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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka maktförhållandena mellan socialdemokrater och 

kommunister inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. Detta sker genom att undersöka 

vilka fackliga strategier som kommunisterna inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 

använder sig av, samt undersöka vad det är som gör att kommunisterna under vissa perioder 

kom att ha ett reellt inflytande över förbundet. För att komma fram till detta används två 

teoretiska ansatser som fogats samman till en som i denna undersökning benämns som 

maktresursteori. De maktresurser som undersöks är: organisationens utformning, kampen om 

avdelningarna och kampvilja. I resultatet framgår det att kommunisternas fackliga strategi går 

ut på att bilda opinion inom Svenska Grvuvindustriarbetarförbundet och att de ovan 

presenterade maktresurserna kommer att domineras av socialdemokraterna inom förbundet, 

även om kommunisterna under perioder framför allt dominerar kampviljan. Slutsatser som går 

att dra utifrån undersökningen är att att kommunisterna till största delen hade en tillbakatryckt 

ställning och att socialdemokraterna inom förbundet kontrollerade viktiga maktresurser så 

som avdelningarna och organisationens utformning.  
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1.Inledning 

 

När den svenska arbetarklassen växer fram under den senare hälften av 1800-talet och början 

av 1900-talet är det Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) som har det avgörande 

inflytandet. Detta inflytande kommer under de inledande årtiondena av 1900-talet att utmanas 

av först Syndikalister och sedermera kommunister och socialister. Ett avgörande ögonblick 

för hur den svenska arbetarklassens organiserar sig blir revolutionsåret 1917. Den ryska 

revolutionen hade inspirerat så väl Europas som Sveriges arbetare, vilket inte minst märktes 

inom SAP som detta år splittras på grund utav kritik mot en allt för reformistisk politik. Under 

1920-talet kommer motsättningarna mellan arbeta och kapital att hårdna allt mer, inte minst 

gällde detta gruvindustrin. På grund utav stora konjunktursvägningar och en tilltagande 

radikalism inom arbetarklassen kom konflikterna att bli många, både mellan fack och 

arbetsgivare, men även inom fackförbunden. De tre första årtiondena innebar således en 

ständig kamp mellan olika organisationer för att organisera arbetarklassen. Splittringen inom 

Socialdemokratiska Arbetarpartiet 1917 kom att leda till en rad nya organisationer på 

vänsterkanten, bland annat bildas Sveriges Kommunistiska Parti, sektion av Komintern 

(SKP/KI) 1921. Dessa kommer att utmana den socialdemokratiska dominansen inom Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet under perioden 1917-1935. 

1.1 Bakgrund 

 

Stefan Dalin behandlar i sin avhandling Mellan massan och Marx. En studie av den politiska 

kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946 de politiska striderna mellan 

kommunister och socialdemokrater. I avhandlingen ges även en förklarande bakgrund till de 

motsättningar som från 1917 kommer kanta fackföreningsrörelsen, såväl lokalt som nationellt. 

Dalin beskriver hur det under 1915-1916 började växa fram en vänsteropposition inom 

Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP). Bland annat hade denna vänsteropposition gått 

emot majoriteten under en rad omröstningar i riksdagen under dessa år. Motsättningarna 

mellan majoriteten inom SAP och denna vänsteropposition når sin kulmen vid partiets 

kongress i februari 1917.1 Kongressen kom till stor del att handla om vänsteroppositionens 

plats och funktion inom partiet. Huvudmotsättningarna mellan oppositionen och majoriteten 

rörde främst, och något förenklat, frågor som berörde hur samhället skulle gå från 

kapitalistiskt till socialistiskt Vänsteroppositionen förespråkade klasskamp och beskyllde 

majoriteten inom SAP för att samarbeta med borgerliga partier och därmed arbeta i 

samförstånd med kapitalismen. Dessutom fanns det motsättningar mellan oppositionen och 

majoriteten i frågan hur övergången från kapitalism till socialism skulle ske.2 

Vänsteroppositionen förespråkade revolution och majoriteten reformism via parlamenten. 

Eftersom oppositionen inom SAP inte gick med på att ställa sig bakom den av kongressen 

förda politiken så uteslöts dessa ur partiet. I maj samma år bildas istället ett nytt parti, 

Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV). Till det nybildade partiet, som alltså stod till 

vänster om SAP, anslöt sig många av SAP:s ungdomsklubbar, samt många av de befintliga 

partidistrikt som tidigare tillhört SAP.3 
 

Även Björn Horgby har i sin bok Kampen om facket beskrivit de politiska motsättningarna 

mellan socialdemokrater och kommunister inom fackföreningsrörelsen. Horgby fokuserar i 

                                                
1 Dalin, Stefan (2007). Mellan massan och Marx. En studie av den politiska kampen inom 

fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946 s. 38 
2 Dalin, Stefan (2007) s. 39 f 
3 ibid. 
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stor utsträckning på just kampen om fackföreningsrörelsen, men har liksom Dalin satt in 

denna kamp i en samhällelig kontext. Bland annat lyfter Horgby fram att den ryska 

revolutionen 1917 inspirerade och stärkte den svenska arbetarklassen. Detta i kombination 

med svåra levnadsförhållanden, bland annat på grund utav matbrist, ledde till en ökad aktivitet 

inom den svenska arbetarklassen. Detta tog sig bland annat uttryck genom att fler anslöt sig 

till fackföreningsrörelsen, samt att fackförbunden tenderade till att bli allt mer militanta.4 Lars 

Olsson och Lars Ekdahl visar i sin bok Klass i rörelse: arbetarrörelsen i svensk 

samhällsutveckling att det inte bara var i Sverige som arbetarrörelsen kom att splittras vid 

tiden för det första världskriget. När första världskriget bryter ut så kommer den Andra 

Internationalen att splittras. Parollerna hade tidigare varit starkt anti-militaristiska och man 

menade att arbetarklassen i de olika länderna inte skulle rikta vapnen mot varandra. I 

Tyskland gick Socialdemokraterna med i krigsleden, nationalismen gick före den 

internationella solidariteten. I Sverige uppstår som redan nämnt splittring inom SAP. Denna 

utveckling var således ingen isolerad händelse i Sverige, utan förekom på en rad olika platser 

runt om i Europa.5 
 

Perioden kring den ryska revolutionen 1917 fick konsekvenser för Sverige. Vid 

andrakrammarsvalet 1917 visade sig klassmotsättningarna öppet, och en samlad vänster med 

Socialdemokraterna i spetsen vann stora framgångar i valet. Även om Sverige militärt stod 

utanför första världskriget så kom den svenska arbetarrörelsen att påverkas av kriget. Den 

andra internationalens sammanbrott följdes av den tredje internationalen, Kominterns, 

bildande. Med den nybildade Sovjetunionen i spetsen för Komintern anslöt sig bland annat 

Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti även till denna international.6 Dessutom blev ett 

direkt resultat av kriget att det uppstod hungersnöd i Sverige. Matpriserna steg kraftigt och allt 

fler fick svårt att få pengarna att räcka till. Socialdemokraterna och LO tillsätter 1917 en 

gemensam kommitté vars syfte är att förbättra den livsnödvändiga livsmedelsförsörjningen. 

Dessutom införs 1919 8 timmars arbetsdag, även om detta vid denna tid enbart omfattade de 

som arbetade inom industrin. Generellt innebar denna period runt 1920 att den fackliga 

anslutningen började återhämta sig och i vissa fall nå upp till de nivåer som var innan 

storstrejken 1909.7  

2. Tidigare forskning 
  

2.1 Kampen mellan kommunister och socialdemokrater 

 

Under 1920-talet kom kommunisterna i främst SKP/KI att flytta fram sina positioner.8 Enligt 

Stefan Dalin beror det till stor del på en allmän radikalisering inom arbetarrörelsen under 

1920-talet. Valet 1928 vinns av högern som kunde bilda regering, och ett av de första besluten 

som togs efter valet var att försöka få till en konferens angående läget på arbetsmarknaden. 

Från regeringens håll var tanken att Landsorganisationen (LO) och Sveriges 

Arbetsgivarförening (SAF) skulle sätta sig ner för att diskutera arbetsmarknadens spelregler, 

något som från regeringens och SAF:s håll ansågs nödvändigt med tanke på de senaste årens 

                                                
4 Horgby, Björn (2012) Kampen om facket s. 44 f 
5 Olsson, Lars & Ekdahl, Lars (2002) Klass i rörelse: arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling. s. 

46 f 
6 Olsson, Lars & Ekdahl, Lars (2002) s. 46 ffff 
7 Ibid. 
8 När det vidare skrivs om kommunister är det medlemmar eller sympatisörer till SKP/KI som åsyftas.  
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konflikter.9 LO accepterade inbjudan, något som från kommunisternas håll sågs som förräderi 

mot arbetarklassen. Kommunisterna gick ut i en kampanj mot samarbetet, vilket i sin tur 

innebar att LO gick till hårt angrepp mot kommunisterna och den av kommunisterna skapade 

Enhetskommittén inom LO. Från LO:s håll skickades cirkulär 618 ut som innebar att 

Enhetskommittén och kommunisternas övriga fackliga arbete klassades som 

fraktionsbildning.10 Efter valet 1928 blir kampen mot kommunisterna en fråga som hamnar 

högt upp på dagordningen för Socialdemokraterna och LO..11 Som exempel på denna 

vändpunkten nämner Dalin bland annat att SAP uppmanar sina fackligt anslutna medlemmar 

att liksom kommunisterna gå ihop i egna grupper för att organisera sig på arbetsplatsen. 

Dessutom skapas Partiets informationsbyrå (PIA) som bland annat har till uppgift att bevaka 

kommunister och deras aktiviteter.12 

 

Under 1920-talets slut hade det även uppstått konflikt inom SKP/KI, främst på grund utav de 

fackliga strategier som fanns från Komintern. Målet att bilda fackliga opposition inom den 

reformistiska fackföreningsrörelsen, till exempel Enhetskommittén, hade enligt majoriteten i 

SKP/KI lett till att kommunisternas förutsättningar att påverka facket nu var minimal i och 

med LO:s cirkulär 618 om förbudet av fraktionsbildning.13 Majoriteten inom SKP/KI kom 

under 1929 att försöka utesluta den minoritet inom partiet som fortfarande ville hålla kvar vid 

Kominterns fraktionsarbete inom den befintliga fackföreningsrörelsen. Minoriteten hade dock 

Kominterns utsända i Sverige bakom sig, vilket slutade med att majoriteten blev uteslutna ur 

SKP/KI. Enligt Dalin handlade striden inom SKP/KI framför allt om huruvida partiet skulle 

ställa sig bakom Moskva och Komintern utan att ta hänsyn till de svenska förhållandena eller 

inte. Majoriteten, som blev uteslutna och istället bildar Socialistiska Partiet (SP) var mer inne 

på en nationell socialism enligt Dalin.14  

2.2 Kampen om fackföreningsrörelsen 

Björn Horgby menar att en avgörande skillnad mellan SAP och SSV vid partisplittringen 

1917 var synen på facklig strategi. Enligt Horgby förespråkade SAP en reformistisk, 

långsiktig kollektiv kamp för att förbättra för den svenska arbetarklassen. Strategin innebar att 

LO, som var nära knutet till SAP, kunde gå med på avtal med arbetsgivarna som kortsiktigt 

kunde innebära försämringar, så länge det på lång sikt innebar förbättringar. SSV, och senare 

kommunisterna, kom till en början att försöka bilda fackliga oppositioner inom den 

reformistiska fackföreningsrörelsen, även om det enligt Horgby var en låg aktivitet de första 

åren.15 Stefan Dalin visar dock med exemplet Hofors att SSV redan från splittringen kom att 

få ett relativt stort inflytande inom den på orten dominerade Svenska 

metallindustriarbetarförbundet. Dalin kan via sitt källmaterial visa att SSV och sedan SKP/KI 

kom att ha ett avgörande inflytande över avdelningen under slutet av 1910-talet och början av 

1920-talet. Detta kan dock förklaras med att den socialdemokratiska arbetarkommunen gick 

graven vid partisplittringen 1917.16 Hofors vänstersocialdemokratiska arbetarkommun väljer 

dessutom att gå med majoriteten in i SKP/KI när splittring sker i SSV i början av 1920-talet.17 

                                                
9 Dalin, Stefan (2007) s. 53 
10 ibid. 
11 Dalin, Stefan (2007) s. 92 
12 Dalin, Stefan (2007) s. 92 f 
13 Dalin, Stefan (2007) s. 95 
14 Dalin, Stefan (2007) s. 96 
15 Horgby, Björn (2012) Kampen om facket : den socialdemokratiska hegemonins förändringar  s. 43 f 
16 Dalin, Stefan (2007) s. 59 ff 
17 Dalin, Stefan (2007) s.64 f 
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I början av 1920-talet bildas Röda Fackföreningsinternationalen (RFI) på initiativ från 

Sovjetunionen och Komintern. Det som skiljde RFI från socialdemokraterna och LO, förutom 

den uttalade revolutionära inställningen från RFI, var att kommunisterna i RFI, Komintern 

och SKP/KI inte skiljde mellan politisk och facklig kamp. Från RFI:s håll förespråkades en 

enhetsfront inom den reformistiska fackföreningsrörelsen mellan kommunisterna och deras 

socialdemokratiska arbetskamrater. För kommunisterna var fackföreningsrörelsen en politisk 

arena som skulle förbereda och arbeta för ett socialistiskt samhälle.18 Denna enhetslinje 

mellan kommunister och andra arbetare inom den reformistiska arbetarrörelsen kom att gälla 

fram till 1920-talets slut då det från Komintern kom nya direktiv om en klass-mot-klass-

politik. Enligt Björn Horgby innebar denna linje att kommunisterna i SKP/KI skulle utmåla 

socialdemokraterna till huvudfienden för arbetarklassen på grund utav deras påstådda svek 

mot densamma. Horgby menar dock att SKP/KI höll fast vid enhetslinjen, vilket bland annat 

tog sig uttryck i valsamarbetet med Socialdemokraterna i valet 1928. Klass-mot-klass-

strategin blev enligt Horgby svår att genomföra i Sverige under 1930-talet, bland annat på 

grund utav den djupa ekonomiska depression som rådde både nationellt och internationellt. 

