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1.1 Inledning 
 

1938 i Saltsjöbaden skrevs vad som just efter denna ort fått sitt namn, Saltsjöbadsavtalet, 

under. Det var ett avtal som satte upp de regler som de underskrivande organisationerna LO 

(Landsorganisationen) och SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) framöver skulle följa i sina 

förhandlingar med varandra. 

Avtalet täcker främst fyra olika områden: förhandlingsordningen, ekonomiska stridsåtgärder 

och samhällsfarliga konflikter, uppsägning av arbetare och arbetsmarknadsnämnden som 

ska vara ett samarbetsorgan. Dessa överenskommelser skulle tillsammans hjälpa till att 

lugna ner den sedan 20-talet instabila arbetsmarknaden. 

Saltsjöbadsavtalet ses som grundstenen i vad vi kallar den svenska modellen, skapade 

principen att arbetsgivare och arbetstagare för en tydlig och civiliserad dialog mellan 

varandra och gör sitt yttersta för att förhindra en konflikt. Och om väl en konflikt utbryter 

har avtalet satt upp tydliga regler för hur man ska bära sig åt. 

Men hur sågs detta avtal av de olika fackförbunden i landet? Var detta något som de ville ha, 

eller ansågs det vara en dålig utveckling? Detta är vad jag vill ta reda på med denna uppsats. 

Även om Saltsjöbadsavtalet har skapat mycket intresse och har haft mycket forskning gjort 

runt sig, är det ingen som just en undersökning av den här utformningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om Saltsjöbadsavtalet faktiskt var ett omtyckt 

projekt eller det var ett koncept som de olika fackförbunden kände var destruktivt för deras 

ändamål. Min frågeställning är: vad tyckte egentligen de olika fackförbunden om 

Saltsjöbadsavtalet vid den tiden det skrevs? Och hur ser deras åsikt ut i jämförelse med 

varandra? 
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1.3 Metod och material 
 

Jag kommer utgå från de olika tidningar som de olika fackförbunden gav ut under denna tid 

för att se hur de olika tidningarna kom att informera sina läsare om avtalet. Eftersom 

förhandlingarna hölls mer eller mindre hemliga kommer jag endast använda mig av tidningar 

som skrivits 1939, med undantag för artikelserier som möjligtvis börjar tidigare, för att få en 

bild av de olika förbundens åsikter och eventuella kommentarer. Jag har valt att bara titta på 

LO- sidan av förhandlingarna för att specifikt få ett arbetarperspektiv. Jag kommer använda 

mig av tidningar från flera fackförbund: Svenska Metallarbetarförbundet (Metallarbetaren), 

Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet (Förbundskamraten), Svenska 

Litografförbundet (Grafia), Svenska Skogsarbetareförbundet (Skogsindustriarbetaren) och 

Svenska Transportarbetareförbundet (Transportarbetaren). 

Jag har valt att använda mig av förbundstidningar då de med stor säkerhet kommer 

representera sitt respektive förbunds position på ett representativt sätt. Att de kan 

representera sitt förbunds åsikter kan man anta eftersom förbundsledning och 

tidningsredaktionen ofta var i samarbete, samt att de inte vill skapa en splittring mellan sitt 

förbunds medlemmar och ledning genom att sprida delad information och åsikter. Det 

tidningar jag har med i mitt urval har jag valt för att få en så nyanserad bild som möjligt, med 

åsikter från olika sidor av debatten. Det är därför viktigt att nämna att det inte finns någon 

kvantitativ aspekt på urvalet som anspelar på debattens olika parters storlek, utan detta är 

en kvalitativ undersökning. Jag har också valt att ha med dessa tidningar då de representerar 

argumenten som förs fram på ett bra sätt och kan därför fungera som representanter av de 

olika åsikter som fanns om avtalet. 

Jag kommer behandla tidningsartiklar som representativt förbundets åsikter, även om de 

inte har någon underskriven författare. De insändare kommer jag hittar kommer jag också 

anse som förbundets ställning eftersom de med säkerhet valt att ha med den i sin tidning då 

den representerar fackets åsikt. Och, som nämnt ovan hade en insändare med fel åsikt 

kunnat skapa bristning mellan ledningen och medlemmarna, vilket tidningen säkerligen inte 

vill göra. 

För att begränsa uppsatsen på en rimlig nivå kommer jag inte dyka djupare i varför 

förbunden tycker olika, om jag skulle göra det skulle det bli ett alldeles för stort projekt, det 
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skulle kunna vara ett arbete för framtiden. Därför kommer jag att hålla denna uppsats till 

vad förbunden tyckte och hur de uttryckte det. Om det är så att det uttrycks i tidningarna 

varför de tycker på ett visst sätt kommer jag ta med det i arbetet, men som nyss nämnt 

kommer jag inte gör någon efterforskning i deras motivationer. 

Bakgrundsinformationen om avtalet är hämtat från Saltsjöbadsavtalet skriven av Ragnar 

Caspersson, Kampen om §23 av Berit Bengtsson och antologin Nya perspektiv på 

Saltsjöbadsavtalet utgiven av Christer Lundh. 

 

1.4 Disposition 
 

Detta arbete kommer börja med en presentation av Saltsjöbadsavtalet så man kan förstå de 

referenser som görs i berättandet av vad som står i materialet. 

En presentation av paragraf 23 kommer därefter göras av samma anledning som 

presentationen av avtalet, då det är en viktig komponent för att förstå arbetsmarknaden på 

1930-talet. 

Därefter kommer själva presentationen av vad som skrevs i tidningarna. Dessa kommer delas 

upp i vad de olika tidningarna ansåg om avtalet. Positiva, negativa och ingen uttryckt 

position. Detta kommer sen följas av en analys av tidningarnas åsikter jämfört med varandra 

och så kommer det undersökas om det finns några samband i fackförbundens åsikter. 

 

2 Paragraf 23 
 

Paragraf 23 har fått sitt namn från att den i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar från 

1905 är den 23:e paragrafen i ordningen. Den lyder: 

arbetsgifvaren har rätt att fritt antaga och afskeda arbetare, att leda och 

fördela arbetet och att begagna arbetare från hvilken förening som helst, 

eller arbetare stående utan förening.1 

                                                           
1 Bengtsson, Berit. (2006)  Kampen mot §23 – Facklig makt vid anställning och avsked I Sverige före 1940. S 15 
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Den har gett arbetsgivaren helt ensidig makt över sina arbetares anställning. Den ger honom 

rätt att utan anledning kunna avskeda en arbetare, samt utan förvarning. Detta var en så 

fundamental del för en arbetsgivare enligt Svenska arbetsgivareföreningens att de krävde att 

alla deras delägare skulle ha med denna paragraf ordagrant i alla sina kollektivavtal.2 

Sedan denna paragraf skapades har det varit en ständig källa för irritation hos 

arbetarförbunden, då det ingiver en väldig osäkerhet hos arbetaren, och ger honom inget 

inflytande över sin arbetsplats. Paragrafen har varit anledningen till många konflikter, men 

SAF har aldrig släppt taget om den. 

