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När Daco (De anställdas centralor-
ganisation) såg dagens ljus 1931
var det en händelse av historisk be-
tydelse. Och kanske inte bara för
Sveriges del, utan även i ett vidare
perspektiv. Som bekant varierar an-
delen löntagare som är med i fack-
et kraftigt mellan olika länder. All-
ra störst skillnader finner man hos
privatanställda tjänstemän, dvs just
de grupper som Daco rekryterade.
Under sitt första decennium bi-
drog Daco på flera sätt till att Sve-
rige fick en internationellt mycket
hög facklig organisationsgrad. För-
utom den framgångsrika kampen
för 1936 års lag om förenings- och
förhandlingsrätt spelade Daco en
framträdande roll vid tillkomsten
av HTF 1937. 

Den här artikeln är en utvidgad
och omarbetad version av ett inled-
ande föredrag som jag ombads hålla
vid det seminarium om Finn Berg-
strands avhandling som TCO och
TAM-Arkiv anordnade den 14 okt.
och som berörs på annan plats i det-
ta nummer. Artikeln är likväl för-
kortad, den fullständiga versionen
finns dels på TAM-Arkivs hemsida
(www.tam-arkiv.se) och på min
egen.

Privattjänstemannaförbundens
numerära och fackliga utveckling
Först görs en kort tillbakablick till
förra sekelskiftet. I tabell 1 redovisas
vilka tjänstemannaföreningar som
var stora nog för att hamna på lis-
tan över Sveriges 40 största fackför-
bund år 1900. Av tabell 2 framgår
att en hel del omkastningar ägt
rum tjugo år senare. Bland privat-
tjänstemännen dominerade då för-

bunden för bankmän, arbetsledare
och kontorister. Medlemstillväxt
och facklig utveckling är dock inte
samma sak. Som vi skall se variera-
de graden av facklig orientering
starkt mellan tjänstemannaorgani-
sationerna. De största var inte alltid
de mest fackliga.

Känslig mellanställning
Till skillnad från inom den statliga
sektorn förekom ingen lagstiftning
som begränsade de privatanställda
tjänstemännens fackliga repertoar,
t ex när det gällde rätten att strejka.
Begränsningarna låg istället hos
tjänstemännen själva och i deras
känsliga mellanställning mellan ar-
betare och arbetsgivare. Inte sällan
uppfattades tjänstemännen som ar-
betsgivarnas ”förtroendemän”. Ar-
betsledare och befälspersoner upp-
levde efterhand sin position i före-
tagen som allt mer problematisk.
Det var en bidragande orsak till
Fartygsbefälsföreningens bildande
1907. Under 1910-talet kände ar-
betsledarna det allt mer besvärande
att tvingas uppträda som arbetsgiv-
arnas allierade under arbetskonflik-
ter. Önskemålet att distansera sig
från arbetsgivarsidan, den s k neut-
ralitetsfrågan, blev i själva verket en
av arbetsledarnas viktigaste fackliga
frågor under lång tid framåt.

Även avståndet till arbetarklas-
sen ansågs viktigt att markera. Ut-
vecklingen efter första världskrigets
utbrott inbjöd till jämförelser mel-
lan arbetare och tjänstemän. Det
blev något av en chock för tjänste-
männen när deras reallöner utveck-
lades avsevärt sämre än arbetarnas.
Dessutom visade sig arbetsgivarna

oförstående inför den uppkomna
situationen. För inte så få fackligt
aktiva på tjänstemannasidan fram-
stod LO-förbunden som en beund-
ransvärd förebild. Samtidigt var
man mycket noga med att i ord ta
avstånd från arbetarfacken och de-
ras metoder. I praktiskt handlande
var klyftan ofta betydligt mindre än
i retoriken. Som vi skall se hade
fram till 1920-talets början ett an-
tal tjänstemannaförbund redan del-
tagit i strejker eller övervägt att gri-
pa till strejkvapnet.  

Fackförbund eller inte?
Det kan ändå ifrågasättas om flera
av tjänstemannaorganisationerna
omkring 1920 verkligen fungerade
som fackföreningar. Det gäller även
om man använder en ganska bred
definition på fackliga organisatio-
ner där uppnådd förhandlingsrätt
eller beredskap att strejka inte är
absoluta krav. I fokus står förhand-
lingar om löner, allmänna anställ-
ningsvillkor mm eller åtminstone
att man aktivt går in för att få för-
handlingsrätt. Det skulle dröja
många år innan det kom upp på
kontoristföreningarnas dagordning.
Det hindrade dem inte från att
söka tillvarata medlemmarnas in-
tressen på andra sätt, t ex genom
lobbying och opinionsbildning. 

Om vi begränsar oss till för-
handlingar om löner mm framträ-
der flera handlingsalternativ, varav
de båda första här betecknas som
fackliga: 
1) Förhandlingar äger rum om kol-

lektivavtal eller ”normalkon-
trakt”. Normalkontrakt är till
skillnad från kollektivavtal inte

Privattjänstemännens fackliga 
organisationsmiljö 1880-1930 

Av Anders Kjellberg
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bindande, utan istället en re-
kommendation som företagen
uppmanas följa.

2) Inga förhandlingar förekommer,
men målet är att få till stånd så-
dana, eventuellt med hjälp av
lagstiftning om förenings- och
förhandlingsrätt. 

3) Förhandlingar avvisas som en
uppgift för organisationen. Möj-
ligen kan man tänka sig att
vördsamt vädja till arbetsgivar-
en. Löner och anställningsvill-
kor ses framför som  en angelä-
genhet för den enskilde indivi-
den och dennes arbetsgivare. 

4) Lagstiftning om minimilöner
och allmänna anställningsvillkor
som antingen (a) komplement
eller (b) alternativ till förhand-
lingar.

Om förhandlingar om löner mm
betraktas som ett centralt inslag i
definitionen av en fackförening
utesluts alternativen (3) och (4b).
Det ligger i linje med den svenska
arbetslivsmodellen, där förhand-
lingar och partsreglering dominerar
över statsreglering. Det kan illustre-
ras med Saltsjöbadsavtalet LO –
SAF 1938, som tillkom för att un-
danröja hotet om lagstiftning.

mannaförbund på andraplatsen (se
tabell1). Den gången rörde det sig
om ett förbund för offentliganställ-
da tjänstemän, Sveriges allmänna
folkskollärarförening, bildat åtta år
före ettan Metall (1880 resp.
1888). Dagens motsvarighet, Lä-
rarförbundet, är Sveriges fjärde
största fackförbund. 

