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1. Inledning 

”Arbetsinställningar äro nu på modet” var titeln på en artikel i Vestmanlands Läns Tidning 

den fjärde mars 1870. Artikeln handlade om de många arbetsinställelser, här liktydigt med 

strejker, som inträffat runt om i världen.
1
 

 Den tolfte april 1872 utropade VLT:s redaktör Albert Gullbergson i en krönika: ”Aldrig hör 

man talas om något annat än ’strike’.”
2
 Några månader senare skrev tidningen: ”Äfwen 

Upsala har blifwit smittad af den både i Europa och Amerika gängse strike-febern.”
3
 

 Åren 1869-1874 brukar identifieras som en första strejkvåg. Här är strejken den nya 

protestformen i industrialiseringsprocessen. Strejken var här alltså något nytt, något som var 

”på modet”. Första internationalen, den internationella arbetarassociationen med bland annat 

Marx och Engels som frontfigurer, var verksam under åren 1864-76, och därtill mycket 

fruktad i borgerliga tidningar.
4
 

 Reaktionerna på det nya är alltid intressanta att studera. I den här uppsatsen är det VLT som 

får vara det reagerande objektet som ska studeras. Tidningen hade 1869 funnits i 38 år, vilket 

var en aktningsvärd ålder för en landsortstidning vid den tiden, och hade varit uttalat liberal 

sedan i varje fall 1840-talet. En utgångspunkt för undersökningen är att betrakta VLT som en 

liberal institution i staden.
5
  

 Hur reagerade då denna liberala institution på strejkerna – det nya? För att angripa 

problemet vill jag introducera begreppet strejksyn, som ska ses som en överföring från 

samhällssyn. I VLT:s strejksyn ingår alltså hela den uppfattning som tidningen hade om 

strejken, hur den fungerade, vad som drev den, vilka konsekvenser den förde med sig för de 

inblandade parterna och för samhället i stort. I begreppet ingår också värderingarna av de 

föreställningar som strejksynen innefattar. 

 Kort och koncist ska begreppet alltså förstås så, att strejksynen både är deskriptiv och 

normativ. 

  

                                                      
1
 VLT 4 mars 1870, Västerås stadsbibliotek 

2
 VLT 12 april, 1872, Västerås stadsbibliotek 

3
 VLT 21 juni, 1872, Västerås stadsbibliotek 

4
 Se vidare kapitel 1.2, s. 4-5; NE (2008-04-09): ”Första internationalen”, 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178534 
5
 Se vidare kapitel 1.2, s. 6-7 
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1.1 Syfte 

Undersökningens syfte blir således att kartlägga VLT:s strejksyn under 1869-1874. När detta 

konkreta syfte går från kartläggning till analys sträcks undersökningens mål ut över skalan 

konkret-abstrakt till att innefatta VLT som en liberal institution i Västerås och resultatet 

analyseras som en liberal strejksyn. Vidare sträcker sig syftet till att även ställa frågan vad den 

förment liberala strejksynen säger om samhällssynen vid tidningen. 

 Till detta vill jag föra ett metodiskt syfte, där frågan är om undersökningen kan utveckla 

instrument och ingångar för vidare forskning i ämnet. 

 

1.2 Forskningsläge 

Svante Nycander skriver i en artikel i Arbetarhistoria att forskningen kring den liberala 

inställningen till strejker och maktrelationer på arbetsmarknaden inte är tillfredställande. 
6
 

Nycander skriver vidare att forskningen om den tidiga arbetarrörelsen inte har intresserat sig 

för vad han kallar ”det liberala skedet i fackföreningsrörelsen [1880-talet, förf. anm.]”
7
. I ett 

genmäle i samma nummer av Arbetarhistoria medger Lars Ekdahl, som visserligen själv blir 

kritiserad av Nycander, att det finns ett problem i att en stor del av forskningen korrelerar med 

arbetarrörelsens egen historieuppfattning.
8
 

 Denna undersökning behandlar strejker innan fackföreningsrörelsen – liberal eller inte – 

men även denna pre-fackliga period har visat sig vara ganska dåligt kartlagd. Endast ett fåtal 

studier har gjorts av denna tidiga period. Så det konstateras att det helt visst finns utrymme för 

att göra undersökningar av den liberala synen på strejker under det tidiga skede som den här 

undersökningen avgränsas till. Jag kommer i metodavsnittet återkomma till den liberala 

strejksyn för perioden, som här blir ett analysinstrument, som kan utläsas ur Nycanders 

artikel.  