Inte förrän Saltsjöbadsavtalet slöt blev det en uppmjukning av paragrafen som behandlas i 

tredje kapitlet av avtalet.  

 

3 Saltsjöbadsavtalet 
 

Förhandlingarna som skulle leda till Saltsjöbadsavtalet, eller också kallat Huvudavtalet, 

började redan i början av 1936, för att samtala om hur arbetsmarknaden kunde förbättras. 

Det första mötet hölls den 22 maj. Där beslöts det att man skulle föra en förutsättningslös 

diskussion, att man inte skulle göra några uttalande till pressen utan kommitténs beslut och 

att de uttalanden som gjordes inte var bindande för någon av de involverande parterna.3 

Det finns många teorier om varför man just skapade en gemensam lösning mellan 

arbetsparterna istället för att låta staten reglera arbetsmarknaden. Eftersom avtalet är en så 

stor och komplex händelsekan jag inte ge en komplett bild av dess bakgrund, men här ges en 

grundläggande bakgrund för motivationen bakom avtalets skapande. De flesta teorier håller 

just detta som en stor faktor till avtalets utförande, att varken arbets- eller arbetsgivarsidan 

ville ha en lagstadgad arbetsmarknad, då de ansåg att det skulle vara det inte skulle gagna 

deras ändamål på ett lika bra sätt som det skulle göra om de själva tog hand om marknaden. 

Både Svenska arbetsgivareföreningens och Landsorganisationens ordförande var överens om 

                                                           
2 Bengtsson, Berit. (2006)  Kampen mot §23 – Facklig makt vid anställning och avsked I Sverige före 1940. S 15 
3 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s s107 
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att det var olämpligt att lagstiftarna ”blandade sig i arbetsmarknadsproblemen” som det 

uttrycks i Casparssons bok.4 

Under 1900-talet fram till att avtalet skapades hade man flera gånger försökt få igenom olika 

lagar för att reglera arbetsmarknaden. Men alla förslag hade röstats ner av riksdagen.5 Det 

har alltid varit en del av partierna sittande i riksdagen som inte gillat de förslag som lagts 

fram. Denna oförmåga att komma överens kan ha varit en av anledningarna att 

arbetsmarknadens parter inte ansåg att staten skulle bland sig i arbetsmarknadsfrågor då de 

ansåg att staten var alldeles för trög för att kunna reglera en så föränderlig del av ekonomin. 

Dessutom hade staten som styrs av ideologier och partitillhörigheter varit en dålig reglerare 

av förhållandet mellan parterna då olika regeringar kan ge fördelar respektive nackdelar till 

en part beroende på vilken politisk ideologi som regerar. 

Enligt Peter A. Swensons uppsats ’Solidaritet mellan klasserna – Storlockouten och 

Saltsjöbadsandan’ hade SAF ett stort incitament att komma fram till en lösning på 

arbetsmarknaden utan statligt inblandande. De var rädda att om staten skulle blanda sig i 

skulle deras starkaste vapen, sympatilockouten, förbjudas. De hade ofta använt denna 

metod att trycka på arbetarrörelsen för att behålla sin rättigheter att obehindrat anställa och 

avskeda arbetare som de vill. Också var sympatilockouten visat sig vara en utmärkt metod 

för att jämna ut löneskillnaden mellan marknadens olika sektorer.6 

Lars Svenssons uppsats ’Saltsjöbaden och världen – Lönebildningens institutioner i en liten 

ekonomi’ berättar om en delning i mellan ”skyddad” och ”konkurrensutsatt” sektor och 

löneskillnadernas utveckling fram till Saltsjöbadsavtalet. Under en lång tid hade den 

skyddade sektorn, det vill säga, industrier som inte producerade för export där ett företags 

vinst inte påverkades lika mycket av arbetarnas löner, haft en stark arbetarorganisation som 

enkelt kunnat förhandla upp sina löner.7 Exempelvis i byggbranschen, som är en skyddad 

sektor, kunde en byggarbetare kräva en högre lön, och arbetsgivaren kunde gå med på det. 

Det som hände var bara att arbetsgivaren höjde sina priser för att ta igen den förlorade 

                                                           
4 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s s94 
5 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s 1-84 
6 Swenson, Peter A. (2009). Solidaritet mellan klasserna – Storlockouten och Saltsjöbadsandan. I Lundh, 
Christer. (red.) Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet. SNS förlag,  s 76 
7 Svensson, Lars. (2009). Saltsjöbaden och världen – Lönebildningens institutioner i en liten öppen ekonomi. I 
Lundh, Christer. (red.) Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet. SNS förlag, s 120-136 
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andel som gick till de förhöjda arbetsutgifterna.8 En konkurrensutsatt sektor, till exempel: 

skogsindustrin, pappersindustrin eller verkstadsindustrin, kunde inte gå efter denna princip 

eftersom de hade konkurrens från utlandet att ta hänsyn till. Hade de på samma sätt höjt 

sina priser hade de tappat kunder, eftersom andra företag kan göra det billigare. På grund av 

detta hade det skapats en stor löneskillnad mellan den skyddade och den konkurrensutsatta 

sektorn. 

Det kommer fram i Swensons uppsats att LO också hade en vilja att behålla 

sympatilockouten tillåten av anledningen att den drev in arbetare i LO-förbund och därmed 

ökade organisationens kraft. Som en bieffekt av detta drevs fler arbetsgivare till SAF som 

svar på att deras arbetare organiserade sig.9 Vilket för båda parter var en positiv effekt. 

Avtalet består av fem kapitel, jag kommer här snabbt gå igenom vad de innehåller och vad 

som är speciellt värt att notera: 

Avtalet börjar med en ingress som lyder: 

Genom efterföljande mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och 

Landsorganisationen i Sverige träffade huvudavtal förbinda sig 

organisationerna att utöva den verksamhet i arbetsmarknadsnämnden och 

vad därmed sammanhänger, som enligt avtalet ankommer på dem, samt 

att verka för att avtalet blir genom fri överenskommelse antaget såsom 

kollektivavtal mellan de till dem tillhörande förbunden. I den mån så sker 

blir avtalet jämväl i övrigt med rättsverkan enligt gällande lag om 

kollektivavtal bindande för Arbetsgivareföreningen och 

Landsorganisationen.10 

 

  

                                                           
8 Swenson, Peter A. (2009). Solidaritet mellan klasserna – Storlockouten och Saltsjöbadsandan. I Lundh, 
Christer. (red.) Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet. SNS förlag, s 58 
9 Swenson, Peter A. (2009). Solidaritet mellan klasserna – Storlockouten och Saltsjöbadsandan. I Lundh, 
Christer. (red.) Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet. SNS förlag, s 76 
10 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s 253 



 
 

9 
 

Kapitel 1. Arbetsmarknadsnämnd 
 

Detta kapitel fastställer att en nämnd ska skapas, den ska bestå av tre ledamöter från var 

organisation, SAF och LO. Nämnden ska handlägga frågor angående arbetsavtal och 

permittering samt huruvida en konflikt kan beröra samhällsviktiga funktioner. Den ska även 

fungera som en skiljenämnd angående parternas användning av ekonomiska stridsmetoder. 