För hundra år sedan var det
tunnsått med riksomfattande sam-
manslutningar bland privatanställ-
da tjänstemän. Flera av dem syssla-
de endast i begränsad utsträckning
med fackliga frågor och var dessu-
tom lokalt baserade. Göteborgs
kontoristförening och Sveriges
kontoristförening (manliga konto-
rister i Stockholm) hörde till de
största tjänstemannaorganisatio-
nerna vid sekelskiftet 1900, även
om medlemsantalet var blygsamt
jämfört med giganten Sveriges all-
männa folkskollärarförening. Av
de 40 största fackförbunden år
1900 var sju tjänstemannaförbund,
varav tre inom privat sektor. På
plats nr 41 kom Svenska Bank-
mannaföreningen med ett par
hundra medlemmar. I gränsskiktet
mellan arbetare och tjänstemän
fanns flera förbund bland de s k
statstjänarna. Störst var Postmanna-

För att få en klarare bild av olika
tjänstemannaorganisationers fack-
liga utveckling granskas här de åtta
ursprungliga Daco-förbunden
samt två andra privattjänsteman-
naorganisationer. I tabell 3 redovi-
sas när man första gången anställde
en ombudsman, träffade kollekti-
vavtal, inrättade konfliktfond,
varslade om strejk resp. gick ut i
strejk. Därmed kommer vi in på
om de olika förbunden redan från
början hade en facklig identitet
och vad som främjade framväxten
av en sådan. Ibland skedde utveck-
lingen språngartat. Vissa gemen-
samma mönster framträder, men
också betydande olikheter mellan
förbunden. Vid 1930-talets början
fann åtta av förbunden att en ge-
mensam kraftsamling krävdes för
att övervinna de svagheter som
kännetecknade vart och ett av
dem. Det var dags för Daco att
göra sin entré på scenen. 

Sveriges största fackförbund idag
och vid förra sekelskiftet
Sedan år 2002 är SIF Sveriges näst
största fackförbund. Då passerade
SIF Metall i antalet medlemmar
(Kjellberg 2003). Även vid se-
kelskiftet 1900 fanns ett tjänste-

Tabell 1. Ett urval av Sveriges 40 största fackförbund år 1900  

Rang Fackförbund Bildat Medl.antal Off/priv Arb/Tjm Typ Anslutet till

1 Metall 1888 13.300 Priv Arb Vertik LO 1904
2 Sv allm folkskol SAF 1880 7.300 Off Tjm Yrkes TCO 1937
3 Transport 1897 5.500 Priv Arb Vertik LO 1897

18 Postmanna 1886 1.300 Off Statstj Vertik LO 1926

24 Gbg Kontorist GKF 1892 800 Priv Tjm Yrkes Ober

26 Sv Kontorist SvKF 1888 700 Priv Tjm Yrkes Ober

28 Tullmanna STF 1899 600 Off Tjm Yrkes TCO 1943

34 Handelsresande SHRF 1884 400 Priv Tjm Yrkes Ober

36 För. Sv Landsfiskal FSL 1899 400 Off Tjm Yrkes SN 1933

40 Posttj.män För. PF 1891 300 Off Tjm Yrkes SR 1944
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förbundet (nr 18), vilket snart över-
flyglades av Järnvägsmannaförbun-
det (nr 21). 

Sveriges största fackförbund
1920
Tjugo år senare hade Järnvägs
avancerat till Sveriges tredje största
fackförbund och bidragit till att
förpassa Sveriges allmänna folk-
skollärarförening till sjundeplatsen
(se tabell 2). Bankmannaförening-
en hade expanderat kraftigt och var
nu största tjänstemannaförbundet
på den privata sidan, men fick
ändå nöja sig med plats nr 22. Pre-
cis som år 1900 fanns sju tjänste-
mannaorganisationer bland de 40
största förbunden, men nu bara två
bland privatanställda. 

sendet (nr 41 fartygsbefäl, nr 44
maskinbefäl respektive nr 43 de
enskilda järnvägarnas kontorsper-
sonal), affärsbankerna (nr 22 Bank-
mannaföreningen) och grossist-
handel mm (nr 49 Sveriges Konto-
ristförening).

När förbunden bakom Daco ville
förhandla om löner
Som framgått är syftet med denna
artikel att belysa när de åtta ur-
sprungliga Daco-förbunden börja-
de förhandla om löner, allmänna
anställningsvillkor mm. Arbetsgi-
vare med en avvisande inställning
kan naturligtvis under lång tid sätta
stopp för förhandlingar och avtal.
Tjänstemannaorganisationer som
går in för att bryta ned sådant mot-

Om vi vidgar 1920 års lista till
de 50 största förbunden tillkom-
mer ytterligare fem tjänstemanna-
förbund inom privat sektor och två
inom statlig. Därmed är vi uppe i
sju förbund för vardera privat- och
offentliganställda tjänstemän. Med
sina sammanlagt 11.100 medlem-
mar i fyra förbund (nr 30, 41, 42,
44), alla grundade åren 1905-07,
var arbetsledarna och befälsperso-
nerna talrikast företrädda på den
privata sidan. Medan de båda verk-
mästareförbunden (nr 30 och 42)
hade sin tyngdpunkt inom in-
dustrin rekryterade övriga fem pri-
vattjänstemannaförbund på 50-lis-
tan huvudsakligen inom de privata
servicenäringarna. Närmare bestämt
fanns de inom kommunikationsvä-

Tabell 2. Ett urval av Sveriges 50 största fackförbund år 1920 (exkl. SAC)  

Rang Fackförbund Bildat Medl.antal Off/priv Arb/Tjm Typ Anslutet till
1 Metall 1888 69.800 Priv Arb Vertik LO 1904
2 Grov & Fabriks 1891 51.200 Priv Arb Vertik LO 1899
3 Järnvägsmanna 1899 40.600 Off/priv Statstj Vertik LO 1922

7 Sv allm folkskol SAF 1880 16.400 Off Tjm Yrkes TCO 1937

13 Handels 1906 7.400 Priv Arb/tjm Vertik LO 1910

19 Lokomotivmanna 1908 5.600 Off/priv Statstj Yrkes Ober

22 Bankmanna SBmf 1887 5.500 Priv Tjm Vertik Daco 1931

24 Telegraf & Telefon 1901 4.400 Off Statstj Vertik LO 1931

28 Postmanna 1886 3.800 Off Statstj Vertik LO 1926
29 Sthlms samarbetsn 1919 3.700 Off Tjm Vertik Ober 
30 Allm verkmäst SAVF 1905 3.700 Priv Tjm Yrkes Ober (Daco 1931) 

