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1.  Inledning 
Den 28 april 1938 samlades elva lokala samorganisationer av Sveriges Arbetares 

Centralorganisation (SAC) för en konferens i Grängesberg. Dessa utgjorde representanter för 

arbetare vid gruvor som exporterade järnmalm. Vid konferensen diskuterades hur de skulle 

kunna stoppa exporten av järnmalm till fascistiska stater för att undvika ett nytt världskrig. De 

lokala samorganisationerna beslutade att tillsammans med LO försöka upprätta en blockad vid 

Sveriges samtliga exportgruvor av järnmalm. Vidare formulerades ett uttalande som gick ut i 

en förfrågan till berörda LO-förbund: 

 
”Vi representanter för de syndikalistiskt organiserade gruvarbetarna från elva malmexportfält rikta en 

flammande maning till de reformistiskt organiserade gruvarbetarna att gemensamt med oss se till, att 

malmexporten från Sverige till de fascistiska staterna förhindras. Vi är fullt medvetna om att vi därmed träffa oss 

själva genom driftinställelser och arbetslöshet, men dessa offer måste tagas för att därmed bidraga till att 

förhindra att mänskligheten indrages i ett nytt världskrig.”
1
 

 

I början av 1930-talet var svensk gruvindustri hårt ansatt av den ekonomiska världskrisens 

följder och arbetslösheten bland gruvarbetarna var mycket utbredd. I samband med Hitlers 

maktövertagande och Nazitysklands militära upprustning blev dock läget för gruvindustrin 

kraftigt förbättrat med en ökad efterfrågan på svensk järnmalm. Massarbetslöshet förbyttes i 

brist på arbetskraft och nyanställningar i landets järnmalmsgruvor. Det goda konjunkturläget 

gav emellertid en kraftig bismak. Järnmalmsexporten kom alltmer att koncentreras till 

Nazityskland. De svenska arbetarna i exportgruvorna hamnade alltså genom sitt arbete i ett 

beroendeförhållande till en nazistisk regim.  

 

För arbetarnas fackliga representanter med den ekonomiska krisen i färskt minne innebar 

detta ett dilemma. Det fackföreningsfientliga och nazistiska Tyskland understöddes av deras 

medlemmar genom arbetet. Hur skulle Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) och 

Landsorganisationen (LO) förhålla sig till denna problematik? Svaret från SAC var att 

järnmalmsexporten skulle blockeras, medvetna om att det kunde leda till driftinställelser och 

arbetslöshet. Appellen som återges ovan mottogs dock av LO med kalla handen och 

blockaden som krävde samtliga arbetares uppslutning kom därför aldrig att verkställas.  

 

Även om någon blockad aldrig kom till stånd kvarstår frågan hur relationen till Nazityskland 

påverkade gruvfacken i deras val av verksamhet? Det har jag för avsikt att vidare belysa i de 

lokala gruvfacken, Sv. Gruvindustriarbetarförbundet Grängesberg avdelning 1 tillhörande LO 

samt Grängesberg LS av SAC. I dessa undersöks hur ekonomiska och politiska bedömningar 

påverkade deras val av politisk verksamhet under perioden 1933-1945.  

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                             
1
 Bergkvist, Karl & Arvidsson, Evert (1960). SAC 1910-1960: jubileumsskrift. Stockholm: Federativ förlag, s. 142  
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2. Sverige och andra världskriget 
År 2001 gjorde Vetenskapsrådet en forskningsinventering om Sveriges förhållande till 

nazismen, Nazityskland och förintelsen. Där efterfrågades bl.a. undersökningar om 

arbetarrörelsen inför och under andra världskriget med fokus på antinazistisk aktivism.
2
 Inom 

detta forskningsområde anser jag det vara intressant att studera fackföreningsrörelsen inom 

gruvindustrin. För att påvisa forskningsrelevansen av sådan undersökning krävs behandling av 

tidigare forskning utanför undersökningens huvudområde. Forskningsläget delas upp 

tematiskt i tre avsnitt som alla behandlar Sverige inför och under andra världskriget. Svensk 

handelspolitik under krigsåren behandlas för att sätta fackföreningsrörelsen i relation till 

neutralitetslinjen och det utrikespolitiska läget. Forskning angående järnmalmsexport till 

Tyskland tas upp för att sätta gruvindustriarbetet i relation till upprustningen och kriget samt 

motivera val av undersökningsobjekt. I det tredje avsnittet behandlas forskning om 

fackföreningsrörelsens agerande inför och under kriget i förhållande till regeringen, 

Nazityskland, konkurrerande fackföreningar samt arbetsgivare.  

 

2.1 Handelspolitik 
Svensk handelspolitik under andra världskriget har varit föremål för djupgående debatter och 

analyser där den svenska handeln med Nazityskland satts i förhållande till neutralitetslinjen. 

Handeln med Nazityskland var kontroversiell men vilka val hade den svenska statsmakten? 

Ett flertal forskare har satt frågor om skuld och moral i fokus. Klas Åmark (2007) har studerat 

det svenska agerandets konsekvenser med handelspolitiken i centrum för analysen. Åmark 

visar att inför det andra världskriget ställde den svenska statsmakten egenintresset i första 

rummet.  

 

Det första världskriget ledde till livsmedels- och bränslebrist i Sverige som följdes av 

hungerkravaller samt en allmän social och politisk oro. Staten ville till varje pris undvika att 

detta skulle upprepas varför de ställde den svenska folkförsörjningen i första rummet. En 

handel med Nazityskland var där oundviklig beroende på det svenska behovet av råvarorna 

kol och koks som importerades från Nazityskland. Handeln motiverades därför med 

relevansen av en import snarare än ett framtvingat exportförhållande från tysk sida.
 3

 Därför 

kan, enligt Åmark, inte det svenska agerandet enbart tillskrivas ett fredsbevarande motiv.
4
 En 

annan slutsats drar Sverker Oredsson (2007) som menar att den svenska handelspolitiken 

primärt gick ut på att hålla Sverige utanför kriget genom att Sverige i handeln förhöll sig på 

god fot med de stridande parterna. Emellertid påpekar Oredsson att handeln också tryggade 

den svenska folkförsörjningen.
5
  

 

Kritikerna av de svenska handelsrelationerna med Nazityskland menar att Sverige genom sin 

export understödde den tyska rustningsekonomin. Martin Fritz (2007) påpekar emellertid att 

Sverige genom sin import från Nazityskland utarmade den tyska kol/koksproduktionen och 

försvagade därmed den tyska krigsmakten. Här ligger den främsta orsaken till det tyska 

agerandet i landets strävan efter svensk järnmalm, vilket jag återkommer till i ett senare 

avsnitt. Fritz menar också i likhet med Åmark att Sverige främst motiverade sin handel med 

folkförsörjningen. Därtill lägger Fritz också vikt vid Sveriges egna behov av att rusta militärt.
6
 

                                                             
2
 Estvall Martin (2009), Sjöfart på stormigt hav – Sjömannen och Svensk Sjöfarts Tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945, Växjö: 

Växjö University press. s. 227  
3
 Åmark Klas (2007) ”Demokratin, neutraliteten och moralen – Sverige under andra världskriget” i Andersson M Lars & Tydén Mattias (red.) 

Sverige och Nazityskland – Skuldfrågor och moraldebatt. Stockholm: Dialogos förlag, s. 49 f 
4
 Ibid. s. 64 

5
 Oredsson Sverker (2007), ”Tes – antites – syntes? – Synen på den svenska politiken under andra världskriget”  i Andersson & Tydén (red.), 

s. 75 f 
6
 Fritz Martin (2007), ”Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland” i Andersson & Tydén (red.), s. 266 f  
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Som en bieffekt av det svenska agerandet menar Fritz dessutom att de öppna handelsvägarna 

starkt bidrog till att hålla Sverige utanför kriget, då ett stopp av exporten kunde föranlett en 

tysk invasion i likhet med Oredssons uppfattning.
7
 

 

För att förstå den svenska handelspolitiken före och under andra världskriget sätter Birgit 

Karlsson (2007) den i relation till den tyska utvecklingen. Den tyska ekonomin präglades 

under 1930-talet av en nymerkantilistisk politik. Självförsörjning var det slutgiltiga målet där 

Europa skulle utgöra ett ”Grosswirtschaftraum”, ett ekonomiskt storrum med frihandel och 

effektiviserad arbetsdelning mellan länder där Nazityskland skulle utgöra ett ekonomiskt 

centrum med omgivande länder som råvaru- och livsmedelsleverantörer.
8
 Enligt Karlsson 

uppfattades de tyska ansträngningarna som rent imperialistiska och en del i en expansionistisk 

politik som syftade till militär maktutvidgning. Att dra sig bort från den världsekonomiska 

marknaden var enligt Karlsson en nödvändig åtgärd för Nazityskland som ett led i 

krigsplaneringen.
9
 För Sverige var självförsörjning omöjligt av geografiska skäl, då landet till 

ytan är relativt litet. En handel baserad på planhushållning och marknadsreglering var därför 

avlägsen eftersom små stater krävde en global handel. Sverige var därmed nödgat att ta 

ställning till Nazitysklands ekonomiska omstrukturering. Handelspolitik och utrikespolitik 

skulle hållas åtskilda, vilket tydliggjordes vid krigsutbrottet. Karlsson menar att detta även 

innebar en åtskillnad mellan politik och ekonomi, vilket tog sig i uttryck med Sveriges 

neutralitetslinje. Landet hävdade sin rätt att handla med alla krigsmakter i nationens 

egenintresse, utan att för den skull ta ställning i kriget och därmed hålla sig neutralt.
10

 Fritz 

menar att separationen mellan handel och politik var en överlevnadsstrategi där Sverige i 

egenskap av småstat inte hade möjligheten att upprätta en handelsblockad som politiskt 

sprängstoff.
11

  

 

Även om intentionen var att handelsutbytet under krigsåren skulle förbli oförändrat var 

verkligheten en annan. I takt med den tyska expansionen försvann eller blockerades många 

tidigare handelsvägar. Nazityskland blev i och med detta Sveriges dominerande 

handelspartner och handeln reglerades av staterna genom ramavtal med givna exportkvoter 

och prisvågor.
12

 Enligt Fritz ökade inte handelsutbytet med Tyskland under krigsåren. 

Handelspolitiken måste därför sättas i relation till krigets utveckling.
13

   

 

Varför fortsatte då handeln under kriget och hur kunde ansvariga politiker försvara en sådan 

politik? Tidigare historikers fokus på det svenska vinstintresset räcker inte som fullgod 

förklaring menar Karlsson. Nationens och företagens egenintresse av försörjning, 

uppvärmning och beredskap måste inkluderas i en sådan förklaringsmodell. Karlsson lyfter 

också fram kontinuiteten i det svensk-tyska handelsutbytet. Tyskland hade sedan länge utgjort 

en viktig handelspartner för Sverige och med den klara åtskillnaden mellan ekonomi och 

politik menar Karlsson i likhet med Fritz att en handelsbojkott inte var möjlig. Sverige var i 

beroendeställning gentemot Tyskland som var mindre beroende än Sverige av ett 

handelsutbyte. En inskränkning i handeln hade alltså vållat Sverige större skada än Tyskland, 

varför en fortsatt handel betraktades som nödvändig för den svenska ekonomin.
14

 Fritz menar 

dock att det svenska handlandet kan kritiseras ur moralisk synpunkt. Egenintresset begränsade 

                                                             
7
 Fritz (2007) i Andersson & Tydén (red.), s. 276 

8
 Karlsson Birgit (2007), Egenintresse eller samhällsintresse – Nazityskland och svensk skogsindustri 1933-1945, Lund: Sekel Bokförlag, s. 25 

9
 Ibid. s. 39 f 

10
 Ibid. s. 187 f 

11
 Fritz (2007) i Andersson & Tydén (red.), s. 275  

12
 Karlsson (2007), s. 189 

13
 Fritz (2007) i Andersson & Tydén (red.), s. 265 

14
 Karlsson (2007), s. 193 ff. 
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det statliga ansvaret till landets egen befolkning där regeringen stod likgiltig inför hur kriget 

drabbade andra länder i form av brott mot mänskligheten.
15

  

 

Forskningsläget visar alltså på komplexiteten i det svenska handlandet. Det är också det som 

står i fokus för den här undersökningen, fackföreningsrörelsens komplexa situation där deras 

agerande inom gruvindustrin kunde påverka hela den rikspolitiska agendan.     

 

2.2 Järnmalmsexport 
I kontrast till Sveriges relativt ringa betydelse för den tyska ekonomin kan man ställa 

Nazitysklands behov av svensk järnmalm. Martin Fritz (1974) har särskilt undersökt den 

svenska järnmalmens betydelse för tysk stålindustri och den tyska krigsapparaten. 

Järnmalmsfrågan har som Fritz påpekar varit mycket debatterad inom historieforskningen 

men forskningen har brustit genom otillräckliga detaljkunskaper om järnmalm och dess 

sammansättning. Därför måste en undersökning kring järnmalmens betydelse underbyggas 

med empiri kring järnmalm och stål.
16

   

 

Fritz konstaterar att den svenska järnmalmen var av betydande vikt för den tyska stålindustrin. 

I takt med att tidigare importländer avskärmades från Nazityskland ökade efterfrågan på den 

svenska järnmalmen markant. För Sverige växte också beroendet till regimen under krigets 

gång vad gällde import av kol och koks. Järnmalmen var den absolut viktigaste bytesvaran.
17

 

Under 1930-talet kom den svenska exporten totalt sett att domineras av järnmalm i samband 

med att den tyska krigsapparaten rustade för krig. Vid krigsutbrottet förändrades spelreglerna 

då de allierade krävde ett stopp för järnmalmsexporten. Efter förhandlingar där Sverige 

redogjorde för sin neutralitetslinje träffades emellertid en överenskommelse med de allierade, 

Sverige tilläts exportera 10 miljoner ton per år till Nazityskland. Därtill skedde också en 

fixering av priser med en prisvåg mellan kol/koks och den svenska järnmalmen. Detta gjorde 

att de svenska gruvföretagen gick miste om eventuell vinst via höjda marknadspriser, vilket 

ändå var att föredra framför ett totalstopp.
18

   

 

Svensk järnmalm hade generellt en mycket hög järnhalt (ca 65 %). Detta gjorde järnmalmen 

från Sverige begärlig.
19

 Järnmalmen behövs för olika ändamål i stålindustrin beroende på 

fosforhalten. Ju lägre fosforhalt malmen innehöll ju högre kvalitet kunde erhållas på stålet. 

Majoriteten av den järnmalm som exporterades hade en fosforhalt på 1-2 procent vilken 

användes till att producera s.k. Thomasstål av den lägre kvalitén. Denna användes till bl.a. 

järnvägar och båtar. För den högre kvalitén på stål låg fosforhalten så lågt som 0,1 procent i 

malmen. Det var främst den malmen som brukades i den tyska krigsapparaten för 

konstruktion av krigsmaterial.
20

  

 

Efter krigsutbrottet växte naturligtvis efterfrågan på järnmalm med låg fosforhalt och när 

kriget decimerade antal tyska importländer var Sverige snart det enda land som kunde möta 

den ökade efterfrågan. Under perioden 1940-1943 exporterade Sverige varje år cirka 1,5 

miljoner ton järnmalm med låg fosforhalt till Nazityskland. Hälften av exporten kom från de 

mellansvenska (i vissa fall tyskägda) gruvorna i Bergslagen.
21

 Malm med låg fosforhalt var, 

                                                             
15

 Fritz (2007) i Andersson & Tydén, s. 277 
16

 Fritz Martin (1974), German steel and swedish iron ore 1939-1945, Göteborg: Göteborgs universitet, s. 6 
17

 Ibid. s. 44 ff. 
18

 Fritz (2007) i Andersson & Tydén, s. 261 ff. 
19

 Fritz (1974), s. 78; 90 
20

 Ibid. s. 91 f 
21

 Ibid. s. 99 f 
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menar Fritz, oersättlig för den tyska stålindustrin medan malm med högre fosforhalt kunde 

ersättas med brytning på annat håll.
22

  

 

Åmark (2007) framhåller att Nazitysklands ansträngningar för att fortsätta exportera kol och 

koks till Sverige var talande för hur betydelsefull järnmalmsimporten var. Vidare menar 

Åmark att Nazityskland föredrog den svenska neutraliteten och exporten framför en 

ockupation då en sådan torde ha utlöst försvårande element i form av t.ex. gruvsprängningar 

som kunde hämma den tyska stålproduktionen. Betydelsen av den svenska järnmalmsexporten 

framhålls också ur ett hypotetiskt perspektiv. Hur hade kriget utvecklats om Sverige strypt 

tillförseln av järnmalm? Här hävdar Åmark andra faktorer än en eventuell brist på järnmalm 

som avgörande för krigets utveckling såsom tysk brist på mantal, bränsle och ammunition. 

Emellertid så hade förmodligen en strypt järnmalmsexport i samband med Hitlers 

makttillträde fått större effekt än om den skett under kriget.
23

  

 

När det gäller den svenska järnmalmens betydelse drar Fritz slutsatsen att Nazitysklands 

”Grosswirtschaftraum” inte kunde infrias i den bemärkelsen att bli självförsörjande på 

järnmalm. Här nämner Fritz två ”flaskhalsar” i den tyska krigsapparaten som orsak, brist på 

arbetskraft och otillräckliga transportmöjligheter. Den svenska järnmalmen hade som helhet 

mindre betydelse för Nazityskland. I likhet med Åmark anser Fritz att ett exportstopp inte 

hade förändrat krigets utveckling. Däremot gör som tidigare nämnt Fritz skillnad på olika 

typer av järnmalmer och dess betydelse för den tyska krigsapparaten där den fosforfattiga men 

järnrika malmen alltså var oersättlig.
24

      

 

När det gällde järnmalmsexporten till Nazityskland anser alltså forskarna att egenintresset 

stod i centrum för det svenska handlandet. Emellertid bidrog Sverige med järnmalmsexporten 

till den tyska upprustningen och till att hålla Nazitysklands krigspotential uppe.  