Detta innebar en hög arbetslöshet och den militanta fackliga strategi som Komintern 

förordade kunde inte utnyttjas fullt ut i Sverige, hot om strejk upplevdes inte som ett hot av 

arbetsgivarna i tider av hög arbetslöshet.19 

2.3 Kampen om Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 

Inom Svenska Gruvindustriarbetarförundet kom kommunisterna att under 1920-talets andra 

hälft att få ett stort inflytande. Eva Blombergs avhandling Män i mörker. Arbetsgivare, 

reformister och syndikalister - Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 behandlar 

främst kampen mellan socialdemokrater och syndikalister inom gruvindustrin, men berör i 

vissa avsnitt även kampen mellan kommunister och socialdemokrater inom Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet. Blomberg skriver till exempel att förbundet omstruktureras 

under 1925 och får i och med detta ett representantskap och ett verkställande utskott. Tidigare 

hade alla vardagliga ärenden behandlats och genomförts av förbundsstyrelsen.20 Under de 

kommande två åren menar Blomberg att förbundet kommer röra sig mot ett mer radikalt och 

kommunistiskt orienterat förbund: 

Förbundsledningen började leta efter något som radikalt kunde förändra premisserna för 

organisationens existens och dess fackliga politik. Strax efter att riksavtalet slöts i januari 

1927 togs de första stegen mot en omorientering av denna. Redan i mars gjordes de första 

sonderingarna och kontakt togs med Ryska gruvarbetarförbundet. På Gruvs kongress 1927 var 

ryssarna inbjudna.21 

Runt årsskiftet 1927-28 åker representanter över till Ryssland för att samtala med Ryska 

gruvarbetarförbundet. De samarbets- och vänskapsförband som sedan skrivs under mellan 

Svenska Gruvindustriarbetarförbundet och Ryska Gruvarbetarförbundet beskrivs som 

ömsesidigt, både ekonomiskt och moraliskt. Eva Blomberg menar dock att samarbetet mer 

bestod av att Svenska Gruvindustriarbetarförbundet fick ekonomisk hjälp från Sovjetunionen i 

utbyte mot att förbundet gav sitt stöd till den politiska kamp som fördes av Sovjet.22 

                                                
18 Horgby, Björn (2012) s. 46 
19 Horgby, Björn (2012) s. 49 fff 
20 Blomberg, Eva (1995) Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister - Politik och 

identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 s. 157 
21 Ibid. 
22 Blomberg, Eva (1995) s. 158 f 
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Även Björn Horgby behandlar kampen mellan kommunister och socialdemokrater i Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet. Horgby menar att det redan från partisplittringen 1917 fanns 

starka kommunistiska krafter inom Gruv, inte minst i Norrland. Som exempel nämner Horgby 

att avdelning 12 styrdes av kommunister fram till uteslutningen 1932.23 Det är främst under 

mitten av 1920-talet som motsättningarna blir hårda mellan kommunister och 

socialdemokrater. Det är i Norrbotten som kommunisterna kommer ha sitt starkaste fäste, och 

under åren 1926-27 blossar en strid upp inom förbundet då avdelningar i Norrbotten gett 

ekonomiskt stöd till SKP/KI:s tidning Norrskensflamman, något som upprörde minoriteten 

socialdemokrater i respektive avdelningar. En splittrad förbundsstyrelse kommer inte överens 

om en åtgärd, men i cirkulär 127 förkunnas att “varken förbundet eller avdelningarna skulle 

anslå medel till politiska partier eller partiorgan [...]”.24 Beslut om att diskutera cirkuläret och 

frågan på nästkommande kongress 1927 togs. På kongressen menar Björn Horgby att 

kommunisterna, främst genom Hilding Hagberg från Norrbotten, kom att dominera. Bland 

annat fick styrelsen kritik för cirkulär 127, och även i fortsättningen skulle avdelningarna 

kunna ge stöd åt politiska partier. I samband med kongressen vinner kommunisterna mark, 

och den fackliga strategin ska läggas om från den socialdemokratiska förhandlingsstrategin 

till en mer kommunistisk, offensiv, kamp mot arbetsgivarna. Det är nu förbundet vänder sig 

till Sovjetunionen och Ryska Gruvarbetarförbundet för samarbete.25 Björn Horgby menar att 

Svenska Gruvindustriarbetarförbundet ville hålla samarbetet med Sovjetunionen hemligt för 

LO och informerade därför inte om det nya samarbetet. Dock kräver Ryska 

Gruvarbetarförbundet att samarbetet ska göras offentligt, vilket också sker. På grund av det 

uttalande som en samarbetskommitté mellan det svenska och ryska förbundet publicerar, 

uttalandet kritiserar den svenska fackföreningsrörelsen hårt, väljer LO att hota Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet med uteslutning om inte förbundet kallar till en extrainsatt 

kongress 1929 och på denna kongress bryter avtalet med Ryska Gruvindustriarbetarförbundet. 

LO menar att det pågående samarbetet splittrar den svenska fackföreningsrörelsen. Vid 

kongressen blir utfallet att samarbetet avslutas. Detta innebär också början på en allt hårdare 

kamp från socialdemokratins håll mot kommunisterna inom fackföreningsrörelsen.26 

Eva Blomberg beskriver det som att klimatet inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 

efter den extrainsatta kongressen 1929 blev hård. Bland annat förkunnar LO:s cirkulär 638 att 

ett medlemskap i den av kommunisterna skapade Enhetskommittén inte går att kombinera 

med ett medlemskap i LO. De som ändå är kvar i både kommittén och LO hotas med 

utslutning. Trots att Svenska Gruvindustriarbetarförbundet hade antagit detta cirkulär under 

kongressen 1929 väljer en rad avdelningar, till exempel avd 12 Kiruna, att fortsätta ge 

ekonomiskt stöd till Enhetskommittén. Dessutom försöker 200 kommunister i avdelning 12 

Kiruna få till en omröstning inom förbundet för att upphäva beslutet om att avbryta 

förbindelserna med Ryska Gruvarbetarförbundet. Omröstningen genomförs men blir ett 

nederlag för kommunisterna då en klar majoritet vill att beslutet från kongressen står kvar. 

Dessutom fortsatte avdelningarna i Norrbotten att ge ekonomiska anslag till 

Norrskensflamman, något som 1932 leder till att förbundsstyrelsen utesluter bland annat avd 

12 Kiruna då minoriteten inom avdelningen hade motsatt sig anslaget till 

Norrskensflamman.27 Eva Blomberg menar att kommunisterna i Kiruna, med Hilding 

Hagberg i spetsen, knappast hade räknat med att bli uteslutna ur förbundet. Istället menar 

Blomberg att det dels var på direktiv från Komintern att fortsätta med den fackliga strategi 

                                                
23 Horgby, Björn (1997) s. 195 
24 Horgby, Björn (1997) s. 196 
25 Horgby, Björn (1997) s. 196 f 
26 Horgby, Björn (1997) s. 197 fff 
27 Blomberg, Eva (1995) s. 181 f , Horgby, Björn (1997) s. 202 f 
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som fördes, och dels hade förbundsstyrelsens sammansättning efter 1929 års extrainsatta 

kongress inneburit en socialdemokratisk dominans.28 Blomberg mena att perioden mellan 

1929-1933 innebar en omvandling från mjuk till hård organisation. Förbundet hade bland 

annat lyckats göra upp med kommunisterna, utesluta de revolutionära avdelningarna som 

hotade enigheten inom förbundet, sett till att förbundsstyrelsen nu bestod av 

socialdemokratiskt sinnade medlemmar, samt förankrat förhandlingslinjen bland förbundets 

medlemmar.29 Från 1933-1935 är det framför allt i Norrbotten en viss osäkerhet över vad som 

skulle hända. Björn Horgby menar att det fanns en risk att de kommunister som inte längre 

var välkomna i förbundet skulle bilda ett helt nytt förbund i Norrbotten tillsammans med 

syndikalister och oorganiserade. Även förbundsstyrelsen verkar enligt Horgby ha funderat 

över detta. Vid kongressen 1935 menar förbundsstyrelsen att kommunisterna visserligen har 

lugnat ner sig i sin kritik mot förbundet, men att det bara är ett lömskt spel. På kongressen 

beslutas det att förbundet ska vara vaksamma och restriktiva med att låta kommunisterna 

komma tillbaka in i förbundet, även om dessa lovar lojalitet.30 

2.4 Teoretiskt perspektiv  

 

För att förklara varför vissa avdelningar inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet var mer 

eller mindre dominerade av kommunister ämnar jag använda mig av en kombination av 

maktperspektiv och politisk kultur. Gällande maktperspektivet utgår jag från Klas Åmark som 

menar att makt handlar om resurser och att det finns fyra relevanta maktförhållanden när 

maktperspektiv appliceras på arbetsmarknaden. Åmark rangordnar dessa och menar att det 

första maktförhållandet är det mellan arbete och kapital, både på nationell och lokal nivå. Sen 

finns det maktförhållanden mellan fackförbunden och den centrala Landsorganisationen (LO). 

Dessutom finns det maktförhållanden mellan ett fackförbunds styrelse och dess avdelningar 

och medlemmar. Slutligen finns det även ett maktförhållande mellan arbetsmarknadens parter 

och staten. Åmarks menar att det i begreppet maktförhållanden både ryms maktrelationer och 

maktresurser. Dessa resurser utgörs bland annat av ekonomi och medlemsantal. Det centrala i 

Åmarks maktperspektiv är alltså maktresurser, hur dessa används och vilken maktrelation 

som finns mellan olika parter.31  
 

I min undersökning kommer jag, med inspiration från Åmark, att lägga till ytterligare en 

maktrelation, den mellan avdelningens medlemmar, det vill säga kampen om avdelningen. 

Eftersom jag ämnar undersöka kommunisternas fackliga strategier samt vad som gjorde att de 

blev mer eller mindre lyckade är det rimligt att inte bara kolla på relationen mellan 

avdelningarna inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet, utan även anta att det finns en 

maktrelation inom avdelningarna som är baserad på bland annat politisk inriktning Det år 

således denna maktrelation som tillsammans med maktrelationen mellan förbund och 

avdelningar som i denna undersökning kommer stå i centrum. I denna undersökning får det 

maktförhållandet namnet “Organisationens utformning” då jag mena att den grupp, i detta fall 

kommunister eller socialdemokrater, som har makten över hur fackförbundet organiserar sig 

har en stor maktresurs till sitt förfogande. 
 

                                                
28 Blomberg, Eva (1995) s. 182 
29 Blomberg, Eva (1995) s. 188 
30 Horgby, Björn (1997) s. 204 ff 
31 Åmark, Klas (1986) Facklig makt och fackligt medlemskap. De svenska fackförbundens 

medlemsutveckling 1890-1940. s. 13 f, Åmark, Klas (1989) Maktkamp i byggbranschen 1914-1920 s 

38 f 
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Det har framförts kritik mot Klas Åmarks maktresursansats, vilket tar sig uttryck i att den är 

allt för strukturell till sin karaktär. Kritikerna, bland annat Stefan Dalin och Björn Horgby, 

menar att aktörens plats i maktresursansatsen blir ovidkommande då aktörens roll inte lyfts 

fram. Björn Horgby menar till exempel att begreppet politisk kultur kan användas för att 

försöka förstå varför människor organiserade sig som de gjorde, samt varför en organisation 

eller en grupp formerade sig på ett visst sätt. Horgby menar att Åmark med hjälp av 

maktresursansatsen främst undersöker kampen på arbetsmarknaden, snarare än kampen om 

själva fackförbundet.32 

 

Även Stefan Dalin är kritisk till att enbart använda maktresursansatsen som förklaringsmodell 

när kampen om facket ska undersökas. Dalin, som undersöker den politiska kampen inom 

fackföreningsrörelsen i Hofors, menar att normer går att se som en maktresurs. Stefan Dalin 

ser dock maktresursansatsen som en fruktbar teori för att undersöka kampen om facket, 

förutsatt att det kombineras med teorin om politisk kultur, detta på grund utav att det i 

exemplet med det starkt vänstervridna Hofors sker en brytning mot vad som sker i övriga 

samhället. Den politiska kulturen består enligt Dalin av: 
 

den väv av normer, värderingar och förväntningar som, exempelvis, fackföreningsrörelsens 

medlemmar har kring gemensamma angelägenheter vid en bestämd tidpunkt. Det är denna väv 

som formar uppfattningen om vad som är möjligt att åstadkomma, såväl nationellt som 

lokalt.33  

 

Dalin menar även att resultaten av handlingarna påverkar hur den politiska kulturen utvecklas, 

dvs, om en handling ger ett önskat resultat så stärks den politiska kulturen, och vice versa.34  I 

denna undersökning kommer jag slå samman Klas Åmarks maktresursteori och det som Björn 

Horgby och Stefan Dalin kallar för politisk kultur. Utifrån den ovan beskrivna förklaringen av 

vad politisk kultur är så menar jag, liksom även Dalin påpekar, att erfarenhet kan ses som en 

maktresurs, speciellt på aktörsnivå, dvs inom förbundets avdelningar. I denna undersökning 

har jag valt att kalla politisk kultur för kampvilja då det är erfarenheter av kampen mot 

arbetsgivare och andra aktörer inom förbundet som är en viktig aspekt av den självbild som 

kommunisterna inom förbundet skapar.. Jag kommer framför allt använda mig av de 

maktrelationer som är mellan förbundsstyrelse och avdelning, samt mellan medlemmarna 

inom avdelningen. Således kommer inte maktrelationen mellan arbete och kapital stå i 

centrum, även om denna maktrelation på ett eller annat vis genomsyrar fackförbundens 

arbete. De maktresurser som jag preliminärt kommer att undersöka och använda mig av i min 

analys är organisationens utformning, kampen om avdelningarna och kampvilja. 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Horgby, Björn (2012) s. 87 fff 
33 Dalin, Stefan (2007) s. 29 
34 Dalin, Stefan (2007) s. 26 f 
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3. Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka maktförhållandet mellan socialdemokrater och 

kommunister. Därför kommer denna undersökning fokusera på vilken eller vilka fackliga 

strategier som kommunisterna inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet använder sig av, 

samt undersöka om det är maktresurser eller kampvilja som gör att kommunisterna periodvis 

får inflytande över Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. För att undersöka detta kommer jag 

att använda mig av två teoriansatser. Ett maktperspektiv som kompletteras av teorin om 

politisk kultur, i denna undersökning kallad för kampvilja. 