Om skiljenämnden ej kan komma fram till ett beslut kommer den opartiska ordföranden 

avgöra tvisten.11 

 

Kapitel 2. Förhandlingsordning m. m 
 

Detta kapitel fastställer hur man ska gå till väga i behandlingen av arbetsrelaterade mål. Det 

fastställer tidsgränser, samt den ordning man ska ta i behandlingen av ett mål. Om en 

tidsgräns överskrids förlorar denna part sin rätt att tala i frågan.12 

 

Kapitel 3. Uppsägning av arbetsavtal och permittering 
 

Denna del av avtalet behandlar vad arbetsgivaren får göra och inte göra i fråga om 

uppsägning och permittering av anställda. Mest märkvärt här är att arbetare som varit 

anställda minst ett år måste få minst en veckas varsel om sin uppsägning. Arbetsgivaren 

måste också informera den fackansvariga på arbetsplatsen. Om ett avsked behöver ske 

tidigare än den avtalade varseltiden, och det inte kunnat förutses av arbetsgivaren, är detta 

också tillåtet. När fackrepresentanten blir informerad om en uppsägning ska den ta det 

vidare till en nämnd som ska avgöra om uppsägningen är godtagbar. En uppluckring sker 

från dess föregångare, paragraf 23. Också om många arbetare bestämmer sig för att sluta 

samtidigt på ett sätt att det försätter arbetsgivaren i trångmål, kan detta ses som en 

maskerad stridsåtgärd, och arbetsgivaren kan begära att arbetsmarknadsnämnden träder in 

                                                           
11 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s 253-256 
12 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s 256-259 
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för att försöka lösa situationen på ett sätt som inte utsätter arbetsgivare för samma 

påfrestning.13 

 

Kapitel 4. Begränsning av de ekonomiska stridsåtgärderna 
 

Detta kapitel stadgar till stor del skyddet mot den oskyldiga tredje part i en konflikt och vilka 

som räknas som en tredje part.14 Exempelvis är en icke fackansluten arbetare icke inblandad 

i en konflikt, och har därför rätt att arbeta under en strejk och får inte utsättas för några 

fackliga angrepp, som att bli svartlistad. Ett annat exempel kan vara ett café som säljer lunch 

till arbetande arbetare under en konflikt får inte heller utsättas för blockad eller andra 

stridsåtgärder. Kapitlet behandlar också hur stridsåtgärder i familjeföretag får utföras. 

 

Kapitel 5. Behandling av konflikter berörande samhällsviktiga funktioner 
 

Det sista kapitlet fastställer att vid varje konfliktsituation ska arbetsmarknadsnämnden 

utreda hur den kommer påverka det allmänna intresset, samt avgöra hur man ska agera för 

att skydda detta.15 

 

4 Förbundstidningarna 
 

Transportarbetaren 
 

Transportarbetaren har en väldigt negativ bild av det slutna avtalet. Till en nivå som nästan 

kan uppfattas som de inte vill erkänna dess existens. De har endast i sitt första nummer 1939 

gett nyheten en liten artikel långt bak i tidningen på sidan 14 som snabbt medger att ett 

avtal har slutits och sparar ingen tid att fördöma dess innehåll. 

Uppgörelsen mellan L. O. och Svenska Arbetsgivareföreningen har medfört 

stor diskussion och delade meningar om att det förmånliga eller förkastliga 
                                                           
13 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s 259-263 
14 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s 263-268 
15 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s 268-269 
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i den träffade uppgörelsen; som emellertid icke skall träda i tillämpning 

förr än något förbund för egen del förklarar sig villig att acceptera och 

tillämpa dessa bestämmelser efter uppgörelse med motsvarande 

sammanslutning på arbetsgivaresidan. 

Svenska Transportarbetareförbundets styrelse har jämte typograf-, hotell- 

och restaurang-, byggnadsarbetarnas och möjligen några andra 

förbundsledningar, ställt sig avvisande till denna uppgörelse, under 

förmenande av att den lilla, men dock omstridda, förbättringen som 

medgives beträffande tilllämpningen av § 23, icke uppväger de utökade 

förpliktelser som fackföreningsmedlemmarna och deras sammanslutningar 

nödgas ikläda sig. I all synnerhet verkar förpliktelserna mot strejkbrytare 

efter eventuella konflikter synnerligen motbjudande och farlig. Förslaget 

innehåller dessutom flera bestämmelser som från 

transportarbetaresynpunkt måste betraktas som riskabla. 

Att utsända förslaget till omröstning, då icke ens förbundsstyrelsen anser 

sig böra tillstyrka detsamma, kan ej anses vara klokt, varför frågan för vårt 

vidkommande måste bordläggas tills större anledning föreligger för frågans 

dryftande.16 

Denna artikel är minst sagt talande för hur förbundets ställning till avtalet ser ut. De börjar i 

första stycket med att bara ett avtal har slutits och att förbunden inte mot sin vilja behöver 

ansluta sig till det. Och att arbetsgivarens sida också behöver acceptera avtalet. Det är dock 

det andra stycket som nyanserar förbundets ställning. Vilket minst sagt kan tolkas med ord 

som ”motbjudande” och ”farlig” som inte en total brist på godtagande. I sista stycket 

påpekas det att man inte ens kommer ta förslaget vidare för omröstning bland 

medlemmarna eftersom inte ens förbundsstyrelsen tycker det är värt att följa upp. 

Vad denna artikel också saknar helt och hållet är någon sort av motivering till varför 

förbundets ställning ser ut som den gör. Det nämns i artikeln att man anser att fördelarna 

inte uppväger nackdelarna, men detta kan knappast ses som en konkret motivering. Det är 

inte förrän i nästa nummer som en utförlig förklaring skriven av Charles Lindley, Svenska 

                                                           
16 Saltsjöbadsuppgörelsen. Transportarbetaren. nr 1 s 14 
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Transportarbetarförbundets grundare, berättar varför förbundets ställning till avtalet ser ut 

som det gör, och kan därför förklara motivationen till denna mer eller mindre aggressiva 

kommentar som skrevs i ovanstående artikel. 

Han börjar sin artikel med att förklara att avtalets förhandlingar till stor del ligger i LO:s vilja 

genom åren att förändra paragraf 23. Att SAF varje gång LO försökt få en förändring, vägrat 

röra den. Då de anser att ”§ 23 utgjorde en hörnsten i deras organisationsbyggnad. Borttogs 

denna hörnsten skulle byggnaden störta samman.”17  

Därefter går han igenom hela avtalet kapitel för kapitel. Man kommer inte längre än till 

avtalets ingress innan Lindley stöter på det första han är missnöjd med. Han skriver att detta 

nya avtal släpper LO från att behöva stödja de förbund som vägrar att skriva in paragraf 23 i 

sina kollektivavtal, vilket hade beslutats på LO-kongressen 1917. Vidare ser han att avtalet 

gör att LO går ifrån sitt krav att alla anställda ska tillhöra organisationen, vilket med de 

dåvarande höga medlemstalen inte var ett problem, men kunde bli det i händelse av att de 

sjunker för lågt, eller det sker splittring har de avtalade förbunden hamnat i en dålig 

situation.18 

Vidare i kapitel två anmärks det att Arbetsmarknadsnämnden blir den nya högsta instans för 

tvistefrågor mellan arbetare och arbetsgivare. Men på grund av detta försvinner en 

”instansnivå” jämfört den gamla proceduren, för förbund som ansluter sig till huvudavtalet. 