36 Underofficers SUOF 1907 3.200 Off Tjm Yrkes TCO 1941
37 Polis SPF 1903 3.000 Off Tjm Yrkes TCO 1937

40 Folkskollärare SFlf 1920 2.700 Off Tjm Yrkes TCO 1941
41 Fartygsbefäl SFBF 1907 2.600 Priv Tjm Yrkes Daco 1931
42 Mek verkmäst SMVF 1906 2.600 Priv Tjm Yrkes Ober (Daco 1931)
43 Järnv kont.pers  KPF 1914 2.200 Priv Tjm Yrkes Daco 1931
44 Maskinbefäl SMBF 1906 2.200 Priv Tjm Yrkes Daco 1931

46 Tullmanna STF 1899 1.900 Off Tjm Yrkes TCO 1943

49 Sv Kontorist SvKF 1881 1.900 Priv Tjm Yrkes Ober (Daco 1937)
50 Kv Telefonist KTTF 1918 1.800 Off Tjm Yrkes TCO 1942
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stånd måste rimligen betecknas
som fackföreningar. Ett av medlen
var intensifierat samarbete för att
påverka såväl den allmänna opinio-
nen som regering och riksdag. En
av Daco:s viktigaste målsättningar
var att lagstiftningsvägen säkra för-
handlingsrätten. 

Även Kontoristförbundet/HTF
uppmärksammas. Det anslöt sig
visserligen inte till Daco förrän
1937 men är av intresse för den
långa väg kontoristerna hade att gå
innan de fullt ut accepterade den
fackliga tanken. Vidare tas Journa-
listföreningen upp. Trots att den
sedan starten 1901 hade en facklig
orientering och aktivt deltog i pro-
cessen som ledde fram till Daco
anslöt sig föreningen aldrig till den
nya centralorganisationen.   

Bankmännen 1919: med språng
mot fackliga mål
För vissa tjänstemannaorganisatio-
ner skedde utvecklingen språngart-
at. Bankmannaföreningen är ett
tydligt exempel. Enligt dess egen
självförståelse var året 1919 avgö-
rande för föreningens ”övergång
från kamrat- och klubborganisa-
tion till fackförening” (Viktor von
Zeipel i Bankvärlden nr 4 1937).
Första världskrigets kraftiga pris-
stegringar samt personaluppsäg-
ningar i samband med 1910-talets
banksammanslagningar innebar en
radikal förändring för en tidigare
högavlönad grupp som haft goda
och trygga arbetsförhållanden för-
utom karriärmöjligheter och högt
socialt anseende. Enligt förening-
ens förste ombudsman, Viktor von
Zeipel, intog de svenska bank-
tjänstemännen fram till första
världskriget en ”enastående för-
nämlig ställning” inte bara jämfört
med andra privatanställda, utan
också i förhållande till sina kolleger
i andra länder. Bankerna framstod
som patriarkaliska mönsterarbets-
givare. Men det tog abrupt slut när
banktjänstemännen i stort sett blev
utan den kompensation för dyrtid-
en som arbetarna uppnådde gen-

viljade företagare aktivt medlem-
skap, dvs med rösträtt och valbar-
het till uppdrag (Andersson 1999 s
218). Till de ideologiska skälen att
avstå från kampmetoder kom kon-
tors- och butiksbiträdesföreningar-
nas bristande resurser att tvinga
fram avtal (aa s 215). De kvinnliga
kontoristernas löner var så låga att
inte mer än mycket blygsamma
medlemsavgifter var möjliga (Öst-
berg 1997 s 141). 

När Svenska Kontoristförbund-
et (som fram till omorganisationen
1935 hette Svenska Kontoristföre-
ningarnas Förbund) bildades 1923
ansågs det fortfarande viktigt att
markera ett avstånd till fackliga or-
ganisationer. Det hindrade inte att
både de allmänna anställningsvill-
koren och pensionsfrågan fick en
framträdande plats på dagordning-
en (Andersson 1999 s 101). Med
sina 7.000 medlemmar var för-
bundet 1931 den näst största pri-
vattjänstemannaorganisationen i
Sverige (aa s 105f ). Endast Sveriges
Arbetsledareförbund, SALF var
större. Kontoristförbundets anslut-
ning till Daco skulle dock dröja
ännu några år, bl a till följd av dess
svaga ekonomi och lösliga struktur.
Vidare saknade förbundet fram till
1934 egen ombudsman. 

Först efter omorganiseringen
1935 och samgåendet 1937 med
Svenska Affärsmedhjälparförbun-
det till Handelstjänstemannaför-
bundet (HTF) öppnades dörren
till Daco. Ett annat steg på vägen
mot Daco-medlemskap var att kra-
vet på lagfäst förenings- och för-
handlingsrätt togs med i 1932 års
program (aa s 131f ). Men ännu
hade förhandlingsstrategin en rela-
tivt undanskymd plats. I fokus
stod istället förbundets förslag till
”normalkontrakt”, som presentera-
des vid 1929 års kongress (aa s
104f; Heggestad 1987 s 53ff, 189,
192). Det innehöll en önskelista
om regler för arbetstid, sjuklön, se-
mester, uppsägningstid mm. Flera
av dem rymdes i det förslag om ar-
betsavtal som förbundet lanserade

om sina fackföreningar. Följden
blev att bankmännens reallöner
minskade drastiskt. Trots att bank-
erna mot slutet av kriget gjorde
”lysande konjunkturvinster” ställ-
de de sig oförstående till de anställ-
das krav. 

Nu skedde något av en revolu-
tion inom Bankmannaföreningen.
Under 1919 avlöste massmötena
varandra. Ett tusental nya medlem-
mar skrevs in enbart under mars.
Föreningens förste ombudsman
tillsattes och lokalavdelningar in-
rättades runtom i landet. En grund-
plåt lades till den framtida strids-
fonden. Frågan om förhandlings-
rätt fick, liksom återställandet av
bankmännens levnadsstandard till
1914 års nivå, högsta prioritet. Ett
tag övervägdes t o m möjligheten
att gå i strejk (Palmquist 1962 s
75ff ). Redan 1920 bad man om re-
geringens hjälp för att med banker-
na få ett avtal om förhandlingsrätt,
men utan resultat. Samarbetet med
andra tjänstemannagrupper inten-
sifierades under 1920-talet. Det
pekade fram mot bildandet av
Daco 1931 och den av föreningen
och Daco hett eftersträvade lagen
om förenings- och förhandlingsrätt
(1936). 