 

För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

 

- Vilka fackliga strategier använde sig kommunisterna av och hur förändras dessa över 

tid? 

 

- Är det på grund utav maktresurser, kampvilja eller en kombination av dessa som gör 

att kommunisterna periodvis har ett inflytande över Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet?  
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4. Metod 

4.1 Material och källkritik 

I denna undersökning har det används två typer av källmaterial. Majoriteten av källmaterialet 

utgörs av Svenska Gruvindustriarbetarförbundets facktidning Gruvarbetaren.35 Källmaterialet 

består även av protokoll från Sv. Gruvindustriarbetarförbundets kongresser mellan åren 1924-

1935, förbundets årsberättelser samt lokala avdelningars minnesskrifter. Även ett fåtal 

cirkulär från förbundet förekommer i källmaterialet.  

I denna undersökning har en del frågor gällande källkritik väckts. Framför allt gäller det hur 

kommunisternas fackliga strategier beskrivs. Nästan uteslutande, bortsätt från anföranden från 

kommunister under kongresser som finns nedtecknat i protokollen, är det andra som beskriver 

deras strategier. Detta gäller framför allt facktidningen Gruvarbetaren/Gruvindustriarbetaren 

där kommunisternas verksamhet oftast beskrivs i negativ mening. Även i kongressprotokollen 

förekommer många beskrivningar av kommunisternas strategier och verksamhet från 

meningsmotståndare. Det hade varit önskvärt att i större utsträckning ha tillgång till 

kommunisternas egna bild av sin verksamhet och strategier för att på så vis kunna göra en 

jämförelse och se om bilden av dessa går att beskriva på ett mer rättvist sätt än vad som nu 

blir fallet. Samtidigt innebär det inget problem för undersökningen att beskrivningen av 

strategier och verksamhet kommer från meningsmotståndare då det högst troligt var dessa 

som fick möta kommunisterna i förbudet.  Det är dock viktigt att poängera facktidningens 

politiska vinkel. Eftersom fackföreningsrörelsen generellt sätt var dominerad av 

socialdemokrater är det också rimligt att anta att Gruvarbetaren/Gruvindustriarbetaren i någon 

utsträckning också färgats av socialdemokratins syn på kommunisterna, något som i vissa fall 

också märks. 

Källmaterialet överlag är tillförlitligt, inte minst på grund utav att de källor som används har 

tillkommit vid den tidpunkten som de beskriver, dvs att protokollen är nedtecknade under 

kongresserna, och dessutom justerade, medan facktidningen är ett månadsmagasin som 

beskriver den senaste månadens aktiviteter och händelser. Källmaterialet hade även kunnat 

kompletteras av material från Sveriges Kommunistiska Parti som var den kommunistiska 

organisation som är mest framträdande i materialet. Detta har dock varit svårt då ett sådant 

material saknas i Örebro och att tidsomfånget för denna undersökning inte räcker till för att 

införskaffa materialet.  

4.2 Avgränsning 

Perioden som jag ämnar undersöka är mellan 1917 - 1935. Avgränsningen motiveras med att 

Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) splittras 1917 och Sveriges Socialdemokratiska 

Vänsterparti (SSV) bildas. Detta innebär att det för första gången i svensk arbetarhistoria 

finns fler en ett parti som säger sig företräda arbetarklassens sak. Det markerar således början 

på en kamp mellan socialdemokrater och kommunisterna. Att perioden slutar vid 1935 beror 

framför allt på att de avdelningar inom Svenska Gruvarbetarförbundet som är dominerade av 

kommunister utesluts 1932. De följande åren är det således kraftig dominans av 

socialdemokrater inom förbundet. Att avgränsningen ändå sträcker sig till 1935 beror på att 

kommunisterna under denna period mellan 1932-1935 fortsätter vara aktiva inom 

gruvbranschen, även om de inte tillhör förbundet. 
 

                                                
35 Från och med 1925-26 heter tidningen Gruvindustriarbetaren.  
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4.3 Analysmodell 

Jag har i denna undersökning inspirerats av innehållsanalys. Bland annat Ludvig Beckman 

beskriver innehållsanalys som främst en kvantitativ metod som lämpar sig när stora, politiska, 

material ska undersökas. Beckman poängterar dock att det även går att göra kvalitativa 

innehållsanalyser, vilket lämpar sig bra för ett mindre material.36 Ellen Danielsson menar att 

innehållsanalysen består av många olika delar. Grunden är analysenheten, vilket i mitt fall 

blev Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. Därefter tillkommer delar som domän, 

meningsenhet och kod, steg som jag inte använt mig av på grund utav att jag redan innan 

analysen hade klart för mig vilka teman som skulle kunna användas, dvs de olika 

maktresurserna. Däremot har jag använt mig av det delar som Danielsson benämner som 

kategori och tema.37 Jag började dock i motsatt ände, med teman som jag sedan placerade in 

de källmaterial som kan anses passa under respektive tema. Jag har således tagit inspiration 

från Beckman och Danielsson, men ämnar inte utföra en fullständig innehållsanalys med alla 

dess steg. Det innebär att jag utifrån de under rubriken “Teorietiskt perspektiv” beskrivna 

maktresurser läst källmaterialet och kategoriserat detta under teman som bildas av dessa 

maktresurser. Dessa teman blir alltså: organisationens utformning, kampen om avdelningarna 

och kampvilja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
36 Beckman, Ludvig (2005) Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och 

idéer s. 42 f 
37 Danielsson, Ella (2012) i Henricson, Maria (red.) (2012), Vetenskaplig teori och metod: från

 idé till examination inom omvårdnad. s.332 f 
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5. Undersökning 
 

Undersökningen presenteras under tre teman: Organisationens utformning, kampen om 

avdelningarna samt kampvilja. Det första temat delas upp i ytterligare kategorier. 

5.1 Organisationens utformning 

5.1.1 Ett revolutionärt eller reformistiskt förbund 

 

Redan vid SAP:s splittring kom frågan upp hur förbundet skulle förhålla sig till de olika 

arbetarpartierna. Vid ett kamratmöte i Grängesberg den 8 april diskuteras bland annat frågan 

om politisk neutralitet i fackföreningsrörelsen. Den, enligt artikeln, mest diskuterade frågan 

på detta kamratmöte blev den om huruvida fackföreningsrörelsen skulle vara politiskt neutral 

eller inte. Ordförande för avdelning 1 Grängesberg föreslog ett uttalande som innebar att 

fackföreningsrörelsen bör vara neutral och att facket inte är en plats för livliga diskussioner 

gällande politik. Ett uttalande med detta budskap klubbades igenom av mötet, dock inte 

enhälligt. Det fanns de som var av motsatt åsikt.38  

 

Under hela undersökningsperioden, 1917-1935, förekommer det en kamp om huruvida 

förbundet ska fortsätta verka som ett fackförbund fritt från politik eller om förbundet ska 

ombildas till en kamporganisation för ett framtida socialistiskt samhälle. Vid ett möte i 

Grängesberg med namnet “Nya riktlinjer inom fackföreningsrörelsen” talar Karl Kilbom om 

nödvändigheten av att lägga om den fackliga strategin och hela den grund var på den fackliga 

rörelsen vilar.39 Vid mötet antogs ett uttalande som syftade till att lyfta fram den nya grunden 

för facklig verksamhet: 

“Grängesbergs arbetare uttala sig för nödvändigheten av en snar omläggning av den fackliga 

rörelsen till en revolutionär klasskampsrörelse med den socialistiska revolutionen som medel 

till socialismens genomförande. Samtidigt betonas nödvändigheten av en skärpt facklig taktik, 

omfattande alla de nyare kampmetoderna och av ett genom rådssytemet skapas instrumenten 

för den socialistiska revolutionens uppbyggnad.”40 Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 

framträder i källmaterialet, trots motsättningarna mellan kommunister och socialdemokrater, 

som ett radikalt förbund. Vid ett kamratmöte i Ludvika höll förtroendeman Edward Mattson 

en inledning i frågan om vad en fackföreningsuppgift är. Gruvindustriarbetaren rapporterar att 

Mattson bland annat lyfter fram vikten av att fackföreningsrörelsen inte enbart kämpar för 

dagskraven om högre lön och bättre arbetsvillkor, utan även har som mål att kämpa för ett 

socialistiskt och till slut ett klasslöst samhälle. Det rapporteras om en god stämning vid 

kamratmötet. Vilken politisk ståndpunkt som Edward Mattson egentligen hade framgår inte 

av källmaterialet.41  

 

Striderna om vilken inriktning som Svenska Gruvindustriarbetarförbundet ska ha fortgår som 

sagt under hela undersökningsperioden. Under 1922 föreslår bland annat avd 4 Malmberget 

                                                
38 Grufarbetaren nr 4 april 1917 s. 1 
39 Karl Kilbom tillhörde SKP/KI 
40 Gruvarbetaren nr 3 mars 1920 s. 2 
41 Gruvindustriarbetaren nr 11 november 1929 s. 11 
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att förbundet ska lämna den socialdemokratiska fackföreningsinternationalen, 

Amsterdaminternationalen, för att gå med i den kommunistiska Röda 

Fackföreningsinternationalen. Frågan om byte av international kommer in som motion till en 

kongress, men där slås förslaget ner genom omröstning.42 Dessutom framförs åter igen krav 

på att omvandla Svenska Gruvindustriarbetarförbundet till en revolutionär 

kamporganisation.43 Just avdelning 4 Malmberget kom att bli en aktiv del i kampen för att 

omvandla förbundet. Vid kongressen 1924 motionerar de åter igen om att ändra stadgarna så 

att ett socialistiskt samhälle är ett mål för förbundet. I korthet handlade motionen om 

förbundets uppgift, vilken avdelning 4 menade skulle vara att “befrämja arbetarnas fackliga 

och ekonomiska intressen samt att målmedvetet fostra arbetarna i kamp för samhällets 

omdaning på socialistisk grundval [...].” Motionen vållade ingen större debatt, utan motionen 

bifölls utan strid.44  

 

Fem år senare, vid en extrainsatt kongress 1929 är det stora motsättningar mellan 

kommunister och socialdemokrater. Motsättningarna beror på en rad olika saker, bland annat 

den Enhetskommitté som kommunisterna bildat inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. 

Av LO och medlemmar inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet anklagas 

Enhetskommittén för splittringsförsök, och som bevis för detta tas de konferenser som 

kommittén anordnat under de senaste åren. Dessutom ska kommittén ha försökt organisera 

arbetare vid sidan av LO genom att söka bidrag från medlemmar och bedriva en aktiv 

rapportering om kommitténs verksamhet, något som inom LO enbart kunde betyda att 

Enhetskommittén verkade för att splittra den svenska fackföreningsrörelsen.45 Att kongressen 

är uppdelad i en revolutionär och en reformistisk falang är något som Edvard Johanson, LO:s 

ordförande från 1930-1936, i ett långt anförande påtalar. Att kommunisterna känner sig 

påhoppade förstår inte Johanson, utan han menar att de har all rätt i världen att organisera sig 

på vilket vis de vill, men inte inom Landsorganisationen (LO). Både Johanson och 

nästkommande talare, A. W. Södersten från Grängesberg föreslår att kongressen bör uttala sitt 

stöd till LO:s cirkulär n:r 638. 