Det uttrycks också en viss oro för Arbetsmarknadsnämndens effektivitet, skribenten är rädd 

att nämnden inte kommer kunna lösa några tvister.19 Antagligen baserar han detta att det är 

ett jämt antal ledamöter i nämnden, förutom vid förutom vid begränsningen av ekonomiska 

stridsmetoder. 

I kapitel två finner han inga anmärkningar förutom på paragraf sju och åtta, som sätter upp 

en tidsram man, om man inte håller, förlorar sin rätt att föra sitt ärende vidare. De sätter 

också upp regler som förbjuder stridsåtgärder i koppling till förhandlingarnas regler. Han 

finner dessa regler motsätter sig förbundets stuvares möjlighet att utföra åtgärder mot 

fartyg.20 

                                                           
17 Lindley, Charles. Fackliga problem. (1939) Transportarbetaren nr 2 s 1 
18 Lindley, Charles. Fackliga problem. (1939) Transportarbetaren nr 2 s 2 
19 Lindley, Charles. Fackliga problem. (1939) Transportarbetaren nr 2 s 3 
20 Lindley, Charles. Fackliga problem. (1939) Transportarbetaren nr 2 s 4 
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I det tredje kapitlet erkänner Lindley att det faktiskt har skett en positiv förändring av 

paragraf 23. Men anser att det var en väldigt dyrköpt förändring då arbetarna har sagt upp 

sig rätten att säga upp sin anställning om det försätter arbetsgivaren i trångmål. Det påpekas 

också att en stor del av arbetarna inom transportförbundet inte kommer få ta del av 

förbättringen som sker eftersom de har en kortare anställningstid än ett år.21 

Detta kapitel, tillsammans med nästföljande, är de kapitel som anses vara de mest, enligt 

Lindley, ”motbjudande”. Den punkter han motsätter sig mest behandlar skyddet mot tredje 

man, förpliktelsen mot strejkbrytare och fridlysningen av familjeföretagarna. Han berättar 

om tidigare lagförslag om tredjemans skydd som röstats ner i riksdagen. Att både högern och 

vänstern röstade emot förslaget då de tyckte från högern att det inte var nog omfattande, 

och från vänstern för att det ansågs inskränka på deras rättigheter i konflikter. Lindley frågar 

sig själv varför LO då skulle gå med på att reglera detta i Saltsjöbadsavtalet. Han får som svar 

att det är för att de vill undvika en lagstiftning. Vilket han bildligt kommenterar ”Alltså, i 

fruktan för döden, begår man självmord.”.22 Vidare anser han att avtalet försvarar 

strejkbrytare alldeles för mycket, och att förbudet mot stridsåtgärd mot strejkbrytare efter 

konflikt kan vara svårt att hålla. Exempelvis om tidigare strejkande arbetare inte vill jobba 

tillsammans med en strejkbrytare. Slutligen angående skyddet mot familjeföretag finns 

anmärkningen att många drosk- och åkeriföretag är familjeföretag, som enligt Lindley, för att 

kunna hålla enhetliga priser, behöver kunna utsättas för påtryckningar. Detta kommer dock 

bli förbjudna enligt avtalet. 

Sista kapitlet, femte, får mycket kritik för sitt väldigt öppna begrepp ”samhällsviktiga 

funktioner” och inte ger någon definition på begreppet, utan i kommentarerna skrivna efter 

kapitlet ger en fortfarande öppen tolkning av vad en konflikt som berör samhällsviktiga 

funktioner är. Tyvärr kan i väldigt många konflikter falla under denna tolkning. Exempelvis 

kan det tolkas som exportindustrier som trä- och metallindustrier ses som samhällsviktiga då 

en konflikt kan skada samhällets ekonomi. Samma sak kan gälla för elektricitet-, gas-, eller 

vattenkonflikter, också olika transportbranscher som frakt eller passagerartrafik kan falla 

under denna beskrivning.23 

                                                           
21 Lindley, Charles. Fackliga problem. (1939) Transportarbetaren nr 2 s 5 
22 Lindley, Charles. Fackliga problem. (1939) Transportarbetaren nr 2 s 7 
23 Lindley, Charles. Fackliga problem. (1939) Transportarbetaren nr 2 s 9 
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Metallarbetaren 
 

Metallarbetaren hade, till motsats från Transportarbetaren, en väldigt positiv syn på det 

nyligen slutna avtalet. De hade nästan samma utformning som Transportarbetaren att 

informera om avtalet också, fast med motsatt budskap, genom att inte skriva särskilt mycket 

om det. De börjar första numret med en förstasida som berättar att ett avtal har förhandlats 

fram och fortsätter sedan med att prisa det, vad det betyder för arbetsrörelsen och 

framtidsandan. Senare i samma nummer på sidan åtta presenteras avtalet med en kort 

bakgrund och en enkel redogörelse för vad avtalet stadgar, med ett uppslag med inklippta 

bilder på deltagande personer i förhandlingarna. Detta ansåg tidningen var nog skrivit om 

detta ämne.  

Redan i första stycket på första sidan i årets första nummer 1939 kan man tydligt avläsa 

förbundets ställning till avtalet. 

I fråga om dagens diskussionsämne, som gäller huvudavtalet, kan man 

göra en märklig iakttagelse. Det visar sig att de, som utger sig för att vara 

radikala och påstår sig kämpa för arbetarklassens bästa, i grunden intar en 

konservativ ställning, under det att de, som utpekas som reaktionärer och 

beskylles för diktatursträvanden, faktiskt är framstegsfolk.24 

Man påtrycker att det uppstår en paradox när avtalets motståndare säger sig vara 

progressiva och för arbetarnas bästa när de motsätter sig avtalet. Metall menar att tiderna 

har förändrats på det sättet att det inte längre är konstruktivt att arbetare och arbetsgivare 

motarbetar varandra, utan för att man ska vara progressiv och jobba för arbetarens bästa, 

måste man komma över ens med sin motpart och vara beredd att kompromissa med den. 