Kontoristerna: från god vilja till
förhandlingsrätt
Även kontoristföreningarnas med-
lemmar fick känna av dyrtiden,
men längre än att vädja till företa-
gens goda vilja ville man inte gå.
Istället för kollektiva aktioner re-
kommenderades individuella för-
handlingar. Det motiverades med
att kvalifikationsgraden varierade
starkt inom kontoristkåren och att
”Kontoristerna äro att betrakta så-
som medhjälpare och förtroende-
män inom den firma eller det före-
tag där de äro anställda” (Kontors-
världen oktober 1920). Här hade
man samma uppfattning som ar-
betsgivarsidan, som för övrigt var
företrädd inom själva föreningen.
Sveriges Kontoristförening var dock
enda kontoristföreningen som be-
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via Liberala föreningen i Stock-
holm och som 1931 i modifierad
form lades på riksdagens bord gen-
om en högermotion (Andersson
1999 s 169ff ). Den socialdemokrat-
iska regeringen grusade emellertid
Kontoristförbundets förhoppning-
ar om att lagstiftningsvägen driva
igenom 1929 års normalkontrakt. 

Facklig sjösättning redan från
början
I kontrast till Bankmannaförening-
en och Kontoristförbundet hade
flera privattjänstemannaorganisa-
tioner redan från allra första början
en klart facklig karaktär. Hälften av
de åtta föreningar som 1931 var
med om att bilda Daco hör till den-
na kategori (jämför tabell 3), bl a de
tre förbund som huvudsakligen re-
kryterade sina medlemmar till sjöss:

1) Svenska Maskinbefälsförbun-
det (SMBF), bildat 1906, fick sitt
första kollektivavtal med Sveriges
Redareförening (likaledes grundad
1906) redan under sitt första år
(Söre 1951 s 279, 391ff ). SMBF
bildades av de betydligt äldre ma-
skinbefälsföreningarna i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Ett problem
vid tiden för förbundets grundan-
de var att lönerna pressades av det
stora antalet nyexaminerade ma-
skinbefäl. Det förvärrades av att ma-
skinister från olika föreningar bjöd
under varandra (aa s 19). Denna
alltmer brännande fråga aktualise-
rade ett riksomfattande samarbete,
men det nya förbundet förblev re-
lativt lösligt ända fram till 1941 då
gemensamma stadgar och gemen-
sam administration kom till stånd. 

Maskinbefälsförbundets första
strejk inträffade 1921. Formellt pro-
klamerades den som vägran att
mönstra till andra löner än de som
fanns i förbundets avtalsförslag (aa
s 405ff ). Redareföreningen förbjöd
rederierna att anställa maskinbefäl
till högre löner än i det gamla avtal-
et. Följden blev att sjöfarten stopp-
ades allteftersom fartygen anlände
till svensk hamn. Den djupa kon-
junkturnedgången medverkade till

polisen. Dessutom lät flera redare
stämma dem för ”rymning” (aa nr
5, 7 1929). Det bidrog till att för-
länga strejken, som i huvudsak blev
en styrmansstrejk då rederierna
med diverse metoder lyckades över-
tala många befälhavare att återgå
till arbetet (aa nr 6, 9 1929). Befäl-
havarna blev, till skillnad från styr-
männen, även denna gång utan
tarifflöner. Trots påfrestningarna
lyckades föreningen medlems-
mässigt hålla ställningarna med
oförändrat 2.100 medlemmar vid
årets slut. 

I föreningens medlemstidning
konstaterades året före Daco:s bild-
ande: ”Ingenting kan vinnas utan
de största ansträngningar, vare sig
det gäller ernå aldrig så rimliga lön-
er från arbetsgivaren eller ett be-
aktande av våra krav hos myndig-
heterna” (aa nr 7 1930). Känslan
av att befinna sig i en missgynnad
position, klämd mellan giganterna
LO och SAF, fick föreningen att
sätta stort hopp till Daco (aa nr 3
1931, nr 5 1931). 

3) Sveriges Radiotelegrafistföre-
ning (SRF), bildad 1919, fick en
flygande start som fackförbund.
Samma år ingick föreningen efter
en långvarig strejk ett kollektivav-
tal med Sveriges Redareförening
(Malmström 1939 s 55f ).

Järnvägarnas KPF inne på fackli-
ga banan från start
Ännu ett förbund inom kommuni-
kationssektorn, Svenska Järnvägar-
nas Kontorspersonalförbund (KPF),
var från första stund inne på den
fackliga banan. Förbundet bildades
1912 av tre föreningar vid de en-
skilda järnvägarna, en för vardera
stationsskrivare (bildad 1902), sta-
tionsföreståndare (1906) och kon-
torsbiträden (1907). Genom att
samla krafterna ville man få infly-
tande på lönesättningen (Björnsson
1962 s 18). Redan från början hade
KPF en mycket heterogen samman-
sättning. Snart hårdnade motsätt-
ningarna mellan stationsförestånd-
arna och kontorsbiträdena, medan

att förbundet förlorade den fyra
månader långa konflikten. En ”raf-
finerad” form av strejkbryteri före-
kom då Kommerskollegium tillät
att obehöriga personer mönstrades
som maskinbefäl ”om behörigt
maskinbefäl inte fanns att få mot
rimliga villkor” (Finnman & Pers-
son 1998 s234ff ).

2) Sveriges Fartygsbefälsföre-
ning (SFBF) bildades 1907 sedan
såväl sjömännen som maskinbefä-
len och redarna organiserat sig.
Sjökaptenerna och styrmännen
kom enligt föreningens 1932 ut-
givna historik ofta ”i en otrevlig
mellanställning” och fick så gott
som alltid dra det kortaste strået
”på grund av sin maktlöshet” (Sve-
riges Fartygsbefälsförening 1907-
1932 s 3). Redan under första året
slöts det första kollektivavtalet. Det
innehöll lönetariffer för styrmän-
nen, men inte för kaptenerna, som
skulle få vänta länge på att få sina
löner avtalsmässigt reglerade. En
gummiparagraf om att styrmän-
nens avtal skulle tillämpas ”i möjli-
gaste mån” borgade för stridigheter
då vissa rederier inte ville följa ta-
riffen (aa s 32f ). 

1914 var föreningen invecklad i
sin första ”vägran att gå till sjöss”
(aa s 37). Strejken avblåstes snart
för att undvika att allmänna opini-
onen vändes mot de strejkande
med tanke på första världskrigets
utbrott. Fyra år senare underteck-
nades det första bindande kollektiv-
avtalet i föreningens historia. Mot-
part var denna gång Skärgårds- och
Mälareflottornas Redareförening
(Nautisk Tidskrift nr 3 1919). Även
befälhavarna omfattades av löne-
tariffen. Det vägrade Sveriges Re-
dareförening för sin del fortfarande
gå med på. 

