neutralisera rörelsen genom att åstadkomma 
förändringar i den miljö de verkade i. Hit hörde att använda den kommu-
nala arbetslöshetspolitiken till att göra AK-politiken mer human. Men det 
var bara en tillfällig lösning som inte ens genomfördes i hela landet. Ännu 
viktigare var krispolitiken som innebar en mer permanent lösning på ett 
nationellt plan. Krispolitikens konkreta effekt ska utifrån denna studie ses 
som att den tydliga åtskillnad som uppstått mellan att vara arbetslös och 
arbetande minskade. Arbetslösa föll inte lika djupt i socioekonomisk me-
ning i anslutning till att de förlorade lönearbetet samt stigmatisering och 
andra socialpsykologiska effekter av arbetslösheten blev därmed mindre 
kännbara.
 För det andra visar tolkningsramen på att LO och socialdemokraterna 
försökte neutralisera de arbetslösas organisationer genom att åstadkomma 
förändringar i själva rörelsen. Detta var ett uppdrag i första hand för LO. 
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Konfrontation med upproriska arbetslöshetsföreningar var ett sätt att be-
möta arbetslöshetsrörelsen, vilket exempelvis innebar att kasta ut arbets-
löshetsföreningar från Folkets hus eller att uttrycka sig klandrande om för-
eningarna och deras verksamhet i olika sammanhang. Många av åtgärderna 
var passiva och bestod helt enkelt i att ignorera arbetslöshetsföreningarna. 
Från slutet av 1920-talet och under de inledande åren av 1930-talet, då 
fackliga organisationer ofta hade en överordnad roll mot arbetslöshets-
föreningarna, kastades bråkiga medlemmar, särskilt kommunister, ut från 
föreningarna.
 Vid sidan om konfrontation var den mest frekventa metoden att åstad-
komma förändringar i själva rörelsen att knyta de arbetslösas organisatio-
ner närmare de fackliga. Ekonomiskt stöd var viktigast i strävan att vinna 
de arbetslösas lojalitet. 
 Strategierna för LO och socialdemokraterna vad gällde sättet att bemöta 
arbetslöshetsrörelsen var till mycket liten del centralstyrda eller på förhand 
uppgjorda. M.a.o. är det svårt att finna några storslagna idéimpulser bak-
om utvecklingen. Strategierna snarare växte fram i samspelet med andra 
aktörer och dagspolitiska förutsättningar. När kommunisterna följde Ko-
minterns dekret tvingades LO och socialdemokraterna i stället att skapa 
strategier utifrån den dagsaktuella situationen på det sätt som Nils Unga 
tidigare visat på. 
 I ett längre historiskt perspektiv utgör inte tiden kring krispolitiken den 
förändrande faktorn i relationerna mellan de arbetslösas organisationer 
och LO samt SAP. Snarare var det deflationskrisen 1920 som skapade ett 
missnöje bland de arbetslösa mot LO och SAP. Utvecklingen i början av 
1930-talet återförde de flesta av de arbetslösas organisationer till den posi-
tion de haft före 1920, nämligen som en del av den reformistiska arbetarrö-
relsen. De flesta av de arbetslöshetsföreningar som existerade efter 1933 var 
helt underställda LO:s och SAP:s intressen, på samma sätt som före mel-
lankrigstiden. De arbetslösas organisationer hade omvandlats till fackligt, 
men också socialdemokratiskt, kontrollerade organisationer för snarare än 
av arbetslösa. 
 Samtidigt var SAP och LO på ett helt annat sätt etablerade delar av den 
samhälleliga maktstrukturen jämfört med tiden före 1920. Det socialde-
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mokratiska maktövertagandet i början av 1930-talet innebar exempelvis 
början på ett regeringsinnehav som nästan saknat motstycke i modern 
historia.2 Det är en anledning till att åren i början av 1930-talet brukar 
framhållas som en brytningstid i den svenska samhällsutvecklingen. Jag vill 
utifrån min studie dra ut några linjer med bäring på detta, i synnerhet kring 
krisuppgörelsen som får anses central i sammanhanget.
 Denna studie har inte avsett att besvara frågan om utvecklingen kring 
krispolitiken kan ses som en socialdemokratisk uppgörelse med ett marx-
istiskt idéarv eller en fortsättning av detta arv, vilket Tingsten och Lewin 
debatterat. Däremot har jag pekat på att det i tiden fanns en uppgörelse 
med vänstergrupper med kopplingar till arbetslöshetsrörelsen, inräknat 
den vänsteropinion som fanns inom LO och SAP. Ur det perspektivet lig-
ger denna undersöknings slutsatser närmare Tingstens än Lewins, då den 
förstnämnde i krispolitiken såg ett idémässigt brott i den marxistiska tradi-
tionen inom partiet till förmån för en ny politisk strategi. Det är lätt att uti-
från undersökningen hålla med Tingsten när han hävdar att krispolitiken i 
realiteten kom att ”rädda socialdemokratin ur dess ideologiska dilemma”.3 
Däremot var det inte så att legitimiteten för krispolitiken kom av sig själv. 
Krispolitiken var så känslig för socialdemokratin att man inte accepterade 
avvikande meningar, vilket gjorde att det inte fanns någon plattform för att 
inom partiet uttrycka kritik mot densamma. 
 Jag vill hävda att få kontroll över arbetslöshetsrörelsen för LO och SAP 
var, särskilt under de inledande åren på 1930-talet, likställt med kampen 
mot sådant som på sikt hotade, utifrån som inifrån men framför allt un-
derifrån, att försvaga den reformistiska arbetarrörelsens framtidsprojekt. 
Ytterst riskerade massarbetslösheten att skapa en dualism inom den svens-