 

2.3 Svensk fackföreningsrörelse  
Här har forskningen har främst fokuserat på den LO-organiserade delen av 

fackföreningsrörelsen, hur LO uppfattade krigets utveckling och vilket agerande som följde 

därefter.  

 

2.3.1 Synen på järnmalmsexporten  

Hur såg då fackföreningsrörelsen på den svenska handelspolitiken i allmänhet och på 

järnmalmsexporten i synnerhet? Martin Fritz (2007) behandlar fackets relationer till de tyska 

ägarna av gruvor i Mellansverige. I sin studie påvisar Fritz att de av 

Gruvindustriarbetareförbundet organiserade arbetarna varken hade synpunkter på eller 

genomförde aktioner som kunde härledas till missnöje mot att gruvornas järnmalm 

exporterades till Nazityskland. Detta, menar Fritz, hängde samman med LO:s ovillkorliga 

stöd till den socialdemokratiska regeringen och dess neutralitetslinje. Materialet Fritz drar 

sina slutsatser utifrån utgörs av centrala kongress-, styrelse- och mötesprotokoll samt 

verksamhetsberättelser för Gruvindustriarbetareförbundet.
25

  

 

Detta kan dock ge en ofullständig bild av hur LO-anslutna arbetare agerade då den centrala 

nivån kan agera på ett sätt och den lokala på ett annat, till detta krävs därför en analys av 

lokalt material från avdelningar på de platser Fritz undersökning avser.  

                                                             
22

 Fritz (1974), s. 104 
23

 Åmark (2007) i Andersson & Tydén (red.), s. 50 f  
24

 Fritz (2007) i Andersson & Tydén (red.), s. 268 
25

 Fritz Martin (2007), Sveriges Tyskgruvor – Tyskägda gruvor i Sverige under andra världskriget, Lund: Sekel bokförlag, s.37 
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När det gäller fackliga organisationers inställning till järnmalmsexporten tar Fritz upp den 

konferens som 1938 ägde rum i Grängesberg. Närvarande var elva lokala samorganisationer 

tillhörande gruvfederationen av Sveriges arbetares Centralorganisation (SAC). Konferensen 

beslöt att försöka få till stånd en blockad mot järnmalmsexporten. För detta krävdes stöd från 

LO varför en appell riktad till Landsorganisationen och berörda förbund sändes ut. LO-

förbunden avvisade appellen och blockadförsöket misslyckades. Fritz konstaterar att det 

därmed uppstod ett etiskt dilemma. Majoriteten av fackföreningsrörelsen tog kraftigt avstånd 

från nazismen samtidigt som arbetarna inom gruvindustrin medverkade till den tyska 

upprustningen.
26

 Fördelarna såsom efterfrågan på arbete och höjda löner ställdes mot den 

internationella solidariteten och hotet från nazismen. Det är denna problematik som jag vill 

undersöka närmare genom att studera lokala organisationer. 

  

Blockadförsöket av järnmalmsexporten omnämns av flera forskare som exempel på motstånd 

mot den tyska naziregimen. Edvin Johansson (1980) har undersökt lokala samorganisationers 

verksamhet inom gruvindustrin. Johansson menar att blockaden följde 

Landsorganisationernas internationals riktlinjer varför ett deltagande från LO:s sida 

principiellt var möjligt.
27

 Detta kompletterar Fritz uppfattning då denne menar att LO:s 

relation till SAP inte organisationen i sig, omöjliggjorde en sådan aktion.  

 

Anna-Lena Lodenius (2002) tar också upp blockadfrågan i sin bok om LO:s kamp mot nazism 

och kommunism. Hon menar att anledningen till avslaget snarast låg i att förslaget kom från 

en konkurrerande facklig organisation. Lodenius antar emellertid att de nära relationerna till 

regeringen också spelade in. LO hävdade att frågor kring järnmalmsexport var en politisk 

angelägenhet som skulle skötas av partistyrelsen eller riksdagsgruppen utan facklig 

intervention.
28

     
 

2.3.2 Bedömningar, ställningstaganden och praktik  

Lodenius (2002) behandlar även LO-organiserade arbetares motstånd mot nazismen både före 

och under kriget. Den antinazistiska aktiviteten bestod framförallt centralt inom LO av 

ekonomiskt bistånd till olika ändamål som understödde en antinazistisk kamp.
29

 Om LO-

ledningarna stod för det ekonomiska understödet var det längre ned i leden som den 

antinazistiska praktiken fanns. Detta menar Lodenius skapade motsättningar mellan LO-

ledning och förbund. Av rädsla för nazistisk vedergällning avrådde ledningen från aktioner 

riktade mot Nazityskland.
 30

 Karl Molin (1980) belägger detta när han tar upp en förfrågan 

från SAC om en varubojkott mot det fascistiska Italien där LO avvisade förslaget med 

motiveringen att de inte kunde delta i en isolerad svensk aktion.
31

 LO:s agerande framstår som 

att de i rädsla för att särställa Sverige gentemot andra länder mot det fascistiska hotet valde att 

anta en passiv linje.  

 

Många gånger valde förbund och avdelningar emellertid att gå emot LO-ledningen och 

därmed också den socialdemokratiska regeringen. Detta gällde i synnerhet bojkotten av tyska 

varor som tog sin början 1933. Nära knuten till LO:s agerande i denna fråga var 

                                                             
26

 Fritz (1974), s.37 f 
27

 Johansson Edvin (1980), LS verksamhet inom gruvindustrin i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 1980:14–15 [Årg. 4], 
Stockholm, s. 48 
28

 Lodenius Anna-Lena (2002) Tvåfrontskrig – Fackets kamp mot nazism och kommunism, Stockholm: Hjalmarsson och Högberg bokförlag, 
s. 57 
29

Ibid. s. 42 
30

 Ibid. s. 45 
31

 Molin, Karl (1980), Antimilitarism och antifascism: svensk syndikalism inför det fascistiska hotet 1935-42 i Meddelande från 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 1980:14–15 ([Årg. 4], Stockholm, s. 62 
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Fackföreningsinternationalen till vilken LO var ansluten. Varubojkotten verkställdes, efter ett 

förslag från Fackföreningsinternationalens konferens i Paris 1933, i syfte att försvaga den 

tyska regimen. LO ställde sig dock till en början negativa till en sådan bojkott då de menade 

att det för Sveriges del kunde innebära en diplomatisk kris och inverka negativt på svensk 

export, vilket i sin tur skulle innebära arbetslöshet för LO-organiserade arbetare. Denna 

inställning väckte kritik inom LO som ledde till att Landssekretariatet gav med sig i frågan.
32

 

Varubojkotten bland LO-organiserade arbetare sanktionerades av Landssekretariatet fram till 

krigsutbrottet. Den tyska aggressionen och rädslan för den fick emellertid LO att i september 

1940 återkalla bojkotten.
33

 Molin nämner också SAC:s varubojkott av tysk film under 

krigsåren. I egenskap av minoritetsorganisation hade SAC ett ytterst litet handlingsutrymme. 

Bojkotten krävde i likhet med blockaden av järnmalmsexporten ett samarbete med LO som 

under 1930-talet alltmer distanserat sig från SAC.
34

 Lodenius visar att det fanns motsättningar 

inom fackföreningsrörelsen om hur det nazistiska hotet skulle hanteras. Hon visar också på 

olikheter i uppfattning mellan lokal och central nivå. Det lokala agerandet överensstämde inte 

alltid med de centrala riktlinjerna. Detta understryker behovet av att studera lokalt material för 

att få en mer nyanserad bild av fackföreningsrörelsens bedömningar och agerande under 

krigsåren. 

 

Motsättningar gällande nazistfrågan fanns inte bara inom LO. Inom SAC kretsade debatten 

kring organisationens principer: antimilitarismen kontra antifascismen. Under andra 

världskriget höll SAC utåt sett en strikt antimilitaristisk linje och vägrade ingå i ett nationellt 

försvar. Detta i kontrast till de partipolitiskt bundna delarna av arbetarrörelsen som tidigt ställt 

sig positiva till den svenska upprustningen. Den antimilitaristiska hållningen, menar Molin, 

hängde samman med den syndikalistiska idétraditionen vars mål är statens avskaffande. 

Enligt en principförklaring från 1922 sågs nationalismen som ett maktmedel för den 

härskande klassens förtryck av folket. Därför bojkottade SAC det nationella försvaret och 

motarbetande upprustning och krig.
35

  

 

Den fascistiska utvecklingen i 1930-talets Europa satte emellertid SAC i en svår situation där 

antifascism och antimilitarism, två av SAC:s ”ideologiska huvudlinjer”
36

 kom att stå mot 

varandra. Antimilitarismen blev hårt ansatt under krigets gång där invasionen de nordiska 

grannländerna frammanade ett uttalande från SAC:s  centralkommitté (CK) år 1940. Av detta 

framgick att SAC skulle vidmakthålla sin inställning till kriget och arbeta för att hålla Sverige 

utanför detsamma.
37

 En förändrad syn på den svenska neutralitetslinjen kan därmed skönjas. 

Två år tidigare hade SAC försökt få till stånd en blockad mot järnmalmsexporten. Hade den 

verkställts hade det kunna få djupgående konsekvenser för Sverige i egenskap av neutralt 

land.  

 

Molin menar att de två linjer som delade SAC i krigsfrågan skapade en polarisering mellan 

moral och ideologisk övertygelse. Den antifascistiska linjen ville kämpa mot fascismen som 

en del i det nationella försvaret och påverka den svenska regeringen att ompröva 

neutralitetslinjen. Den övergav således, om än tillfälligt, den ideologiska grunden i SAC. Den 

antimilitaristiska linjen utgick från ”[…]ett krav på värdeidentitet mellan mål och 

medel[…]”
38

 där målet endast skulle nås med medel som inrymdes i de värden som i målet 

                                                             
32

 Lodenius (2002), s. 46 ff 
33

 Ibid. s. 50 
34

 Molin (1980), s. 64 
35

 Ibid. s. 62 
36

 Ibid. s. 64 
37

 Ibid. s. 65 
38

 Ibid. s. 68 
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skulle realiseras. Ett aktivt deltagande i kriget var utifrån denna princip inte möjlig. 

Skillnaden mellan de två linjerna låg här i synen på mål och medel där den passiva linjen 

föredrog att avvika från moralen hellre än ideologin och vice versa för den aktiva linjen.
39

 

Därmed har Molin i likhet med Fritz påvisat ytterligare ett etiskt dilemma för 

fackföreningsrörelsen där ideologisk övertygelse stod mot moral. Vidare belyser Molin en del 

av den komplexa vardag fackföreningsrörelsen stod inför under andra världskriget. 

Fackföreningsrörelsen tvingades på grund av förändrade förutsättningar att ompröva tidigare 

ställningstaganden och därigenom också sin praktik.      

 

Martin Estvall (2009) har undersökt hur representanter för arbete respektive kapital ställde sig 

till den tyska nazismen.
40

 Estvall menar att Sjöfolksförbundets tidskriftsorgan Sjömannen 

perioden igenom (1932-1945) var kritisk mot Nazityskland men på olika grunder. Kritiken var 

till en början högljudd och expressiv men blev i takt med krigets utveckling alltmer lågmäld 

om än fortsatt kritisk. Detta överensstämmer med hur Lodenius uppfattade utvecklingen där 

LO:s bojkott av tyska varor upphörde 1940 till följd av den ökade oron för det nazistiska 

hotet. Estvall påvisar också Sjömannens lojalitet med den socialdemokratiskt ledda 

samlingsregeringen och dess neutralitetslinje som orsak till den försiktiga linjen.
41

 Detta 

förefaller vara i enlighet LO:s Landssekretariat angående åtskillnad mellan politik och facklig 

praktik. I polemik med Molin tar Estvall upp inställningen till det nationella försvaret inom 

Sjömannaförbundet. Han visar att Sjömannen under undersökningsperiodens början var 

negativt inställd till ett nationellt försvar av samma anledningar som SAC. Till skillnad från 

SAC ägde en omsvängning rum vid tiden för krigsutbrottet. Sjömannen menade då att det var 

arbetarrörelsen som utgjorde grunden i nationen och att de alltid varit vänligt inställda till 

fosterlandstanken. Detta föranledde en förändrad inställning till det nationella försvaret. I 

fortsättningen uppmuntrade Sjömannen förbundets medlemmar att tjänstgöra i det svenska 

försvaret. När det gäller politisk verksamhet inom Sjömannaförbundet beskriver Estvall 

likartade aktioner som Lodenius tar upp för LO:s del: bojkotter, resolutioner, insamlingar, 

demonstrationer och propaganda.
42

  

 

Estvalls avhandling behandlar alltså ett LO förbunds inställning till och bedömning av kriget. 

Vidare har också förbundet en närhet till den nazistiska regimen genom de anslutnas arbete 

vilket också denna undersöknings studieobjekt har. Emellertid undersöker Estvall förbundets 

inställning som avspeglas i dess tidskrift. I min undersökning vill jag istället undersöka de 

lokala organisationernas bedömningar, ställningstaganden och agerande. Detta för att en kan 

åskådliggöra arbetarnas situation i en industri som var beroende av den nazistiska regimen.  

  

2.4 Sammanfattning 
Forskning angående Sverige och andra världskriget har behandlats i tre avsnitt gällande 

handelspolitik, järnmalmsexport och svensk fackföreningsrörelse. Utifrån detta har jag funnit 

en ingång för vidare forskning. Forskningen angående Sveriges handelspolitik är relevant då 

den sätter konjunkturförändringen inom gruvindustrin och arbetarnas ekonomiska situation i 

ett större perspektiv. Här avser jag att undersöka de lokala effekterna av de handelspolitiska 

besluten. Fritz och Åmarks forskning angående järnmalmsexporten påvisar järnmalmens 

betydelse för den svensk-tyska handeln och den nazityska apparaten vilket utgör grunden för 

den här undersökningens val av studieobjekt.   

 

                                                             
39

 Molin (1980), s. 68 f 
40

 Estvall (2009), s. 19 
41

 Ibid. s. 229 
42

 Ibid. s. 232 f 
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Utifrån forskningen om svensk fackföreningsrörelse och andra världskriget har 

undersökningens forskningsproblem utformats. Tidigare forskning på detta område har dels 

fokuserat på facklig aktivitet på central nivå i syfte att försvaga den nazistiska regimen, dels 

vilka motsättningar som fanns inom och mellan respektive organisation. Däremot har den 

lokala fackföreningsrörelsens agerande över tid inte problematiserats.  

 

Syftet är därför att sätta fackföreningsrörelsens ekonomiska och politiska bedömningar i 

relation till den politiska verksamheten för att öka förståelsen för den svenska 

fackföreningsrörelsens ställningstaganden och ageranden inför det nazistiska hotet.  

 

 

3. Problem och frågeställningar 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka den lokala fackföreningsrörelsens politiska 

verksamhet i relation dess ekonomiska och politiska bedömningar i gruvindustrin under 

perioden 1933-1945.  Avsikten är att belysa den situation de organiserade arbetarna befann 

sig i där solidaritet och ideologi ställdes mot arbetstillgång och höjda löner till följd av 

Nazitysklands stora behov av svensk järnmalm. Utvecklingen studeras över tid för att se hur 

de förändrade ekonomiska och politiska bedömningarna påverkade fackföreningarna i deras 

val av politisk verksamhet. 

 

Undersökningsobjekten utgörs av Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avdelning 1 

tillhörande Landsorganisationen (LO) samt Grängesberg lokala samorganisation som utgjorde 

en del av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC).  

 
För att operationalisera undersökningens syfte och problem ställs tre frågeställningar till 

respektive lokalorganisations källmaterial. 

 

1. Hur bedömde organisationen den ekonomiska utvecklingen? 

2. Hur bedömde organisationen den politiska situationen? 

3. Vilken politisk verksamhet bedrevs i organisationen? 

 

 

4. Material, metod och avgränsningar 
I denna del redovisas tillvägagångssättet för undersökningen samt vilket material och brister i 

detsamma som behandlas. 

 

4.1 Material och källkritik 

Den empiri som används till undersökningen baseras främst på material från Sv. 

Gruvindustriarbetarförbundet avd. 1 och Grängesberg LS. Anledningen till att jag valt studera 

två organisationers material är för att nyansera bilden av fackföreningsrörelsen och påvisa att 

den inte är så homogen som den ibland framställs. Det är också en poäng att komparativt 

studera utvecklingen i två politiskt differentierade organisationer med olika syn på facklig och 

politisk verksamhet vilket är av intresse för denna typ av undersökning.     

 

Handlingarna som bearbetas består i huvudsak av mötesprotokoll och verksamhetsberättelser. 