Frågan avgörs genom omröstning med rösterna 30 mot 28 bifalls det av Södersten framförda 

förslaget som lyder:  

 

Med bestämd avståndstagande från den s. k. “enhetskomitténs” verksamhet antager 

kongressen förbundsstyrelsens utlåtande till motion n:r 9 från avd. n:r 12, Kiruna. Kongressen 

uttalar därjämte sin anslutning till Landsorganisationens cirkulär n:r 638.46  

 

 

Problemen med Enhetskommittén fortsätter även efter kongressen 1929.  Genom Edward 

Mattson kommer en uppmaning till fem avdelningar inom förbundet som gett sitt stöd till 

Enhetskommittén. Dessa avdelningar är: avd. 7 Koskullskulle, avd 9 Klacka-Lerberg, avd 12 

                                                
42 Gruvarbetaren nr 9 september 1922 s. 2 
43 ibid. 
44 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 15:e kongress 1924 s. 42 
45 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 17:e kongress 1929 s. 114 ff 
46 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 17:e kongress 1929 s. 123 
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Kiruna, avd 15 Idkerberget och avd 45 Nyäng. Enligt Edward Mattsons  har dessa gjort avbön 

på sitt stöd till Enhetskommittén och förbundsstyrelsen hoppas att även dessa fem avdelningar 

i framtiden kan vara lojala mot LO och arbeta inom ramen för dessa. Samtidigt påbörjar LO 

en kampanj mot kommunisterna Landsorganisationen (LO) gör reklam för den nya 

broschyren “Facklig enhet” som kritiserar kommunisterna och dess arbetsmetoder. Det 

verkställande utskottet uppmanar genom Edward Mattson förbundets avdelningar och 

medlemmar att införskaffa broschyren och utse försäljare av denna broschyr runt om i 

förbundet.47 Under 1930 kommer även LO:s cirkulär 638 ut. Genom en insändare i 

Gruvindustriarbetaren med rubriken “Eviga sanningar” kritiserar medlemmarna A.J och H-T 

cirkulär 638 från Landsorganisationen. Cirkuläret handlar om att LO:s arbetssätt och 

organisationsform är fasställda i organisationens stadgar och att arbeta emot detta inom LO 

anses vara att agera illojalt. Skribenterna är starkt kritiska till vad de benämner som 

utrensningsförfarandet från förbundsstyrelsen inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 

och att denna utrensning är godtycklig utifrån vad styrelsen anser vara passande. Skribenterna 

menar vidare att det är Enhetskommittén som åsyftas och att trots att avdelningar och 

medlemmar inte längre ger varken moraliskt eller ekonomiskt stöd till kommittén så utesluts 

de eller kallas för illojala. Enligt skribenterna ägnar sig LO och Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet åt åsiktsregistrering av medlemmar som har en revolutionär 

inställning till hur samhället bör omvandlas till socialism.48 

 

Motsättningarna mellan kommunister och socialdemokrater kommer omkring 1932 att 

skärpas kraftigt. I maj 1932 utesluts även avd 7 Koskullskulle ur förbundet. Avdelningen hade 

anslutit sig till det nyligen bildade Gruvarbetarnas Samorganisation. Enligt verkställande 

utskottet så är denna Samorganisation skapad av kommunisterna för att knyta till sig de 

medlemmar som uteslutits från Svenska Gruvinudustriarbetarförbundet. Dessutom menar det 

verkställande utskottet att Gruvarbetarnas Samorganisation ämnar upprätta förbindelser med 

Sovjetunionen. Åter är det en minoritet inom avdelningen, ett tjugotal, som framfört klagomål 

till förbundsstyrelsen som i skrivelser till avd 7 Koskullskulle kräver att anslutningen hävs, 

något som inte sker.49 Efter kongressen rapporteras det i Gruvindustriarbetaren att n av 

diskussionspunkterna på kongressen var “Illojaliteten och sekterism innebär en dödlig fara för 

rörelsen framtid”. I rapporten konstateras bland annat att uteslutningen av de tre 

avdelningarna i Norrbotten innebar ett medlemstapp på ca 1 400 medlemmar. Det får anses 

vara ett relativt stort tapp då förbundet vid årsskiftet hade 7 500 medlemmar.50 

 

Mellan kongressen 1929 och 1932 har ett antal avdelningar blivit uteslutna. Vid kongressens 

öppnande föreslår en Sven Andersson från avdelning 15 att en representant från de uteslutna 

avdelningarna i Norrbotten borde få medverka vid kongressen för att föra fram sina 

synpunkter och åsikter gällande det som skett. En klar majoritet av kongressen, 41 mot 8, 

väljer dock att avslå detta förslag. När verksamhetsberättelsen ska diskuteras och godkännas 

går Vilhelm Isaksson från Malmberget upp i talarstolen och förkunnar att den uteslutna 

                                                
47 Gruvindustriarbetaren nr 1 januari 1930 s. 1, Gruvindustriarbetaren nr 2 februari 1930 s. 4 
48 Gruvindustriarbetaren nr 4 del 1 april 1930 s.11 f 
49 Gruvindustriarbetaren nr 6 juni 1932 s. 4 ff 
50 Gruvindustriarbetaren nr 9 september 1932 s. 2 
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majoriteten följer Röda Fackföreningsinternationalens riktlinjer och samarbetar med 

oorganiserade i konfliktsituationer, något som Isakssons anser förkastligt då dessa frågor 

vänder sig till organiserade arbetare. Diskussionen om uteslutningarna av kommunisterna i 

Norrbotten blir relativt lång, men handlar mer om huruvida förbundsstyrelsen gått för hårt 

fram eller inte. Verksamhetsberättelsen godkännes sedan men siffrorna 58 för och 3 emot.51   

 

Även under 1933 fortsätter LO:s offensiv mot kommunisterna. Cirkulär 807 från LO 

publiceras i tidningen med rubriken “Mot skadegörarna inom fackföreningsrörelsen” och går 

till angrepp mot SKP/KI som enligt LO fått i uppdrag från Moskva att genom RFO, Röda 

Fackoppositionen göra vad som krävs för att flytta fram sina positioner inom Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet: 

 

[..]förleda den svenska fackföreningsrörelsen att i sitt arbete för förbättrande av arbetarnas 

ekonomiska och sociala ställning tillgripa metoder, som äro oförenliga med västerländsk 

rättsuppfattning och därför i högsta grad skadliga för arbetarna och deras organisation.52  

 

Enligt cirkuläret så ska RFO vid konflikt försöka tillförskaffa sig ledningen över arbetarna 

och på så vis försöka få arbetare som är organiserade inom fackföreningsrörelsen att bryta 

mot förbundens stadgar och regler. LO anklagar dessutom RFO för våldsanvändning. Hela 

cirkuläret fylls av en svartmålning och anklagande ton mot SKP/KI och RFO, och avslutas 

med att uppmana förbundsstyrelser och avdelningarna till att med alla medel, som stå till buds 

upplysa medlemmarna om vilken skadeverkan SKP/KI och RFO orsakar. Dessutom 

uppmanas förbundsstyrelserna till att utesluta alla medlemmar av RFO.”53 En artikel utan 

författare med rubriken “Bolsjevikerna avslöja själva sitt bedrägeri.” handlar om hur SKP/KI 

tar till allt mer hänsynslösa metoder i sitt arbete för att göra om fackföreningarna till politiska 

organ. Enligt artikeln har kommunisterna gett ut en broschyr där LO:s ledning utmålas som 

klassförrädare och spioner åt kapitalet. Broschyren citeras och det framkommer att 

kommunisterna ute på arbetsplatserna inte ska propagera öppet, utan smyga in propaganda i 

form av tidningar och flygblad. Gällande RFO förespråkar den citerade broschyren ingen 

enhetlig linje i hur arbetet ska bredrivas, mer än att det inte bör ske speciellt öppet då risken 

för uteslutning är överhängande. Istället kallas RFO-klubbarna ute på arbetsplatserna för 

“diskussionsklubbar”, “studiecirklar”, “kamratklubbar” osv.54  

 

Efter kongressen 1932, och de uteslutningar som skett, är det som det beskrivs ovan en 

relativt turbulent tid för förbundet, bland annat med fortsatta motsättningar mellan 

kommunister och socialdemokrater. Men vid nästkommande kongress 1935 förkunnar 

Edward Mattson i sitt inledningstalet att det nu mera råder en god sammanhållning inom 

förbundet: 

 

[s]ammanhållningen bland förbundets medlemmar är den bästa tänkbara. Så har det också 

varit under hela den gångna kongressperioden. Av de över 1 000 illojala medlemmar i 

                                                
51 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets kongress 1932 s. 15 f, s.28 f, s. 32 f s. 41 
52 Gruvindustriarbetaren nr 5 maj 1933 s. 5 
53 Gruvindustriarbetaren nr 5 maj 1933 s. 5 f 
54 Gruvindustriarbetaren nr 10 oktober 1933 s. 13 f 
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Norrbotten som genom att bryta mot förbundets stadgar och kongressbeslut 1932 ställde sig 

utanför förbundet, äro, med undantag för ett 70-tal, som efter att ha undertecknat 

lojalitetsförklaring och erhållit återinträde, de övriga fortfarande utanför förbundet.55 

5.1.2 Anslutningen till Metallaindustriarbetarförbundet. 

 

En annan fråga som kom att markera skillnaden mellan kommunister och socialdemokrater 

inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet är frågan om huruvida förbundet skulle ansluta 

sig till Metallindustriarbetarförbundet eller inte. Även om det inte enbart var kommunister 

som var för en anslutning till Metallindustriarbetarförbundet så var det dessa som drev frågan 

hårdast. Dessutom kom frågan om att LO skulle omvandla sina anslutna förbund till 

industriförbund istället för yrkesförbund att vara en fråga som kommunisterna drev under 

många år.  

 

Till Landsorganisationens kongress 1922 motionerar avdelning 4, Malmberget, om att de 

beslut som tagits inom LO 1912 att stegvis gå från fack- till industriförbund skulle fullföljas. 

Avdelningen menar att de senaste årens lönerörelse visar på behovet av en sådan förändring. 

Dessa lönerörelser har inneburit att lön skulle förhandlas med en rad olika fackförbund, och 

där resultaten blev olika men oftast negativa för samtliga Enligt avdelningen skulle ett 

industriförbund kunna föra en bättre kamp mot arbetsgivarna.56 Frågan om huruvida Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet skulle ansluta sig till Metallindustriarbetarförbundet kom att bli 

en stor fråga under många år. Det märktes även ute i lokalavdelningarna. Under 1925 

diskuteras två större frågor inom avdelning 69 Åmmeberg. Dels är det frågan om att Sv. 

Gruvindustriarbetarförbundet ska sammanslås med Järn - och Metallarbetarförbundet och dels 

är det kollektivanslutningen till Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Gällande den senare 

frågan så framgår det att frågan väcktes, men inte gav något resultat. I frågan om 

sammanslagning med Järn - och Metallförbundet hade avdelning 69 svårt att få fram ett giltigt 

resultat då det vid två omröstningar var stor variation i hur många som röstade och hur dessa 

röster fördelades.57 

 

Flera motioner hade även till kongressen 1924 kommit in angående an sammanslagning med 

Järn - och Metallarbetarförbundet. Från förbundsstyrelsens håll avslog man motionerna och 

menade istället att gruvarbetarna skulle nå bäst resultat genom att organisera sig i ett starkt 

gruvarbetarförbund. En kommitté tillsattes för att förhandla med Metallarbetarförbundet om 

villkoren för en sammanslagning. En hel del kongressdeltagare var positiva till en anslutning 

och kongressen beslutar att det ska ske en omröstning inom förbundet gällande en 

sammanslagning. Omröstningen resulterade i 1 047 röster för en sammanslagning med 

Metallarbetarförbundet och 736 röster mot. Dock uppstår problem då vissa medlemmar 

påpekar att det i förbundet finns stadgar som säger att det behövdes “fem sjättedelars 

majoritet för förbundets upplösning [..].”58Andra menade att enkelt majoritet räckte. Beslut 

om hur resultatet av omröstningen skulle ses fick avgöras av förbundsstyrelsen vid ett 

                                                
55 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 19:e kongress 1935 s. 13 
56 Gruvarbetaren nr 4 april 1922 s. 1 
57 Svenska Gruvindustriarbetarförbudndet avdelning 69 Åmmeberg Minnesskrifter 1917-1967 
58 Årsberättelse Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 1925 s. 8 



16 
 

extrainsatt möte. Med argumentet att enbart 32 % av förbundets medlemmar hade röstat för en 

anslutning till Metallindustriarbetarförbundet valde förbundsstyrelsen att bordlägga frågan 

och vänta till nästa förbundskongress för att avgöra frågan.59 

 

Frågan gällande sammanslagning med Metallindustriarbetarförbundet som lyftes vid 

kongressen 1924 kom från flera olika avdelningar, bland annat avd 44 Danemora och avd 47 

Herräng. Debatten om sammanslagningen blir utdragen och fortsätter långt in på dag tre av 

kongressen. Genom handuppräckning avvisas förbundsstyrelsens förslag på avslag om 

motionen att ansluta sig till Metallaindustrirbetarförbundet. 

 

Genom handuppräckning beslutade kongressen avslå förbundsstyrelsens förslag samt att 

utsända frågan om övergång till Sv. Metallindustriarbetarförbudet till omröstning. Kongressen 

beslutade även tillstyrka avdelningarna att besluta en övergång till Sv. 

Metallindustriarbetarförbundet.”.60  

 

Även vid kongressen 1927 kommer frågan om sammanslagning med 

Metallindustriarbetarförbundet att bli en stor fråga. Från vissa håll argumenterades det på så 

vis att det framför allt var kommunisterna som ville se en anslutning till Metall. Hilding 

Hagberg61 menar istället att det finns både kommunister och socialdemokrater som är både för 

och emot sammanslagningen och säger att “[O]m det vore en kommunistisk fråga, vore det 

sannerligen förnämnt.”62 Hagberg föreslår att förslagen ska skickas vidare till 

redaktionsutskottet, något som kongressen med röstsiffrorna 21 mot 20 bifaller.63  

 

Sista gången som det går att finna att frågan om övergång till Metallindustrarbetarförbundet 

diskuteras i källmaterialet är vid kongressen 1932. Liksom föregående kongresser råder stor 

oenighet och kongressen beslutar att ge den tillträdande förbundsstyrelsen i uppdrag att utlysa 

en omröstning i frågan bland förbundets avdelningar.64  

5.1.3 Samarbetet med Ryska Gruvarbetarförbundet 

 

En fråga som kom att dela förbundet mellan kommunister och socialdemokrater, och vara den 

mest diskuterade under andra hälften av 1920-talet och början av 1930-talet är frågan om det 

samarbete som Svenska Gruvindustriarbetarförbundet inleder med Ryska 

Gruvarbetarförbundet.  