Vidare menar de att motståndarna till avtalet, som ser sig själva som progressiva, genom att 

motsäga sig avtalet intar en konservativ ställning, då de inte är villiga att släppa sin gamla roll 

som konfliktorganisationer och lägga ner sina vapen för att ta steget in i framtiden. Istället 

uttrycker de sig att LO med sitt avtal, går i den, vad metall menar är den gamla, konservativa 

riktningen. Att avtalets motståndare refererar till diktatursträvan, menar de att 

arbetsmarknadsnämnden lägger för stor makt i ett få antal människor, samt den 

centralisering av LO:s förbund som ett anslutande till avtalet skulle innebära. 
                                                           
24  Stenblom, Adolf. Praktisk monodism. (1939) Metallarbetaren. nr 1 s 1 
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Metall anser att fackrörelsen måste utvecklas från sin tidigare form. ”[det] är inte längre en 

rörelse som i främsta rummet tror sig vinna framgångar med resolutionsfabrikation och med 

större eller mindre strejkaktioner – även om strejken som yttersta påtryckning icke får 

förbises. Det är istället en rörelse, där man ofta lugnt och sansat diskuterar, konfererar och 

förhandlar i avsikt att ernå vad man eftertraktar.”25 Man anser att fackrörelsen måste växa 

upp, den måste utvecklas från sina rötter, och bli en civiliserad organisation som förstår att 

man inte kan få allt. Men också att arbetare och arbetsgivare är beroende av varandra, har 

samma målsättning, och är därför inte se varandra som fiender. Utan som partners. 

Metallarbetaren avslutar sin summariska beskrivning av vad avtalet innehåller med att säga 

att de hoppas LO ger ut någon form av information till arbetaren för att klarlägga den 

dimbildning som skapats kring avtalet av ”skadegörarpressen”.  

Inte förrän i nummer fyra omnämns det igen, då de bestämde att skriva ut hela avtalet i 

fullskrift eftersom det hade visat sig att många var intresserade av vad det stod och önskade 

att få det tryckt.  

 

Skogsindustriarbetaren 
 

Skogsindustriarbetaren behandlar Saltsjöbadsavtalet till en del subjektivt, med positiva 

tendenser, men de har en lugn och sansad ton som inte uttrycker några starka känslor. De 

lyfter endast fram aspekter som anses vara bra med det, och förlåter de som skulle kunna 

vara bättre, samtidigt som de försöker vända på det för att få det att låta så bra som möjligt. 

Även om ämnet behandlas objektivt kan märker man att förbundet anser att det är en 

förändring som är önskvärd. Likt Metall finns det en vilja att utveckla arbetsmarknaden till 

en mer diskuterande och förhandlande, och därmed också mer stabil, organisation. De inser 

fördelen med att arbetsmarknaden fungerar så mjukt som möjligt och är villiga att 

kompromissa med arbetsgivarna för att uppnå detta.26 

Efter denna inledande artikel har tidningen tryckt hela avtalet ordagrant på nästkommande 

sidor. 

                                                           
25  Stenblom, Adolf. Praktisk monodism. (1939) Metallarbetaren. nr 1 s 1 
26 En principdeklaration. (1939) Skogsindustriarbetaren. nr1 s 3-4 
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Sidan elva samma nummer har en krönika skriven av namnteckningen: Bläckstadius som 

nyanserar förbundets attityd på ett utmärkt sätt 

VÄNNER INOM MINDRE SEKTIONER av arbetarrörelsen vägra ta emot 

nyårsgåvan från Saltsjöbaden. De älska full frihet att starta ett litet krig då 

och då. I överensstämmelse härmed kalla de avtalsförslaget tvångströja. Ni 

tycker förstås att begreppet passar illa i detta sammanhang. Jag har helt 

naturligt en helt avvikande mening. Man kan kalla förslaget erfarenhetens 

tvångströja. Erfarenheten är en sträng uppfostrare och här föreligger en 

produkt av uppfostran. Vad har det inte kostat oss att nå hit. När vi 

startade, såg det helt annorlunda ut. Arbetsgivarna voro dåligt uppfostrade 

och hade egendomlig motvilja till resonemang med arbetare. De röt hellre 

än de uttryckte sig som gentlemän! Fick man audiens på patrons kontor 

utvecklade sig ungefär följande dialog:  

– Gillar ni inte arbetet? 

– Åjo, men vi hade tänkt… 

– Trivs ni inte, kan ni söka bättre på annat håll. Jag reder mig nog ändå… 

det finns andra som spekulerar… så ni kan gå om ni har lust. 

Skriv upp ni unga, att vi gick! Ibland många, många mil. Vi gick och vi svalt 

för att hävda os. Vi hade vi hade inte någon annan möjlighet. Så det var 

ofta mera frågan om att rädda sin mänsklighet än att öka avlöningen. Med 

den fick det ibland gå hur det ville bara vi kunde hålla anden brinnande och 

känna oss som människor. Den spontana strejken gav oss fattiga stackare 

ett ord med i laget och frälste våra själar från det fullständiga beroendets 

nesa, från slavstämpeln till nordisk hjässa. Upprorets vind smekte våra 

själar och höll själadöden på avstånd och därför lever den socialistiska 

anden i världen… 

MEN NYA ÅR GAV NYA SEDER och den fackliga rörelsen växte snabbare än 

vi tänkt oss. Med dess växt rensas den proletära mindervärdighetskänslan 

ur våra själar. Den fackligt organiserade arbetaren känner sitt värde och 
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uppträder som en medborgare han reser krav och hävdar meningar utan 

fruktan. Den fackliga sammanslutningen ger inte bara styrka utåt utan 

även inåt. Så har fackrörelsen blivit en läckande och fostrande kraft i 

samhället. Den inger respekt på olika sätt. Nyhetspressens hovnarr ha 

inställt sina flabberier om fackföreningsrörelsen. Till och med Aftonbladet 

hovnarr behandlar den med respekt, om ock med överlägsen okunnighet. 

Vid förhandlingsbordet har arbetaren sin plats på samma nivå som 

arbetsgivaren och bådas hattar hänga på samma krok i korridoren. Ingen 

ohörd träl står längre och tummar sliten mössa vid dörren… kan de unga 

förstå vad som i själva verket inträffat? 

DEMONSTRERANDETS TID är förbi och vi böra vara mogna för 

överläggningar, för samarbete. Den andra vägen är inte mycket att bygga 

på. Så länge jag minns tillbaka har man sökt tillkämpa sig en plats i solen 

genom att slå varandra på käften. Om ni öppnar ögonen så ser ni 

resultatet: En värld i trasor och grovkalibriga kanoner. Dit hade vi aldrig 

kommit om vi talat med varandra. Vi hade ett tillfälle i Versailles. Men vi 

fick lov att lufta vårt hat även då, och nu står vi där och kan inte annat. 