 Jane Cederqvists avhandling Arbetare i strejk från 1980 behandlar arbetarnas mobilisering 

i Stockholm under perioden 1850-1909. Där konstateras att perioden 1869-1874 är att betrakta 

som något av en första strejkvåg. Cederqvist intresserar sig dock huvudsakligen för hur 

strejkerna bedrevs, vilken grad av organisering som låg bakom dem, och vilka yrkesgrupper 

                                                      
6
 Nycander, Svante (2003): ”Vad anser liberaler om fackföreningar?” i Arbetarhistoria 4/2003. s. 4 

7
 Nycander (2003), s. 19 

8
 Ekdahl, Lars (2003): ”Kommentar: Vad anser liberalen Nycander om fackföreningar?” i Arbetarhistoria 

4/2003. s. 23 
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som var ledande. Cederqvist behandlar alltså inte hur olika samhällsgrupper såg på dessa 

tidiga konflikter.
9
 

 Cederqvists undersökning bidrar dock med statistik om strejkfrekvensen under perioden, 

som i den här undersökningen kommer användas för att utröna om VLT:s rapportering står i 

proportion till det faktiska antalet strejker under perioden. Cederqvists statistik gäller 

visserligen Stockholm, men då det för undersökningen bara är relevant att se strejkfrekvensen 

i stora drag borde det inte innebära några problem. Cederqvist anger att antalet strejker i 

Stockholm nästan dubblerades mellan 1870 och 1871. Därefter låg antalet stabilt på samma 

nivå fram till 1874 då strejkfrekvensen bara var något högre än åren 1869-70.
10

 

 Inte heller Ingemar Johanssons avhandling Strejken som vapen. Fackföreningar och 

strejker i Norrköping 1870-1910 behandlar den liberala synen på strejker. Han konstaterar 

dock att många av de tidiga fackföreningarna under 1880-talet hade betydande socialistiska 

eller socialdemokratiska drag.
11

 De delar som behandlar 1870-talet kretsar dock kring hur 

strejkerna gick till, och Johansson antyder att bristen på försök till ”en effektiv mobilisering 

av [...] maktresurser”
 12

 berodde på att en ideologi för detta saknades, vilket kan tolkas som att 

arbetarrörelsen över huvud saknade ideologi eller att ideologin inte omfattade föreställningen 

om ett behov av mobilisering, vilket Nycander hävdar är en felaktig uppfattning om 

liberalismen.
13

 Över huvud ges 1870-talet ett relativt litet utrymme i Johanssons 

framställning. 

 Björn Horgbys bok Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940 

behandlar som synes arbetarnas kultur i nämnda stad. Han laborerar med två idealtyper, 

egensinne och skötsamhet, och hänför till viss del skötsamheten – med disciplinering och 

nykterhet som kännetecken – till liberalt inflytande.
14

 

 Desto mer behandlar då Åke Abrahamssons avhandling Ljus och frihet till näringsfång vad 

författaren själv kallar ”det sociala medvetandets ekologi”. Avhandlingen baseras på 

tidningsmaterial och avgränsas till Stockholm under perioden 1838-1869.
15

 Avhandlingen ska 

                                                      
9
 Cederqvist, Jane (1980): Arbetare i strejk: Studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under 

industrialismens genombrott. Stockholm 1850-1909. Stockholm. s. 51 
10

 Cederqvist (1980), s. 34 
11

 Johansson, Ingemar (1982): Strejken som vapen: Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910. 

Stockholm. s. 84-96 
12

 Johansson (1982) s. 305 
13

 Nycander (2003), s. 19-20 
14

 Horgby, Björn (1993): Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940. Stockholm. 
15

 Abrahamsson, Åke (1990): Ljus och frihet till näringsfång: om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det 

sociala medvetandets ekologi: exemplet Stockholm 1838-1869. Stockholm. 
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användas som en bakgrundsfond för tidningsväsendets framväxande uppfattning i ”den 

sociala frågan”, däri strejksynen ingår.  