 

Något tydligt beslut om att förbundet ska söka ett samarbete med Ryska Gruvarbetarförbndet 

finns inte att finna i protokollen från förbundets 16:e kongress 1927. Däremot deltar en man 

med efternamnet Koschkarew från Ryssland vid kongressen. Denne Koschkarew håller ett 

anförande vid avslutningen av kongressen och uttrycker sin glädje över att ha fått vara med, 

                                                
59 Årsberättelse Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 1925 s. 7 ff 
60 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 15:e kongress 1924 s. 37 
61 Hilding Hagberg är medlem i SKP/KI 
62 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 16:e kongress 1927 s. 38 
63 ibid. 
64 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbndets 18:e kongress 1932 s. 89 
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samt förhoppningar om ett ökat samarbete mellan de båda förbunden. Förtroendeman 

Hansson delar denna glädje med den ryska deltagaren och ser det som en fin gest och ett 

viktigt steg att inleda ett samarbete mellan de Ryska Gruvförbundet och det Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet.65 Efter denna kongress växer ändå ett samarbete fram mellan 

de svenska och ryska gruvfacken, något som upprör LO. På grund utav press från just LO 

kommer en extrainsatt kongress att hållas 1929 istället för den ordinarie som skulle varit 

1930. Kongressen kommer till stora delar behandlar de samarbete som finns mellan Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet och Ryska Gruvarbetarförbundet. Samarbetet skulle gå ut på 

ömsesidigt ekonomiskt och moraliskt stöd, samt att bilda en samarbetskommitté som skulle 

sköta de praktiska frågorna mellan förbunden. Kommittén bestod av två representanter från 

varje förbund och hade sitt första möte i januari 1928. På detta möte antogs en resolution med 

titeln “Resolution angående gruvarbetarstriden i Sverige”. Resolutionen behandlar den 

pågående gruvkonflikten i Mellansverige, och kommittén är starkt kritisk till hur den svenska 

fackföreningsrörelsen allt för länge gått på defensiven istället för att tillgodose arbetarnas 

krav. Resolutionen förespråkar en mer offensiv facklig taktik och att resten av arbetarklassen 

följer gruvarbetarnas sympatistrejks-åtgärder.66  

 

Efter att denna resolution blivit offentlig reagerar LO kraftigt och antar ett uttalande som i 

korthet går ut på att det måste finnas enighet i fackföreningsrörelsen och att svenska 

fackförbund ska bara anslutna till LO och att internationellt samarbete sker genom 

Internationella fackliga centralen och inget annat. Dessutom framgår det i uttalandet att 

förbund som är anslutna till LO inte får söka annat internationella samarbete än de inom 

Skandinavien och till den internationella fackinternationalen som LO är anslutna till. Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet kallas vidare för osolidariska i och med samarbetet med Ryska 

Gruvarbetarförbundet och den kritik som riktas mot den svenska fackföreningsrörelsen. LO 

väntar dock med åtgärder så länge som gruvstriden under 1928 pågår. När så gruvstriden var 

slut så krävde LO att Sv. Gruvindustriarbetarförbundet skull bryta samarbetet med Ryska 

Gruvarbetarförbundet då dessa stred mot de internationella riktlinjer som LO fastslagit. 

Förbundsstyrelsen i Sv. Gruvindustriarbetarförbundet kunde dock inte ta ett sådant beslut på 

egen hand då det var ett kongressbeslut på att inleda samarbetet. Därför inkallas det till 

kongress ett år tidigare än tänkt.67 Till kongressen har tre motioner som behandlar det svensk-

ryska samarbetet inkommit. Två av dessa förespråkade ett omedelbart avbrytande av 

förbindelserna med Ryska Gruvarbetarförbundet medan den tredje motionen, antagen av 

avdelningarna 4, 7, 12 och 40 vid en konferens i Norrboten, menade att det var tal om 

splittringsförsök från LO och att samarbetet med ryssarna således skulle fortgå. Det är således 

en minoritet av motionerna, sett till antalet avdelningar, som förespråkar en avveckling av 

samarbetet.68 Norrbotten-avdelningarna menar bland annat att solidariteten mellan Norden 

och angränsande länder, så väl som internationellt, måste stå kvar. Förbundsstyrelsen, som 

fått motstå hårt tryck från LO, menar att samarbetet med Ryska Gruvarbetarförbundet har 

                                                
65 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 16:e kongress 1927 s. 93 
66 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 17:e kongress 1929 s. 43 ff 
67 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 17:e kongress 1929 s. 48 f 
68 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 17:e kongress 1929 s. 49 f 
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varit lyckat, inte minst ur ekonomisk synvinkel. Därför föreslår förbundsstyrelsen i enighet 

med Norrbottens-avdelningarnas motion att samarbetet inte bör avbrytas. En minoritet inom 

förbundsstyrelsen reserverar sig mot detta förslag.69  

 

Edvard Johansons, representant LO, framför hård kritik mot kommunisterna, bland annat 

genom exempel från Frankrike, Tjeckoslovakien och Balkanländerna där kommunisterna 

enligt Johanson effektivt har splittrat fackföreningsrörelserna. Dessutom går han till angrepp 

mot Hilding Hagberg och undrar om denne har läst den katekes utgiven 1928 med titeln 

“Elementarbok i fackföreningskunskap, en vägledning för det proletära fackföreningsarbetet”. 

Genom att citera katekesen visar Johanson på att kommunisternas fackliga taktik är att med 

alla till buds stående medel för att kunna komma in och klättra inom fackföreningsrörelsen för 

att utföra sitt arbete. Edvard Johanson menar vidare att kommunisternas anklagelser mot 

fackföreningsrörelsens ledare, socialdemokratin och den reformistiska internationalen om att 

vara kapitalismens medlöpare är påhittad, osann och till slut kommer ge kommunisterna fel, 

något de enligt Johanson själva kommer inse.70 Vidare säger han att det inte finns något 

förbud mot att samarbeta med Sovjetunionen, men om samarbetet fortsätter så kommer 

Svenska Gruvindustriarbetarförbundet inte vara medlemmar i LO länge till.71  

 

Efter flera dagars debatt kommer så kongressen fram till ett avgörande i frågan. Först kom 

förslag från Hilding Hagberg att låta beslutet gå ut på omröstning i avdelningarna för att på så 

vis avgöra frågan. Detta förslag fick stöd från bland annat Sovjetunionens utsände gäst på 

kongressen samt Fritjof Ekman, Metallindustriarbetarförbundet, som visserligen ansåg att 

kommunisterna försökte kuppa kongressen, men att en omröstning nog vore klokt. Det kom 

även in en begäran om avslag på Hilding Hagbergs förslag om omröstning. Vid den 

omröstning som hölls på kongressen angående att skicka ut frågan för omröstning menade 29 

ombudsmän att en omröstning inte skulle ske, medan 28 ombudsmän var för en omröstning. 

Således blev det inte ett avgörande i frågan via omröstning i förbundet. Istället ställs 

förbundsstyrelsens förslag om fortsatt samarbete med Ryska Gruvarbetarförbundet mot 

motionen om att avbryta samarbetet. Med den knappa majoriteten 31 röster mot 28 beslutade 

kongressen att säga upp förbindelserna med Ryska Gruvarbetarförbundet. Hilding Hagberg 

och de andra som nyss förlorat omröstningen reserverade sig mot beslutet och menade att de 

skulle tillkalla en omröstning i vilket fall då stadgarna enbart krävde 200 medlemmars krav på 

en sådan.72 I ett extranummer av tidningen Gruvindustriarbetaren från april 1930 presenteras 

resultatet av omröstningen. Omröstningen omfattade 40 av förbundets 43 avdelningar, de tre 

sista avdelningarna deltog inte i omröstningen. Utfallet blev, med klar majoritet, att 

kongressens beslut om avbrutna förbindelser med Sovjetunionen stod fast. Resultatet skrevs 

till 2 328 medlemmar “För bibehållande av 17:e kongressens beslut att bryta förbindelserna 

med det ryska gruvarbetarförbundet [..]” medan 824 röstade “[f]ör upphävande av 17:e 

kongressens beslut att bryta förbindelserna med det ryska gruvarbetarförbundet [...]”.73 I 

                                                
69 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 17:e kongress 1929 s. 55 f 
70 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 17:e kongress 1929 s. 64 fff 
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72 Protokoll Svenska Gruvindustriarbetarförbundets 17:e kongress 1929 s. 88 f 
73 Gruvindustriarbetaren nr 4 del 2 april 1930 s. 1 f 



19 
 

omröstningen var det 5 av 40 avdelningar där majoriteten av rösterna förespråkade ett 

upphävande av kongressens beslut. Två av dessa låg i Norrbotten medan de resterande tre låg 

i Mellansverige. Det är svårt att ta miste på förbundsstyrelsens lättnad över omröstningens 

resultat. Enligt styrelsen visar det att Svenska Gruvindustriarbetarförbundets medlemmar inte 

vill ha ett oenigt och delat fackförbund.74  

5.2 Kampen om avdelningen 

 

Ytterligare en maktresurs som kan hävdas ha betydelse för kommunisternas verksamhet inom 

Svenska Gruvindustriarbetarförbundet är kampen om avdelningen, det vill säga vem eller 

vilka som har det avgörande inflytandet över den lokala avdelningen. I källmaterialet träder 

motsättningarna inom avdelningarna tydligast fram från slutet av 1920-talet och början av 

1930-talet. En fråga som framför allt kom att stärka motsättningarna inom avdelningarna var 

Svenska Gruvindustriarbetarförbundets förbindelser med Ryska Gruvarbetarförbundet som 

upprättades under 1927-1928. På två sidor i tidningen Gruvindustriarbetaren presenterar 

förbundsstyrelsen genom Edward Mattson en begäran om omröstning gällande de beslut som 

tagits på förbundets 17e kongress under 1929 gällande att bryta det svensk-ryska samarbetet.75 

200 medlemmar i avd 12 Kiruna har begärt denna omröstning som syftar till att riva upp 

beslutet att bryta det svensk-ryska samarbetet. Mattson skriver tydligt ut hur illa det skulle 

vara för förbundet att återupptaga dessa förbindelser, inte minst menar Mattson att förbundet i 

så fall skulle få bryta med LO och därmed agera splittrande inom den svenska arbetarklassen 

och fackföreningsrörelsen. Dessutom uppmanar Mattson alla förbundets medlemmar att 

deltaga i omröstningen, då stadgarana tillåter en sådan, för att uppenbarligen rösta ner 

kommunisternas försök till ett tillbakagående till svensk-ryskt samarbete. Mattson avslutar 

artikeln i tidningen med att varna för att ett upphävande av kongressens beslut får förödande 

konsekvenser.76  Denna omröstning genomförs sedan relativt fort, och redan i april 1930 

presenteras resultatet från omröstningen gällande att riva upp de beslut som tagits vid 

förbundets 17:e kongress.  

 

Motsättningarna mellan kommunister och socialdemokrater såväl på förbundsnivå som 

avdelningsnivå kom under de kommande åren efter 1930 att förstärkas ytterligare. I slutet av 

1931 då förbundsstyrelsen åter igen genom Edward Mattson går till hårt angrepp mot avd 12 

Kiruna efter att avdelningen dels kollektivanslutit sig till Sovjet-Unionens Vänners Förbund, 

samt skänkt 500 kr till tidningen Norrskensflamman. Dessutom bröt de mot beslut på tidigare 

kongresser som förkunnade att ekonomiskt bidrag till politiska partier inte fick ges från 

avdelningar. Förbundsstyrelsen menar att avd 12 Kiruna har informerat Norrskensflamman 

om interna frågor som skulle behandlas på kongressen, vilket enligt förbundsstyrelsen lett till 

att en diskussion utan påverkan utifrån inte kunnat genomföras. Förbundsstyrelsen medger att 

det inte finns något förbund mot kollektivanslutning, men menar att förbundet fram tills nu 

förskonats från strider gällande kollektivanslutningen efter världskriget. Förbundsstyrelsen 

uppmanar avd 12 Kirunas styrelse att snarast sammankalla till nytt möte där en sluten 
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omröstning ska ske. Enligt förbundsstyrelsen hade alla medlemmar inte varit införstådda i de 

beslut som togs vid första omröstningen. Avdelningen hotas med vidare åtgärder om detta inte 

sker.77  Eftersom avd 12 Kiruna vägrat gå med på förbundsstyrelsens krav om att dra tillbaka 

anslaget på 500 kr till SKP/KI:s tidning Norrskensflamman och dessutom inte lämnat Sovjet-

Unionens Vänners Förbund skickas enligt ett öppet brev från avd 12 Kiruna ett 

uteslutningsdekret till avdelningen. Enligt förbundsstyrelsen är det avd 12 Kiruna som själva 

ställt sig utanför förbundet i och med de ovan beskrivna beslut, samt valt att lämna förbundet. 

Det råder alltså delade meningar gällande om det är uteslutning eller frivilligt utträde.  