Utöver dessa behandlas även mötesprotokoll och korrespondens från Grängesbergs 

lokalkommitté av Norgehjälpen till vilken båda organisationerna var anslutna. Som 

komplement till Grängesbergs LS protokoll används material från SAC:s tidskrift Arbetaren 

från åren 1933 och 1938. Eftersom protokoll utgör huvuddelen av undersökningens 



11 
 

källmaterial är det av vikt att ta hänsyn till dess eventuella brister. För det första är 

mötesprotokoll är en kompromiss och ett komprimerat referat av vad som sades och 

behandlades på ett möte, detta kan innebära att källmaterialet kan återge en förenklad bild av 

vad som egentligen sades. Vidare är de författade av en sekreterare som har en privat relation 

till mötesdeltagare och har egna intressen i organisationen och sekreterarens egna tolkningar 

som nedtecknas i protokollen kan därför dölja konflikter och andra meningsskiljaktigheter. 

Denna problematik är jag medveten om vid bearbetning och analys av materialet.  

 

Materialet från Gruvettan och LS är för perioden utan luckor med undantag för Grängesbergs 

LS verksamhetsberättelser som endast finns för året 1940. Detta har gjort att utgångspunkten 

för frågeställningen angående organisationernas ekonomiska bedömningar legat på 

avdelningens verksamhetsberättelser där den ekonomiska situationen redogörs för. Dessa har 

sedan kompletterats med mötesprotokoll från båda organisationerna. Materialet från 

lokalkommittén för Norgehjälpen avser perioden 1942-1945 då kommittén endast var 

verksam dessa år. Anledningen till att Arbetaren används är p.g.a. att det i Grängesbergs LS 

mötesprotokoll hänvisas till tidningen för referat och uttalanden som inte fanns med i 

protokollen.       

 

4.2 Metod 
En kvalitativ analys används för att undersöka fackföreningarnas bedömningar och 

ställningstaganden. I undersökningen utgår jag från fackföreningarna som språkrör för 

gruvarbetarna och undersöker dem därför som kollektiva aktörer. Med undantag för i de fall 

det är nödvändigt återges alltså bedömningar och verksamhet som organisationens d.v.s. 

Gruvettans eller Grängesbergs LS.  

 

Materialet analyseras för hela perioden med undantag för Norgehjälpen och Arbetaren. 

Undersökningen är uppdelad tematiskt i fem perioder under vilka de tre frågeställningarna 

återkommande besvaras. Den tematiska uppdelningen är relaterad till ett historiskt 

sammanhang med fokus på upprinnelsen till och utvecklingen under andra världskriget. Detta 

återges i inledningen av varje period för att sätta lokalorganisationernas bedömningar och 

verksamhet i perspektiv till den nationella och internationella utvecklingen. För att 

operationalisera undersökningens syfte och problem ställs tre frågeställningar med olika 

utgångspunkter till källmaterialet varför de enskilt i detta avsnitt redogörs för. Sammantaget 

ska alla frågeställningar besvaras i en samtida kontext med fokus på utvecklingen relaterad till 

andra världskriget.      

 

Den första frågeställningen gäller bedömningar av den ekonomiska utvecklingen, alltså 

organisationernas uppfattning av konjunkturläge, arbetstillgång och framtidsutsikter för 

gruvindustrin i Grängesberg. Det material som utgör empirin för denna frågeställning baseras 

främst på Gruvettans verksamhetsberättelser vilka analyseras i relation till båda 

organisationernas mötesprotokoll. Den andra frågeställningen gäller organisationernas 

politiska bedömningar med perspektiv till det nationella och världspolitiska läget. Fokus i 

denna delanalys ligger på empiri angående uppfattningar om och ställningstaganden till 

utrikes- och inrikespolitiska frågor. Den politiska verksamheten i Grängesberg analyseras i 

frågeställning tre. I denna fråga är det relevant att analysera materialet med hänsyn till 

organisationens bedömningar och på så vis fastställa relevansen för frågeställningens empiri i 

undersökningen. Med politisk verksamhet menas bojkotter, blockader, insamlingar 

demonstrationer, föredrag etc. alltså det organisationerna konkret gör. I denna frågeställning 

kan också avsaknaden av politisk verksamhet i relation till organisationernas bedömningar 

vara ett resultat då det kan visa ett avvaktande agerande vilket i undersökningen beaktas.  
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Frågeställningarnas resultat analyseras och diskuteras sedan i en avslutande del där de sätts i 

relation till varandra för att se hur organisationernas aktivitet ändrade karaktär i relation till 

hur de bedömde samhällsutvecklingen. 

 

4.3 Avgränsningar 
Undersökningen förläggs branschspecifikt på en exportbaserad järnmalmsgruva vilket 

förklaras av Sveriges export av järnmalm till Nazityskland. Detta särställer gruvindustrins 

fackföreningar i relation till många andra branschers då medlemmarna genom sitt arbete 

hamnade i ett beroendeförhållande gentemot den nazistiska regimen. Grängesbergs lokala 

fackföreningar utgör som tidigare nämnt undersökningens studieobjekt. Den geografiska 

avgränsningen förläggs således på Grängesberg. Detta motiveras av att Exportfältets ägare, 

Trafikaktiebolaget Grängesberg/Oxelösund, under perioden hade betydande exportrelationer 

med Nazityskland vilket sätter således undersökningsobjekten i direkt relation till 

undersökningens syfte och problem. Att undersökningen förläggs på en lokal nivå beror på att 

det på ett tydligt sätt synliggör hur diskussionen kring samhällsutvecklingen på aktörsnivå 

fördes och hur detta sedan uttrycktes i deras verksamhet. I tid sker avgränsningen i relation till 

Nazityskland och den europeiska utvecklingen med avstamp i nazisternas maktövertagande 

1933 till 1945 då desamma kapitulerade.  

 
 

5. Bakgrunder 
 

5.1 1930-talets samhällsutveckling 
I denna del behandlas den svenska samhällsutvecklingen under 1930-talet med fokus på 

arbetsmarknadens förändring. Arbetsmarknaden sätts också i relation till den politiska 

utvecklingen och den finansiella kris som uppstod under 1920-talets slut.  

 

1929 inträffade börskraschen på Wall Street som blev startskottet för en världsomspännande 

ekonomisk kris med depression och utbredd arbetslöshet som följd. Krisens verkningar i 

Sverige var emellertid milda ur ett internationellt perspektiv och konjunkturen började vända 

redan under 1930-talets första hälft.  Ofrånkomligt drabbades dock den svenska 

arbetsmarknaden och i synnerhet industri- och jordbrukssektorn hårt. Arbetslöshet och 

lönesänkningar till följd krisen förorsakade i sin tur utbredda strejker och protester från 

arbetarrörelsen.
43

 I Ådalen 1931 hade en på strejk Graningeverkens pappersmassefabriker 

brutit ut p.g.a. lönesänkningar. Arbetsgivaren svarade med att anställa strejkbrytare vilket 

skulle få djupgående konsekvenser. En demonstration mot arbetsgivarens agerande besköts av 

militär och fem personer sköts till döds.
44

  Ådalshändelserna kan sägas utgöra en brytpunkt i 

den svenska samhällsutvecklingen där kampen mellan arbete och kapital föranledde 

genomgripande förändringar. Konflikt skulle ersättas med konsensus i det folkhemsbygge 

Per-Albin Hansson och SAP kom att utveckla under decenniet.
45

 Något som ytterligare skulle 

få betydande konsekvenser för Sverige var konkursen av finansmannen Ivar Kreugers koncern 

som höll på att dra med sig bankväsendet i fallet. På grund av de svenska bankernas 

betydande lån till koncernen riskerade de en ekonomisk kollaps men det förhindrades efter 

statliga ingripanden genom lån och omfördelning av kreditförluster från bankerna till staten.
46

 

                                                             
43

 Hedenborg Susanne, Kvarnström Lars (2007), Det svenska samhället 1720-2000 – Böndernas och arbetarnas tid, Lund: Studentlitteratur, 
s. 282 
44

 Schön Lennart (2000), En modern svensk ekonomisk historia – Tillväxt och omvandling under två sekel, Stockholm: SNS förlag, s. 342 
45

 Hedenborg, Kvarnström (2007) s. 283  
46

 Schön (2000), s. 343 f 
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Ådalshändelserna och Kreugerkraschen fick också konsekvenser för Sveriges politiska liv 

vilket återspeglades i riksdagsvalet 1932 där arbetslöshetsfrågan stod i centrum för 

valrörelsen.          

 

SAP hade med Per-Albin Hansson under 1920-talets slut utarbetat en tanke om ett enat 

Sverige utan klassmotsättningar, folkhemmet, som kom att sätta en väsentlig prägel på 1930-

talets samhällsutveckling. Folkhemmet skulle föra upp Sverige ur den ekonomiska krisen och 

skydda landet mot de antidemokratiska krafter som var på stark frammarsch i Europa.
47

 

Arbetslöshetsfrågan var central och SAP hade med ekonomen Ernst Wigforss utarbetat ett 

arbetslöshetsprogram enligt ett keynesianskt tillvägagångssätt. Detta gick ut på att 

underbalansera statsbudgeten i syfte att stävja arbetslösheten genom att erbjuda arbetslösa 

statsfinansierat arbete med marknadsmässiga löner.
48

 Tidigare har den förändrade 

arbetsmarknadspolitiken ansetts vara förklaringen till den milda effekten av den ekonomiska 

krisen men har senare ifrågasatts av kritiker som istället lyft fram Riksbankens 

åtgärdsprogram som avgörande.
49

 Folkhemslinjen präglade 1932 års valrörelse där SAP vann 

men hamnade inte i majoritetsställning vilket föranledde ett kontroversiellt beslut i att söka 

koalition med det Bondeförbundet för att kunna driva igenom sitt arbetsmarknadspolitiska 

handlingsprogram.
50

 I utbyte krävde Bondeförbundet omfattande regleringar och stöd till 

jordbruket som drabbats hårt av den ekonomiska krisen vilket SAP accepterade. Denna 

historiska kompromiss fick benämningen ”kohandeln” av dess kritiker med syftning på 

jordbrukssektorns inblandning.
51

  

 

Arbetslösheten som hitintills hade varit en fråga för fackföreningsrörelsen försköts till att bli 

en partipolitisk angelägenhet där fackföreningarna, i synnerhet LO, istället valde att fokusera 

på frågor av arbetsrättslig karaktär som arbetsvillkor och lönesättning. För att hålla uppe 

lönenivåer och godtagbara arbetsvillkor krävdes en stabil tillväxtkurva som i sin tur fodrade 

kontinuitet och fred på arbetsmarknaden. I detta hade LO gemensamma intressen med sin 

motpart Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Samförståndet uttrycktes i Saltsjöbadsavtalet 

1938 i vilket förhållandena på arbetsmarknaden reglerades mellan LO och SAF.
52

 För 

samhällsutvecklingen innebar avtalet en ny social ordning och ekonomisk dynamik och för 

arbetsmarknadens parter att förhandlingsmönster gällande kollektivavtal, strejkrätt etc. 

fastställdes och kom att hålla konfliktnivån förhållandevis låg under en lång tid framöver.
53

 

Arbetsmarknadsutvecklingen under senare delen av 1930-talet kontrasterade därmed kraftigt 

mot hur situationen såg ut under tidigare decennium med långa och intensiva konflikter. LO 

framstod alltmer som ensam aktör på den fackliga arenan som med statliga ingripanden och 

Saltsjöbadsavtalet förstärkte sin position på bekostnad av den syndikalistiska fackföreningen 

SAC. 

 

5.2 LO & SAC – idé, struktur och praktik 
I denna del sätts undersökningsobjekten i sitt organisatoriska sammanhang som måste tas 

hänsyn till i analysen då den till viss del kan förklara organisationernas förhållningssätt och 

agerande under perioden.   
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5.2.1 Reformismen och LO 

LO måste ses i perspektiv till Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) som de hade 

nära förbindelser med och benämndes också därför ofta som en enhet, arbetarrörelsen. Den 

socialistiska reformismen är kännetecknande för arbetarrörelsen och bygger på idén om 

gradvis samhällsförändring inom de existerande strukturerna d.v.s. staten och 

parlamentarismen. LO:s uppgift i detta var att samordna landets fackföreningar och verka för 

goda arbetsvillkor och lönenivåer.
54

 LO utgick från en centralistisk struktur och baserades på 

yrkesuppdelade fackförbund. De yrkesdefinierade förbunden var i sig självständiga men var 

anslutna till LO och rättade sig efter de beslutsfattande organen. Kongressen var 

organisationens högst beslutande organ där varje fackförbund representerades utefter deras 

medlemsantal. Som beslutsfattande organ var emellertid kongressen inte verksam under tiden 

mellan varje kongress vars uppgift då övergick till Representantskapet. Kongressen utsåg 

sedan Landssekretariatet vilket var LO:s verkställande organ. LO:s verksamhet ordnas i olika 

nivåer där den centrala nivån ovan beskrivits. Vidare fanns en regional nivå som 

administrerades av Fackliga centralorganisationer (FCO) där fackförbundens lokala/regionala 

avdelningar fanns representerade i egenskap av ledamöter. På den lokala nivån 

representerades LO-förbunden av regional- eller ortsbestämda avdelningar samt 

arbetsplatsförlagda klubbar.
55

  

 

Den fackliga praktiken fördes genom förhandlingar med arbetsgivare vilka regleras i givna 

huvudavtal mellan arbetsmarknadsparternas representanter, LO och SAF. Efter förhandlingar 

slöts kollektivavtal i vilka förhållandena mellan arbetsköpare och arbetstagare reglerades. Om 

parterna inte kom överens kunde LO-anslutna förbund varsla arbetsgivaren om stridsåtgärd 

t.ex. strejk och blockad i syfte att få igenom arbetarnas krav i avtalsförhandlingarna.
56

  

 

5.2.1 Syndikalismen och SAC 

Syndikalismen på vilken SAC:s värdegrund vilade ska snarast ses som en rörelse med en 

samling idéer lånade från teorier om samhällets uppbyggnad. Dessa idéer bygger i sin tur på 

tankar om lokalt självbestämmande och självförsörjning.
57

Syndikalismen är en 

utomparlamentarisk ideologi/rörelse som ställer sig utanför de etablerade politiska 

strukturerna. Den är fientligt inställd till kapitalistiska samhället vilket skulle störtas genom en 

social revolution. Staten och parlamentarismen sågs som hinder i revolutionen och var därför 

tvungna att krossas för arbetarnas frigörelse. Till skillnad från andra socialistiska ideologier 

skulle staten vid arbetarnas revolution inte omstruktureras utan helt tillintetgöras. Den sociala 

revolutionen skulle genomföras med en generalstrejk bland arbetarna, d.v.s. att alla arbetare 

genom fackliga sammanslutningar nedlade sitt arbete samtidigt för att lamslå det kapitalistiska 

samhället. Idén om generalstrejken som kampmedel övergavs emellertid mer eller mindre 

under 1910-talet.
58

   

 

Decentralismen var inom organisationen central där beslut i möjligaste mån skulle tas av dem 

som berördes av dem. Rent organisatoriskt avspeglade sig detta i SAC:s struktur med 

självbestämmande LS som utgjorde SAC:s olika delar. Dessa samlade i kontrast till 

fackförbunden alla arbetare inom en viss region oavsett yrkestillhörighet. Emellertid fanns det 

samordnande utskott och departement inom SAC som var knutna till en yrkesgrupp. SAC:s 
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praktik präglades av den direkta aktionen där arbetarna vid en konflikt direkt skulle agera utan 

att som LO gå via förhandlingar och varsel. I den direkta aktionen användes olika kampmedel 

för att uppnå sina mål. Dessa utgjordes av strejker, sabotage, blockader, avfolkning och 

registerverksamhet. Viktigt att poängtera är att SAC inte erkände arbetsköparen som likvärdig 

part på arbetsmarknaden varför de inte ansåg sig tvungna att förhandla med dem.
59

 

 

5.3 Gruvdriften i Grängesberg 
Samhället Grängesberg ligger i södra Dalarna och är som många orter i Bergslagen starkt 

präglad av gruvindustrin. På orten bröts i huvudsak järnmalm av varierande järnhalt men låg 

på omkring 60 procent. Gruvverksamheten var uppdelad mellan olika gruvfält där 

Exportfältet utgjorde den största enheten och var som namnet avslöjar inriktat på export. 

Trafik AB Grängesberg-Oxelösund (TGO) som ägde inmutningarna i Grängesberg hade i 

stort sett monopol på den exportbaserade järnmalmsbrytningen under stora delar av 1900-

talet. Grängesbergsfältet var efter de norrbottniska fälten Sveriges största gruvfält.
60

 Under 

slutet av 1920- och början av 1930-talet var konjunkturen som bekant svag för gruvindustrin 

vilket också präglade gruvdriften i Grängesberg. Bolagets minskade inkomster till följd av 

den svaga efterfrågan ledde till lönesänkningar och inskränkt arbetstid för de anställda. 

Konjunkturen började emellertid vända omkring 1933-1934 och 1936 höjdes lönenivån och 

arbetstiden återigen. I takt med den tyska upprustningen och andra världskrigets utbrott ökade 

den totala exporten från Grängesberg markant.
61

 Till följd av de avskurna handelsvägarna till 

Storbritannien, Frankrike, Belgien och Holland exporterades järnmalmen uteslutande till 

Nazityskland. Under krigsåren exporterade TGO ca 2 miljoner ton järnmalm per år med 

undantag för år 1945 då Nazityskland kapitulerade. Krigsslutet föranledde en ny kris i 

gruvindustrin då exportgruvorna till följd av den minskade efterfrågan övergick från 

krigsproduktion till fredsproduktion.
62

 

 

 
6. Undersökning 
I denna del presenteras undersökningen. Avsnittet periodiseras i fem delar med början 1933 

följt av perioderna 1934-1937, 1938-1939, 1940-1942 samt 1943–1945. I varje periodavsnitt 

besvaras sedan frågeställningarna under tematiskt uppdelade rubriker. 