� Vissa har talat om en socialdemokratisk hegemoni. Begreppet är komplext med re-
ferenser till Gramscis teoretiska modeller. I debatten om socialdemokratin brukar 
hegemonibegreppet avse den dominans partiets värderingar haft över befolkning-
en, som har ansetts starkare än dess parlamentariska ställning. Se Gösta Esping-
Andersen, ”The Making of a Social Democratic Welfare State”, i Misgeld (1992), 63 f. 
Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia (Stockholm, 2001), vänder sig 
mot föreställningen att socialdemokraterna skulle fått någon slags hegemoniställ-
ning.

� Tingsten (1941), 396.
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ka arbetskraften som kunde hota ambitionerna. Arbetslöshetsrörelsen var 
det yttersta tecknet på detta: en organisering av arbetargrupper, förvisso 
för tillfället utan arbete, utanför den etablerade fackföreningsstrukturen. 
 Krisuppgörelsen var vidare en allmän förutsättning för att kunna bygga 
upp de klasskoalitioner som kännetecknat det socialdemokratiska makt-
utövandet. Till detta hör även den intressekonvergens som framför allt LO, 
men också SAP, tillsammans med arbetsgivarna höll på att skapa där bl.a. 
produktionstekniken som en central faktor skulle bidra till tillväxt och väl-
stånd. Legitimiteten för en sådan politik bestod bland annat i att det inte 
fanns en stor grupp eftersläntrare i form av arbetslösa och att dessa inte 
ansåg att de betalade för det nya samhället genom sin arbetslöshet samt 
att dessa inte tyckte arbetarrörelsen svikit dem på ett sätt som gjorde att de 
saknade skäl att solidarisera sig med denna rörelse. 
 En studie som inte omedelbart berör arbetslöshetspolitiken, men som 
ändå har perspektivet av en brytningstid är Bengt Schüllerqvists undersök-
ning av SAP:s väg till makten; från förlustvalet 1928 till det framgångsrika 
valet 1932. Han menar att det parti som förlorade det första valet var helt 
annorlunda än det som bildade regering fyra år senare. Under den perioden 
hade SAP gått från en, som han kallar det, ”lös” organisation till en ”hård”. 
Eller uttryckt med andra ord en komplex arbetarrörelse med flera konkur-
rerande maktcentra ersattes av en enhetlig socialdemokratiserad ”Rörelse”. 
I centrum stod kampen mot kommunisterna och andra vänstergrupper, 
men även mot den partiinterna vänsterfalangen. Denna kamp bidrog också 
till en mer preciserad socialdemokratisk identitet. I denna nya organisation 
samarbetade fackliga avdelningar ute i landet intimt med socialdemokra-
terna för att åstadkomma social kontroll och isolering av kommunister och 
nazister.4

 Denna studie faller väl in i det mönster som Schüllerqvist målar upp. 
I arbetet med att få kontroll över arbetslöshetsrörelsen framstår LO och 
SAP länge som trevande och osäkra, vilket ligger i linje med tidigare forsk-
ning om aktörernas allmänna vilsenhet i arbetslöshetsfrågan. Samtidigt 
fanns det under slutet av 1920-talet och 1930-talets inledande år en ökande 
kraftfullhet och fokusering i agerandet gentemot arbetslöshetsrörelsen. Ti-