 

Förbundsstyrelsen väljer att publicera det öppna brevet från avd 12 Kiruna efter att 

Norrskensflamman har angripit Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. Förbundsstyrelsen 

menar att inre organisationsfrågor inte bör beröras genom media, men gör ett undantag i 

denna fråga. Tonen i både det öppna brevet från avd 12 Kiruna och förbundets verkställande 

utskotts svar på brevet är hård. Båda sidor beskyller varandra för saker.78 I Kiruna menar 

medlemmarna att de inte har gett anslag till ett politiskt parti direkta verksamhet, utan 

ekonomiskt bidragit till Norrskensflamman som de anser vara både SKP/KI:s organ samt de 

norrbottniska fackföreningsrörelsens organ. Avd 12 Kiruna påpekar också att det finns 

avdelningar i Mellansverige som givit anslag till fonder som styrs av Socialdemokraterna, 

detta utan några åtgärder från förbundsstyrelsen. Enligt ett tidigare kongressbeslut hade en 

skrivelse gjorts att minoriteten inom en avdelning kunde vända sig till förbundsstyrelsen för 

att framföra sina klagomål på ett taget beslut. Det var detta som skett i samband med avd 12 

Kirunas anslag till Norrskensflamman och kollektivanslutning till Sovjet-Unionens Vänners 

Förbund. Det verkställande utskottet i Svenska Gruvindustriarbetarförbundet avslutar sin 

redogörelse gällande problematiken inom avd 12 Kiruna med att fastslå att anslagen till 

Norrskensflamman skett över en längre tid, vilket enligt verkställande utskottet ses som 

anslag till ett politiskt parti och dess direkta verksamhet. Redogörelsen avslutas med att kalla 

uteslutningen för “utbrytning” och att en kollektiv anslutning av uteslutna medlemmar i avd 

12 Kiruna inte kommer att beviljas.79 Till följd av striderna mellan avd 12 Kiruna och 

verkställande utskottet ställer sig majoriteten i avd 4 Malmberget bakom den uteslutna avd 12 

Kiruna och väljer enligt förbundsstyrelsen att lämna förbundet. På samma grunder som avd 12 

Kiruna ställs nu kraven på avdelningen i Malmberget att upphäva beslut om anslag till 

Norrskensflamman, samt ytterligare beslut som verkställande utskottet anser bryta mot 

förbundets stadgar. Vidare kallar det verkställande utskottet majoriteten i avd 4 Malmberget 

för förbundsfientligt: 

 

Då, som redan sagts, den sillénkommunistiska [SKP/KI] förbundsfientliga majoriteten vid 

avdelningsmötet den 13 mars beslutade att icke efterkomma förbundets krav på lojalitet, 

ställde avdelningen sig därmed utanför förbundet.80  

 

                                                
77 Gruvindustriarbetaren nr 12 december 1931 s. 1 ff 
78 Gruvindustriarbetaren nr 1 Januari 1932 s. 1 fffff 
79 Gruvindustriarbetaren nr 1 Januari 1932 s. 1-6 
80 Gruvindustriarbetaren nr 3 mars 1932 s. 3 
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Inget öppet brev från avd 4 Malmberget publiceras. Om detta beror på att det aldrig skrevs 

något försvarstal, eller om det inte publicerades är svårt att säga.81 Det var dock inte första 

gången som det i vissa avdelningar fanns majoriteter som ville ge anslag till SKP/KI och 

deras tidning Norskensflamman. I avdelning 7 Koskullskulle beslutar avdelningen redan 1926 

att skänka 500 kr ur avdelningskassan till tidningen Norrskensflamman. Mot detta opponerade 

sig 16 medlemmar på grund utav att de inte gillade den politik som tidningen stod för. Dessa 

opponerande medlemmar lämnade avdelningen och startade en avdelning för Syndikalisterna 

istället. På grund utav detta skickar förbundsstyrelsen ut cirkulär nr 127 som innehåller 

riktlinjer om hur ekonomiskt bistånd till politiska organisationer ska gå till för att det inte ska 

uppstå splittring. Cirkuläret godkännes av avdelningarna i Norrbotten, men problem uppstår 

relativt snart då även avd 4 Malmberget och avd 12 Kiruna väljer att ge anslag till 

Norrskensflamman, detta utan full enighet för beslutet. Några medlemmar i dessa avdelningar 

kontaktar förbundsstyrelsen som i en skrivelse till de berörda avdelningarna fastslår att dessa 

brutit mot cirkulär nr 127 och att eventuella åtgärder kommer vidtagas vid nästkommande 

kongress.82 

5.3 Kampvilja 

 

I avsnittet om teoretiskt perspektiv nämns kampviljan som en maktresurs som kan tänkas vara 

avgörande kommunisternas strategi och tidvis dominans. Redan vid Socialdemokratiska 

Arbetarpartiets splittring 1917 kom det att innebära förändring i vilka kampmetoder samt hur 

dessa användes inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. Bland annat beslutas det av 

förbundsstyrelsen att kampmetoder inte fick användas spontant.  

 

Härmed följer konsekvent, att alla stridstilltag och kampmetoder , som av 

förbundsmedlemmar tillgrips, skola av avdelningsmöte behandlas och godkännas och 

inbegripas däri även blockadbeslut och dylikt.83  

 

Frågan om hur kampen skulle ske, det vill säga om det fick ske spontana fackliga aktioner 

eller om det var tvunget att finnas ett godkännande från hela avdelningen, blev en diskussion 

på kongressen där det ovan citerade stycken till slut godkänns. En person som under främst 

1920-talets första hälft kommer att ha en betydande roll för kommunisterna inom Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet är Karl Kilbom. Eftersom flera avdelningar, främst i 

Norrbotten, börjat lägga om den grund som Sv. Gruvindustriarbetarförbundet stod på, 

publiceras i Gruvarbetaren en artikel av Karl Kilbom.84 En av de punkter som Kilbom lägger 

fram är vikten av att enas på industriell grund istället för den rådande organiseringsformen 

som Kilbom förkastar som reformistisk och lönlös. Idéen med industriförbund skulle enligt 

Kilbom vara att det blev mer självstyre, och att Landsorganisationen således fick en mer 

federativ karaktär. Kilbom riktar även stark kritik mot ledningen inom den reformistiska 

fackföreningsrörelsen som enligt honom hela tiden försöker motarbeta denna typ av styrning 

                                                
81 Gruvindustriarbetaren nr 3 mars 1932 s. 1 ff 
82 Årsberättelse Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 1926 s. 14 ff 
83 Grufarbetaren nr 9 september 1917 s.1 
84 Grufarbetaren nr 5 maj 1920 s. 2f 
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av fackförbunden. Att organisera arbetarna utifrån industri istället för yrke, och dessutom 

ansluta arbetarna till det på arbetsplatsen största fackförbundet skulle enligt Kilbom inte bara 

innebära en stark, revolutionär organisation, utan även stärka förbundets ekonomi. Kilbom 

uppmanar även arbetarna att själva genomföra denna omorganisering då förbundsstyrelsen 

hela tiden försöker förhindra omställningen.85 

 

Det är främst i Norrbotten som den kommunistiska rörelsen inom Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet växer fram under 1920-talet. Det är inte bara Karl Kilbom som 

förespråkar en omställning av förbundet på industriell grund och en mer revolutionär taktik. 

Avdelning 12, Kiruna, motionerar till  kongressen 1922 och vill förändra kampmetoderna. De 

menar att de öppna konflikterna inte ger önskat resultat då arbetsgivarna är välorganiserade, 

istället föreslår avdelningen ett arbetsgivarregister. Som exempel ges att 

arbetsgivarorganisationen genom § 23 får fördela arbetet och sätta löner då det inte finns 

något kollektivavtal. Detta register skulle enligt avdelning 12 leda till att det fanns en motvikt 

mot detta. 

 

Genom att sålunda all arbetsförmedling sker genom förbundsavdelningars registerförare, är 

det möjligt för arbetskrafterna att bestämma pristet på arbetskraften, och därigenom 

åstadkomma en effektiv kontroll på arbetsmarknaden.86 

 

Norrbotten-avdelningarna, till exempel avd 12 Kiruna och avd 4 Malmberget, kommer under 

en lång period strida för att Svenska Gruvindustriarbetarförbundet ska ansluta sig till 

Metallindustriarbetarförbundet. Vid 1924 års kongress är detta åter en het fråga. Innan 

kongressen har avdelningen anordnat en konferens för Norrbotten-avdelningarna, som bland 

annat behandlar frågan om anslutning till Metallindustriarbetarförbundet. Konferensens 

protokoll undertecknas och skickas till förbundsstyrelsen som i sin årsberättelse publicerar 

utdrag från detta protokoll. Norrbottenavdelningarna ( avd 4, 7, 12 och 13) menar att 

förbundskongressens beslut om omröstning angående anslutning till 

Metallindustriarbetarförbundet är bra, men menar att förbundsstyrelsen svikit förbundet när 

omröstningens resultat inte godkändes.87 Förbundsstyrelsen anklagas för sabotage. Kravet 

från konferensen i Norrbotten blir att inkalla till en extra kongress senast i augusti samma år 

och hotar med att dessa avdelningar i Norrbotten separat går över till Metallarbetarförbundet. 

Majoriteten inom förbundsstyrelsen väljer dock att hålla kvar vid sitt beslut om att bordlägga 

frågan till kommande kongress, och beviljar således inte en extrainsatt kongress. Minoriteten i 

styrelsen reserverar sig mot beslutet och menar att detta beslut endast skjuter fram beslutet. 

Avdelning 12 i Kiruna lät sig inte nöjas med beskedet från förbundsstyrelsen. Istället krävde 

avdelningen, möjligt genom stadgarna, en omröstning om en extrainsatt kongress. Kravet var 

undertecknat av 234 medlemmar i avd 12 och 13. Omröstningen skedde, men ett litet antal av 

förbundets medlemmar deltog, och utfallet blev ett nej till en extrainsatt kongress.88 

                                                
85 Grufarbetaren nr 5 maj 1920 s. 2f 
86 Gruvarbetaren nr 4 april 1922 s. 1 
87 Årsberättelse Svenska Gruvindustriarbetarförbundet år 1925 

s. 9 ff) 
88 ibid. 
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6. Resultat 

 

Nedan presenteras det resultat som kommer utifrån den ovan presenterade undersökningen. 

Resultatet blandas med en analys som utgår ifrån den maktresursteori som presenteras i 

teoriavsnittet. 

 

Kommunisternas fackliga strategi inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet kommer under 

perioden 1917-1935 att ändra sig ett antal gånger. Det framgår i undersökningen att 

kommunisterna och mer vänstervridna socialdemokrater redan tidigt efter partisplittringen 

1917 vill se ett mer offensiv fackförbund. Bland annat framgår det av undersökningen att 

förbundsstyrelsen skickar ut cirkulär om att inte använda strejker och andra kampmetoder 

spontant, vilket tyder på att det fanns ett problem med att anslutna inom förbundet gjorde just 

detta. Samtidigt förespråkas det från en del hål, till exempel från kommunisten Karl Kilbom, 

att göra om Svenska Gruvindustriarbetarförbundet till en kamporganisation som kämpar för 

ett socialistiskt samhälle. Utifrån den ovan presenterade undersökningen går det att se att det 

främst är i Norrbotten som dessa idéer ventileras inom förbundet, även om det framgår att 

liknande krav lyfts i det mellansvenska distriktet. Bland annat lyfts frågan vid ett möte i 

Ludvika av förtroendeman Edward Mattson. Ur ett maktperspektiv är det rimligt att anta att 

kommunisterna försökte radikalisera fackförbundet så att arbetarna lättare skulle kunna 

attraheras av den politik som kommunisterna förde fram. Dessutom kan det ses som att 

kommunisternas strategi att radikalisera fackförbundet var ett led i att försöka bryta den makt 

om socialdemokratin hade över fackföreningsrörelsen. Genom att kritisera den reformistiska 

inriktningen som fackförbundet tagit i och med den socialdemokratiska dominansen kunde 

kommunisterna hävda att Svenska Gruvindustriarbetarförbundet var allt för veka och svaga 

när det kom till konflikter med arbetsgivarna. Det är därför rimligt att tänka sig att 

kommunisterna i bland annat Norrbotten använde strejker och andra kampmetoder spontant, 

vilket får konsekvensen att det ovan beskrivna cirkulärt från förbundsstyrelsen skickas ut för 

att stävja dessa till synes spontana kamper från förbundets medlemmar.  

 

Samma sak gäller när frågan om anslutning till Metallindustriarbetarförbundet diskuteras 

inom förbundet. Undersökningen visar att det är en lång och i livlig diskussion som förs kring 

frågan. Bland annat beskylls kommunisterna för att driva den här frågan hårdast, något som 

de själva tillbakavisar med att det finns både socialdemokrater och kommunister som 

förespråkar en anslutning. Att kommunisterna driver frågan kan tänkas bero på att de ser en 

större möjlighet att organisera fler arbetare om det är ett förbund istället för två. Dessutom 

menar Karl Kilbom att en mer federativ uppdelning av LO skulle gynna förbundet. Kilboms 

tanke bakom detta kan tänkas vara att det blev lättare att bryta den socialdemokratiska 

dominansen om LO styrdes på olika nivåer. De som är emot anslutningen menar att Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet är på uppgång och att ett starkt gruvförbund är att föredra 

istället för ett stort förbund med olika yrkesinriktningar. Socialdemokratin kan hävdas ha en 

större chans att ha kontroll över ett centralt styrt förbund som Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet jämfört med om en hopslagning med 

Metallindustriarbetarförbundet hade skett. Om sammanslagningen hade skett hade 

kommunisterna kunnat verka inom ett större område än tidigare, vilket troligtvis hade hotat 
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socialdemokratins dominans inom flertalet avdelningar, inte minst i Norrbotten som i 

undersökningen utmärker sig som ett starkt fäste för kommunisterna Att det är 

socialdemokratin som under 1920-talets början klart dominerar förbundet märks bland annat 

på att just denna fråga hela tiden bortläggs eller skickas för utredning. Det är rimligt att anta 

att ett större, mer decentraliserat, förbund gör det lättare för kommunisterna att verka i, medan 

socialdemokraterna föredrog en centraliserad organisation där de hade kontroll över vad som 

skedde ute i avdelningarna. Till exempel väljer socialdemokraterna inom förbundet och 

övriga LO att gå till hårt angrepp mot den Enhetskommitté som kommunisterna bildar inom 

bland annat Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. Även om inte källmaterialet eller 

undersökningen berör denna Enhetskommitté i någon större utsträckning så går det att 

konstatera att kommunisterna i och med denna kommitté ville försöka samla de mest radikala 

rösterna inom förbundet, samtidigt som dessa fortfarande var verksamma inom detsamma. 