 

6.1 1933 – Kristid och varubojkott 
I januari 1933 utnämndes Adolf Hitler till rikskansler i Tyskland och fick stort inflytande över 

landet. Detta var förödande för den tyska fackföreningsrörelsen. Hitler förbjöd fackföreningar 

och inledde förföljelser och internering av dess medlemmar. Reaktionen på det nazistiska 

maktövertagandet var väckte en massiv kritik från Sveriges fackföreningsrörelse. Nazismen i 

Tyskland var emellertid 1933 inte den svenska fackföreningsrörelsens stora fråga då Sverige 

led av en oerhörd arbetslöshet till följd av den ekonomiska krisen.  

 

6.1.1 Ekonomiska bedömningar 

Gruvindustrin drabbades hårt av den ekonomiska krisen. I synnerhet exportbaserade gruvor 

som var konjunkturkänsliga. Den vikande konjunkturen ledde därför till nedläggningar och 

utbredd permittering. Vid exportfältet i Grängesberg lades dock aldrig gruvdriften ned. Ett 

samhälle som i stor utsträckning var beroende av gruvverksamheten gick på sparlåga under 
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1930-talets första år. Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avdelning 1 (Gruvettan) samt 

Grängesbergs lokala samorganisation (LS) stod som företrädare för arbetarna inför hårda 

prövningar. I både LS och Gruvettan präglas mötesprotokollen av de rådande 

arbetsförhållandena i samhället. Arbetssituationen sätts i omedelbar relation till den 

ekonomiska världskrisen där Gruvettan såg deras egen situation som direkt förorsakad av 

densamma.
63

 LS framhöll att läget i samhället var kritiskt och att många av Grängesbergs 

arbetare befann sig under svältgränsen.
64

  

 

Hur de kunde påverka bolagsledning och mildra den ekonomiska krisens verkningar 

diskuterades i båda organisationerna. För att mildra de lokala effekterna försökte de öka 

antalet arbetstillfällen. LS anordnade under året ett offentligt möte i syfte att diskutera detta.
65

 

Gruvfältets bolagsledning bjöds emellertid inte in för att LS ansåg att de inte kunde lägga 

ytterligare press på bolaget att erbjuda arbetstillfällen. Ett ökat tryck skulle uttryckas i ökad 

arbetstid för en minoritet medan ett större antal skulle bli avskedade.
66

 Detta förfarande 

synliggör en försiktig inställning till arbetsköparen där fackföreningarna hade förståelse för 

bolagets situation varpå konsensus snarare än konflikt rådde i Grängesbergs gruvindustri. 

Bolagsledningen ansåg sig inte själva kunna göra något åt situationen men skapade efter lån 

från svenska staten ett flertal arbetstillfällen vid ett bangårdsbygge. Gruvettan ansåg att det 

var deras förtjänst eftersom de utövat påtryckningar mot kommun och bolagsledning. 

Konjunkturläget i gruvindustrin var dock under hela 1933 relativt svagt och arbetslösheten 

hög bangårdsbygget till trots. Trafik AB Grängesberg/Oxelösund (TGO)
67

 förklarade sig med 

exportfältets lageröverskott på järnmalm och minskad efterfrågan i Europa. Avsättningen var 

beroende av Tyskland och de hade enligt bolagsledningen inget behov av svensk malm då 

situationen för de tyska järnverken var densamma som för gruvindustrin i Sverige.
68

 

 

6.1.2 Politiska bedömningar 

Tidigt 1933 uppmärksammades den tyska utvecklingen med Hitlers maktövertagande och det 

nazistiska hotet mot arbetarklassen. En oro för tysklands arbetarklass och för ett stundande 

världskrig infann sig i de fackliga organisationerna. Gruvettan beskrev situationen som 

nationalsocialistisk terror och beslöt i mars att göra ett protestuttalande mot den fascistiska 

terror som den tyska arbetarklassen utsattes för. I yttrandet tillstyrktes också behovet av att 

den internationella arbetarklassen måste stå enad mot fascismen och de hot den förde med sig 

mot demokrati och socialism.
69

 Grängesberg LS gjorde ett likartat uttalande tillsammans med 

Ludvikakretsen i Dalarnas distrikt av SAC. Utöver detta framkom en handlingsplan för att 

förhindra den fascistiska framryckningen. Syndikalisterna i egenskap av 

minoritetsorganisation kunde inte ensamt hindra fascismen, menade de, men LS ansåg att 

fascismen kunde bekämpas på ett effektivt sätt genom att hämma arbetslösheten så att inte 

fascister skulle använda missnöjesargument i sin rekrytering bland unga arbetslösa.
70

  

 

I handlingsplanen sökte LS samarbete med Gruvettan men de ansåg sig tvungna att invänta 

vad LO skulle vidta för åtgärder mot fascismen i Tyskland. Beslutet var emellertid inte 

enhälligt, en del medlemmar ansåg att det på alla plan var nödvändigt att omedelbart samla 
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sig mot fascismen.
71

 Eftersom Grängesberg LS inte något gehör från övriga organisationer 

beslutade de att den antifascistiska verksamheten skulle bedrivas internt. Det bristande 

engagemanget berodde inte enbart på en ovilja att samarbeta utan också på det ekonomiska 

läge många organiserade arbetare befann sig i.
72

  

 

Uppfattningen om Nazityskland utkristalliserades med tydlighet i ett uttalande från 

Grängesbergs aktionskommitté i Arbetaren. Där beskrevs Nazityskland som en 

förintelseregim vilka mördat hundratusentals och försatt stora delar av arbetarrörelsen i 

koncentrationsläger. Uttalandet formulerades i anslutning till en bojkottförklaring mot 

Tyskland i november 1933 av samtliga fackföreningar på orten.
73

  

 

6.1.3 Politisk verksamhet 

I maj 1933 infördes en artikel i Arbetaren där SAC och Syndikalistiska ungdomsförbundet 

manade till agitation och handling mot den växande fascismen i Europa. I denna appell riktad 

till Sveriges arbetare angreps fascismen och i synnerhet Nazityskland hårt. De argumenterade 

för ett aktivt motstånd där propagandaspridning inte ansågs vara tillräckligt. Utöver en 

utbredd och kraftig agitationskampanj förespråkades bojkott av tyskproducerade varor i syfte 

att försvaga den nazistiska regimen. I samma artikel beskrevs också hur de tänkt sig att 

aktionen skulle utvecklas där bojkotten endast var första steget i en rad aktioner.
74

  

Bojkottaktionen kom att sprida sig till Grängesberg. Av protokollen har det emellertid inte 

kunnat fastställas när den verkställdes. Första gången den omnämns i LS är den 10 september. 

Vid detta möte diskuterades bojkottens effektivisering och vikten av samarbete mellan ortens 

lokalorganisationer i frågan. I detta skeende hade också bojkotten kommit att gälla tysk film 

och LS valde därför att upplysa Grängesberg Folkets husförening att inte köpa in sådan film.
75

  

 

LO tog också så småningom beslutet att bojkotta tyska varor gemensamt med de europeiska 

Landsorganisationernas international. Angående varubojkott samt bojkott av tysk film antog 

LO en mer vacklande inställning än SAC vilken delgavs Gruvettan i ett cirkulär i oktober 

1933. Landssekretariatet påpekade att en filmbojkott inte skulle försvaga de tyska 

makthavarna nämnvärt eftersom filmen för följande år redan köpts in av svenska 

filmuthyrningsbolag. Vidare återges också en kritik från Folkets hus som menade att det rörde 

sig om kontrakterade filmer som de inte kunde säga upp och skulle därför gå miste om 

täckning för den avgift de betalat distributören.
76

 LS menade emellertid att detta utlägg kunde 

täckas med anordnande av ex. basarer istället för filmvisning samt att kostnaden per film var 

förhållandevis låg att de kunde avstå från att visa dem i Grängesberg.
77

 Gruvettan beslutade 

att noga beakta LO-cirkuläret och undersöka Folkets hus inställning i filmfrågan. Angående 

varubojkotten som sådan ansåg de i likhet med LS att en samordnad aktion på orten var att 

föredra och en gemensam bojkottkommitté bildades. LO hade som sagt en mer försiktig 

inställning till bojkotten än SAC, inte minst när det gällde aktionens utveckling. Som en 

moteld gentemot syndikalisternas skarpa agitation och förslag på utökade åtgärder tillsändes 

Gruvettan ett tilläggscirkulär från Svenska gruvindustriarbetareförbundet. I detta påpekades 

att bojkotten inte fick övergå i blockadåtgärder som kunde skada Sverige och dess 

näringsidkare såsom transportblockader eftersom de också kunde skada arbetarna själva.
78
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Bildandet av bojkottkommittén föregicks av krav från LS att tysk film också bojkottades. Om 

inte Gruvettan accepterade detta skulle LS istället arrangera ett möte där allmänheten fick 

besluta om vad som borde göras. Eftersom LS vid ett tidigare möte poängterat vikten av en 

samordnad aktion ansåg dock vissa medlemmar att om inte Gruvettan gick med på en 

filmbojkott vore den verkningslös.
79

 Efter det första mötet med bojkottkommittén framgick att 

avd 1:s ledamöter överensstämde med LS angående tysk film men inväntade Gruvettans möte 

för definitivt beslut. Vidare beslöts att i anslutning till bojkottens offentliggörande bjuda in 

advokat Georg Branting för ett föredrag om riksdagshusbranden i Tyskland.
80

 På 

avdelningens möte föranledde de båda ledamöternas inställning i bojkottfrågan en diskussion 

angående kommitténs befogenheter och uppgift. Filmfrågan behandlades emellertid inte. 

Angående föredraget av Branting poängterades att de tidigare inte diskuterat ett föredrag och 

att ledamöterna därför överskridit sina befogenheter. Mötesdeltagarna var dock överens med 

kommittén om att ett föredrag var lämpligt men det kunde bli för kostsamt att bjud in 

Branting. Beträffande bojkottens offentliggörande poängterades att innan resolutioner 

skickades till myndigheter och dylikt borde kommittén ta hänsyn till att Grängesberg 

exporterade järnmalm till Tyskland.
81

 Resolutionen fick därmed inte vara av utformad så att 

den kunde inskränka på ortens exportmöjligheter. 

 

Ett opinionsmöte hölls i november 1933 för att diskutera bojkottfrågan i samhället. Samtliga 

fackliga organisationer i Grängesberg var närvarande och tog enhälligt beslutet att bojkotta 

både varor och film från Tyskland, alltså gick Gruvettan LS krav tillmötes.
82

 Utöver 

bojkottaktionen skedde insamlingar till nazismens offer men fackföreningarnas politiska 

verksamhet dominerades 1933 av varubojkotten vilken verkställdes fullt ut den 19 

december.
83

  

 

6.1.4 Sammanfattning 

Året karaktäriserades av ett svagt konjunkturläge och Hitlers makttillträde i Tyskland. När det 

gäller organisationernas ekonomiska bedömningar var dessa präglade av en försiktig 

inställning till arbetsgivaren. Det poängterades återkommande att den ekonomiska situationen 

inte var orsakad av TGO varför de inte skulle lastas för den dåliga arbetstillgången i 

Grängesberg. Fackföreningarna och TGO hade i långkonjunkturen gemensamma intressen i 

att hålla produktionen så hög som möjligt vilket uttrycktes i konsensus snarare än konflikt. 

Det politiska läget i Europa bedömdes som kritiskt för arbetarklassen när Hitler tog makten i 

Tyskland. Reaktionen från Gruvettan och LS var tämligen omedelbara men uttrycktes olika. 

Gruvettan antog en passiv hållning för att invänta centrala beslut medan LS utarbetade en 

handlingsplan för att agera mot fascismen vilken ledde till en nationell varubojkott som 

Gruvettan senare anslöt sig till.    

 

6.2 1934-1937  - Mellanåren 
Fascismen i Europa var på stark frammarsch. I Nazityskland infördes Nürnberglagarna år 

1935 vilka upphävde medborgarskapet för judar. I Spanien utlöste fascisten Fransisco Franco 

ett inbördeskrig genom en statskupp mot den folkvalda regeringen. Italien som sedan mitten 

av 1920-talet styrts av fascisten Benito Mussolini vände sina aggressioner mot Nordafrika då 

de anföll Abessinien 1935. Hitler, Franco och Mussolini kom att alliera sig och bistå varandra 

under förestående krig. Den nazistiska aggressionen spred sig också utanför Tysklands 
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gränser och vände sig mot den europeiska freden. Fredsfördraget från Versailles år 1919 bröts 

av Hitler då han deklarerade att Nazityskland skulle upprusta samt att Rhenlandet 

annekterades som tysk mark. Den svenska regeringen förhöll sig fortsatt avvaktande gentemot 

Nazityskland och deklarerade sin neutralitet i de pågående krigen i Abessinien och Spanien. 

Det sistnämnda bemöttes av massiv kritik vilken uttrycktes i att svenska frivilliga reste för att 

strida mot fascismen i de krigshärjade områdena.  

 

Den ekonomiska krisen avtog under perioden och konjunkturen för i synnerhet 

exportindustrin började vända uppåt till följd av ökad konkurrenskraft för svenska 

exportvaror.      

 

6.2.1 Ekonomiska bedömningar 

Efter en längre tids lågkonjunktur i Grängesberg kom 1934 en ljusning för arbetarna på orten. 

Under året utökades arbetstiden som tillsammans med malmlagrens betydande minskning i 

Oxelösund ingav hopp om ett förbättrat konjunkturläge. Arbetslösheten var dock 1934 

fortfarande mycket hög. I likhet med försök gjorda 1933 försökte Gruvettan hämma 

arbetslösheten genom att argumentera för arbetstillfällen men utan resultat.
84

 I Grängesberg 

LS var optimismen i början av året mycket försiktig. Sedan blir det tydligt att de uppfattar en 

konjunkturvändning under året. I mars beklagade sig LS över de dystra utsikterna för arbete 

och att de anställda endast arbetade halvtid.
85

 Under hösten förändrades tongångarna och LS 

reflekterade över de nya skiftindelningarna på Exportfältet som tecken på ett bättre 

konjunkturläge.
86

 Vidare beskrevs hur driften inom Bergslagsfältet
87

 började gå för fullt och 

att LS verkade för att få tillbaka tidigare permitterade medlemmar på exportfältet istället för 

att TGO skulle nyanställa.
88

 I Gruvettan uppmärksammades det förbättrade läget redan i april 

då de konstaterade att en stor ökning av gruvdriften skett i hela Bergslagen.
89

 Konjunkturen 

vände i fackföreningarnas bedömning 1934 men optimismen var försiktig sedan 30-talskrisen 

kulminerat året innan.  

 

Följande år utvecklades den tidigare försiktiga optimismen till aningar om högkonjunktur. År 

1935 konstaterade Gruvettan att malmlagren helt hade sinat och malmbrytningen utökats 

betydligt. Till följd av den ökade driften hade arbetsveckan förlängts och de anställda gick på 

heltid. Samtidigt ansåg Gruvettan att det var viktigt att arbetstiden inte blev för lång och inte 

överskrida 40-timmars arbetsvecka. Arbetslösheten var heltidsarbetet till trots fortfarande hög 

men hade den minskat något till följd av den utökade driften.
90

  Under 1935 lämnades frågor 

kring arbetstillgång och arbetslöshet allt mindre utrymme i båda lokalorganisationernas 

protokoll. Det har därför varit svårt att erhålla LS uppfattning angående konjunkturläget.  

Konjunkturuppgången fortsatte resterande år av perioden vilken Gruvettan tillskrev den ökade 

efterfrågan på svensk järnmalm i Europa.
91

 Följden för arbetarna blev goda 

sysselsättningsmöjligheter och en kraftigt minskad arbetslöshet där 200 tidigare 

nödhjälpsarbetare återinsatts i gruvan under 1936. För fackföreningarna innebar 

driftutökningen arbete för att få de tidigare permitterade arbetarna återinsatta.
92

 För avdelning 

och LS innebar gruvans driftuppgång i likhet hela perioden ett organisatoriskt och ekonomiskt 

uppsving då fler arbetare organiserades i och med den relativt goda arbetstillgången i 
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Grängesberg.
 
LS uppmärksammade också detta förfarande och såg den goda arbetstillgången 

som ett tillfälle att nyorganisera.
93

   

 

6.2.2 Politiska bedömningar 

Grängesbergs LS och Gruvettan höll sig genomgående för hela undersökningsperioden 

uppdaterade om det politiska läget i Europa, inte minst när det gällde Nazityskland och 

fascismens framryckning i Spanien. Denna period, 1934-1937 präglades diskussioner och 

mötespunkter i synnerhet av utvecklingen i Spanien. 

 

Den gemensamma bojkottkommitté som bildades 1933 antog i februari 1934 en resolution om 

Nazityskland och riksdagshusbranden. Denna skickades till den tyska legationen i Stockholm 

för att delge de tyska makthavarna. Detta förfarande väckte diskussioner i Gruvettan där 

styrelsen menade att kommittén överskridit sina befogenheter genom resolutionen. 