� Schüllerqvist (1992), 203 ff.
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den omkring krispolitiken var en period då socialdemokratin slöt sig med 
minskad tolerans för vänstergruppers agerande, liksom för interna ideolo-
giska ”avvikelser”. Det går också i denna undersökning att se hur de fackliga 
organisationerna fick en roll att dämpa social oro och motverka att arbets-
lösa ideologiskt bröt sig ur socialdemokratin. Även om det i anslutning 
till krispolitiken förekom att grupper med band till arbetslöshetsrörelsen 
lämnade socialdemokratin förefaller flertalet ha stannat kvar inom denna 
nya ”Rörelse”. Bland dem som trots allt bröt sig ur förefaller flertalet så 
småningom sökt sig tillbaka till partiet.
 Utifrån samma slutsats finner jag det svårt att hävda att de arbetslösa 
blev politiskt exkluderade i uppbyggnaden av det nya samhället.5 Utifrån 
denna studie var det snarare så att de fackliga organisationerna användes 
till att behålla de arbetslösa inom den reformistiska sfären. Däremot margi-
naliserade man medvetet arbetslöshetsföreningarna politiskt. Mot det för-
hållandet talar också att kommunisterna efter de första åren av 1930-talet 
inte prioriterade de arbetslösa i sin strategi och att socialisterna inte heller 
var särskilt intresserade av gruppen. 
 Jag vill sammantaget mena att den skildrade historien om hur LO och 
SAP tog kontroll över de arbetslösas organisationssträvanden och politiska 
kamp utgör en betydelsefull del av förhistorien till vad som brukar benäm-
nas den svenska modellen. På många sätt kan man se att den svenska ar-
betslöshetsrörelsen både var en bärare av kritik mot socialdemokratins väg 
framåt och en arena där en kamp fördes varur denna modell bl.a. tog form. 
Utan den uppgörelse med de vänsterströmningar arbetslösheten gav upp-
hov till och den tydligare partiorganisation som blev ett resultat av detta 
hade förutsättningarna för denna modell inte funnits.
 Under de årtionden som följde efter andra världskrigets slut var arbets-
lösheten i Sverige en närmast marginell företeelse. Tillväxten i ekonomin 
var så omfattande att man brukar tala om denna period som rekordåren. 
Det skulle dröja fram till 1990-talet innan arbetslöshet åter fick fäste i 
det svenska samhället och arbetslösa åter började organisera sig på egen 
hand.
 Trots nya samhälleliga förutsättningar under 1990-talet och en arbets-

� Som Thomas Fürth antytt och som redovisats i inledande kapitlet.
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löshet som inte nådde upp till de nivåer som präglade delar av mellan-
krigstiden känns delar av historien igen. Inte minst de bekymmer som en 
organisering av arbetslösa skapade för de fackliga organisationerna. Det är 
därför en poäng att återvända till åtskillnaden mellan att vara ”arbetare” 
och ”arbetslös”. Kan att vara arbetslös vara en sådan avgörande faktor att 
den förflyttar intressena till att hamna i ett närmast motsatsförhållande 
till att vara arbetare (även om man under 1990-talet kanske snarare hade 
använt sig av begreppet arbetstagare)? Den historia som jag presenterat ger 
svaret: det beror på! Avgörande är om det finns samhällsinstitutioner som 
tar de arbetslösas situation på allvar. Denna institution är i första hand de 
fackliga organisationerna.
 Den lärdom som fackliga organisationer kan hämta ur historien är att 
för det första så är det oerhört viktigt att det finns en arbetslöshetsförsäk-
ring med höga ersättningsnivåer. Men den andra och viktigaste lärdomen 
är att inte sluta företräda dem som för tillfället står utanför arbetsmarkna-
den. I ett arbetsliv som går fram i obalans, där en stor del uppfattar sig som 
utstötta och marginaliserade medan andra upplever förbättrade villkor i 
arbetslivet, kommer röster att ifrågasätta de fackliga organisationernas 
verksamhet. De förbättringar facket tillkämpar de anställda kommer att 
uppfattas som orättvisa och möjligen t.o.m. som hinder för arbetslösa att 
få nytt arbete. För att behålla organisationernas legitimitet och samtidigt 
inte tvingas sänka nivån för arbetstagare i arbetslivet måste de arbetslösas 
perspektiv tydligt integreras i det fackliga arbetet.