[…]27 

Han börjar med att adressera kritiken avtalet har fått från vissa håll. Som anser att avtalet 

hämmar fackrörelsens utövande genom att kalla det en tvångströja. Därefter sätter 

skribenten att förklara för oppositionen att deras syn på fackrörelsen är förlegad och 

reaktionär. Detta gör han genom att berätta hur det såg ut förr i tiden för arbetarna som var 

helt utan rättigheter och gick ut i konflikt bara för att hävda sig för världen och visa att man 

inte är en slav. Gradvis ökar arbetarens rättigheter och hans status ökar. Nu helt plötsligt är 

han en jämlike med sin arbetsgivare, han behandlas som en människa nu. Men fortfarande 

är fackrörelsen i det stadium då arbetarna inte hade några rättigheter. Därför anser 

författaren att Saltsjöbadsavtalet är så viktigt. Det är nästa steg i utvecklingen för 

fackrörelsen, som äntligen kan komma ifatt sin omvärld. Men nu när fackrörelsen inte längre 

ska vara ett barn, kan det inte heller bete sig som ett. Det måste växa upp, och då måste 

man begränsa sig och ändra sättet man verkar på. I denna uppväxtprocess måste 

                                                           
27 Bläckstadius. Krig eller samarbete. (1939) Skogsindustriarbetaren. nr 1 s 11 
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arbetsorganisationerna sluta se varandra som fiender, och börja samarbeta med varandra 

för att gå framåt tillsammans. Istället för att hela tiden försöka sätta krokben för varandra 

för att få ett övertag över den andra. När man är en ”vuxen” fackrörelse måste man 

kontrollerna sig själv genom att sätta regler och ta hänsyn till andra, därför måste man sätta 

på sig tvångströjan.  

I fjärde numret skrivs en lång artikel som handlar om paragraf 23:s historia genom den 

svenska fackrörelsen, där artikeln avslutar med att proklamera att uppluckringen av denna 

paragraf är den största vinsten för arbetsförbunden.28 

 

Förbundskamraten 
 

Förbundskamraten som är Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets förbundstidning, på 

första sidan i första numret 1939 släpper de nyheten om att Saltsjöbadsavtalet skrivits på av 

LO och SAF. De har även några sidor in hela avtalet tryckt ordagrant för sina läsare. I denna 

första artikel går de koncist igenom vad avtalet innehåller. De är inte heller långsamma med 

att kritisera de som har sina tvivel på avtalet med kommentarer som ”De kommunistiska 

diktatursträvarna ha bekymmer för fackföreningsrörelsens rörelsefrihet, de s. k. 

socialisternas huvudorgan Folkets Dagblad – som ju numer kan misstänkas tjäna vilka 

syftemål som helst utom arbetarrörelsens”29. Samtidigt som artikeln uttrycker en positiv 

hållning till avtalet, är den ändå skriven på ett objektivt sätt. Artikeln försöker inte, förutom 

på utvalda ställen, övertyga sin läsare om dess godhet, utan lägger upp diskreta argument till 

de delar som kan behöva en extra knuff för att läsaren ska inte ska avskriva ett kapitel bara 

för att det inte säger exakt vad en arbetare hade velat. Delen som behandlar kapitel tre: 

[kapitel 3] innebär en uppluckring av den s. k. § 23. Som framhålles i 

kommitténs allmänna motivering är denna fråga en bland de 

arbetsmarknadsfrågor, i vilka det synts kommittén vara av särskild vikt att 

främja en avspänning.  

                                                           
28 Bergman, Sven. Paragraf 23. (1939) Skogsindustriarbetaren. nr 4 s 1-3 
29 m, g-. Arbetsmarknadens organisationer och samhället. (1939) Förbundskamraten. nr 1 s 1 
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Genom § 23 var arbetsgivaren befriad t. o. m. från skyldigheten att 

motivera avskedanden. Han behövde icke heller gå med på förhandlingar i 

detta avseende om han inte ville. Även om § 23 i regel icke missbrukades, 

alstrade den dock hos arbetarna en känsla av olust och rättslöshet på 

arbetsplatserna.30 

Skribenten försöker lyfta fram vad man tjänar på avtalet, för att motverka att läsaren blir 

upprörd över att avtalet inte innehåller exakt det som en arbetare skulle önska sig. Han gör 

det genom att berätta hur dåligt det var innan och att man ska vara glad över de framsteg 

som gjorts. Liknande vad Bläckstadius skrev i Skogsindustriarbetaren. 

I de nästföljande sex nummer har de en artikelserie som utförligt och objektivt beskriver 

bakgrunden och innebörden av avtalet, för att klargöra alla missuppfattningar och negativa 

bilder av avtalets innebörd. Ett kapitel per nummer.31 

Förbundskamraten är också en tidning som aktivt försvarar avtalet mot opponerande press, 

ibland ganska aggressivt. Redan i första numret har de lagt ut en artikel som kommenterar 

den ”syndikalistiska och kommunistiskt-socialistiska pressen” för dess fördömande av avtalet 

innan det ens har offentliggjorts. Skribenten förbarmar sig över att de inte ens gett avtalet 

en chans. Han fortsätter sedan med att attackera Svensk Typograftidning som är starka 

motståndare till avtalet, och hånar dem för deras ignorans till utveckling.32 

I nästnästa nummer, tredje, är det dags igen. Denna gång är det Folkets Dagblad som 

attackeras. Skribenten påstår att ”oppositionens krutlager” i stort sett är slut. I vilket han 

menar att oppositionens argument och anklagelser, allihop har blivit motbevisade. Men att 

det fortfarande är en tidning som vägrar ge sig. Till den grad att  

I vår tidning har vi varit fräcka nog att i anledning av F. D:s negativa 

inställning till huvudavtalet vågat sätta tvivelsmål huruvida F. D. verkligen 

kan anses tjäna arbetarrörelsens intressen. Man får gärna sådana 

misstankar när man ser en tidning dag ut och dag in företräda en i alla 

stycken oppositionell och misstänkliggörande inställning till allt vad den 

svenska politiska och fackliga arbetarrörelsens ansvariga ledare och 
                                                           
30 m, g-. Arbetsmarknadens organisationer och samhället. (1939) Förbundskamraten. nr 1 s 1-2 
31Förbundskamraten. (1939). nr 2-6 s 3, 8,8,7,7 
32m, g-. Arbetsmarknadens organisationer och samhället. (1939) Förbundskamraten. nr 1 s 10 
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talesmän, press och institutioner har att anföra i dagens betydelsefulla 

frågor. 

Detta kan bara ses som en attack i huvudavtalets namn mot dess opposition. Att 

Förbundskamraten och därmed är helt och hållet övertygade om avtalets godhet. Detta 

känns som en väldigt stark entusiasm fastän Grov- och Fabriksarbetareförbundets egna 

ordförande Ernst Falk, i Ragnar Casperssons ord:  

Han sade sig icke väntat annat än ett magert resultat av förhandlingarna. 

Denne hans misstanke hade bekräftats i det företedda dokumentet, men, 

underströk han, det finns ju ingenting som ställer förbunden i sämre skick 

situation än förut. Ingen berövas sin strejkrätt. Fredliga uppgörelser var 

önskvärda och gynnades måhända av förslaget. I fråga om § 23 var det 

”obestridligt, att däri ligger en förbättring”. När det gällde representation i 

den lagstiftande församlingen fick man kanske påminna sig att den kunde 

ändras. Därest förslaget nu avvisades skulle regeringen utan tvivel ”känna 

sig tvingad att framlägga förslag till lag”. Falk vill därför rekomendera 

förslagets antagande.33 

Även om han inte visade samma entusiasm som sitt förbunds tidning, betyder inte det att 

tidningens entusiasm inte är berättigad. Falk har uttryckt att avtalet är en positiv utveckling, 

inte jättemycket, men något positiv. Och definitivt värd att antaga. Viket också tidningen gör, 

för det andra alternativet är inte något förbundet vill ha. Alltså är avtalet värt att kämpa för. 