Medlemmar återknöt till tidigare synpunkter om Grängesbergs exportrelationer och menade 

att kommittén borde vara försiktiga med vad som skrivs i en resolution. Till följd av 

resolutionens innehåll drogs mandaten för avdelningens ledamöter i kommittén tillbaka 

eftersom de ansågs ha överskridit sina befogenheter.
94

 Diskussionen om resolutionen från 

1934 sattes i ny dager i mars 1936 då Gruvettan behandlade frågan om svenska politiska 

fångar i Tyskland. Mötet ansåg då att det var nödvändigt att skriva en protest och krav på 

deras frigivning i likhet med resolutionen från 1934. Vidare sändes den till tyska legationen i 

Stockholm, något som avdelningen 1934 ifrågasatte.
95

 I anslutning till denna attitydförändring 

behandlade de samma år Sveriges deltagande i Olympiska spelen i Berlin. I denna fråga var 

Gruvettan enhälligt överens om att Sverige inte borde delta i OS samt att ett uttalande om 

detta skulle utarbetas tillsammans med ortens samtliga fackförbund.
96

 

 

Förfaranden av denna art var återkommande vid avdelningens möten där enskilda medlemmar 

inte accepterade hur beslutskedjan var uppbyggd inom LO. Frågor som berörde hela 

arbetarklassen ansåg medlemmar att Gruvettan själva skulle besluta om att utan att invänta 

centrala riktlinjer. I en fråga om anslag till Socialistiska partiets (SP) fredskampanj och 

upprop mot krig kretsade diskussionen kring detta. Styrelsen yrkade avslag eftersom 

Gruvettan enligt tidigare mötesbeslut inte skulle bevilja anslag till politiska partier. Styrelsens 

uppfattning godtogs inte av en del medlemmar som ansåg att fred och avrustning låg i 

arbetarklassens gemensamma intresse. Uppropet för fred skulle därför skrivas under eftersom 

den politiska situationen i Europa kunde leda till ett nytt världskrig som Sverige i egenskap av 

medlem i Nationernas förbund kunde dras in i. Mötet avslog dock SP:s förfrågan då ett 

uttalande från Gruvettan inte skulle gå genom ett politiskt parti.
97

  

 

I LS förlades det mesta av det internationella arbetet under åren 1934-1936 till 

bojkottkommittén som sedan övergick till att koncentreras kring utvecklingen i Spanien år 

1937.
98

 Under perioden är det tydligt hur LS söker upplysning om den politiska situationen 

där talare inbjöds för att hålla föredrag på olika politiska teman.
99

 Kontaktnätet för både LS 

och Gruvettan tycks för tiden ha varit mycket utbrett såväl nationellt som internationellt. I 

Gruvettan exemplifieras detta med en förfrågan om att skicka ett sympatiuttalande till det 

tyska kommunistpartiets ledare Ernst Thälmann som satt fängslad i Tyskland. Emellertid 
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skickades inget uttalande eftersom Gruvettan ansåg att de inte kunde skicka till alla nazismens 

offer varför de inte borde skicka ett till Thälmann.
100

 

 

6.2.3 Politisk verksamhet 

Denna period var relativt lågintensiv gällande politisk verksamhet från Gruvettan och LS. Den 

gemensamma bojkottkommitté som bildats 1933 stod 1934 inför ett uppbrott. Till följd av 

nämnda resolution om riksdagshusbranden drog Gruvettan tillbaka sina ledamöter från 

kommittén och valde att inte tillsätta några nya. LS stod kvar i kommittén som tillsammans 

med Ungsocialisterna och Syndikalistiska ungdomsförbundet fortsatte bojkottarbetet.
101

 Även 

om Gruvettan beslöt sig för att avbryta samarbetet med kommittén finns inga tecken på att de 

skulle ha upphört med bojkotten. LS verksamhet på den antinazistiska fronten bestod under 

perioden bl.a. av flygbladsutdelning om nazismen och utvecklingen i Tyskland för att upplysa 

samhällets invånare om vad som pågick i Europa.
102

  

 

Gemensamt för båda organisationerna var att de under perioden ökade sin biståndsverksamhet 

markant. Ökningen bör sättas i relation till det allt bättre konjunkturläget i gruvindustrin. 

Under 1936 skedde insamlingar från LS till en tysk landsflykting och Spanienkampanjen.
103

 

Den sistnämnda insamlade också Gruvettan ekonomiskt bistånd till vilket föranledde 

bildandet av en Spanienkommitté i Grängesberg. Avd. 1 ordnade även insamlingar till 

Svenska juristkommissionen och ambulansfordon till Abessinien.
104

 Dessa förehavanden 

bekräftar också den bild som fåtts av perioden, att den politiska aktiviteten försköt fokus från 

Nazityskland till Spanien.  

 

6.2.4 Sammanfattning 

Under denna period uppfattades att konjunkturen vände vilken de bedömde efter 

arbetstillgång, arbetslöshet och malmlager. LS var mer försiktiga i sin analys av 

framtidsutsikterna än Gruvettan som tidigt 1934 uppfattade att en konjunkturförändring höll 

på att äga rum. Båda organisationerna bedömde högkonjunkturen som ett tillfälle att utöka sin 

verksamhet och nyorganisera vilket uttrycktes i utökad facklig verksamhet på bekostnad av 

den politiska. När det gällde de politiska bedömningarna kretsade mycket kring hur 

organisationerna skulle angripa det nazistiska problemet. I dessa framkom en polemik mellan 

och inom organisationerna som ledde till att Gruvettan avslutade sin verksamhet i 

bojkottkommittén. Bojkottarbetet fortsatte trots Gruvettans agerande men kom att skötas 

internt i organisationerna istället. I takt med det förbättrade konjunkturläget intensifierades 

biståndsarbetet som bl.a. utmynnade i en Spanienkommitté till förmån för den republikanska 

sidan i inbördeskriget.      

 

6.3 1938-1939 – Sveriges beredskap är god 

Nazitysklands annektering av Österrike föranledde 1938 en konferens mellan Europas ledare. 

Denna utmynnade i Münchenöverenskommelsen där Tjeckoslovakien tvingades avstå 

Sudetlandet till Nazityskland. I november samma år inträffade Kristallnatten med 

massarresteringar, skadegörelse och avrättningar av tyska judar. Detta följdes av ytterligare 

aggressioner riktade mot andra länder där Polen den 1 september 1939 invaderades av 

Nazityskland och det andra världskriget tog sin början. Frankrike, Storbritannien och 

Australien förklarade omedelbart krig mot Nazityskland. Sovjetunionen ställde sig emellertid 
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utanför då de tidigare efter överenskommelse med Nazityskland i den s.k. Molotov-

Ribbentroppakten delat upp Östeuropa mellan sig för att undvika krig med varandra.  

 

Den svenska regeringen började redan 1938 att höja sin krigsberedskap med inkallelser och 

ökade anslag till försvaret. Sverige hamnade i krigets direkta närhet i november 1939 då 

Finland anfölls av Sovjet och Vinterkriget tog sin början. Utöver försvarsåtgärderna beslöt 

riksdagen då med Finlands öde i åtanke att bilda en samlingsregering under Per-Albin 

Hansson som statsminister.    

 

6.3.1 Ekonomiska bedömningar 

1938 beskrivs av Gruvettan som ännu ett år av högkonjunktur och antalet anställda ökade i 

takt med brytningsmängden. TGO varslade dock om uppsägningar under det sista kvartalet. 

Efter förhandlingar återtogs emellertid de flesta av varslen och arbetstiden förlängdes till 

heltid efter att ha fluktuerat en aning under året.
105

 Anledningen till TGO:s tillfälliga 

driftinskränkning var enligt Gruvettan att Nazityskland som var järnmalmens största 

avsättningsmarknad hade ett malmöverskott och valde därför att satsa på andra varor istället. 

En del medlemmar i avd. 1 var tveksamma till om det verkligen rörde sig om en 

konjunkturnedgång då brytningen i gruvan var mycket intensiv.
106

   

 

Även 1939 rådde högkonjunktur i Grängesberg, brytningsmängden minskade visserligen 

något i jämförelse med 1938. Vad nedgången berodde på framkommer inte men Gruvettan 

avvisade att det skulle ha något med krigsutbrottet att göra. De omnämnde emellertid den 

engelska mineringen av Östersjön som ett potentiellt hot mot malmskeppningen från 

Oxelösund men påverkade inte brytningen i Grängesberg eftersom malmlagren i Oxelösund 

var tömda. Gruvettan uppfattade den goda ekonomiska situationen som beständig då 

Nazitysklands konstanta behov av järnmalm föranledde goda framtidsutsikter för 

arbetstillgången i gruvindustrin. Antalet anställda minskade något vilket förklarades av 

fullgjorda arbetsuppgifter och inkallelser till det svenska försvaret. Till följd av 

mobiliseringarna var arbetstillgången därför mycket god och under vissa perioder rådde brist 

på arbetskraft.
107

 Den oroliga i situationen i Europa till trots bedömdes den ekonomiska 

situationen som tillfredställande för Grängesbergs arbetare.   

 

6.3.2 Politiska bedömningar 

År 1938 stod världen inför Spanska inbördeskrigets slut och det andra världskrigets utbrott. I 

Grängesberg var LS och Gruvettan väl medvetna om att den politiska situationen i Europa var 

ohållbar och att freden var hotad. Detta hade de i resolutioner och uttalanden tidigare fastställt 

under 1930-talet. Hotet från fascismen var dock mer påtagligt än tidigare. Fascismens seger i 

Spanien och Nazitysklands aggressiva utspel mot judar och politiska antagonister förstärkte 

den pessimistiska bild av framtiden som tidigare målats upp av organisationerna.  

 

Reaktionen mot denna utveckling kom i april 1938 då Grängesbergs LS i samråd med LS på 

andra orter beslöt att diskutera frågan angående exporten av järnmalm till de fascistiska 

staterna. Gruv- och metallindustridepartementet av SAC kallade till en konferens i 

Grängesberg den 28 april där Grängesberg LS tillsammans med 10 andra lokala 

samorganisationer närvarade. På konferensen drogs riktlinjer upp för en blockad av 

järnmalmsexporten. Även av LO organiserade arbetare skulle bjudas in att delta vilket enligt 
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konferensen var en förutsättning för att blockaden skulle få någon effekt.
108

 I det uttalande 

som konferensen formulerade konstaterades att arbetarklassen över hela världen var tvungen 

att agera och att de protestuttalanden som hitintills författats inte var tillräckliga. Därtill 

krävdes aktiv direkt kamp mot fascismen genom att helt isolera de fascistiska staterna med ett 

effektiviserat bojkottvapen där Sverige skulle blockera all export av järnmalm. 

Konferensuttalandet konstaterade också att en sådan blockad förmodligen skulle leda till 

utbredd arbetslöshet på de berörda exportfälten men att detta var att föredra framför ett nytt 

världskrig.
109

 

 

Gruvettan diskuterade blockadfrågan i maj samma år. Det framhölls att Sveriges neutralitet 

befann sig i ett bräckligt läge och att en malmblockad kunde försätta Sverige i konflikt med 

Nazityskland. Gruvettan ifrågasatte också blockadens effektivitet eftersom Sverige endast 

stod för 8 % av världsproduktionen varför en blockad skulle få mycket ringa betydelse för de 

fascistiska staterna. Istället kunde den få betydande konsekvenser för Sverige i fråga om 

hämmad konkurrenskraft och strypt export av järnmalm.
110

 Ett år senare kom Gruvettan 

återigen in på frågan om blockaden i anslutning till en diskussion om varubojkotten. I denna 

påvisades en gräns för hur långt Gruvettan kunde tänka sig att gå i kampen mot nazismen. 

Avd. 1 vidhöll fortsatt att varubojkotten inte fick övergå i en transportblockad eftersom 

arbetarna var beroende av den tyska avsättningen på järnmalm. Avsättningen till Nazityskland 

var enligt dem själva livsnödvändig och en blockad kunde därför få förödande konsekvenser i 

samhället. Det poängterades också att syndikalisterna kunde föra en skarpare propaganda än 

Gruvettan därför att de inte hade ansvar för arbetarna i samma utsträckning som avdelningen. 

Gruvettan antydde att blockadförsöket från SAC:s sida endast bestod av propaganda för att 

visa på SAC:s styrka i relation till LO.
111

   

 

Under följande år framkommer krigsutbrottet till trots mycket lite om situationen i Europa. 

Reaktionerna på krigsutbrottet avspeglade sig inte i protokollen i utan lät vänta på sig till 

följande år.  

 

6.3.3 Politisk verksamhet 

Den politiska verksamheten koncentrerades i LS under 1938 till blockadförsöket. Aktionen 

kan beskrivas som misslyckad men var ett ställningstagande från LS sida och synliggjorde 

deras åsikt angående den svenska järnmalmens export till Nazityskland. I Gruvettan 

fokuserades verksamheten kring de påbörjade insamlingarna från 1937 med Spanien som 

ändamål. Utöver denna initierades också en insamling till stöd för flyktingar.
112

 Följande år 

ökade den politiska verksamhetens intensitet i Grängesberg. LS diskuterade under tidig vår 

om att inrätta en lokal aktionsgrupp av Antifascistisk samling men p.g.a. bristande intresse 

bildades ingen lokalgrupp.
113

  

 

I Gruvettan låg fokus på försvarsfrågor och insamlingsarbete till det krigsdrabbade 

grannlandet Finland. Gruvettan menade att faran för krig var överhängande och de såg det 

som sin plikt att skydda landets invånare mot ett eventuellt anfall och deltog därför i 

uppbyggnaden av det civila luftskyddet i Grängesberg.
114

 LS antog en mer försiktig hållning 

till det svenska försvaret eftersom de var antimilitarister och fientligt inställda till upprustning 
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och krig. Det framhölls att arbetarklassen hade bättre medel att använda än vapen och att 

arbetarklassen ursprungligen var fientligt inställd till krig.
115

 LS delade också ut flygblad, i 

samhället och vid försvarsanläggningar, som manade till uppslutning bakom syndikalismen 

och mot krig.
116

 

 

Varubojkotten som påbörjats 1933 gällde fortsatt på orten men Gruvettan konstaterade att 

dess effektivitet kunde diskuteras. LS beskyllde Gruvettan att ha tillåtit Folkets hus att visa 

den tyska filmen ”Olympiaden” för Grängesbergs idrottsförening. Filmen ansågs vara en 

nazistisk propagandafilm och visningen var därför ett brott mot bojkotten. Medlemmen som 

var ansvarig erkände och förklarade att han för tiden varit ansvarig för tidningen Dala-

Demokraten. Folkets hus hade därför hört av sig till honom om en annons för ”Olympiaden”. 

Medlemmen avsvor sig emellertid sitt ansvar eftersom Fackliga centralorganisationen (FCO) 

godkänt filmen. Gruvettan ansåg däremot att idrottsföreningen på orten borde hållas ansvarig 

för visningen eftersom de köpt in filmen. FCO skulle inte klandras för deras misstag, om så 

skulle bli fallet borde också tyska bilar och andra varor som används i samhället omfattas av 

bojkotten. Med detta exempel ville Gruvettan påvisa bojkottens ineffektivitet och LS 

dubbelmoral i deras anklagelse.
117

          

 

Om inte andra världskrigets utbrott förde med sig några större reaktioner från 

organisationernas sida blev situationen en annan sedan Sovjet anfallit Finland. I Grängesberg 

försökte Gruvettan inleda en insamling för Finland i samarbete med FCO för att få med alla 

samhällsgrupper i insamlingen.
118

 Senare bildades också en Finlandskommitté som utgjordes 

av en rad olika organisationer. Kommitténs första uppdrag var att genomföra en insamling av 

en dagsinkomst bland arbetarna.
119

 Grängesberg LS hade emellertid inte blivit tillfrågade att 

delta i kommittén. Detta väckte reaktioner i LS eftersom de menade att Gruvettan bestämt 

över LS medlemmar. Här syftade de på att avdelningen fattat beslut om att alla gruvarbetare 

skulle skänka 4 % av sin månadslön. Vidare ansåg LS att de inte kunde satsa sin inkomst på 

en insamling i vilken överklassen fanns representerad som aldrig gjort något för de utsatta i 

samhället. Som exempel nämnde de överklassens inställning till Spanieninsamlingen där de 

endast bevakat sina egna intressen och inte ville beblanda sig med arbetarklassen. LS 

reserverade sig därför mot att delta i insamlingen. Det framhölls dock att LS principiellt inte 

var emot en insamling till Finland.
120

 Solidariteten med Finlands folk hade således blivit en 

ren principfråga för LS där organisations- och klasstillhörigheten satte gränserna för 

densamma. År 1940 skulle ytterligare grannländer ockuperas av en främmande statsmakt där 

den internationella solidariteten återigen sattes på prov.  

 

6.3.4 Sammanfattning 

Perioden beskrivs som ytterligare år av högkonjunktur. Utöver de tidigare nämnda variablerna 

bedöms situationen utifrån Nazitysklands behov av järnmalm samt krigets inverkan på 

konjunkturen. Det förändrade världspolitiska läget frammanade blockadfrågan i LS vilken av 

Gruvettan bemöttes med massiv kritik. När det gällde dessa typer av bedömningar sattes 

organisationstillhörigheten i första rummet. Konkurrensen mellan organisationerna och deras 

principförklaringar satte gränserna för hur långt de kunde tänka sig att gå i sin verksamhet 

vilken främst bestod av blockadförsöket och insamlingsarbete.    
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6.4 1940-1942 – Det tyska invasionshotet  

Det andra världskriget var inför 1940 i sin inledningsfas men eskalerade under året och stora 

delar av Västeuropa hamnade under tysk kontroll. För Sverige var händelserna den 9 april 

1940 särskilt allvarliga. Då inleddes Nazitysklands anfall mot Danmark och Norge vilka kom 

att hamna under tysk kontroll. Sveriges samtliga grannländer hade därmed dragits in i kriget 

och landet försattes i en mycket utsatt position. Oron inför att en eventuell ockupation var 

nära förestående spreds över landet och den svenska regeringen stod inför svåra val.  