slutord

Historien om arbetslöshetsrörelsen i Sverige är en berättelse som i första 
hand sträcker sig mellan 1920–34. Under dessa år var de arbetslösas sam-
manslutningar en organisering av arbetslösa. Före och efter denna period 
leddes arbetslöshetsföreningarna av LO och SAP och var huvudsakligen en 
organisering för arbetslösa.
 Det är en berättelse om en rörelse utan stabil organisation och utan 
kända namn. Personer som Paul Thunell, Emil Andersson och Karl Kilbom 
förknippas inte med en svensk arbetslöshetsrörelse på samma sätt som Wal 
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Hannington med motsvarande rörelse i Storbritannien eller A.J. Muste i 
USA. Det är också en historia om försök till kontroll, om splittring och om 
motarbetande. I det svenska folkminnet har de arbetslösas organisations-
strävanden och politiska kamp under årtiondena mellan världskrigen i det 
närmaste blivit bortglömd. 
 Trots eftervärldens glömska kan man ändå avslutningsvis fråga sig hur 
pass betydelsefull denna rörelse egentligen var. Som framgått i studien 
präglades inte den nationella nivån av några omedelbara framgångar. Upp-
vaktningar, demonstrationer, blockader och konferenser misslyckades i sina 
uppsåt. Ingen i nationellt ledande ställning tycks ha tagit direkt notis om de 
arbetslösas protester när man utformade politiken. Det fanns däremot en-
skilda arbetslöshetsföreningar som var förhållandevis framgångsrika med 
att påverka de kommunala myndigheterna till att göra AK-politiken något 
mjukare. Vägen gick genom att rikta krav till socialdemokratiska kommu-
nalmän. Framgångarna tog sig uttryck i form av extra kommunala anslag 
till arbetslösa, igångsättande av nödhjälpsarbeten, förbättrad ersättning för 
dessa etc. Men det finns lika gott om exempel på motsatsen; arbetslöshets-
föreningar utan några kommunala framgångar där de arbetslösa fick leva 
under AK:s strama politik. Variation framstår mer än något annat som det 
genomgående lokala mönstret. 
 På några punkter hade arbetslöshetsrörelsen sannolikt en långsiktig på-
verkan, även om detta är vanskligt att leda i bevis. 
 I en tid då arbetslöshet bland många sågs som något skamligt och själv-
förvållat tvekade rörelsens medlemmar inte att visa upp sig som arbetslösa. 
Det påskyndade troligen processen mot att tvätta bort något av den skam-
stämpel som omgärdade att vara arbetslös.
 Arbetslöshetsrörelsen var vidare troligtvis en katalysator för den föränd-
rade arbetslöshetspolitik som socialdemokraterna genomförde i början av 
1930-talet. De stora problem som socialdemokraterna hade att få en sam-
manhängande kommunal arbetslöshetspolitik var ett återkommande tema 
inom såväl centrala som mer perifera delar av partiet. Samtidigt tål det 
understrykas att det var LO som var den avgörande kraften bakom partiets 
politiska omläggning.
 En tredje aspekt där man kan ana en mer långsiktig påverkan är det fak-
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tum att arbetslöshetsrörelsen var en organisering av män. Kvinnors bris-
tande möjlighet till arbete under perioden löstes till stor del genom lågbe-
talda arbeten inom hushållssektorn. Arbetslöshetsrörelsen var därför en 
aktör i den process där lönearbete i första hand kommit att ses som bättre 
betalda arbeten för män snarare än lågt betalda arbeten för kvinnor, vilket 
i ett historiskt perspektiv varit den dominerande synen på arbete.
 Ett område där arbetslöshetsrörelsen helt kom att stå utan påverkan var 
synen på maskinerna. Deras teknikkritiska förhållningssätt uppmärksam-
mades inte i det samhälle som växte fram ur mellankrigstidens massarbets-
löshet. Tvärtom kom maskinerna att ses som garanter för att arbetslöshe-
ten på lång sikt var låg.
 Arbetslöshetsrörelsens största bedrift var egentligen dess blotta exis-
tens; att det fanns arbetslösa som lyckades överkomma de svårigheter som 
följde av att förlora arbetet för att kollektivt ägna sig åt politisk verksamhet 
med arbetslösheten som grund. Den fyllde sannolikt mångas liv med me-
ning i en tid då ett stort antal bröts ned av arbetslöshetens ok.
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Arbetslöshetsföreningar i Sverige 1920–34

Alingsås, Almö, Alvesta, Angered, Anneberg, Arboga, Arlöv, Arvika, 
Bengtsfors, Bervik, Bjärnum, Bjärtrå, Björneborg, Boden, Bollnäs, Bomhus, 
Borlänge, Borås, Boxholm, Braås, Bromma, Brudkullebacken, Brännkyrka 
(Sthlm), By, Börringe, Charlottenberg, Danderyd, Dannemora, Degerfors, 
Ed, Eda, Enköping, Eskilstuna, Eslöv, Fagersta, Falkenberg, Finspång, Flen, 
Fleninge, Folkärna, Forsa, Forshaga, Fryksände, Grythyttehed, Gränges-
berg, Gudmundsrå, Gäddvik, Gävle, Göta, Göteborg, Hagfors, Hakarp, 
Hallsberg, Halmstad, Hamrånge, Hardemo, Harg, Helsingborg, Hofors, 
Holmsund, Horndal, Huddinge, Hudiksvall, Hultsfred, Hunnebostrand, 
Huskvarna, Hyltebruk, Hälsingtuna, Härnösand, Hässjö, Häverösund, 
Högalid, Höganäs, Iggesund, Järvsö, Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlsborg, 
Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Katarina (Sthlm), Kiru-
na, Kramfors, Kristinehamn, Kumla, Kung-Karl, Kungsholmen (Sthlm), 
Kungsör, Kungsör socken, Köping, Landskrona, Lidingö, Lidköping, Lilla 
Edet, Limhamn, Linköping, Ljungby, Ljusdal, Ljusne, Lotorp, Luleå, Lund, 
Lysekil, Lödöse (S:t Peder), Malmbäck, Malmö, Marieholm, Mariehäll, Ma-
riestad, Mjölby, Mora, Morgongåva, Motala, Munkfors, Märsta, Mölndal, 
Mölnlycke, Mönsterås, Nacka, Nicolai (Sthlm), Njurunda, Norberg, Norra 
Råda, Norrahammar, Norrköping, Norrmalm (Sthlm), Norrtälje, Nyham-
mar, Nykvarn, Nyköping, Nynäshamn, Nässjö, Näsviken, Ockelbo, Olof-
ström, Oskarshamn, Oskarström, Oxie, Påskallavik, Rimbo, Riseberga, 
Risinge, Roknäs, Ronneby, Rättvik, Rävåla, Sala, Saltsjöbaden, Sandviken, 
Skara, Skillingaryd, Skivarp, Skoghall, Skrea, Skutskär, Skåre, Sköns norra, 
Skönsmon, Skövde, Smedjebacken, Smålands Anneberg, Sofia (Sthlm), 
Sollentuna, Solna, Spånga, Stockholm, Stora Malm, Storfors, Strängnäs, 
Ström, Strömstad, Sundbyberg, Sundsvall, Sunnemo, Säbrå, Söderhamn, 
Söder (Sthlm), Södertälje, Sörforsa, Teckomatorp, Tegnaby, Tidaholm, 
Tierp, Timrå, Torshälla, Torsåker, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Tumba, 