När sedan LO och Socialdemokraterna började sin kampanj mot kommunisterna kom dessa 

att ställas inför valet att antingen fortsätta verka inom Enhetskommittén eller att lämna den för 

att få stanna kvar inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. Undersökningen visar att de 

avdelningar som varit aktiva i Enhetskommittén gör avbön på både sitt moraliska och 

ekonomiska stöd för att kunna fortsätta vara medlemmar i förbundet. Detta kan hävdas bero 

på att kommunisterna ansåg det vara bättre att fortsätta sprida sin propaganda och sina åsikter 

inom förbundet, istället för att försöka bilda ett helt nytt förbund, vilket knappast hade 

tilldragit sig speciellt många medlemmar. Kommunisternas strategi under 1920-talet kom 

alltså att handla om dels försök till arbete genom Enhetskommittén och dels genom att arbeta 

inom Svenska Gruvindusriarbetarförbundets ordinarie verksamhet, till exempel den lokala 

avdelningens styrelse. 

 

Samarbetet med Ryska Gruvarbetarförbundet och försöken att ansluta Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet till Röda Fackföreningsinternationalen kan ses som en 

ideologisk strid mellan revolutionärer och reformister. Detta visar dock att när samarbetet 

inleds runt 1927-28 så är det kommunisterna som har ett starkt inflytande över förbundet. 

Även om Edvard Johansson från LO kritiserar Svenska Gruvindustriarbetarförbundet för att 

ha vilselett både kongressen och LO när beslutet om samarbetet togs så visar min 

undersökning att det inom förbundet råder en relativt stor enighet om att samarbetet med 

Ryska Gruvarbetarförbundet har varit bra för det svenska förbundet. Att samarbetet över 

huvud taget genomfördes hävdar jag beror på att Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 

generellt var ett radikalt förbund. Även om kommunisterna var i numerärt underläge så 

genomsyras förbundet av en radikal stämning. Detta märks inte minst på att en sådan som 

Edward Mattson, knappast en anhängare till kommunisterna, även han förespråkar att 

förbundet inte bara ska arbeta för arbetarnas dagskrav, utan även arbeta för ett socialistiskt 

samhälle. Dessutom ställer sig en majoritet inom förbundsstyrelsen negativa till att avbryta 

samarbetet med Ryska Gruvarbetaförbundet vid den extrainsatta kongressen 1929. 

Undersökningen visar även att när kongressen ska gå till beslut i frågan om att avbryta 

samarbetet eller inte så är det med jämna röstsiffror som det avgörs till fördel för de som vill 

avsluta samarbetet. I denna kamp hade socialdemokraterna utan tvekan störst maktresurser, 

inte minst genom LO som ligger bakom att den extrainsatta kongressen kommer till över 

huvud taget. Hade inte LO hotat med att utesluta hela Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 
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är det svårt att hitta en annan anledning till att samarbetet med Ryska Gruvarbetarförbundet 

skulle ha avbrutits, i alla fall vid denna tidpunkt. Det kan tänkas vara av stor vikt för de 

reformistiska krafterna inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet att förbundet även i 

fortsättningen stod nära LO snarare än den revolutionära Röda Fackföreningsinternationalen. 

Samtidigt hade kommunisterna uppenbarligen ett relativt stort inflytande över förbundet 

mellan åren 1925-1930, inte minst med tanke på att ett samarbete mellan det svenska och 

ryska gruvarbetarförbunden upprättades. Detta hade knappast varigt möjligt utan ett 

inflytande från kommunisterna och ett i övrigt relativt radikalt fackförbund. Det är dock inte 

otroligt att socialdemokraterna inom förbundet till en början såg stora fördelar med 

samarbetet, inte minst ekonomiskt. Källmaterialet är något begränsad angående den interna 

debatten om samarbetet med Ryska Gruvarbetarförbundet, men det framgår ändå att många, 

såväl kommunister som socialdemokrater, såg det ekonomiska stödet från Ryska 

Gruvarbetarförbundet som en viktig del, inte minst under den stora gruvstriden under 1928.  

 

Att kommunisterna var särskilt starka i Norrbotten blir också tydligt i början av 1930-talet. 

Bland annat beslutar flera avdelningar att ge ekonomiskt stöd till Norrskensflamman, något 

som rör upp känslor inom förbundet. Även här märks det att socialdemokraternas makt är stor 

över förbundet. Genom förbundets stadgar är det möjligt för minoriteten i avdelningarna att 

vända sig till förbundsstyrelsen och klaga på de beslut som majoriteten tagit. Så blir fallet när 

till exempel avd 12 Kiruna och avdelning 4 Malmberget dels skänker pengar till 

Norrskensflamman och dels kollektivansluter avdelningarna till en vänförening för 

Sovjetunionen. Klagomålen från minoriteten slutar med att flera avdelningar blir uteslutna ur 

förbundet under 1932. Några liknande händelser fast åt andra hållet, dvs där minoriteten 

kommunister opponerar sig mot majoriteten socialdemokraters beslut inom en avdelning finns 

inte att finna i källmaterialet. Detta bör sättas i relation till att Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet (SAP) och LO gör gemensam sak och går till hårt angrepp mot kommunisterna 

inom fackföreningsrörelsen under 1930-talets början. Det är bland annat vid denna tidpunkt 

som Enhetskommittén förklaras vara skadlig för den svenska fackföreningsrörelsen, vilket 

innebär att kommunisterna tvingas lämna den för att kunna fortsätta vara medlemmar i LO.  

 

Trots att socialdemokratin har stor makt inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet under 

nästan hela undersökningsperioden så är kommunisterna i Norrbotten ständigt på offensiven, 

även efter uteslutningarna 1932. Detta hävdar jag bero på en stor kampvilja hos 

kommunisterna Kampvilja formas troligen av den relativt stora isolering som Norrboten får 

utstå. Inte minst är Norrbotten geografiskt isolerat från övriga Sverige, men de flesta 

avdelningar inom förbundet är också verksamma i Mellansverige. Dessutom försvarar 

avdelningarna i Norrbotten sitt ekonomiska bidrag till Norrskensflamman med att tidningen 

företräder arbetarna i Norrbotten, något som tyder på att dessa avdelningar hade svårt att 

förknippa sig själva med resten av förbundet. Norrbotten-avdelningarna visar sig tidigt vara 

redo för kamp, vilket inte minst märks genom att förbundet tar fram det cirkulär som ska 

förhindra spontan kamp. Men det märks även på att det är avdelningarna 12 Kiruna och 4 

Malmberget som är väldigt aktiva i frågorna som rör anslutning till 

Metallindustriarbetarförbundet och det Svensk-Ryska samarbetet. Det är även avdelningarna i 

Norrbotten som anordnar egna konferenser där de genom att kräva omröstningar försöker 



26 
 

ändra de beslut som tagits på kongresser, till exempel gällande samarbetet med Ryska 

Gruvarbetarförbundet. Den politiska kulturen i Norrbotten verkar göra arbetarna inom 

Svenska Gruvindustriarbetarförbundet mer radikala än i till exempel Mellansverige. Detta 

beror troligen både på politisk tradition och de materiella förutsättningar som finns i 

Norrbotten. Till exempel lyckas socialdemokratin endast bryta den kommunistiska 

dominansen i Norrbotten genom att utesluta de avdelningar som varit mest radikala. 

 

Resonemangen ovan kan kopplas till de i teoriavsnittet presenterade maktresurserna: 

organisationens utformning, kampen om avdelningen och kampvilja. Som det presenteras i 

teoriavsnittet menar Klas Åmark att det är av avgörande betydelse vilka maktresurser en part 

har till förfogande, hur denna används och vilket maktförhållande som råder mellan de olika 

parterna.  Gällande organisationens utformning som maktresurs så går det att utifrån 

undersökningen konstatera att det finns flera sidor av denna maktresurs. Dels gäller det 

huruvida förbundet ska vara en kamporganisation eller inte, dels gäller det anslutningen till 

Metallindustriarbetarförbundet. I undersökningen framgår det att Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet är ett radikalt förbund där frågan om huruvida förbundet ska 

vara en kamporganisation för ett socialistiskt samhälle eller inte diskuteras flitigt, inte minst 

under 1920-talets första hälft. Även om ett tydligt uttalande för detta inte går att finna så går 

det ändå att se tendenser till att kommunisterna når framgång i sin agitation för en omställning 

av förbundet. Det går dock att hävda socialdemokratins dominans över denna del av 

maktresursen. Även om förbundet är radikalt så går det inte att finna i källmaterialet att detta 

mål för förbundet skrivs in i stadgarna så som kommunisterna förespråkar. Även om 

Socialdemokraterna inom förbundet tycks ha kontroll över denna maktresurs så bryts 

dominansens i slutet av 1920-talet i och med samarbetet med Ryska Gruvarbetarförbundet. 

Maktrelationen mellan kommunister och socialdemokrater kan hävdas vara relativt ojämn, till 

socialdemokraternas fördel, fram till runt 1925. När sedan samarbetet med Ryska 

Gruvarbetarförbundet avslutas pga påtryckning från LO börjar maktrelationerna allt mer väga 

över till socialdemokratins fördel, vilket når sin topp 1932 då flera avdelningar utesluts.  

 

Kampen om avdelningarna som maktresurs är också intressant i relation till undersökningen. 

Det framgår bland annat utifrån undersökningen att flertalet avdelningar i Norrland domineras 

av kommunisterna Bland annat får avdelning 12, 7 och 4 igenom förslag om att skänka pengar 

till SKP/KI:s tidning Norrskensflamman. Men genom att stadgarna tillåter minoriteten inom 

avdelningarna att överklaga majoritetens beslut till förbundsstyrelsen kommer 

kommunisternas makt över avdelningarna aldrig att bli reell. Det är bland annat det 

ekonomiska stödet till Norrskensflamman och Enhetskommittén som blir grunden för 

uteslutningen av kommunisterna. Detta tyder på att socialdemokraterna, både direkt och 

indirekt, kunde styra utvecklingen inom avdelningarna, även om kommunisterna kom att ha 

majoritet inom till exempel avdelning 12 Kiruna fram till 1932. 

 

Den maktresurs som kommunisterna kan hävdas kontrollera under stora delar av 

undersökningsperioden är kampviljan. Denna maktresurs beskrivs i teoriavsnittet som en 

blandning av normer, erfarenheter och förväntningar vilket tillsammans bildar en uppfattning 

om vad som är möjligt att genomföra. I källmaterialet och undersökningen framstår det som 
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att kampviljan är stark bland kommunisterna i Norrland. De tar ofta kamp för sina rättigheter, 

motionerar till både förbundet och LO:s kongresser samt är aktiva i debatter vid dessa 

kongresser. Kampviljan får dock anses finnas inom hela förbundet, inte minst märks det på de 

radikala strömmar som genomsyrar förbundet. Kampviljan kan också hävdas finnas hos 

socialdemokraterna inom förbundet. Dessa torde dessutom både ha normer, erfarenheter och 

förväntningar som gör att de känner att kampen går att vinna, bland annat i slutet av 1920-

talet och början av 1930-talet när de går på offensiven mot kommunisterna. Jag vill dock 

hävda att kampviljan är den enda maktresursen som kommunisterna verkligen besitter. 

Eftersom socialdemokraterna är i numerärt överläge inom förbundet har de lättare att 

kontrollera organisationens utformning och kampen om avdelningarna, medan kampviljan 

baseras på erfarenheter och normer, något som inte går att dominera. Att kampviljan är så 

stark inom de norrländska avdelningarna kan förklaras med den isolering som verkar 

förekomma, både politiskt och geografiskt. Att flera avdelningar skänker pengar till 

Norrskensflamman tyder inte bara på politiska sympatier, utan även att denna tidning på något 

vis var mer representativ än till exempel Svenska Gruvindustriarbetarförbundets egen tidning 

Gruvindustriarbetaren. Kampviljan kan således hävdas vara en maktresurs som ingen av 

parterna ensam kan kontrollera, utan att denna maktresurs är beroende av aktörernas tidigare 

erfarenheter, normer och förhoppningar om kampen som ska genomföras. I fallet med 

avdelningarna i Norrland så kan det hävdas att dessa har sett att deras motioner om anslutning 

till Metallindustriarbetarförbundet, en radikalisering av facket och samarbetet med Ryska 

Gruvarbetarförbundet har gett resultat. Detta torde innebära att kampviljan bland 

kommunisterna är stark. Socialdemokraterna inom förbundet har samma förutsättningar men 

med den skillnaden att de vet att de har stora organisationer som det Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet och Landsorganisationen (LO) i ryggen när de ska ta till kamp, både mot 

arbetsgivare och kommunister. 
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7. Diskussion 
 

När resultatet från denna undersökning sätts i relation till den tidigare forskningen går det att 

finna både likheter och skillnader. Tydligt är att såväl min undersökning som den tidigare 

forskningen visar på en motsättning mellan den av Socialdemokratiska Arbetarpartiet 

dominerande reformistiska fackliga strategin och den av kommunisterna, främst genom 

SKP/KI, mer radikala och stundtals revolutionära fackliga strategin. Motsättningarna uppstår 

främst i frågan hur facket ska agera. Medan Socialdemokraterna förespråkar ordning, avtal 

och ibland tar ett steg tillbaka vill kommunisterna och den radikala delen av 

fackföreningsrörelsen ofta gå på offensiven och trots dåliga ekonomiska förutsättningar ta 

strid för sina villkor. Min undersökning visar dock att Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 

är ett tämligen radikalt förbund där det inte bara är kommunister som vill göra om förbundet 

till en kamporganisation för ett socialistiskt samhälle, utan där det även finns 

socialdemokrater som förespråkar en kamp för detta. Motsättningarna mellan kommunister 

och socialdemokrater kan därför hävdas vara mindre i början av 1920-talet, för att sedan växa. 