 

Reaktionen från regeringen har i efterhand blivit en mycket omtvistad fråga då regeringen 

ansetts bedriva en eftergiftspolitik gentemot Nazityskland. Transiterings- och permittentavtal 

slöts mellan länderna där Sverige tillät tyska transporter av trupper och material genom 

landet. Situationen kom att dras till sin spets under sommaren 1941. Nazityskland begärde att 

få transportera den s.k. ”Engelbrechtdivisionen” genom Sverige till Finland i samband med 

det tyska anfallet mot Sovjetunionen. Denna händelse benämns som ”Midsommarkrisen”. 

Sverige i egenskap av neutral stat var förbundet att inte tillåta transporter av fullt utrustade 

soldater genom landet till en krigsskådeplats. Den svenska regeringen såg emellertid också till 

sitt egenintresse av att hålla sig utanför kriget och undvika ockupation. Divisionen tilläts 

förmodligen därför resa genom Sverige med tillägget att det skulle vara en engångsföreteelse.  

 

6.4.1 Ekonomiska bedömningar 

Ockupationen av Norge samt blockaderna av transportvägar på Östersjön och Skagerrak 

hämmade TGO:s exportmöjligheter. Ändå framhölls att även denna period var en 

högkonjunkturens tid. Under perioden jämförde Gruvettan varje års resultat i fråga om 

brytningsmängd och arbetstillgång med resultaten för 1939, alltså före krigsutbrottet. Det 

redovisas att resultaten från 1939 inte överträffades under den givna perioden.
121

 LS satte 

krigets utveckling i direkt förhållande till högkonjunkturen vilket i sin tur enligt dem bidrog 

till minskad arbetslöshet och löneökningar i Grängesberg.
122

 Sammantaget för perioden var 

arbetstillgången god och någon utbredd oro över konjunkturen tycks inte ha infunnit sig hos 

Gruvettan. I LS framkom däremot en oro inför ett krigsslut då det förmodligen skulle leda till 

depression och utbredd arbetslöshet i Grängesberg. Industrin skulle i ett sådant läge övergå 

från krigs- till fredsproduktion p.g.a. minskad efterfrågan på järnmalm. LS ansåg därför att de 

var tvungna att förbereda sig på en kris och redan under 1942 börja arbeta för en fungerande 

socialvård på orten.
123

  

 

6.4.2 Politiska bedömningar 

Perioden karaktäriserades av utvecklingen i Sveriges grannländer och Gruvettan och LS var 

märkbart påverkade av det tyska ockupationshotet. Försvarsfrågan diskuterades intensivt i 

anslutning till Vinterkrigets slut och ockupationen av Norge. Inom LO fanns stöd för ett civilt 

försvar där förespråkarna ansåg att det skulle organiseras skytteövningar för LO:s 

medlemmar. Gruvettan ställde sig positiva med viss reservation eftersom avdelningen vid ett 

tidigare tillfälle tagit avstånd skytteövningar. Som motargument användes det världspolitiska 

lägets ändrade förutsättningar och eftersom Sveriges självständighet var hotad kunde inte 

avdelningen hålla sig utanför det svenska försvaret. Det var enligt vissa medlemmar 

beklagligt att arbetarna skulle sluta upp bakom en skytterörelse men de ansåg samtidigt att det 

inte kunde undvikas. Sverige hade hamnat nära inpå kriget och Gruvettan ansåg sig därför 

tvungna att ansluta sig till LO:s upprop för det civila försvaret.
124

 Inom Avdelning 1 fanns 
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skilda åsikter om militarism och försvar men förespråkarna var i majoritet varför de som lokal 

organisation ställde sig bakom regeringens neutralitetspolitik och det nationella försvaret.
125

  

 

LS var inte av samma uppfattning och höll fortsatt sin antimilitaristiska ståndpunkt men en 

viss förändring kunde skönjas. LS ställde sig tidigt under perioden positiva till hemvärnet som 

de ansåg bidrog till en humanisering av krigföringen, dock ändrade de sedan sin ståndpunkt 

och ville förbjuda SAC-anslutna att ingå i hemvärnet eftersom medlemskap i en organisation 

som stödde militarismen stred mot syndikalistiska principer.
126

 Antimilitarism som 

syndikalistisk princip var en omdebatterad fråga inom SAC under krigsåren. En sådan debatt 

fanns inte i Grängesberg LS. Med undantag för hemvärnsfrågan tycks konsensus ha rått i 

frågan eftersom de återkommande avslog bidragslistor, förslag och cirkulär med anknytning 

till försvaret och den militära upprustningen med motiveringar knutna till organisationens 

principförklaring.
127

 De var också starkt kritiska till svenska statens agerande i försvarsfrågan 

samt till LO:s eftergifter gentemot regeringen då de enligt LS uppmanat medborgarna att 

avstå från löner och dylikt till förmån för det svenska försvaret.
128

 

 

Ockupationen av Norge väckte starka reaktioner hos organisationerna i Grängesberg vilka 

bedömde det säkerhetspolitiska läget som mycket kritiskt. I detta ärende skrev LS genom 

SAC:s Arbetsutskott till regeringen med uppmaningen att de var tvungna att vidta åtgärder 

mot organisationer och individer som utgjorde hot mot landets självständighet för att undvika 

en ockupation av Sverige.
129

 I LS tycks rädslan för en tysk invasion med varierande intensitet 

varit överhängande under hela perioden där LS engagerade sig i rikspolitiska frågor men 

vidtog också lokala åtgärder såsom tillbakadragande av sina bankfack i Handelsbanken. Detta 

för att undvika att dela de norska fackföreningarnas öde som fick sina tillgångar konfiskerade 

vid ockupationen.
130

  

 

6.4.3 Politisk verksamhet 

Bojkotten av tyska varor nådde för Gruvettan under 1940 sitt slut som efter ett cirkulär från 

LO angående köpblockadens hävande lade ned sitt bojkottvapen. Detta utan större protester 

från Grängesberg LS. Motiveringen till beslutet var att Sverige hamnat i ett läge där det inte 

längre skulle gå att upprätthålla blockaden med syftning på ockupationen av Danmark och 

Norge samt ransoneringen av livsmedel.
131

 

 

I slutet av 1939 diskuterades Finlandsfrågan intensivt där en insamling till förmån för 

Finlands folk stod i centrum. Under första kvartalet följande år fortsatte diskussionen och LS 

ställde sig återigen tveksamma till att delta i insamlingen. Istället skulle de själva anordna en 

frivillig insamling till finska barn och evakuerade.
132

 Emellertid drog sig inte LS för 

samarbete med Gruvettan när de kallade till ett gemensamt möte angående söndagsarbete för 

Finland. Gruvettan som vanligtvis inte samarbetade med LS ansåg att ett undantag kunde 

göras med viss reservation från enskilda medlemmar.
133

 Mötet sköts på framtiden vilket 

resulterade i att en ändamålsförändring ägde rum då Norge anfallits under den gångna 

perioden. Det gemensamma mötet röstade ned söndagsarbetet och lade istället förslag om att 

de anställda skulle kunna skänka 2 % av månadsinkomsten till norska evakuerade och 
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neutralitetsvakten. LS beslöt att inte delta med motiveringen att det ekonomiska läget 

förhindrade en sådan insamling.
134

 Gruvettan som tidigare framhållit vikten av en enhetlig 

insamling beslöt p.g.a. LS avståndstagande att låta insamlingen tills vidare vila.
135

 

Övertidsarbetsfrågan återkom under sommaren 1940 angående extraarbete under semestern 

till förmån för de mobiliserade i Grängesberg. Medlemmar i LS ställde sig kritiska till 

förslaget eftersom det ansågs strida mot organisationens principer och inskränkte på de 

anställdas semesterledighet. LS beslöt emellertid att en frivillig insamling av en dagsinkomst 

skulle genomföras.
136

 Gruvettan som ännu en gång fick se sitt förslag nedröstas av LS beslöt i 

motsats till föregående insamlingsförfarande att fullfölja deras ursprungliga förslag och 

genomföra extraarbetet.
137

 

 

I anslutning till ett uttalande från SAC om det kritiska läget Europa la LS ett förslag på vilka 

medel som skulle användas för att förhindra fascismens utbredning i Sverige. I detta 

kritiserades den borgerliga och socialdemokratiska pressen som de ansåg var alltför passiva 

och naiva i sin kritik mot Nazityskland. En massiv antifascistisk opinion skulle marginalisera 

dessa tidningar till fördel för deras egen tidning Arbetaren som enligt LS var oklanderlig i 

relation till övrig press. När det gällde den svenska pressen valde LS också att bojkotta vad de 

ansåg var nazitrogna och militaristiska tidningar där Aftonbladet inräknades. Vidare framhölls 

vikten av att vidhålla organisationens radikalitet för att värna om sina medlemmars förtroende 

så att SAC vid en eventuell svensk fredsuppgörelse med Nazityskland kunde lägga in sitt veto 

med medlemmarnas numerära styrka.
138

 

 

Reaktionen på de tyska anfallen mot de nordiska grannländerna koncentrerades i Grängesberg 

på Norge. Lokalorganisationerna skred emellertid inte till handling förrän slutet av 1941, 

nästan två år efter ockupationen. Till en början agerade organisationerna i form av deltagande 

i nationella insamlingar och anordnande av föredrag med tema Norge. Insamlingarna möttes 

av liknande kritik som Finlandsinsamlingen, skillnaden låg emellertid i att den även kom från 

vissa av Gruvettans medlemmar.
139

 LS var av samma uppfattning som i Finlandsfrågan men 

tillstyrkte ändå behovet av en insamling till ”[…]de nödlidande klasskamraterna[…]”
140

 i 

Norge vilken de skulle anordna i Grängesberg.
141

 Vidare åtgärder i Norgefrågan togs inte 

förrän på hösten 1942 då Grängesberg FCO sammankallade till ett möte angående bildandet 

av en lokalkommitté för Norgehjälpen i vilken båda lokalorganisationerna skulle ingå.
142

 Efter 

att kommittén konstituerats lades förslag om ytterligare insamlingar genom en dagsinkomst. 

LS var denna gång inte främmande men hade invändningar om att den inte borde upptas 

genom bolaget utan skulle skötas internt inom respektive organisation.
143

  

 

Kommittén var bildad men frågan kvarstod var och hur pengarna skulle fördelas vilket inom 

Gruvettan diskuterades. Det uttrycktes en tveksam inställning till biståndsverksamheten och 

medlemmar ställde sig frågande till om pengar verkligen kom fram till rätt ändamål eller om 

Quislingar skulle lägga beslag på biståndet. Mötet beslöt p.g.a. av oklarheterna att placera de 

insamlade pengarna i Sverige om det skulle visa sig att biståndet inte kom fram.
144
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Kommittéarbetet var fortfarande under 1942 i sin linda och kom under följande år fortsatt att 

utvecklas.  

 

6.4.4 Sammanfattning 

Ingen större skiftning i synen på den ekonomiska utvecklingen kan ses under denna period, 

med undantag för året 1942. LS menade då att krigsslutet var nära vilket skulle innebära en 

kris för gruvindustrin och började därför arbeta i förebyggande syfte för att mildra krisens 

effekter. Ockupationen av Norge satte dagordningen för organisationernas politiska 

bedömningar där neutraliteten, ockupationshotet och försvarsfrågan diskuterades. När det 

gällde organisationernas politiska verksamhet påverkades också den av Norges öde. För 

Gruvettans och LO:s del nådde varubojkotten sitt slut och den tidigare Finlandsinsamlingen 

tillföll istället Norges folk. Under perioden bildades också en Norgekommitté som var aktiv 

fram till krigets slutskede.     

 

6.5 1943-1945 – Fredens pris 
Under första kvartalet 1943 nådde andra världskriget en vändpunkt i slaget vid Stalingrad där 

Nazityskland besegrades av Sovjet. Störtandet av diktatorn Benito Mussolini i Italien och de 

allierades seger i Nordafrika gav tillsammans med det nazityska nederlaget vid den ryska 

fronten indikationer på att kriget höll på att gå i de allierades händer. Detta förändrade 

Sveriges förhållande till Nazityskland då regeringen definitivt stoppade den tyska 

permittenttrafiken genom Sverige. Detta förtydligades under 1944 och regeringen bröt i 

princip alla kontakter med Nazityskland och började konstituera Sveriges efterkrigsprogram. I 

juni samma år inledde de allierade operation Overlord i Nordfrankrike vilken öppnade en 

andra front i Europa och skapade förutsättningar för Frankrikes och de flamländska staternas 

befrielse från den tyska ockupationsmakten. Nazityskland var under slutet av 1944 hårt ansatt 

från två fronter och ett krigsslut var nära förestående. Den 7 maj 1945 kapitulerade 

Nazityskland och den europeiska delen av det andra världskriget avslutades därmed. Sverige 

gick en ny tid tillmötes med den svenska modellen som medel för få konjunkturen att 

blomstra. Emellertid innebar också krigsslutet en djup kris för de på kriget profiterande 

marknaderna där i synnerhet gruvindustrin drabbades hårt. 

 

6.5.1 Ekonomiska bedömningar  

Konjunkturen och arbetstillgången i Grängesberg genomgick under denna period en väsentlig 

nedgång vilket avspeglade sig i lokalorganisationernas bedömningar. Gruvettan såg år 1943 

fortfarande ljust på framtiden då de trots att brytningsmängden fortsatt minskade ansåg att 

arbetstillgången var mycket god eftersom det under året rått brist på arbetskraft.
145

 LS hyste 

inte samma optimism och utvecklade tidigare diskussioner angående efterkrigstidens 

eventuella konjunkturnedgång för gruvindustrin.
146

 Liknande diskussioner intensifierades i 

båda organisationerna följande år. Gruvettan och LS uppfattade att ett krigsslut var nära vilket 

skulle följas av en kraftigt reducerad järnmalmsexport. Anledningen till denna oro var enligt 

avdelningen det nya handelsavtal som tecknats med Nazityskland. Exportkvantiteten var 

enligt Gruvettan otillräcklig i relation till antalet anställda varför permitteringar skulle vara 

nödvändiga om inte avtalet utökades. De hypotetiska analyser avdelningen framställde i april 

förändrades under årets gång till realiteter och krisens farhågor besannades.
147

  

 

I juni 1944 hölls ett första sammanträde med TGO för att diskutera den förestående 

”fredskrisen”. Direktör Waldenström framhöll att järnmalmsexporten fortgick till 
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Nazityskland varför inga avskedanden skulle ske. Emellertid braskade han om att läget snabbt 

kunde förändras. När Sovjet nådde fram till Östersjön skulle en kraftig reduktion av 

exportkvantiteten äga rum och leda till minskad arbetstillgång. Redan i augusti menade 

Gruvettan att katastrofen för järnmalmsexporten var ett faktum eftersom svenska staten dragit 

in krigsförsäkringen till tyska Nordsjöhamnar och inskränkte därför den svensk-tyska handeln 

väsentligt. Den svenska transportflottan skulle därför definitivt upphöra med 

malmskeppningarna. I oktober samma år sammanträdde Gruvettan och TGO ännu en gång för 

förhandlingar. Waldenström framhöll att för Grängesbergs exportfält var järnmalmsexporten 

till Nazityskland definitivt över och eftersom landet utgjorde fältets främsta inkomstkälla var 

därför utsikterna små för fortsatt gruvdrift. Waldenström menade vidare att exporten 

förmodligen skulle stå still i många år efter krigets slut eftersom Nazitysklands fall skulle 

utlösa en politisk kris i landet och handelskontakterna därmed kraftigt försvåras. 

Förhandlingarna med TGO var en förebyggande åtgärd från Gruvettan i syfte att mildra 

effekten av en eventuell arbetslöshetskris.
148

 Resultatet blev enligt avdelning 1 

tillfredställande under omständigheterna eftersom de lyckats förhandla ned antalet 

permitterade från 800 till cirka 300 genom omfördelning av arbetsuppgifter, kortare 

arbetsvecka, förtidspensioneringar och tillfälliga driftnedläggelser.
149

 Under periodens sista år 

försämrades arbetstillgången vid exportfältet ytterligare och Gruvettan beskrev det aktuella 

läget i liknande termer som under 30-talskrisen.
150

 Freden 1945 ledde till att Grängesbergs 

gruvfält gick från krigs- till fredsproduktion och framtiden för gruvarbetarna med dess 

fackföreningar var därmed ytterst oviss. 

 

6.5.2 Politiska bedömningar 

Organisationerna började vid denna periods början att se med en viss optimism på den 

politiska situationen i Europa vilken kom att förstärkas under periodens gång i takt med 

Nazitysklands vändande krigslycka. I Gruvettan integrerades de politiska bedömningarna med 

de ekonomiska varför Gruvettan i mindre utsträckning omnämns i detta avsnitt. Fokus ligger 

istället på LS.   