261

ArbetslöshetsföreninGAr i sveriGe 1920–34

Tuna, Uddevalla, Uppsala, Vaggeryd, Vansbro, Varberg, Väsby, Väster-
våla, Växjö, Vadstena, Vallentuna, Vansbro, Varberg, Vaxholm, Vetlanda, 
Vilhelmina, Vittinge, Vänersborg, Västervik, Västervåla, Västerås, Växjö, 
Västra Frölunda, Ystad, Åmotfors, Årsunda, Åtvidaberg, Älvsby, Älvsjö, 
Ängelholm, Ärla, Örebro, Örgryte, Örkelljunga, Örlunda, Örnsköldsvik, 
Östanbo, Österbybruk, Östermalm (Sthlm)

Huvudsakliga källor: Arbetslöshetskonferenser 1921, 1922, 1927, 1930 och 
1933, samt sökning i Nationella Arkivdatabasen (NAD). Jag har så långt 
som möjligt försökt utesluta nödhjälpsarbetarföreningar.
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Unemployed in Movement:  
Formation and Political Struggle  
in the Unemployed Movement  

in Sweden, 1920–34

Organisations for the unemployed, varying in size from a handful of mem-
bers to several thousands, existed in more than 200 places in Sweden 
between 1920 and 1934. This study argues that during this period these 
disparate organisations of the unemployed formed a cohesive movement 
of unemployed in Sweden. This process was a part of an international phe-
nomenon that occurred in every country that underwent some form of 
economic crisis during the same period. 
 This study of these Swedish organisations is divided into two parts. 
The first is largely empirical and descriptive and explores the history, size, 
structure and activities of the movement of the unemployed. This section 
also examines how the members of these organisations viewed the causes 
of their unemployment. The second part of this study is more interpretive 
and explores the nature of the relationships with the Swedish labour move-
ment to determine why this phenomenon of organisations for the unem-
ployed developed the way they did.
 This study owes much to the work of E.P. Thompson. His classic study, 
The Making of the English Working Class, represented a movement away 
from the earlier structuralist way of explaining class formation by shifting 
the lens of analysis away from social structures and towards local expe-
riences and activities. Thompson taught us the need to take seriously the 
perspective of the historical actors and to avoid writing history in a way that 
does nothing but demonstrate the advantages of hindsight when trying to 
answer historical questions. The unemployed should not be envisioned as 
a well-defined class in the same sense as Thompson’s British working class. 
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Instead, it is best seen as a collective identity formed within the working 
class that was given a certain amount of stability especially if it was institu-
tionalised. None the less, the tension that existed between the unemployed 
and employed workers was one of the key characteristics of the movement 
of Swedish unemployed during the 1920s and 30s.
 In earlier studies the unemployment problem of the 1920s and 1930s has 
often been seen as the precursor of the social democratic crisis politics of 
1932 which historians have viewed as being of great significance for Swe-
dish society with consequences well into the next decades. Tracing the ori-
gins and consequences of this political crisis has been the focus of several 
studies but the lack of consensus ensures that this topic is still open.
 Relatively few studies have concerned themselves with the organised 
political activities of the unemployed in Sweden. The few studies that have 
been done do not give a complete picture of the development of the organi-
sations of the Swedish unemployed between the world wars. This oversight 
separates Swedish historical research from several other countries where 
the phenomenon has been more thoroughly investigated. 

the unemployed in history

Sweden experienced little unemployment before the 1920s because of its 
late industrialisation, strong economic growth, the structure of the Swe-
dish foundry industry, and migration which functioned as a safety valve 
in times of harsh labour markets. Public discussions about unemployment 
first took place in the late 19th and early 20th centuries.
 Organisations for the unemployed emerged before 1920 during the early 
stages of industrialisation. These were most often formed within the trade 
unions which feared that the unemployed could accept jobs for lower pay 
than agreed upon in collective agreements. The trade unions also seemed 
to hope that by creating certain unemployment organisations they would 
attract workers to the labour movement.
 It cannot, however, be argued that these early organisations for the 
unemployed formed a unified movement that advocated for all unemploy-
ed workers. Major obstacles to the creation of such a united front included 
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the low number of unemployed during the early stages of industrialisation, 
the low level of political activity among those without work, and especially 
the fact that the organisations for the unemployed were so dominated by 
the labour movement.