Efter tidningens artikelserie som behandlar avtalets kapitel individuellt, bestämmer de sig 

för att ta upp några godbitar av fackpressen som varit i luften angående huvudavtalet.34 

 

Grafia 
 

Grafia är facktidningen för Svenska Litografförbundet. Denna tidning uttrycker sig inte i 

någon form officiellt vad de anser om avtalet. Istället har de valt att publicera en artikelserie 

där två olika skribenter håller en diskussion med varandra. Det är inte förrän i nummer sju 

                                                           
33Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. s 189-190 
34Ellve. (1939) Likt och olikt om huvudavtalet. Förbundskamraten. nr 7 s 6-7 
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som serien får namnet ”Huvudavtalet” och handlar huvudsakligen om avtalet. Innan dess 

hette serien ”Föreningarnas demokrati” och endast omnämner avtalet. Seriens skribenter 

går under beteckningarna: E. s-g och Tore Eriksson, där E. s-g har åsikten att 

fackföreningarna ska vara fria och man ska inte kompromissa med den friheten, skribenten 

är kritisk till huvudavtalet. Tore Eriksson intar däremot en försvarande ställning till avtalet 

och tycker det är ett steg in i framtiden.  

Under den tidigare delen av serien börjar i nummer tolv 1938, men nämner bara 

Saltsjöbadsavtalet förbigående, mest i kontext om hur man skulle besluta antaga avtalet, full 

demokrati eller representativ. Det är tankar om demokratin inom förbunden som är 

huvudämnet.35 

Den senare delen, som börjar i nummer 7, börjar att på riktigt behandla det nu inte, 

eftersom det utges ett nummer i månaden, längre så nya avtalet. Tore börjar med en 

genomgång av de punkter han anser vara viktiga. Han belyser avtalet som en förändring i 

positiv riktning, han på påpekar dock att han inte kommer höja det till skyarna, men att det 

är bättre än vad de hade innan.36 

E. s-g svarar med sin kritik: det medges att arbetsmarknadsnämnden inte skulle ha 

diktatorisk makt, som tidigare trott i press, utan var av en mer rådgivande karaktär. Men, 

påpekar skribenten, i bedömmande av ekonomiska stridsåtgärder har den en bedömmande 

rätt, vilket kan ses som en diktatorisk makt. Vilket kommer påverka flera förbund på ett 

negativt sett. Speciellt de som arbetar inom en bransch där en konflikt ofta kan bedömas 

vara skadande av samhällets intresse. Angående kapitel två, anses det vara alldeles för 

invecklat för att folk ska bry sig om att föra ett ärende vidare eller råka bryta mot någon av 

stadgarna, vilket resulterar i ett straff. Kapitel tre ses snarare som ett bakslag då det 

tillintetgör allt tidigare arbete för att mot verka paragraf 23. Istället är kapitel tre en manual 

för arbetsgivare som visar hur man ska använda paragraf 23 utan att åka fast. I kapitel fyra 

anses det endast vara arbetarsidan som givit något, utan att ta emot någonting från 

arbetsgivarsidan. En dålig kompromiss. Det påpekas också att arbetsmarknadsnämnden har 

rätt att förbjuda arbetare att säga upp sig, vilket ses som en stor fördel för arbetsgivaren. 

Och att tredje mans rätt till neutralitet försämrar fackets styrka i en konflikt. Vidare fruktar E. 

                                                           
35 Facklig demokrati, (1938-1939) Grafia nr 12 1938- nr 6 1939 
36 Eriksson, Tore. (1939) Grafia nr 7 s 4 
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s-g att kapitel fem kommer användas som en stridsmetod, ex: en arbetsgivare vill ta slut på 

en strejk och kan därför utnyttja arbetsmarknadsnämndens möjlighet att bedöma en konflikt 

samhällsfarlig. Skribenten anser att det hade varit bättre med att detta var lagstadgat 

eftersom det hade varit en konkret bestämmelse om vad som är samhällsfarligt och vad som 

inte är.37 

Tore svarar med att de flesta påståenden som görs är överdrivna eller feltolkningar. Han 

påpekar också att tredje man skydd redan är något som fackförbunden redan innan avtalet 

har arbetat för. Vidare svarar han på påståendet att kapitel tre i princip är paragraf 23 med 

att det är så det går när en part vill ha den med en annan inte vill, man får kompromissa. Han 

avvisar anklagelsen att arbetsmarknadsnämnden kan förbjuda någon att säga upp sig och 

tillägger att det är olagligt att förbjuda någon att inte jobba. Men att de kan hindra många 

arbetare att säga upp sig samtidigt om det försätter arbetsgivaren i trångmål, men att denna 

rätt har redan arbetsdomstolen sedan länge. Att en arbetsgivare kan motverka en konflikt 

genom att få arbetsmarknadsnämnden att bedöma den samhällsfarlig avvisar han också med 

att nämnden måste fortfarande besluta att den är samhällsfarlig. Och om nämnden behöver 

ta in en opartisk ordförande och ge den ”diktatorisk makt” är ett bevis på att nämnden har 

misslyckats, vilket är något som den med säkerhet kommer jobba hårt för att undvika.38 

E. s-g:s svar, som också är det sista i serien, deklarerar skribenten sin icke tro på avtalet. Han 

anser att det är onödigt eftersom det inte varken kommer fungera, eller förbättra på något 

sätt, speciellt inte för arbetarna. Att detta samarbetsprojekt inte kommer bringa någon frukt 

då ingen av parterna är, och i arbetarnas fall, ska vara, villiga att kompromissa. Han tror att 

arbetsmarknadsnämnden kommer agera precis som arbetsdomstolen, och är därför en 

överflödig instans.39 

Grafia har varken tryckt avtalet ordagrant eller i någon form av förklaring av dess innehåll. 

Men den metod de valde, att ha en debatt istället ger en väldig nyanserad bild. Som inte tar 

upp onödiga element av avtalet, utan diskuterar de delar som är värda att diskutera. Det 

besvarar även möjliga frågeställningar en läsare kan efter att ha läst vad som står i avtalet. 

Det visar också en stor tillit till sina läsare genom att själv låta dem bestämma sin åsikt. Vilket 

                                                           
37 S-g, E. (1939) Grafia nr 8-9 s 4-5 
38 Eriksson, Tore. (1939) Grafia nr 10 s 6-7 
39 S-g, E. (1939) Grafia nr 11 s 2 
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hänger ihop väldig nära den debatt om facklig demokrati som hölls tidigare på året som 

också kan kopplas till den samhörighet och artighet som framhålls i artiklarna. Skribenterna 

är noga med att vara artiga till varandra och kallar ofta varandra saker som vän, kamrat och 

kollega. De verkar varit angelägna att inte verka som de försökte lura sina medlemmar eller 

försköna avtalet. Men på grund av denna metod kan man inte heller avläsa vad 

fackförbundet ansåg om avtalet. 