 

Arbetstillgången kunde som tidigare nämnts bli ett av efterkrigstidens stora problem. LS 

ansåg också att den politiska utvecklingen i Sverige var ett hot mot organisationens och 

syndikalismens fortlevnad. LS såg med oro på den mentalitet som utvecklats hos allmänheten 

vilken skulle göra det svårt att genomföra en socialistisk samhällsomvälvning. Denna 

mentalitet ansåg de var framkallad av SAP vilka invaggats i det rådande samhällsystemets 

normer och ideal varför de inte förmått förverkliga socialismen.
151

 Kritiken mot 

socialdemokratin och det rådande samhällssystemet återfanns även i frågan hur arbetarna 

skulle förhindra krig och militarism. En kritik mot SAP och LO framkom eftersom de ansågs 

ha varit inkonsekventa i sin agitation och aktion för fred och mot krig. Den reformistiska 

arbetarinternationalen till vilken LO var hemmahörande kritiserades också med liknande 

anklagelser. LS såg internationalens uttalanden som tafatta och innehållslösa vilket 

utkristalliserades i och med fascismens maktövertagande i stora delar av Europa där den 

reformistiska arbetarrörelsen enligt LS stått handfallen.
152

  

 

LS problematiserade också utgången av kriget vid en allierad respektive nazistisk seger. De 

allierade beskrevs som imperialister och föredrogs framför Nazityskland men det 

poängterades samtidigt att imperialismen inte tjänade arbetarklassens intressen. Nationernas 
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förbund (NF) som bildats efter första världskriget i syfte att bevara världsfreden ansågs vara 

ett medel för de imperialistiska staterna och kapitalismen i sin strävan efter 

maktfullkomlighet. För att skapa en varaktig fred och förhindra imperialismens framfart var 

den internationella arbetarklassen tvungen att agera. Detta genom kamp för ett socialistiskt 

samhällssystem. Medlen som enligt LS skulle användas var internationell solidaritet, intensiv 

propaganda mot imperialism och krig samt återupptagandet av generalstrejken som 

arbetarklassens främsta vapen. I diskussionen framkom också relevansen av fredselement i 

barnuppfostran för att förhindra framtida krig vars relevans enligt LS påvisades av den 

nazistiska indoktrineringen av den tyska ungdomsbefolkningen. LS vidhöll också vikten av 

arbetsnedläggelse inom industrier som tjänade krigsapparaten för att förhindra krig.
153

    

 

En blockad av järnmalmsexporten genomfördes aldrig 1938 och frågan tycks legat latent i LS 

tills oktober 1943 då de genom ett cirkulär från Gruv- och metallindustridepartementet 

återupptog frågan. Många medlemmar uttryckte sin sympati för en blockad men var eniga om 

att det fotsatt skulle motarbetas av regeringen och LO. Vidare ställde de sig tveksamma till 

om det verkligen fanns stöd för en blockad bland arbetarna men medlemmarna kunde för egen 

del tänka sig offra arbetet för att frigöra de ockuperade ländernas folk. Det nya påbudet i 

blockadfrågan från departementet hade först skickats till regeringen med krav på stoppande av 

exporten. Detta väckte reaktioner från LS som menade att det först skulle ha skapats opinion i 

arbetarleden innan högre instanser involverades. Departementets agerande hade enligt LS 

försämrat utsikterna för att blockaden skulle kunna verkställas. De valde emellertid att 

arrangera ett opinionsmöte om blockadfrågan.
154

 Om någon blockad verkställdes 

framkommer inte av protokollen varför det antas att blockaden inte heller denna gång 

genomfördes.  

 

Järnmalmsexporten till Nazityskland var en viktig fråga för LS vilken återkom i ett 

övertidsarbete till förmån för det ockuperade Norge. LS ställde sig tveksamma till en sådan 

aktion eftersom övertidarbetets avkastning skulle tillfalla Norges ockupationsmakt 

Nazityskland och det intjänade biståndet skulle därför inte ge resultat. En sådan handling 

skulle vara inkonsekvent.
155

 LS bedömning och ställningstagande skapade motsättningar inom 

Gruvettan där medlemmar ställde sig på LS sida och ifrågasatte biståndets verkan i Norge. För 

att handskas med den interna problematiken beslöt avdelningsstyrelsen att skapa ett register 

över de medlemmar som inte följt avdelningens beslut om övertidsarbetet. Detta för att ha i 

åtanke vid eventuella varsel i samhället. De berörda medlemmar som inte deltog i 

övertidsarbetet tillsändes också kravbrev på en dagsinkomst.
156

 

 

Solidariteten med Norge var starkast framträdande inom Gruvettan som under denna period 

fokuserade sin hjälpverksamhet i huvudsak på Norges befolkning. Norge beskrevs som ett 

broderland med ett frihetsälskande folk vilka internerats och mördats av Nazityskland och 

norska landsförrädare. Avdelning 1 tillsände av denna anledning i februari 1945 ett 

protestuttalande till den tyska legationen i Stockholm.
157
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6.5.3 Politisk verksamhet 

Med få undantag koncentrerades organisationernas politiska verksamhet till Grängesbergs 

kommitté för Norgehjälpen under denna period. LS hade utöver Norgehjälpen också 

förehavanden i Finland med protestresolutioner mot hur den finska regeringen behandlade 

politiska fångar, krav på deras frigivning samt ekonomiskt bistånd efter att de frigivits.
158

  

 

Norgekommittén som bildades i slutet av 1942 intensifierade sin verksamhet under följande år 

med insamlingar, demonstrationer och anordnandet av en särskild Norgedag den 16 maj i 

anslutning till Norges nationaldag. Kommitténs syfte var att ge ett moraliskt och materiellt 

stöd till det norska folket.
159

  

 

Den av LS kritiserade insamling som våren 1943 pågått under ett halvår hade i maj inbringat 

en summa av 35000: - vilken under följande år uppgick till 50000: - enligt Gruvettan. 

Avdelningen framhöll att de ensamt stått för cirka hälften av intäkterna genom 

övertidsaktionen.
160

 De insamlade medlen uppgavs främst gå till sjömannafamiljer, 

bespisningar, det svenska sjukhuset i Holmenkollen samt julklappar till norska barn.
161

 

Arbetet fortgick inte utan komplikationer. Utöver LS inställning till övertidsarbetet uppstod 

också meningsskiljaktigheter kring konjunkturens förändring i förhållande till hur mycket 

varje arbetare skulle lämna i bistånd. LS ställde sig tveksamma till insamlingens förändrade 

villkor som innebar att varje organisation skulle lämna 1 procent av varje medlems 

månadsinkomst under 6 månader. Kommittén ansågs i detta inte ha tagit hänsyn till 

samhällets låginkomsttagare som inte hade möjlighet att skänka några pengar. Insamlingen 

blev därmed frivillig för LS medlemmar som skulle skänka pengar efter förmåga.
162

 Det rent 

ekonomiska insamlingsarbetet fortgick till mars 1945 då kommittén ansåg att den ekonomiska 

situationen i samhället försämrats till den grad att någon insamling inte längre kunde fortgå.
163

  

 

Norgedagen och demonstrationer var återkommande arrangemang under perioden till vilka 

fackföreningar, religiösa samfund, frivilligorganisationer, arbetarsammanslutningar, 

hemvärnet och nykterhetsföreningar bjöds in. Undantagna var de kommunistiska 

organisationerna i samhället vilket torde ha att göra med deras positiva inställning till 

Sovjetunionen.
164

År 1944 gick Norgedagen och tillhörande demonstration under parollen 

”För ett fritt Norge och ett fritt Norden” till vilken ett tusental personer anslöt sig enligt 

kommittén. Vid tillfället talade norska LO:s ordförande Elias Volan med maningar om kamp 

mot nazismen och Norges befrielse.
165

 Dock gick de norska kontakterna inte enbart genom 

kommittén då både LS och Gruvettan hade goda relationer med motsvarande organisationer i 

Norge. LS hjälpte bland annat en tidigare fånge i Gestapofängelset Grini med ekonomiskt och 

materiellt stöd efter att denne frigivits.
166

 Den lokala kommittén för Norgehjälpen fortsatte sitt 

arbete efter freden i maj 1945 men upplöstes i oktober samma år efter att en potatisodling för 

Norge genomförts.
167
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6.5.4 Sammanfattning      

Andra världskrigets förändrade villkor och freden 1945 påverkade konjunkturen i 

Grängesberg negativt. Organisationerna bedömde att konjunkturnedgången var orsakad av 

Nazitysklands minskade import av järnmalm och de förväntade sig en djupgående ekonomisk 

kris. En rad problem uppfattades i och med krigsslutet och LS såg freden som ett hot mot 

syndikalismen och arbetarklassen. Krigets utveckling i de allierades favör förändrade 

organisationernas kritik av Nazityskland. Blockadfrågan från 1938 kom åter på tal dock utan 

resultat. Den politiska verksamheten koncentrerades mot Norge med Norgekommittén som 

organ för denna. Organisationernas förehavanden i kommittén väckte som i många andra 

frågor motsättningar vilka återigen gällde principfrågor. Gruvettan hade också problem med 

lojaliteten bland sina medlemmar som istället tog LS parti. Arbetet i kommittén och därmed 

verksamheten i samband med Nazityskland och andra världskriget avslutades i oktober 1945.       

 
 
7. Diskussion 
 

7.1 Resultat 
I denna uppsats undersöktes på lokal nivå i gruvindustrin fackföreningsrörelsens ekonomiska 

och politiska bedömningar i relation till deras politiska verksamhet under perioden 1933-

1945. Här redovisas resultatet av detta separat för varje frågeställning. 

 

7.1.1 Arbetstillgång, brytningsmängd och avsättningsmöjligheter 

Den ekonomiska utvecklingen bedömdes i organisationerna utifrån givna variabler. 

Arbetstillgång, brytningsmängd och avsättningsmöjligheter var utslagsgivande för hur 

situationen och framtidsutsikterna i gruvindustrin återgavs. För undersökningsperioden är det 

tydligt hur ekonomiska frågor förlades till de perioder under vilka konjunkturen var vikande. 

Under perioderna av högkonjunktur fokuserade organisationerna istället på frågor av 

arbetsrättslig och politisk karaktär. Undantaget är emellertid år 1934 då en ovisshet inför 

framtiden framträdde inom organisationerna vilken uttrycktes i att aktiviteten var låg i fråga 

om facklig och politisk verksamhet. Denna typ av skiftning visar på organisationernas 

beroende av ett gott ekonomiskt läge för att den politiska verksamheten skulle intensifieras.  

 

Perioderna kan alltså delas in efter hur konjunkturläget uppfattades. År 1933 och under 

perioden 1944-1945 befann sig gruvindustrin i lågkonjunktur, motsvarande högkonjunktur 

rådde med viss fluktuation under perioden 1935-1942. Under lågkonjunkturerna var frågor 

kring arbetstillgång återkommande och organisationerna var mycket angelägna om att få ut 

största möjliga utdelning för största möjliga antal arbetare under dessa perioder. Genom att 

tillmötesgå TGO:s krav på minskad arbetstid, förtidspensioner och omfördelning av 

arbetsuppgifter tydliggjordes detta. Under högkonjunkturen framträdde inte frågor kring dessa 

förehavanden lika tydligt. Agiterandet för en längre arbetsvecka byttes mot protektionism från 

organisationernas sida. Under högkonjunkturen vidhölls istället vikten av att inte arbetsveckan 

utökades mer än till 40 timmar. Utöver de två angivna konjunkturperioderna infann sig 

mellanår i gruvindustrin vilka var 1934 och 1943. Under dessa år varierade bedömningarna av 

den ekonomiska utvecklingen. Gruvettan och LS framhöll olika tecken som antingen visade 

på låg- eller högkonjunktur. Dessa år kan också beskrivas som brytningsperioder mellan två 

konjunkturer som direkt kan sättas i samband med Nazitysklands uppgång och fall. 

 

Nazitysklands järnmalmsbehov stod återkommande i centrum för organisationernas analys av 

gruvindustrins framtidsutsikter. Redan 1933 konstaterades att Grängesbergs exportfält var 

beroende av avsättningen till Tyskland. Gruvettan drog sig för att under perioden 1934-1937 
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tillskriva Nazityskland som avgörande faktor för konjunkturuppgången, istället poängterades 

en allmän europeisk efterfrågan. Undantaget för åren 1944-1945 sökte också Gruvettan andra 

förklaringar till fluktuationer i brytningsmängd etc. än Nazitysklands behov och andra 

världskrigets utveckling. Istället framhölls att det berodde på en försiktig syn på 

konjunkturläget från TGO:s sida. År 1944-1945 förändrades attityden i Gruvettan i fråga om 

Nazityskland och krigets påverkan på exportmöjligheterna. De instämde under denna period i 

LS förklaringar som hela undersökningsperioden utan undantag framhävde Nazitysklands och 

krigsutvecklingens påverkan på konjunkturen.         

 

Generellt var Gruvettan mer uttrycksfulla och optimistiska än LS i sina analyser vilket kan 

förklaras av konkurrensförhållandet mellan dem. Vid ett flertal tillfällen var bedömningarna 

uttryck för organisationernas vilja att särställa sig i jämförelse med den fackliga motparten. 

Exempelvis var Gruvettan noga med att poängtera deras roll vid lyckade förhandlingar med 

bolagsledning. LS var försiktigare i sina ekonomiska bedömningar och spekulerade inte i 

samma grad som Gruvettan. Dock hade LS också en vilja att särställa sig gentemot Gruvettan 

men förlade denna typ av taktik på andra frågor än rent ekonomiska. Intensiteten av den 

fackliga aktiviteten var som tidigare visats beroende av ett gott konjunkturläge vilket också 

präglade konkurrensförhållandets intensitet. En god ekonomisk situation skapade 

förutsättningar för nyanställningar och därigenom potentiella medlemmar till vilka 

organisationerna försökte hävda sin styrka och särställning gentemot den fackliga motparten. 

Till följd av högkonjunkturen ökade konkurrensen om medlemmarna och därmed antalet 

principstrider mellan LS och Gruvettan.   

 

Sammantaget var de ekonomiska bedömningarna av vikt för hur LS och Gruvettan skulle 

förhålla sig. De var bestämmande för organisationernas vägval som tillsammans med de 

politiska bedömningarna uttrycktes i den politiska verksamheten. 

 

7.1.2 Klass och nation 

I LS och Gruvettans politiska bedömningar kan en tydlig linje urskiljas. Situationen i Europa 

bedömdes nästan uteslutande ur ett klassperspektiv. Alltså hur olika företeelser påverkade 

arbetarklassen. I Gruvettan skedde en förskjutning av fokus efter krigsutbrottet. Ett nationellt 

perspektiv införlivades i analysen som till följd av ockupationen av de nordiska grannländerna 

förstärktes. Även inom LS ägde en viss fluktuation rum i närhet till ockupationen av Norge. 

Skrivelsen till regeringen och bankfacksfrågan visar att LS också såg till egenintresset. Det 

nationella perspektivet var i LS inte lika framträdande som i Gruvettan vilket kan förklaras 

med SAC:s inställning till staten och det nationella försvaret.  

 

Nazismen och Nazityskland var återkommande element i olika frågor. Tidigt uppfattade 

organisationerna att dessa var fientligt inställda till arbetarklassen och kunde utlösa ett nytt 

världskrig. LS problematiserade också nazismens stora utbredning och varför den i så stor 

utsträckning accepterades bland de tyska arbetarna. Kritiken var fram till andra världskriget 

massiv mot Nazityskland för att sedan avta under kriget. När utvecklingen sedan gick mot de 

allierades seger och krigets slut blev kritiken återigen skarpare. Skiftningen i kritiken sätts 

alltså i samband med hur kriget utvecklade sig och invasionshotet under ockupationen av 

Norge. I Gruvettans fall var också järnmalmsexporten en bidragande orsak till att de drog sig 

för att öppet kritisera Nazityskland i olika frågor.  

 

En stor fråga i organisationerna var järnmalmsexporten till Nazityskland. Vid tre tillfällen 

ledde uppfattningar om exporten till motsättningar. LS uppfattade exporten som betydande för 

Nazitysklands krigsapparat och problematiserade sin egen del i detta vilket uttrycktes i 
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blockadförsök och en negativ inställning till övertidsarbete för Norge. Gruvettan ansåg att 

exporten var viktig för arbetstillgången men inte för den tyska krigspotentialen och var därför 

negativt inställda till åtgärder som kunde inskränka på gruvdriften. Gruvettan satte också ett 

nationellt perspektiv på exportfrågan och ansåg att en blockad kunde få konsekvenser för 

neutraliteten och inverka negativt på Sveriges konkurrenskraft. Organisationerna var alltså 

polariserade vilket förklaras av att de i sina bedömningar framhöll skilda konsekvensanalyser. 

LS hade ett internationellt klassperspektiv medan Gruvettan bevakade egenintresset utifrån ett 

nationellt perspektiv. Järnmalmsfrågan upptogs 1938 och 1943. Under perioden mellan dessa 

år förekom inga yttringar med avseende på exportens problematik. Anledningen till detta kan 

vara krigets utveckling och ockupationen av Norge som fick organisationerna att bli mer 

lågmälda i sin kritik vilket avspeglade sig i verksamheten. 

 

Andra världskriget påverkade tydligt organisationerna i deras bedömningar. Det skapade 

också motsättningar mellan och inom organisationerna hur de skulle hantera kriget och 

nazismen. Gränser uppdrogs därmed för hur långt organisationerna var beredda att gå för 

solidaritet och för att förhindra nazismens aggressioner.  