A movement of the unemployed

In the 1920s and the 1930s the situation in Sweden changed completely. 
Unemployment was higher than ever before and this problem was the 
most debated national political topic. Beginning in late autumn 1920, the 
unemployed themselves formed organisations around the country and 
these often were as large as the more well-known movements in Germany, 
Great Britain and the United States. International comparisons are diffi-
cult, however, since members of these Swedish organisations seldom paid 
membership fees but were generally obliged to participate in organisatio-
nal activities. Nevertheless, the formation of organisations by the unem-
ployed, and the activities in which they engaged, was a more widespread 
phenomenon than has been previously recognised.
 This study demonstrates that the members of the unemployed organisa-
tions were often younger men with a weak position in the labour market. 
The overall dominance of men in the unemployed movement was due to 
the gender structure of both the labour market and political institutions.
 The organisations created by the unemployed during the 1920s and 1930s 
should not necessarily be called parts of a cohesive movement because 
they lacked the requisite unity. However, this characteristic was also a dis-
tinguishing feature of similar organisations in other countries for which 
scholars have claimed to have found evidence for a movement. Despite 
their differences, the Swedish organisations also had much more in com-
mon than what separated them. Six distinguishing features seem to have 
defined the Swedish movement.
 First, the unemployed based their movement on local activism. The cen-
tre of gravity was always local despite some national initiatives. This parti-
ally explains why this movement had a more flexible structure compared to 
other movements. The strong local base also ensured that many activities 
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were focused on influencing local authorities.
 Second, this movement strongly opposed the national unemployment 
policy at the time that argued that those engaged in relief work should be 
paid less than unskilled workers. The most heard demand from the unem-
ployed movement was that relief work should be paid according to what 
had been agreed upon for unskilled manual labour in collective bargain-
ing. 
 Third, blockades of relief work and discussions to start blockades were 
always present in the movement. A blockade involved the application of 
industrial action common in the open labour market but adopted by the 
unemployed. It meant the refusal to accept relief work thereby putting pres-
sure on the authorities. Most blockades were local but on some occasions 
they were regional or national. Choosing blockades as mean of industrial 
action can be attributed to the fact that early 1920 Sweden probably saw 
the highest number of labour conflicts in the world. The use of blockades 
also arose because many of the unemployed were convinced that the state 
was exploiting them by moving forward work that had been planned for 
the future. By doing so the government could pay only the lower wages as-
signed for relief work rather than the higher wages that employed workers 
could demand. It appears this assumption of exploitation was incorrect 
until the second half of the 1920s at which time the state engaged in the 
very sort of activity that the unemployed had feared.
 Fourth, the movement of the unemployed tried to counteract the nega-
tive effects of unemployment among organisation members and focused 
primarily upon preventing poverty. This meant raising and providing fi-
nancial aid to members. These organisations also addressed the more so-
cio-psychological effects of unemployment such as resignation and despair 
by arranging seminars and recreational activities.
 Fifth, the unemployed movement had close but complicated relations 
with the labour movement. It is important to recognise that among those 
without work there was a growing sense of identity. Without this there 
would have been no need to form associations outside the labour move-
ment. Part of the breeding ground for the movement that the unemployed 
created was the discontent many of these workers felt with the trade uni-
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ons, e.g. The Swedish Trade Union Confederation (LO), which they felt 
benefited those with work at the cost of those without.
 Finally, there was a conviction within the unemployed movement that 
mass unemployment was largely a consequence of technological develop-
ments in production. Complaints against machines were constantly pre-
sent when the causes behind the rise of unemployment were being dis-
cussed. Many workers feared that modern production methods did not 
require the same number of employees as had been needed earlier in the 
industrialisation process. If this was the case the unemployed would be 
permanently excluded from job opportunities. This view was particularly 
evident from the second half of the 1920s through the Great Depression. 
This argument had roots dating back to the early stages of industrialism in 
England when Luddites had attacked production machinery. Although the 
criticism of machinery and the fear that it created of unemployment was 
also present in the Swedish labour movement, it did not lead to the same 
type of violent behaviour. The coalition of organisations of unemployed 
workers in Sweden during the 1920s and 1930s did not seriously consider 
engaging in machine-breaking activities.