Samtidigt beskriver den tidigare forskningen hur arbetarrörelsen generellt genomgår en 

radikalisering under första hälften av 1920-talet. Detta kan vara en förklaring till varför det 

finns andra element än kommunister inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet som vill se 

ett radikalare fackförbund.  
 

Om motsättningarna mellan kommunister och socialdemokrater under första hälften av 1920-

talet var relativt få enligt undersökningen, så ökar dessa under den andra hälften av 1920-talet. 

Även den tidigare forskningen beskriver dessa motsättningar, bland annat genom att 

Socialdemokraterna bildar egna små kommittéer inom fackförbunden för att hålla koll på 

kommunisternas verksamhet. Detta är inget som jag funnit i mitt källmaterial, men med tanke 

på den offensiv som socialdemokratin och LO gemensamt gör mot kommunisterna, framför 

allt efter 1929, är det högst troligt att dessa grupperingar av socialdemokrater även fanns i 

Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. Även inom SKP/KI sker det enligt den tidigare 

forskningen strider om de fackliga strategierna. Detta är inget som återkommer i min 

undersökning. Undersökningen visar snarare att kommunisterna inom Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet har en tämligen sammanhållen, och under hela 

undersökningsperioden, fast och klar strategi för hur de ska arbeta inom fackförbundet. Denna 

strategi, som presenteras i undersökningen, går ut på att hålla fast vid sin enhetslinje, dvs att 

genom opinion inom den reformistiska fackföreningsrörelsen försöka påverka den. Detta sker 

bland annat genom Enhetskommittén och medverkan i Röda Fackföreningsinternationalen. 

Det är värt att notera hur den tidigare forskningen beskriver att kommunisterna på order från 

Komintern i slutet av 1920-talet bör gå över till klass-mot-klass-linjen som i stora drag 

innebär att socialdemokratin utmålas till den stora fienden. Björn Horgby beskriver i den 

tidigare forskningen att SKP/KI höll kvar vid sin enhetslinje, även om den förändras något i 

början av 1930-talet då flera avdelningar blir uteslutna. Samma resultat återfinns i denna 

undersökning, men den visar även att SKP/KI genom Röda Fackföreningsinternationalen 

förespråkade en klass-mot-klass-strategi. Det är dock svårt att säga i vilken utsträckning 

denna strategi användes. Vad detta beror på är svårt att säga, men en tanke är att 

kommunisternas erfarenhet av att gå till hårt angrepp mot socialdemokratin visade att det gav 

dåligt resultat. Eftersom socialdemokratin hade makten över förbundet under långa perioder 

kan det hävdas att kommunisterna såg det som mer fruktbart att försöka bilda en opinion mot 

dessa snarare än att gå till fullt angrepp och där med riskera att få arbetarna emot sig istället. 
 

Eva Blomberg beskriver i den tidigare forskningen hur Svenska Gruvindustriarbetarförbundet 

genomför en omorganisering av förbundet runt 1925 samt att förbundet intar en något mer 
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radikalare ställning efter 1925. Denna omorganisering framträder inte i min undersökning, 

men däremot återfinns den radikalisering som Blomberg beskriver, inte minst genom 

samarbetet med Ryska Gruvarbetarförbundet. Blomberg menar vidare att det i 

förbundsstyrelsen under denna period finns ett antal aktiva kommunister. I det källmaterial jag 

använt mig av har detta inte gått att styrka, även om det vid den extrainsatta kongressen 1929 

framkommer att en majoritet inom förbundsstyrelsen inte vill avbryta samarbetet med Ryska 

Gruvarbetarförbundet. Detta tyder på att det ändå finns radikala inslag i förbundsstyrelsen. Att 

samarbetet avslutas menar både den tidigare forskningen och min undersökning beror på att 

LO ställer ett ultimatum om att antingen avbryta samarbetet och där med fortsätta vara 

verksamma inom LO, eller att fortsätta samarbetet och där med tvingas lämna 

Landsorganisationen. Medlemskapet i LO och den stora organisation som dessa utgjorde bör 

ses som en stor maktresurs som socialdemokraterna hade tillgång till. Även om samarbetet 

med Ryska Gruvarbetarförbundet gav ett bra stöd ekonomiskt så blir utfallet vid den 

extrainsatta kongressen 1929 att samarbetet avbryts. Min undersökning visar dock att det var 

med liten marginal, något som inte beskrivs i den tidigare forskningen. Att marginalerna var 

så små till fördel för de som ville avbryta samarbetet är intressant. Det är svårt att hävda att 

alla som var för samarbetet var kommunister, men uppenbarligen ansåg många inom 

förbundet att samarbetet var till godo för Svenska Gruvindustriarbetarförbundet. Motkravet 

från Ryska Gruvarbetaförbundet var moraliskt stöd till den politik som Sovjetunionen förde, 

något som många inom förbundet kunde godta så länge den ekonomiska hjälpen kom fram. 

Samarbetet hade högst troligt dock inte kommit till skott från första början om förbundet i 

grunden inte hade haft den radikala syn på fackförbundets uppgift som beskrivs i 

undersökningen. En intressant sak i sammanhanget är dock att Edvard Johansson från LO 

kritiserar förbundet för att ha beslutat om denna anslutning i smyg under kongressen 1927, 

något som övriga kongressen inte vill hålla med om.  
 

Perioden mellan 1930-1935 beskriv av den tidigare forskningen som svår för kommunisterna 

Visserligen domineras Norrbottens avdelningar fortfarande av kommunister, speciellt 

avdelning 12 Kiruna, men genom att bland annat avdelning 12, 4 och 7 skänker pengar till 

Norrskensflamman uppstår det strid inom förbundet gällande stöd till politisk verksamhet. 

Dessutom är det vissa avdelningar i Norrbotten som fortfarande arbetar genom 

Enhetskommittén. Eva Blomberg menar att Svenska Gruvindustriarbetarförbundet under 

denna period går ifrån att vara en mjuk organisation till att vara en hård, vilket bland annat 

innebär att förbundet börjar göra upp med de kommunistiska strömningarna inom förbundet. 

Uteslutningarna av avdelning 12, 7 och 4 sker till slut under 1932. Eva Blomberg menar att 

kommunisterna i Norrbotten knappast hade räknat med att bli uteslutna ur förbundet. Att de 

fortfarande arbetade inom Enhetskommittéen och gav stöd till Norrskensflamman förklarar 

Blomberg med att det var på direktiv från Komintern samtidigt som förbundsstyrelsen efter 

den extrainsatta kongressen 1929 dominerades av socialdemokrater. Min undersökning 

bekräftar i stora drag denna bild av perioden 1930-1935. Jag menar dock att uteslutningarna 

av kommunisterna knappast kom som en större överraskning. Striderna inom förbundet hade 

tilltagit efter 1929 och på grund utav stödet till Norrskensflamman och Enhetskommittén hade 

avdelningarna hotats med uteslutning under en längre tid. Dessutom visar min undersökning 

att maktresurserna var till fördel för socialdemokraterna inom förbundet, inte minst eftersom 

Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Landsorganisationen i slutet av 1920-talet gör 

gemensam sak i kampen mot kommunisterna Därför är det högst troligt att kommunisterna i 

alla fall räknade med något slag av åtgärder från förbundsstyrelsen, även om de i första hand 

kanske inte förväntades bli uteslutna ur förbundet. I den tidigare forskningen menar Björn 

Horgby att perioden mellan 1932-1935 är tuffa tider för Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet i allmänhet och för kommunisterna i synnerhet. Horgby menar 



30 
 

att kommunisterna hotade med att bilda ett nytt gruvarbetarförbund tillsammans med 

syndikalister och oorganiserade arbetare. Några sådana uppgifter förekommer inte i det 

källmaterial som jag kollat på. Att kommunisterna får det svårt framgår dock av min 

undersökning. Efter uteslutningen lyfts frågan om inte dessa uteslutna grupper borde få en 

chans att förklara sig inför kongressen, något som avvisas med stor majoritet.  
 

Kampvilja kan hävdas ha en betydande del i kommunisternas arbete inom Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet. Jag har i undersökningen och resultatet visat att 

socialdemokraterna i många fall hade maktresurser så som organisationens utformning och 

makten över avdelningen till sitt förfogande. När det gäller kampvilja som maktresurs går det 

dock att hävda att det är kommunisterna som besitter denna. Trots att de oftast slår ur 

underläge, till exempel i kampen för en anslutning till Metallindustriarbetarförbundet, så visar 

undersökningen att de fortsätter kampen. Ett rimligt antagande är att kommunisternas 

kampvilja även gav dem ett rykte av att vara redo att slåss för sina villkor. Kampvilja kan 

därför hävdas vara en viktig maktresurs i kampen om inflytande över Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet. Samtidigt kan det vara svårt att avgöra vad som är just 

kampvilja, och framför allt vad som formar den. I det teoretiska avsnittet beskrivs kampviljan 

som ett resultat av de normer och erfarenheter som finns, till exempel i Norrbotten. Min 

undersökning visar att avdelningarna i Norrbotten, framför allt avdelning 12, ständigt är 

aktiva i arbetet för att förändra Sveriges Gruvindustriarbetarförbund och LO i den riktningen 

som de finner önskvärd. Detta kan hävdas tyda på att det i alla fall finns en norm i vissa 

avdelningar i Norrbotten som säger att det är viktigt med kamp för sina krav, såväl mot 

arbetsgivare som mot det egna förbundet. I resultatet resonerar jag även om att Norrbotten är 

avskärmat, både politiskt och geografiskt. Ett tecken på detta är dels att förbundets egna 

tidning Gruvindustriarbetaren i stor utsträckning framför allt rapporterar och koncentrerar sig 

på Mellansverige, dels att avdelningarna i Norrboten försvarar sitt moraliska och ekonomiska 

stöd till tidningen Norrskensflamman med att denna tidning inte bara representerar Sveriges 

Kommunistiska Parti, utan även de norrbottniska arbetarna. Detta kan tyda på att de arbetare 

som var anslutna till Sveriges Gruvindustriarbetarförbund visserligen kände gemenskap med 

andra arbetare inom förbundet, men samtidigt kände sig isolerade från förbundet i och med 

både sitt politiska och geografiska läge. Detta torde bidra till att skapa en kampvilja hos 

avdelningarna i Norrbotten att välja den väg de själv ansåg vara den bästa för sitt område. Att 

kampviljan i undersökningen främst återfinns hos avdelningarna i Norrbotten kan alltså 

kopplas samman med de i övrigt presenterade maktresurserna. Ju mer dessa försköts åt det 

socialdemokratiska hållet, ju mer växer kampviljan hos kommunisterna i Norrbotten för att 

inte bara ta strid mot arbetsgivarna, utan även mot det egna förbundet. 
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8. Slutsatser 

 

Jag har i denna undersökning tittat närmre på vilka fackliga strategier som kommunisterna 

inom Svenska Gruvindustriarbetarförbundet använde sig av, samt hur kommunisternas 

position inom förbundet kom att ändras under perioden 1917-1935. För att förklara detta har 

jag använt mig av en teoretisk kombination bestående av ett maktperspektiv och politisk 

kultur I min undersökning och mitt resultat kommer jag fram till att kommunisternas fackliga 

strategi i stor utsträckning är den samma under hela undersökningsperioden och framför allt 

består av att försöka skapa en opinion mot de dominerande socialdemokraterna i förbundet. 

Liksom den tidigare forskningen framgår det även i undersökningen att kommunisterna väljer 

att avvika från den linje som Komintern förespråkar. Istället för att se socialdemokratin som 

sin största fiende väljer kommunisterna inom Sveriges Gruvindustriarbetarförbund att hålla 

kvar vid sina strategier om enhetsfronter och att verka inom förbundets ramar.  

 

Angående kommunisternas roll inom förbundet går det att dra slutsatsen att kommunisterna 

till största delen hade en tillbakatryckt ställning och att socialdemokraterna inom förbundet 

kontrollerade viktiga maktresurser så som avdelningarna och organisationens utformning. 

Detta syns bland annat i undersökningen genom att socialdemokraterna kan gå emot 

avdelningarnas majoritetsbeslut då minoriteten i avdelningen kommit med klagomål till 

förbundsstyrelsen samt att frågan om en anslutning till Metallindustriarbetarförbudnet ständigt 

bordläggs eller skickas ut på omröstning. En maktresurs som kommunisterna dock besatt var 

kampvilja. Denna maktresurs bygger på den i teorin beskrivna politiska kulturen, vilket 

innebär att kommunisterna i Norrbotten hade erfarenheter och normer som gjorde dessa 

villiga att ständigt ta kamp, både mot arbetsgivare och det egna förbundet. Under perioden 

1925-1929 kom kommunisterna att få en reell makt över förbundet, vilket bland annat märks i 

och med samarbetet med Ryska Gruvarbetarförbundet. Slutsatsen är att detta kunde ske dels 

på grund utav att förbundet generellt var ett radikalt förbund, dels för att kommunisterna hade 

övertygad andra medlemmar i och med sin kampvilja. Således går det att dra slutsatsen att 

socialdemokraterna inom Svenska Gruvindustriarbetarförbudnet kom att ha kontroll över de 

flesta maktresurser under hela undersökningsperioden, medan kommunisterna genom sin 

kampvilja kom att få inflytande under kortare perioder. 
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