 

7.1.3 Den politiska verksamheten 

Den politiska verksamheten var likartad i organisationerna men LS och Gruvettan hade olika 

åsikter i vilka former den skulle bedrivas. Sett över hela perioden varierade verksamheten i 

ändamål och intensitet vilket kan härledas till hur organisationerna bedömde de ekonomiska 

och politiska förutsättningarna. Aktioner såsom bojkotter, blockader och demonstrationer 

organiserades särskilt innan kriget bröt ut och i krigets slutskede. Under perioden 1936-1943 

tog istället biståndsarbetet överhanden.  

 

Försök till aktioner riktade mot Nazityskland organiserades främst under perioden 1933-1939, 

alltså innan kriget bröt ut. Denna verksamhet bestod till stor del av bojkotten mot tyska varor 

som trädde i kraft 1933. Aktionen var till en början samordnad i en gemensam kommitté men 

drevs efter motsättningar endast av LS med stöd av dess ungdomsförbund. Gruvettan 

upprätthöll dock bojkotten utan att för den skull aktivt arbeta för den. Varubojkotten kantades 

av återkommande skärmytslingar mellan organisationerna som gällde hur och vilka varor som 

bojkottades. Detta ledde till slut fram till att Gruvettan upphörde med bojkotten i samband 

med att LO i september 1940 förklarade aktionen avslutad. Utöver bojkottverksamheten 

försökte LS utvidga densamma till en blockad av järnmalmsexporten år 1938. 

Blockadförsöket misslyckades till följd av organisationernas olika syn på konsekvenserna av 

en sådan blockad. Efter krigsutbrottet tycks intensiteten i aktioner mot Nazityskland ha avtagit 

markant. Under perioden 1940 – 1942 gjordes inga försök till aktioner riktade mot den 

nazistiska regimen vilket bör sättas i samband med ockupationen av Norge och rädslan för 

invasion av Sverige. I samband med att kriget för Nazitysklands del började gå utför 

återupptogs blockadförsöket 1943 men verkställdes inte heller den gången. 

 

Utöver bojkottsarbetet och blockadfrågan var insamlingsarbetet dominerande i 

organisationernas verksamhet. Denna tog fart under 1936 då Spanska inbördeskriget bröt ut 

och gällde då ekonomiskt bistånd till den republikanska sidan i kriget. Dock fortgick inte 

insamlingsverksamheten utan motsättningar. Den främsta orsaken till dessa var att man 

mellan och inom organisationerna inte var överens om hur insamlingsarbetet skulle gå till. I 

synnerhet gällde detta LS som enligt sina principer inte kunde gå med på de riktlinjer som 

uppdragits av Gruvettan inför en insamling. Konflikterna gällde vilka som deltog, vad 

biståndet skulle gå till samt hur insamlingen skulle genomföras. Ändamålen för insamlingarna 

förändrades under periodens gång i relation till andra världskrigets utveckling. I huvudsak 
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gick biståndet till ändamål i Spanien, Finland och Norge. Insamlingarnas intensitet var i båda 

organisationerna förhållandevis hög perioden 1936 – 1943. År 1943 ansåg dock LS att det 

ekonomiska läget hade försämrats till den grad att de var tvungna att skära ned på biståndet. I 

Gruvettan fortgick insamlingsarbetet i oförändrad intensitet fram till våren 1945 då det 

avslutades till följd av det ekonomiska läget. Insamlingar och ekonomiskt bistånd utgjorde 

alltså en stor del av organisationernas verksamhet. Denna var beroende av LS och Gruvettans 

bedömningar av den ekonomiska utvecklingen då undersökningen visat att bistånd i huvudsak 

gavs under högkonjunktur och inskränktes på då organisationerna bedömde att konjunkturen 

höll på att vända. 

 

Under periodens sista år 1942-1945 bildades en Norgekommitté i Grängesberg som Gruvettan 

och LS tillhörde. Kommittén hade till uppgift att verka för ett fritt Norge med olika medel. 

Verksamheten inriktade sig på insamlingsarbete, demonstrationer, resolutioner och 

propagandaspridning. Kommittéarbetet kan därför ses som en länk mellan aktioner och 

biståndsarbete vilken samordnade dessa för samma ändamål.  

 

Undersökningen har visat att den politiska verksamheten i Grängesberg inriktades på en rad 

olika företeelser. Gemensamt för dessa är att de, med undantag för aktioner riktade mot 

Nazityskland, var geografiskt förlagda till Sverige och dess grannländer. Val av verksamhet 

var beroende av hur den politiska och ekonomiska situationen bedömdes i respektive 

organisation. Därtill var också organisationstillhörigheten avgörande då organisationernas idé, 

principer och struktur i vissa frågor var bestämmande för hur Gruvettan och LS valde att 

agera.   

 

7.2 Slutsatser 

Avsikten med denna uppsats var att belysa den situation Grängesbergs fackföreningar 

försattes i där solidariteten med Europas arbetarklass och organisationens ideologiska grund 

ställdes mot arbetstillgång och höjda löner. För att synliggöra hur Gruvettan och LS hanterade 

detta förhållande undersöktes organisationernas politiska verksamhet i relation till hur de 

bedömde den ekonomiska och politiska utvecklingen. En generell slutsats för hela perioden är 

att oavsett organisationstillhörighet förändrades den politiska verksamheten i förhållande till 

hur det ekonomiska och politiska läget uppfattades. Emellertid kunde en bedömning 

överbrygga den andra. Exempelvis bedömdes de ekonomiska förhållandena kunna rättfärdiga 

en insamlingsaktion men hindrades av det politiska lägets bedömning. I min slutsats har jag 

även kommit fram till att riktlinjerna för deras val av verksamhet också sattes av 

organisationstillhörigheten och konkurrensen mellan Gruvettan och LS. 

 

Undersökningens resultat åskådliggör tydliga mönster i relationen mellan bedömning och 

verksamhet. Under perioden fram till krigsutbrottet riktade både Gruvettan och LS sin 

verksamhet mot Nazityskland. Åren efter krigsutbrottet blev denna typ av verksamhet mycket 

sparsam eller upphörde helt. Från 1943 fram till krigsslutet växte återigen kritiken mot 

Nazityskland vilket uttrycktes i resolutioner och ett nytt blockadförsök. Organisationerna 

bedrev alltså sin antinazistiska verksamhet efter riskbedömningar där i synnerhet perioden 

1940-1942 uppfattades vara en kritisk period till följd av ockupationen av Norge. Under 

denna period var kritiken mot Nazityskland mycket sparsam och det rådde stor återhållsamhet 

i aktioner riktade mot den nazistiska regimen.  

 

I likhet med Estvall (2009) visar alltså undersökningen att intensiteten i organisationernas 

verksamhet styrdes av hur de uppfattade det nazistiska hotet och krigets utveckling. 

Emellertid räcker inte detta som förklaring till organisationernas val av verksamhet. Därtill 
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krävs också en analys av de ekonomiska bedömningarnas påverkan. I detta tydliggörs att 

intensiteten i den politiska verksamheten och verksamheten i sig till viss del bestämdes av hur 

konjunkturläget uppfattades. Vid lågkonjunktur förlades det mesta av arbetet på socialvård 

och arbetstillfällen, den politiska verksamheten fick därmed stå åt sidan. Emellertid inleddes 

bojkottaktionen i lågkonjunktur men denna verksamhet tog fart först vid slutet av den, i 

december 1933. Arbetet intensifierades inte heller förrän följande år då organisationerna 

uppfattade att konjunkturen var på väg att vända. Typen av verksamhet bestämdes också av 

hur den ekonomiska utvecklingen bedömdes. Biståndsarbete och insamlingar inleddes då 

organisationerna uppfattade att högkonjunkturen infunnit sig, år 1936. Verksamheten pågick 

sedan till dess att Gruvettan och LS vid olika tidpunkter bedömde att konjunkturen var 

vikande. Ändamålen för insamlingarna bestämdes utöver politiska bedömningar också av 

klasstillhörigheten och en typ av skandinavisk solidaritet.  

 

Undersökningens resultat visar att Gruvettan och LS införlivade både ekonomiska och 

politiska bedömningar i sin konsekvensanalys inför val av verksamhet. Därtill har resultaten 

också visat att andra faktorer än organisationernas bedömningar såsom klass och organisation 

måste inkluderas för att förstå valen av verksamhet. Det måste emellertid framhållas att de 

ekonomiska och politiska bedömningarna inte var likartade mellan organisationerna och i 

vissa fall var de direkt kontrasterande.            

  

En brytpunkt i undersökningen beträffande förhållandet mellan ekonomiska och politiska 

bedömningar var blockadfrågan 1938. LS förespråkade en transportblockad trots att de var 

medvetna om att den kunde orsaka utbredd arbetslöshet i gruvindustrin men föredrogs framför 

ett nytt världskrig. I LS konsekvensanalys fick alltså de ekonomiska bedömningarna stå åt 

sidan för de politiska. I Gruvettan var inte förhållandet mellan ekonomi och politik lika 

polariserat. Gruvettans avståndstagande vilade delvis på organisatoriska grunder, de kunde 

inte delta i en aktion utan LO:s godkännande. Det var också ekonomiskt motiverat med att de 

inte ville förlora sina arbeten. Vidare framhölls också att Sveriges neutralitet och 

exportmarknad kunde hotas vid en järnmalmsblockad. Gruvettans konsekvensanalys var alltså 

i relation till LS motiverad med både ekonomiska och politiska bedömningar utan att någon 

av dem fick stå till sidan för den andra. Därtill fanns också som bl.a. Johansson (1980)  

konstaterat organisatoriska grunder till Gruvettans avståndstagande. När det gäller 

organisationernas struktur visar också undersökningen att Gruvettan i likhet med LO ville 

separera politik och facklig verksamhet som Lodenius (2002) påvisat. Detta förklarar dock 

inte deras ställningstagande i blockadfrågan då Gruvettan bevisligen hade en politisk agenda i 

andra frågor.  

 

När det gäller forskning angående fackföreningsrörelsens inställning till Nazityskland och 

andra världskriget divergerar till viss del undersökningens resultat. I relation till Fritz (2007) 

visar resultaten att Sv. Gruvindustriarbetarförbundet inte hade en enhetlig åsikt gällande 

aktioner mot Nazityskland, detta har synliggjorts genom att förlägga studien på lokal nivå. 

Undersökningens resultat belägger därmed till viss del Lodenius antagande om motsättningar 

mellan central och lokal nivå i LO. Gruvettan följde i vissa frågor LO:s riktlinjer medan de i 

andra agerade utifrån sina egna bedömningar.  

 

De motsättningar som Molin (1980) visade inom SAC tycks inte ha återkommit i LS. En viss 

skiftning kunde under en kortare period påvisas i hemvärnsfrågan men sammantaget stod LS i 

linje med den antimilitaristiska majoriteten i SAC. Motsättningsförhållanden gällde också 

över organisationsgränserna där tidigare forskning visat att LO distanserade sig från SAC 

under 1930-talet. Gruvettan hade ett varierande förhållningsätt gentemot LS. I vissa frågor var 
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de öppna för samarbete medan de i andra valde att som i exempelvis Finlandsfrågan negligera 

LS. Förhållningssättet var ömsesidigt från LS sida vilket i många frågor, där organisationerna 

till en början samarbetade, ledde till motsättningar och uppbrott. Motsättningar och 

framförallt konkurrensen mellan organisationerna blev därför angelägna faktorer att ta hänsyn 

till i deras val av verksamhet. Detta antyddes också av Gruvettan i blockadfrågan som menade 

att blockadförsöket kunde vara propaganda för att påvisa SAC:s styrka gentemot LO. 

Sammantaget var det gemensamma hotet från Nazityskland både förenande och distanserande 

för LS och Gruvettan.  

 

Grängesbergs gruvfack var under omständigheterna två mycket medvetna organisationer. Det 

har återkommande konstaterats att de i sina samtidsanalyser var mycket skarpsynta. 

Förhållandevis tidigt uppmärksammades att risken för världskrig var överhängande och att 

Nazitysklands aggressioner kunde få förödande konsekvenser för mänskligheten. Dessa 

bedömningar uttrycktes också i resolutioner, bojkotter och försök till blockader i syfte att 

försvaga den nazistiska regimen.  

 

Samtidigt som de öppet kritiserade och motarbetade Nazityskland var de ofrånkomligt 

beroende av regimen ifråga om arbetstillgång som de i sina ekonomiska bedömningar var 

medvetna om. För att återgå till huvudproblematiken med undersökningen påverkades 

Gruvettan och Grängesberg LS i stor utsträckning av sin relation till Nazityskland. 

Verksamheten bestämdes som tidigare visats av politiska bedömningar. Den var också 

beroende av de ekonomiska bedömningarna där i synnerhet intensiteten av den påverkades av 

hur konjunkturläget uppfattades. Därmed kan det fastslås att Gruvettan och LS i sin politiska 

verksamhet var beroende av exporten till den regim som de vid olika tillfällen motarbetade.  

 

7.3 Forskningsbild 
I denna uppsats har jag undersökt hur den lokala fackföreningsrörelsen i gruvindustrin 

bedömde den ekonomiska utvecklingen och den politiska situationen samt hur de utifrån 

dessa bedömningar agerade. Ambitionen är att vidga forskningsområdet ytterligare efter 

denna uppsats. Ett första steg är att utöka antalet undersökningsobjekt, fortsatt på lokal nivå, 

med exempelvis de norrbottniska gruvfacken. Genom att komparativt studera flera 

undersökningsobjekt kan undersökningen få ett nationellt lokalperspektiv och skapa en 

helhetsbild över gruvfackens situation och agerande under perioden 1933-1945.  
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8. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka den lokala fackföreningsrörelsens politiska 

verksamhet i relation till dess ekonomiska och politiska bedömningar i gruvindustrin under 

perioden 1933-1945. Avsikten var att belysa den situation de organiserade arbetarna befann 

sig i där solidaritet och ideologi ställdes mot arbetstillgång och höjda löner till följd av 

Nazitysklands stora behov av svensk järnmalm. För att uppnå detta har i huvudsak 

mötesprotokoll och verksamhetsberättelser för organisationerna Gruvindustriarbetarförbundet 

avdelning 1 och Grängesberg LS studerats. I undersökningen utgick jag från fackföreningarna 

som språkrör för gruvarbetarna och undersökte dem därför som kollektiva aktörer. För att 

operationalisera undersökningens syfte och problem ställdes tre frågeställningar till respektive 

organisations källmaterial angående hur organisationerna bedömde den ekonomiska 

utvecklingen och den politiska situationen samt vilken politisk verksamhet som bedrevs. 
 

När det gällde resultaten för organisationernas ekonomiska bedömningar visade dessa att den 

ekonomiska utvecklingen bedömdes utifrån givna variabler. Arbetstillgång, brytningsmängd 

och avsättningsmöjligheter var utslagsgivande för hur situationen och framtidsutsikterna i 

gruvindustrin återgavs. Det tydliggjordes att frågor kring ekonomiska företeelser var vanliga 

under de perioder konjunkturen var vikande. Under perioderna av högkonjunktur fokuserade 

organisationerna istället på frågor av arbetsrättslig och politisk karaktär. Denna typ av 

skiftning visade att organisationerna var beroende av ett gott ekonomiskt läge för att den 

politiska verksamheten skulle intensifieras. 

 

I LS och Gruvettans politiska bedömningar kan en tydlig linje urskiljas. Situationen i Europa 

bedömdes nästan uteslutande ur ett klassperspektiv. Alltså hur olika företeelser påverkade 

arbetarklassen. I Gruvettan skedde emellertid en förskjutning av fokus efter krigsutbrottet. Ett 

nationellt perspektiv införlivades i analysen som till följd av ockupationen av de nordiska 

grannländerna förstärktes. Det andra världskriget påverkade tydligt organisationerna i deras 

bedömningar. Det skapade också motsättningar mellan och inom organisationerna hur de 

skulle hantera kriget och nazismen. Gränser uppdrogs därmed för hur långt organisationerna 

var beredda att gå för solidaritet och för att förhindra nazismens aggressioner.  

 

Den politiska verksamheten var likartad i organisationerna men LS och Gruvettan hade olika 

åsikter om i vilka former den skulle bedrivas. Sett över hela perioden varierade verksamheten 

i ändamål och intensitet. Aktioner såsom bojkotter, blockader och demonstrationer 

organiserades särskilt innan krigsutbrottet och i krigets slutskede. Under perioden 1939-1943 

tog istället biståndsarbete med insamlingar till välgörande ändamål överhanden. Gemensamt 

för verksamheten var, med undantag för aktioner riktade mot Nazityskland, att den 

geografiskt förlades till Sverige och dess grannländer.  

 

Generellt visade undersökningen att organisationernas politiska verksamhet var nära 

förbunden med hur de uppfattade olika ekonomiska och politiska företeelser. Därtill har 

resultaten också visat att andra faktorer såsom klass- och organisationstillhörighet måste 

inkluderas för att förstå valen av verksamhet. De ekonomiska och politiska bedömningarna 

var emellertid inte enhetliga mellan organisationerna i vissa fall och var de direkt 

kontrasterande med varandra trots att bedömningarna gällde samma företeelse. När det gällde 

organisationernas relation till Nazityskland genom arbetet visade resultaten att de i sin 

verksamhet i viss mån tog hänsyn till förhållandet vilket uttrycktes i blockadförsök mot 

järnmalmsexporten. Resultaten har också visat att de i viss mån var beroende av sitt 

förhållande till Nazityskland för att överhuvudtaget bedriva sin verksamhet då intensiteten av 

den bestämdes av konjunkturläget.    
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