relAtionship to other Actors

Although unemployment in the 1920s and 1930s was higher and lasted 
longer than ever before, the formation of organisations created by the 
unemployed and the activities in which they engaged reached beyond the 
ebb and flow of the labour market. The protests of the unemployed should 
also not be seen as a function of the psychological effects of unemploy-
ment, a viewpoint that has been common in international literature. The 
most important factor for the development of the unemployed movement 
was its relationships to other actors - particularly the labour movement.
 The relationship to the LO was the most important of these relationships 
and the most complex. Some unemployed organisations were at least par-
tially founded because of the disappointment many of their members felt 
with the positioning of the LO which they thought favoured the employ-
ed while sacrificing their unemployed comrades. The relationship chan-
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ged throughout the period. During the early 1920s confrontation was the 
main characteristic. This became particularly evident during the blockades 
of relief work sites that unemployed organisations repeatedly organised. 
These organisations of unemployed workers had difficulties handling the 
confrontations with the trade unions and often these conflicts ended up 
harming the organisations of the unemployed. 
 Towards the middle of the 1920s the organisations that the unemployed 
had created moved closer to the LO. On the one hand, the driving force 
for the unemployed was the possibility of creating better conditions for 
themselves if they received help from the trade unions. On the other hand, 
the trade unions wanted better relations with the unemployed workers to 
prevent them from becoming strike-breakers. Both parties benefited from 
the more stabilised relationship between the two sides.
 After the so-called Ulricehamn blockade in the late 1920s and the esca-
lating economic crisis, the relationship once again became more proble-
matic. The third and most important reason for this change was that other 
organisations were more aggressively trying to gain control over the mo-
vement of the unemployed. The Swedish Communist Party was the most 
persistent of these groups and its efforts escalated beginning in approxima-
tely 1928.
 Communist party members launched initiatives to create organisations 
for the unemployed at the very first party Congress in 1921. After the Com-
intern meeting in Moscow in 1928 and the movement toward more radical 
politics, efforts to organise an unemployed movement under communist 
control intensified in Sweden as in other countries. They had a directly 
revolutionary purpose. It was thought that the capitalist world order was 
about to collapse and the unemployed were central to bringing about the 
new world order. During the first years of the 1930s, communists in Swe-
den not only held central positions in many organisations of the unem-
ployed, they also formed a confederation of smaller organisations that hel-
ped promote a more unified movement. Other actors in addition to the 
communists themselves noticed the success that the Communist Party had 
achieved in attracting the unemployed.
 The communists recognised that despite their success they were not 
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able to achieve full control over the unemployed. One of their major ob-
jectives had been to increase activism among this group but they failed to 
do so. The communists attributed this failure to the debilitating psycholo-
gical consequences that robbed the unemployed of ambition or strength 
to improve their situation. Another dilemma was how to bridge the gap 
between the unemployed and those who still had work as this was regarded 
as a necessary prerequisite for escalating the economic crisis into a revolu-
tionary situation. But those were not the only problems. In the 1930s, the 
communist-led organisations for the unemployed were outside the trade 
unions. This made it difficult to attract the unemployed because the LO 
actively opposed communist initiatives directed toward the unemployed.
 The division within the Swedish political left represented another com-
plication for the communists. Since the early 1920s the syndicalists had 
focused attention on the organisations the unemployed had created. Their 
presence was most seen during the national conferences for the unemploy-
ed. Beginning in about 1930, the socialists, who had left the Communist 
Party sometime earlier, devoted a lot of attention to organisations commit-
ted to helping the unemployed. The driving impulse for the socialists was 
the success that the communists had achieved among the unemployed. 
The socialists and syndicalists cooperated for some time in a confederation 
for the unemployed thereby competing directly with the communists. This 
cooperation ended in 1932 after an internal split but the socialists kept the 
confederation functioning. When the communists lost interest in organi-
sing the unemployed in 1933 the socialists followed suit.
 Sometime about 1930 the LO and Social Democratic Party (SAP) be-
gan to work more closely to counter-act communist influence over the 
unemployed. At the local level, trade unions relinquished control over 
the organisations of the unemployed or in other ways limited their politi-
cal space. Unions also started to pay greater attention to the plight of the 
unemployed by creating organisations of their own to obstruct communist 
influence. To a greater extent than previously recognised, preventing com-
munist influence among the unemployed was a key to driving the Social 
Democratic Party and the LO closer together. Neither the LO nor the SAP 
had any coherent plan of action but largely relied upon the current political 



269

summAry

situation. The communists, on the other hand, adhered to the orders of the 
Comintern.