År 1929 utbröt en 2.5 månader
lång strejk som Fartygsbefälsföre-
ningen inte lyckades ro i hamn
med någon större framgång. En sak
man inte räknat med var att ett
stort antal styrmän som lämnade
fartygen när strejken bröt ut, men
utan att avmönstra, återfördes av
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stationsskrivarna tidvis intog en
medlande roll (aa s 165). Efter två
år lämnade biträdena förbundet för
att återkomma 1918. När KPF re-
konstruerades efter kontorsbiträde-
nas utträde 1914 var en av de förs-
ta åtgärderna att tillsätta en om-
budsman. Lönefrågan och anställ-
ningsvillkoren gavs hög prioritet. 

Inte minst bland kontorsbiträ-
dena var missnöjet stort med den
”normallönestat” som tillämpades
av Svenska Järnvägarnas Arbetsgi-
vareförening. Visserligen fick KPF
träffa arbetsgivarna flera gånger in-
nan lönestaten i grönt omslag,
”gröna nöden”, publicerades 1912.
I grunden rörde det sig om ett ar-
betsgivardiktat (aa s 211ff ). Kon-
torsbiträdenas missnöje var desto
större som deras löner hade ute-
lämnats i dokumentet. Mot sin vil-
ja företräddes de istället av Järn-
vägsmannaförbundet, vars hu-

Journalisterna: seglivat ”normal-
kontrakt” trots bristande 
genomslag
Även Svenska Journalistföreningen
(SJF) tillhör de förbund som från
första början hade en facklig orien-
tering, om än med vissa reserva-
tioner. SJF var inriktat på förhand-
lingar för att uppnå fackliga mål,
men till skillnad från sjöbefälsför-
bunden dröjde det länge innan
man var beredd att tillgripa strejker
(Petersson 2002 s 43, 47). Vidare
undvek man i det längsta att ingå
reguljära kollektivavtal. Istället före-
drog majoriteten av journalisterna
länge normalkontrakt. Till skillnad
från ett kollektivavtal var det inte
bindande. Motparten i förhand-
lingarna var varken en arbetsgivar-
organisation eller de enskilda tid-
ningarna utan istället Tidningsut-
givareföreningen (TU), dvs en i
förhållande till journalisterna täm-

vudavtal utestängde all kontorsper-
sonal utom just kontorsbiträdena
från medlemskap. Trots att mycket
få kontorsbiträden var medlemmar
i detta blivande LO-förbund fast-
ställdes deras löner i Järnvägsman-
naavtalet (aa s 210ff ). Sju år senare
beviljades KPF förhandlingsrätt,
inkl. för sina kontorsbiträden, men
så sent som 1918 slöt Järnvägs-
mannaförbundet avtal för dem. 

År 1919 träffade KPF två avtal
med Svenska Järnvägarnas Arbets-
givareförening: (1) ett kollektivavtal
om löner och allmänna anställ-
ningsvillkor, samt (2) ett huvudav-
tal om skiljedomstol samt förlik-
nings- och skiljenämnd. Huvudav-
talet, som tillämpades även sedan
1936 års lag om förenings- och för-
handlingsrätt kommit till stånd,
innebar fredsplikt och obligatorisk
skiljedom även i intressetvister, dvs
angående löner mm. 

Tabell 3. De ursprungliga Daco-förbunden och några andra privattjänstemannaförbund  

Kategori Bankmän Industri Arbetsledare Maskinbefäl Fartygsbefäl Radiotelegr
Förkortat namn SBmf SIF SALF SMBF SFBF SRF
Bildad 1887 1920 1905 1906 1907 1919
Ombudsman 1919 1930 1920 1906; 1923 1908 1921 el tid.
Daco-medlemskap 1931 1931 1931 1931 1931 1931
Konfliktfond 1930 1938 1938 1919 1948 (1948)
Första kollektivavtal 1946 1942 1935 1906 1907 1919
Första huvudavtal 1957 1959
Första strejkvarsel 1946 1944 1955 1921 1914 1919
Första strejk 1955, 1981 1948 1963 1921 1914 1919
Arbetsgivarorg BFO/BAO VF m fl VF m fl Redareför Redareför Redareför
Bildad år 1937 1902 1902 1906 1906 1906

Kategori Järnv kontorspers Grafiska fakt Journalister Kontorister Handelstjm

Förkortat namn KPF SGFF SJF SKF HTF
Bildad 1912 1908 1901 1923 1937
Ombudsman 1914 1936 1929 1934 1937
Daco-medlemskap 1931 1931 - 1937 1938
Konfliktfond - 1955 1947 - 1942
Första kollektivavtal 1919 1932, 1939 1916, 1954 - 1937
Första huvudavtal 1919 (fredsplikt) 1937,1969 - 1962
Första strejkvarsel - - 1950 - 1944
Första strejk - - 1951 - 1947
Arbetsgivarorg Sv Järnv Arbgf Tryckeri/TA TU/TA SAF m fl HAO m fl
Bildad år 1906 1916/1935 1898/1935 1902 1930

Anm. För närmare förklaringar se den längre versionen av denna artikel
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ligen kollegial förening. TU rekom-
menderade sina medlemmar att
tillämpa normalkontraktet. De tid-
ningar som följde rekommenda-
tionen tecknade i sin tur kontrakt
med de enskilda journalisterna i
överensstämmelse med normalkon-
traktets regler om minimilön mm. 

Även om Journalistföreningen
långtifrån var en fackförening av
LO-modell var det ändå fackliga
krav som låg bakom dess grundan-
de. Närmare bestämt krav om trygg-
het i anställningen och en skälig
minimilön (Andersson & Hjern
1951 s 17). Det första normalkon-
traktet mellan SJF och TU inne-
höll minimiregler för såväl löner
som allmänna anställningsvillkor.
Men det lät vänta på sig och un-
dertecknades först 1916, femton år
efter föreningens bildande. Det er-
sattes av nya normalkontrakt 1919
och 1923, men sedan tog det näs-
tan tjugo år innan det var dags för
nästa (1942). Därefter blev det tä-
tare mellan varven. 

Redan från början var normal-
kontraktets efterlevnad dålig och
skulle så förbli. En utredning 1935
visade att endast 40 procent av
Journalistföreningens medlemmar
nådde upp till den minimilön som
stipulerades i normalkontraktet
(Journalisten nr 11 1935). När en
ombudsman anställdes på halvtid
1/1 1929 blev en av dennes vikti-
gaste uppgifter att resa omkring för
att förmå tredskande tidningar att
tillämpa normalkontraktet (aa nr 9
1931, nr 9 1941). Viss hjälp fick
man också av den partssamman-
satta Pressens förtroendenämnd
som började sin verksamhet 1937. 