 

5 Analys 
 

Vad alla tidningar har gemensamt är att ingen av dem behandlar nyheten om 

Saltsjöbadsavtalet som en jättehändelse. Majoriteten håller sig endast till att informera att 

ett avtal har slutits, och vad det innehåller. Det finns dock en trend mellan de tidningar som 

anser avtalet som en bra utveckling, de alla har händelsen på sin förstasida, med litet 

undantag för Skogsindustriarbetaren som hade nyheten på sidan 3. En annan trend som 

finns mellan de som gillade avtalet är att de var de enda som publicerade hela avtalet 

ordagrant. Man skulle kunna tänka sig att det var eftersom de räknade med att deras 

förbund skulle ansluta sig till det kände man att det var viktigt att läsaren kände till vad som 

stod i det. Dock passar inte Metallarbetaren in i denna bild då de inte publicerade avtalet 

förrän läsare hade bett om att få med det i tidningen. 

Transportarbetaren, som inte tyckte huvudavtalet var något bra, behandlade istället ämnet 

med tillbakahållsamhet då de endast skrev en kort artikel som kungjorde att ett avtal har 

slutits och att det absolut inte var ett bra avtal som deras fackförbund inte hade intresse att 

ansluta sig till. Det var inte förrän i nästa nummer (en månad senare) som de valde att ge 

sina läsare en utförlig motivering till varför de ansåg som de gjorde. Kanske var det så att 

tidningen behövde mer tid att skriva den mer utvecklade förklaringen. Men samtidigt kan 

man tycka att det är en så viktig händelse att man tar sig tid och jobbar över för att hinna 

skriva sin artikel så den kan publiceras så snabbt som möjligt. 

Grafia är ett undantag för tidningarna då de inte över huvud taget publicerade något som 

kunde berätta fackförbundets ställning till avtalet.  
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Kanske var det så att förbundstidningarna inte kände att de behövde skriva så mycket 

eftersom det skrevs så mycket i dagspressen om avtalet redan.40 Tidningarna gavs ut cirka 

engång i månaden (undantag Metallarbetaren som gavs ut varje vecka) viket inte är en 

särskilt bra plattform att hålla en diskussion på som det nämns i en av artiklarna i Grafia.41  

Peter A. Swenson nämner i sin uppsats att det endast var byggnadsfacket inom LO som 

ogillade huvudavtalet42, men enligt den undersökning jag har gjort har det visat sig att det 

fanns ytterligare fack som hörde till den skaran, däribland: typograf- och transportfacken.43 

Men om man sätter in de fack som uttryckt en ställning i den modell, som behandlas i 

samma uppsats, med skyddade och konkurrensutsatta sektorer stämmer det över ens med 

vad jag kommit fram till. Litograferna kan jag tyvärr inte sätta i något fack eftersom de inte 

uttryckte någon ställning till avtalet i sin tidning. På grund av detta kan man inte med 

säkerhet bekräfta denna indelning, eftersom litograferna inte kan sättas in i något fack kan 

de lika gärna stödja som fälla denna teori. 

Båda sidor i denna debatt har haft samma argument oavsett tidning. De positiva har 

gemensamt haft uppfattningen att detta avtalet är fackrörelsens chans att ta steget in i 

framtiden. Även har de alla samma uppfattning om att dåtidens fackrörelse är förlegad. 

Deras motståndare visar en slags rädsla för vad avtalet kan innebära. Istället för att se ett 

steg in i framtiden med samarbete istället för kamp, skrämmer dem på det sättet att 

arbetarrörelsen ska förlora sin makt. Detta synsätt är vad som gör dem konservativa jämfört 

med de positivt inställda förbunden.  

Det är just vänstersympatisörer som är motståndarna då det går helt emot deras socialistiska 

ideologi att samarbeta med kapitalet, som är, och alltid kommer vara ”fienden”. Om dessa 

parter börjar samarbeta finns det inte längre någon klasskamp. 

Båda motståndarna till avtalet i det material jag tagit del av, Transportarbetaren samt E. s-g, 

har båda haft uppfattningen att arbetsmarknadsnämnden har makt att tvinga arbetare att 

arbeta på en viss arbetsplats. Dom är inte helt fel, med tanken på de stadgar som fastställer 

                                                           
40 Casparsson, Ragnar. (1966) Saltsjöbadsavtalet I historisk belysning. Stockholm: Tidens förlag. S. 196-212 
41 Facklig demokrati. Grafia, (1939). Nr 1. S. 2 
42 Swenson, Peter A. (2009). Solidaritet mellan klasserna – Storlockouten och Saltsjöbadsandan. I Lundh, 
Christer. (red.) Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet. SNS förlag, s 69 
43 Saltsjöbadsuppgörelsen. Transportarbetaren. (1939)  Nr 1, s 14 
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att nämnden kan hålla kvar arbetare om de misstänker en ”dold stridsåtgärd”, visar det ändå 

på deras fasta tro på frihet och demokrati. 

 

6 Slutsats 
 

Nu till delen då jag ska försöka svara på de frågor jag ställt inför den här undersökningen. 

Vad tyckte de olika fackförbunden om Saltsjöbadsavtalet, när det skrevs? Och hur ser deras 

åsikter ut i jämförelse ut med varandra? 

I det urvalet jag har gjort fanns det tre stycken som uttryckte positiv attityd till avtalet, Grov- 

och Fabriksarbetareförbundet, Metallarbetareförbundet och 

Skogsindustriarbetareförbundet. Det fanns ett förbund som uttryckte negativt, 

Transportarbetareförbundet, och ett som inte hade någon åsikt skriven i sin tidning, 

Litografförbundet. 

Det fanns ett antal gemensamma nämnare när det kom till förbundens motiveringar till sin 

inställning. De positiva tyckte att fackrörelsen hade kommit till den gränsen då det inte 

längre lönar sig att söka konflikt för att göra sin röst hörd. De har insett att alla tjänar på att 

undvika konflikter, även om det skulle innebära att samarbeta, vilket var den metod de ville 

använda för att utvecklas. Man ansåg att kompromiss var bättre än konflikt på konflikt som 

inte ledde någon vart och bara gjorde båda organisationerna svagare. 

Det fanns bara ett förbund som var negativt, men i Grafia var en av skribenterna, E. s-g, 

negativt inställd till avtalet. Och eftersom han är av ett annat förbund än Transport, kan man 

jämföra deras motiveringar som om de var olika fackföreningar, bara att den ena inte 

representerar något förbund. Bland de negativa kunde man se att båda var oroliga över den 

centralisering som skulle ske i och med avtalet, det vill säga, minskandet av förbundens 

autonomi, deras frihet, deras demokrati. De var också skeptiska till den lilla förändring 

kapitel tre gjorde på den föregående paragraf 23. Vilket fick dem att anse att det var en 

väldigt dyrköpt förändring. Speciellt när det skulle bli en sådan skarp restriktion av vad man 

fick och inte fick göra i en konflikt, samt att tack vare arbetsmarknadsnämnden förlorar 

facken en stor del av kontrollen över sitt främsta vapen, strejken. 
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