from mAss unemployment to the swedish model

Mass unemployment in Sweden between the world wars did not cause the 
same social tensions as it did in many other countries. This relative peace 
endured despite high and consistent unemployment and the hard living 
conditions for the unemployed that the national unemployment policy 
fostered. These conditions served as potential sources for the tension: ang-
er, desperation and bitterness present in the movement and some actors 
sought to take advantage and even exacerbate these social tensions.
 This study argues that a major reason that society did not take a more 
radical turn was that the reformist labour movement actively moderated 
the social tensions caused by mass unemployment in three ways. First, the 
LO and SAP neutralised antagonism by changing the environment of the 
unemployed organisations, for example by using local unemployment po-
licy to polish off the rough edges of the national unemployment policy. 
Nonetheless, this was only a temporary solution that was not employed 
throughout the whole country. More important was the crisis politics in 
the early 1930s that helped narrow the socio-economic gap between those 
who had and those who did not have a job.
 Second, the LO and the SAP neutralised the movement of the unem-
ployed by introducing changes within the movement itself. This was a task 
primarily for the trade unions. Confrontations between unions and organi-
sations attempting to help the unemployed were common throughout the 
period and involved a variety of strategies. These included refusing access 
to facilities for meetings. Most confrontations resulted in the LO and SAP 
ignoring the demands from organisations for the unemployed.
 In addition to more obvious confrontations, the usual way for the LO to 
create changes within the unemployed movement itself was to form close 
relationships with the organisations. It often did so by offering economic 
support to gain the loyalty of the unemployed. The trade unions first tried 
to establish close relations with unemployed organisations in the middle of 
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the 1920s. Long periods of mass unemployment threatened to turn young 
unemployed men into strike breakers which caused rising fear in the trade 
unions especially because the period saw the creation of organisations de-
termined to recruit strike breakers.
 If we adopt a longer historical perspective it is obvious that the crisis 
politics of the early 1930s was not responsible for altering the relations-
hip between the organisations of the unemployed on the one hand and 
the LO and SAP on the other. Instead it was the deflation crisis some ten 
years earlier that had created the dissatisfaction among the unemployed 
that they directed against the LO and SAP. The development in the early 
1930s brought back the unemployed organisations to parts of the reformist 
labour movement. After 1933, the LO and SAP dominated and were able to 
direct the activities of most of the organisations that existed. This echoed 
the situation evident during the early stages of industrialisation.
 By this time the LO and SAP had achieved much more influence in Swe-
dish society than they had garnered before 1920. The social democratic rise 
to power in the early 1930s meant the beginning of a level of governmental 
involvement unparalleled in modern history. One distinguishing feature 
of the social democratic regime in Sweden was the capacity to form class 
coalitions. (This includes the convergence of interests between the LO and 
employers who perceived the production of technology as crucial to the 
creation of economic growth and welfare.) It was essential for this kind of 
politic that no large group lagged behind. This made it imperative to mini-
mise the obvious risk that the unemployed might feel that their unemploy-
ment had had paved the way for the new society. Gaining control over the 
unemployed was as important for the LO and SAP as being able to exert 
control over other forces that might threaten to weaken their long-term 
strategies and aims.
 The social democratic organisations in Sweden developed less tolerance 
for groups not loyal to the party line during the years around the period 
of crisis politics. Some groups related to the movement of unemployed 
workers left the reformist labour movement during these years in protest 
against the harsher line adopted by the Social Democrats but a majority of 
them seem to have stayed. 
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 The methods by which the LO and SAP took control of the movement 
of the unemployed are an important part of the larger history of what is 
often referred to as the Swedish model. In many ways the movement was a 
bulwark against the development of this model. Had the reformist labour 
movement not come to terms with the consequences of mass unemploy-
ment the conditions for the model would never have been present.

the siGnificAnce of the unemployed movement

The history of the unemployed movement in Sweden from 1920 to 1934 is 
one of a movement without a stable organisation or well-known leaders. 
It is also a story of attempts to control and divide the unemployed, and 
counteract any efforts on their part to organise. In Swedish scholarship 
the formation and political struggle of the unemployed between the world 
wars has almost been forgotten.
 The cohesive movement of unemployed organisations had few, if any, 
obvious success at the national level. At the local level, however, indepen-
dent organisations devoted to helping the unemployed successfully influ-
enced local authorities to obtain relief from the harsh national unemploy-
ment policy. The most common types of assistance came in the form of 
extra subsidies for the unemployed, employment in relief work program-
mes, and improved compensations for the work carried out. In contrast to 
the success achieved by some local organisations, others were unable to 
influence local unemployment policy. 
 The unemployed movement probably had a long-term influence in 
some areas although this conclusion cannot be proven. During a period 
when people generally considered the lack of paid labour as something 
shameful, many members of the movement of and for the unemployed did 
not hesitate to show themselves as being in need of assistance. This lack of 
embarrassment probably speeded up the process of eradicating the shame 
that had surrounded unemployment since the early stages of industrialisa-
tion.
 The movement was probably also a catalyst for the changed unemploy-
ment policy in the SAP around 1930. Protests by the unemployed represen-
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ted the major problem for local party workers and their encounters with 
such hostility became a recurrent topic of discussion in the party. It should 
be emphasised, however, that the main motor for change was the reassess-
ment of unemployment policy occurring within the LO. 
 Although unemployed workers and their organisations achieved a great 
deal and had a lasting legacy, they could not convince Swedish society that 
machinery was the driving force behind unemployment. The movement’s 
criticism of technology did not extend into the Swedish model which en-
visioned the development of machinery as a way to prevent rising unem-
ployment.
 Still, the greatest achivement of the unemployed movement in Sweden 
during the period was filling the lives of the organisation members with 
some kind of meaning at a time when many resignated under the burden 
of unemployment.
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  vol. 17
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  Föredrag 1923–37
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