Först 1954 slöts ett kollektivav-
tal med Tidningarnas Arbetsgivare-
förening (TA). Fram till dess före-
drog förbundsledningen överens-
kommelser med TU framför kollek-
tivavtal med TA. Röster för kollek-
tivavtal hade inte saknats, särskilt
inte i föreningens radikala södra
krets där bl a den socialdemokrat-
iska tidningen Arbetet fanns. Om
man jämför med andra tjänste-

bildad 1908 genom en utbrytning
ur Svenska Typografförbundet. Ett
av de viktigaste skälen till att de
grafiska arbetsledarna tog detta
steg var deras ömtåliga mellanställ-
ning mellan arbetare och arbetsgi-
vare, som båda var välorganiserade
(Grafiska Faktors- och Tjänsteman-
naförbundet 1908-1983 s 11, 179).
Faktorerna upplevde att de utsattes
för ”oförskylda anmärkningar”
från såväl över- som underordnade.
De efterlyste också ett forum som
tog upp deras speciella angelägen-
heter. Nu fick man ett sådant, men
många förblev dubbelorganiserade
genom att behålla medlemskapet i
Typografförbundet. 

Under 1920-talet föreslog Göte-
borgsavdelningen att man skulle
försöka få till stånd ett kollektivav-
tal, men föreningen valde att gå
försiktigt tillväga och verka för ett
”normalkontrakt” (aa s 58f, 81f ).
År 1928 fördes för första gången
förhandlingar med boktryckerier-
nas och tidningarnas arbetsgivaror-
ganisationer. Man kom överens om
ett formulär för normalkontrakt
men utan specificerade minimireg-
ler. De enskilda företagen och fak-
torerna rekommenderades fylla i
det för att reglera uppsägningstid,
sjukdomsersättning och semester.
Jämfört med muntliga avtal var det
naturligtvis ett framsteg. Genom
att kontakt etablerats var man på
central nivå delvis erkänd som för-
handlingspart. Fyra år senare
(1932) träffades en pensionsöver-
enskommelse, i realiteten förbun-
dets första kollektivavtal (aa s 85).
Men fortfarande var förhandlings-
rätten inte formellt erkänd av vare
sig de grafiska arbetsgivarförbun-
den eller tidningsarbetsgivarna. 

SALF: stegvis utveckling mot
fackliga mål 
Så småningom (1967) anslöt sig
Grafiska Faktorsförbundet till Sve-
riges Arbetsledareförbund, SALF.
Samma väg gick maskinbefälen
1979 och fartygsbefälen 1986.
SALFs ursprung brukar sökas till-

mannaorganisationer var förhand-
lingsrätten en icke-fråga under
1920- och 30-talen eftersom Jour-
nalistföreningens ledning och med-
lemsmajoritet var nöjd med den
form av förhandlingar som prakti-
serades alltsedan 1916. Inte desto
mindre kom 1936 års lag till viss
nytta när det gällde att få normal-
kontraktet godkänt av de enskilda
tidningarna. 

Även om Journalistföreningen
alltid haft en facklig karaktär, var
det först efter andra världskriget
som den kom att likna andra fack-
förbund. Man byggde nu upp en
stridsfond, utvidgade den halva
ombudsmannatjänsten till en hel
och anslöt sig till TCO (1947).
Dessförinnan hade föreningen
gång på gång avvisat Daco-med-
lemskap (aa nr 7, 8 1931, nr 10
1941, nr 9 1944, nr 10 1946).
Framför allt ifrågasattes nyttan av
Daco då föreningen sedan länge
tillerkänts förhandlingsrätt. För
det andra var meningarna delade
om vilken centralorganisation som
man stod närmast. Här spelade de
politiska sympatierna in. För det
tredje var känslan av kollegialitet
mellan journalisterna och pressen
ett mentalt hinder för anslutning
till en topporganisation. Man ville
inte ha andra lojaliteter än till den
egna tidningen och den egna yr-
kesorganisationen. Många befara-
de att den stora spännvidden i poli-
tiska orienteringar och värderingar
bland journalisterna skulle leda till
konflikter mellan den egna, yrkes-
mässigt framförda ståndpunkten
och centralorganisationens. Att
journalisterna häri hade en unik
ställning som inte liknade någon
annan yrkesgrupps, var en inte säl-
lan framförd åsikt. 

Grafiska arbetsledarna: från tomt
formulär till kollektivavtal
Arbetsledarna befann sig i ett käns-
ligt dilemma av en helt annan typ.
Inom tidningarna och boktryckeri-
erna representerades de av Sveriges
Grafiska Faktorsförening (SGFF),
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baka till Sveriges Allmänna Verk-
mästareförbund (SAVF), som
grundades 1905. Lönefrågan stod
då inte alls i förgrunden, till skill-
nad från hos de båda sjöbefälsför-
bunden, som bildades under de
närmast följande åren. Men precis
som för bankmännen blev ”lönen
det stora bekymret” till följd av de
starkt fördyrade levnadsomkostna-
derna under första världskriget
(Ahlberg 1955 s 28ff ). Ett missnö-
je växte fram när medlemmarna
såg att arbetarna förutom höjda
timlöner även fick dyrtidstillägg,
medan de själva i stort sett blev
lottlösa. Förbundet vägrade i det
längsta att befatta sig med lönefrå-
gan trots att arbetarnas löner ofta
passerade arbetsledarnas (aa s 34f,
Molin 1998 s 58ff ). Lönen betrak-
tades istället som en fråga mellan
den enskilde arbetsledaren och ar-
betsgivaren. 

Samma passiva hållning intog
Grafiska Faktorsförbundet och
även den tredje arbetsledarorgani-
sationen, Sveriges Mekaniska Verk-
mästarförbund (SMVF), bildad
1906. Sent omsider gjorde de båda
verkmästarförbunden en gemen-
sam vädjan till arbetsgivarna, men
när den nådde fram till de enskilda
företagen hade den annalkande de-
pressionen redan börjat kasta sin
skugga. Som en reaktion mot verk-
mästarförbundens passivitet i löne-
frågan bildades 1919 Svenska För-
mansförbundet. På fem månader
fick förbundet över 1.000 nya
medlemmar. Under den svåra de-
pressionen vid 1920-talets början
svängde SAVF om och fick enligt
Ernst Ahlberg, förbundets förste
ombudsman, en klart facklig ka-
raktär (Ahlberg 1955 s 57). 

Ett tydligt tecken på SAVF:s
omorientering i facklig riktning var
att 1922 års kongress rekommen-
derade förhandlingar med arbetsgi-
varna för att förbättra medlemmar-
nas ekonomiska och sociala förhål-
landen. Förhandlingsinviterna av-
visades i regel av företagen, som
menade att vare sig arbetsledar- el-

samgåenden mellan de tre arbetsle-
darförbunden en klar roll. Verk-
mästarförbunden organiserade i
första hand just verkmästare, med-
an Förmansförbundets medlem-
mar hade en mindre framträdande
ställning i företagen (Molin 1998 s
50, Ahlberg 1955 s 37, 54).
SAVF:s radikalisering 1922, då för-
bundet tog klar ställning för neut-
ralitet i arbetskonflikter, underlät-
tade sammanslagningen med För-
mansförbundet två år senare. Nästa
steg i kraftsamlingsprocessen togs
1928 när Sveriges Mekaniska Verk-
mästareförbund anslöt sig. 

SIF: från passivitet till verklig in-
tresseorganisation
Bland de åtta förbund som grun-
dade Daco 1931 var SIF, om man
bortser från arbetsledarna, ensamt
inom industrin. Vid starten 1920
var förbundet koncentrerat till
verkstadsindustrin, därav namnet
Sveriges Verkstäders Tjänsteman-
naförening (SVT). Det ändrades
till Svenska Industritjänstemanna-
förbundet (SIF) för att markera att
man från 1931 rekryterade inom
samtliga industribranscher. 

Jämfört med Bankmannaföre-
ningen förefaller första världskri-
gets omvälvande erfarenheter inte
fått något större genomslag på
SVT/SIF av döma av de ytterst
blygsamma målen i dess första pro-
gram (Malmström 1945 s 17ff,
27f ). Större delen av 1920-talet
förflöt i passivitetens tecken. Om-
vandlingen till en ”verklig intresse-
organisation” kom sent, men gick
sedan desto snabbare (aa s 55ff ).
Ett nytt program med krav om för-
handlingsrätt, bättre anställnings-
villkor mm antogs 1930. En om-
budsman tillsattes samma år.
Hjälpt av välvillig publicitet börja-
de medlemsantalet expandera kraf-
tigt: från ca 350 vid det nya pro-
grammets antagande april 1930 till
18.900 vid årsskiftet 1940/41. SIF
var nu Daco:s i särklass största för-
bund. 

ler arbetsgivarorganisationer skulle
blanda sig i det som var en sak di-
rekt mellan parterna (Ahlberg
1955 s 96ff ). Trots svårigheterna
lyckades arbetsledarorganisationer-
na genom okonventionella meto-
der inte sällan komma till tals med
företagen och lösa en del av med-
lemmarnas problem. När det blev
tydligt att resultat kunde uppnås
ville medlemmarna ha mer och
mer av förhandlingar. Kravet på
förhandlingsrätt svetsade samman
arbetsledarkåren och framträdde
alltmer som en kardinalfråga. 

Även synen på arbetskonflikter
radikaliserades steg för steg. Från
att under storstrejken 1909 helt
och hållet ha identifierat sig med
arbetsgivarsidan, blev rätten till ne-
utralitet under arbetskonflikter så
småningom ett viktigt arbetsledar-
krav. Ett kollektivavtal mellan
SALF och Sveriges Verkstadsföre-
ning (VF) 1935 bekräftade neutra-
litetsrätten (aa s 24f ). VF erkände
samtidigt arbetsledarnas förhand-
lingsrätt. Det var därför logiskt 
att komplettera neutralitetsavtalet
med en förhandlingsordning. För-
handlingar om löner mm skulle i
första hand föras ute i företagen
där de lokala förhållandena, inte ge-
nerella regler, tjänade som utgångs-
punkt (Molin 1998 s 100, 146). 

SAVF inrättade 1922 en
”skyddsfond” för att hålla arbetsle-
dare som iakttog neutralitet under
arbetskonflikter skadeslösa. Sexton
år senare omvandlades den till en
konfliktfond att sättas in vid
kränkningar av föreningsrätten
samt om ”förbundet måste sätta
hårt mot hårt” under avtalsför-
handlingar (aa 1938 s 150). Det
innebar en revolution i tänkesätt
jämfört 1900-talets början då ar-
betsledarna under strejker uppfat-
tade sig som ”principalens ställfö-
reträdare” (Ahlberg 1955 s 24).
När reservfonden 1938 omvandla-
des till konfliktfond var medlems-
sammansättningen betydligt bred-
are än under 1900-talets första de-
cennier. Här spelade 1920-talets
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Hälften av Daco:s grundar-
förbund fackliga redan när de 
bildades 
Av genomgången har framgått att
hälften av de åtta förbund som
grundade Daco 1931 hade en klart
facklig karaktär redan från sin
start. Alla dessa fyra förbund till-
hörde kommunikationssektorn.
Tre av dem var relativt homogena
yrkesförbund med medlemmarna
till sjöss: Maskinbefälsförbundet,
Fartygsbefälsföreningen och Radio-
telegrafistföreningen. Det fjärde
förbundet fanns vid de privata
järnvägarna och var avsevärt hetero-
genare: Järnvägarnas Kontorsperso-
nalförbund (KPF). Gemensamt för
alla fyra var att yrkets natur gjorde
det svårt att ersätta medlemmarna
med strejkbrytare under arbets-
konflikter (jfr Bergstrand 2003 s
34f ). Vidare fick strejker ett snabbt
genomslag i en samhälleligt strate-
gisk sektor. Detsamma gäller jour-
nalisterna om vi vidgar skaran till
förbund som aktivt deltog i förbe-
redelserna till Daco, men som inte
gick med. 

Alla de tre sjöförbunden teckna-
de kollektivavtal redan under sitt
första verksamhetsår och genom-
förde strejker senast ca 1920. Inom
KPF fördröjdes processen av den
svåra splittringen mellan de olika
yrkesgrupperna. Inte förrän 1919
skrevs de första avtalen under, sju
år efter förbundets grundande. Det
hände också mycket annat på den
fackliga tjänstemannafronten om-
kring 1920. Under 1919 förvand-
lades Bankmannaföreningen defi-
nitivt till en facklig organisation,
men det skulle dröja länge innan
man uppnådde förhandlingsrätt
och kollektivavtal. Även bland ar-
betsledarna var en omorientering i
facklig riktning på gång. Det blev
tydligt under SAVF:s kongress
1922. Tjänstemännens starkt fallan-
de reallöner under första världs-
kriget fungerade som en väckar-
klocka, särskilt som arbetarna hade
en betydligt förmånligare löneut-
veckling. SVT/SIF behövde lite

strand 2003 s 23f ). Ännu 1927 in-
tog SVT/SIF en passiv hållning (aa
s 31f ). Men sedan började det
svänga om. Det gäller även SALF.
Vid en skandinavisk arbetsledar-
konferens 1929 framfördes be-
stämda krav på förhandlingsrätt
(aa s 25). Förhandlingsrätten fanns
med som första punkt i SVT/SIF:s
arbetsprogram 1930 (Malmström
1945 s 59). Under april 1936 kräv-
de SIF och Bankmannaföreningen
gemensamt en omedelbar lösning
av förenings- och förhandlings-
rättsfrågan (Bergstrand 2003 s 51). 

Tio privattjänstemannaförbund
väljer väg
Av de tio studerade förbunden
hade Kontoristförbundet längst
väg att gå innan man var beredd att
ompröva sin negativa inställning
till avtalsförhandlingar. Journalist-
föreningen var redan från starten
fackligt orienterad, men valde ge-
nom satsningen på normalkon-
traktet en försiktig handlingslinje.
Redan från 1910-talet fanns före-
språkare för kollektivavtal, men det
skulle dröja åtskilliga decennier in-
nan föreningen övergav normal-
kontraktet. De grafiska faktorerna
uppträdde ännu försiktigare, trots
sitt ursprung i Typografförbundet,
Sveriges äldsta fackförbund. Precis
som arbetsledarkollegorna i SALF
och dess föregångare uppfattade de
sig länge som arbetsgivarnas ”för-
troendemän”. Alla arbetsledarför-
bunden (utom Förmansförbundet)
kännetecknades av en gradvis ut-
veckling mot fackliga mål. Trots
starkt sjunkande reallöner hade de
ännu vid första världskrigets slut
vägrat engagera sig i lönefrågan.
Krav från medlemmarnas sida
tvingade förbunden att tänka om. 

Två förbund, Bankmannaföre-
ningen och SVT/SIF kännetecknas
av att utvecklingen av ett fackligt
medvetande skedde språngartat,
1919 resp. tio år senare. Som fram-
gått hade de fyra kommunikations-
förbunden (fartygsbefäl, maskinbe-
fäl, radiotelegrafister resp. kontors-

längre tid på sig, men när en ny ge-
neration tog över kommandot vid
1920-talets slut gick det desto
snabbare. Det 1923 bildade Kon-
toristförbundet var långsammare.
Mot slutet av 1920-talet och bör-
jan av 1930-talet accelererade om-
orienteringen i riktning mot ett
modernt fackförbund, men inte
förrän 1937 uppfylldes kraven för
Daco-medlemskap. 

Vartannat Daco-förbund utan
förhandlingsrätt 1931
Vid tiden för Daco:s grundande
hade fyra av de ursprungliga för-
bunden ännu inte tecknat något
kollektivavtal. De var Bankmanna-
föreningen, SIF, SALF och Grafis-
ka Faktorsförbundet. Inte heller
Kontoristförbundet eller Journa-
listföreningen var avtalspartners.
Visserligen hade Journalistföre-
ningen redan 1916 kommit över-
ens med Tidningsutgivareförening-
en (TU) om ett normalkontrakt,
men det var inte var något annat
än en rekommendation om mini-
milöner och allmänna anställnings-
villkor. Eftersom det inte var ett
bindande avtal blev täckningsgra-
den låg. Tolv år senare fick de gra-
fiska faktorerna efter överläggning-
ar med arbetsgivarna en annan
form av ”normalkontrakt”. Det in-
nehöll inte ens några rekommen-
dationer, utan inskränkte sig till ett
tomt formulär att på lokal nivå fyl-
las i av arbetsgivaren tillsammans
med den enskilde arbetsledaren. 

Kontoristförbundets ”normal-
kontrakt” från 1929 representerar
en tredje variant. Till skillnad från
de grafiska faktorernas innehöll det
specificerade anställningsvillkor.
Svagheten var att en överenskom-
melse med en motpart saknades.
Istället gick Kontoristförbundet in
för att lagvägen driva igenom inne-
hållet i normalkontraktet, vilket vi-
sade sig vara en återvändsgränd.  

Bland förbunden utan förhand-
lingsrätt var Bankmannaförening-
en vid 1920-talets början ensam
om att driva denna fråga (Berg-
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Ur arkivets gömmor

Av Arne H Eriksson

Från TCO utsändes den 20 septem-
ber 1973 ett pressmeddelande som
tillkännagav att Viktor von Zeipel
hade avlidit. (Hela texten finns
återgiven också i TCO-tidningen
nr 17/1973, s. 15.) Han uppnådde
den aktningsvärda åldern av 97 år.
I meddelandet tecknade TCO:s
ordförande Lennart Bodström en
minnesbild. Från denna är följande
stycken hämtade. 

...von Zeipel blev en centralgestalt
genom att tidigt inse att tjänste-
männen måste intaga en klar posi-
tion som arbetstagare och träffa
överenskommelse med arbetsgivar-
na genom regelrätta förhandlingar.
Hans huvudlinje blev att eftersträva
förhandlingsrätt.

...von Zeipel var före sin tid också i
det avseendet att han insåg att var-
je tjänstemannaförbund inte kun-
de arbeta helt självständigt utan att
en samverkan mellan förbund mås-
te komma till stånd. 

...Helt naturligt är inte många
längre i livet av de som samverkade
med von Zeipel under hans aktiva
period som facklig representant.
Alla vittnesbörd ger emellertid vid
handen att von Zeipel var en eld-
själ av sällsynt slag. Få skulle med
större rätt än han kunna ta åt sig
äran för att ha verkat för tjänste-
männens fackliga enande i Sverige.

...Ingen som vill intressera sig för
den svenska tjänstemannarörelsens

personal vid de privata järnväg-
arna) alla en klart facklig identitet
redan från starten. Det var således
en brokig skara som grundade
Daco, även om alla med tiden fått
en allt tydligare facklig karaktär.
Det förklarar också varför de upp-
levde ett behov att samla sina kraf-
ter. Mycket återstod innan privat-
tjänstemännen fått sina angelägen-
heter ordnade på ett tillfredsställan-
de sätt.
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uppkomst och utveckling kan gå
förbi Viktor von Zeipels insats. De
som personligen haft förmånen att
träffa honom kommer dessutom
att med tillgivenhet och vördnad
bevara hans minne. 

Viktor von Zeipel vid skrivbordet i sitt ar-
betsrum på Svenska Bankmannaförening-
ens ombudsmannaexpedition 1927.