 Relevant för min undersökning är främst det Abrahamsson skriver om den borgerliga 

pressens samhällssyn. Inte minst är de borgerliga föreställningarna om arbetet – om relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, en dikotomi som slog igenom först på 1860-talet
16

 – 

intressanta. Den borgerliga relationen till arbetarna tycks ha varit komplex. Å ena sidan var 

den inkluderande, där de stod på samma sida – som Folket – mot den gamla ordningen – de 

privilegierade. Striden stod mellan närande och tärande. 
17

 Å andra sidan var den 

exkluderande, där det tydligen var skillnad på folk och folk, ”’den arbetande klassen’ var 

underlägsen ’den bildade klassen’.”
18

  Bildningskriteriet var ett viktigit instrument för att 

skilja ut ”’pack’ från ’bättre folk’”
19

, arbetarnas brist på bildning gjorde dem mottagliga för 

socialistiska demagogers lockelser, menade man.
20

  

 Den borgerliga pressen sökte å ena sidan politisk konflikt, där man lierade sig med 

arbetarna, och å andra sidan ekonomisk harmoni, där man hävdade att det bara gällde för 

arbetarna att förstå hur marknadsekonomin fungerade. Det som alltså kunde förstöra denna 

samlevnad var socialismen, och givetvis arbetarnas oförmåga att motstå dess uppviglare. 

Abrahamsson skriver vidare att i och med att ”statsoffentligheten blev en del av den 

borgerliga offentligheten”
21

 kom den politiska konflikten att nedtonas, inte minst efter 

riksdagsreformen 1866.
22

 

 Det finns alltså goda anledningar att gå tillbaka till Abrahamssons arbete, precis som med 

Nycanders artikel, för analysen av resultatet 

 Abrahamsson skriver, i referat till andra forskare, att den tidiga pressen kan användas som 

en källa för dess läsares samhällssyn. Han menar vidare att tidningarna i och med sin 

institutionalisering på 1860-talet kom ”’att bli propagandamaskiner för redaktören 

personligen, för en viss meningsriktning eller för andra intressen med inflytande på tidningens 

politiska kurs’”
23

. Även om det inte går att empiriskt pröva huruvida en tidning speglar sina 

läsares preferenser eller är opinionsbildare själv tänker jag ta fasta på att betrakta VLT som en 

                                                      
16

 Abrahamsson (1990) s. 408 
17

 Abrahamsson (1990) s. 426 
18

 Abrahamsson (1990) s. 406 
19

 Abrahamsson (1990) s. 435 
20

 Abrahamsson (1990) s. 406 
21

 Abrahamsson (1990) s. 434 
22

 Abrahmasson (1990) s. 426-435 
23

 Abrahamsson (1990) s. 32, citatet är ett citat från Gunnar Wallin (1961) Valrörelser och valresultat i Sverige 

1866-1884 
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institution i Västerås, som i varje fall till viss del formar sin strejksyn, och inte bara förmedlar 

den strejksyn som fanns hos läsarna. 

 

1.3 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen är: Hur ser strejksynen som tog sig uttryck i VLT under 

perioden 1869-1874 ut? Detta är givetvis inget annat än en interrogativ formulering av syftet. 

Däremot är det inte helt enkelt att gå vidare och bryta ner strejksynen i direkta frågor, då det, 

som jag anfört, handlar om ett helhetsbegrepp. Därför ska de följande frågeställningarna ses 

som riktlinjer för undersökningen och utgångspunkter för resultatdiskussionen. 

 Hur ser VLT på strejken som medel? I vilka termer resonerar tidningen? Är strejken ett 

effektivt verktyg för arbetarna? Eller orsakar det mer problem än nytta? Är det ett 

moraliskt försvarbart eller förkastligt vapen? 

 Hur ser VLT på strejkens mål? Vad identifieras som strejkens mål? Är dessa mål 

eftersträvansvärda, för arbetarna, arbetsgivarna och samhället i stort? 

 Hur ser VLT på strejkens konsekvenser? Får strejken fabrikerna att stanna och 

ekonomin att stagnera? Verkar strejken demoraliserande på arbetarna?  

 Hur ser VLT på de strejkande? Vilka är det som strejkar? Är det en speciell typ av 

arbetare som ställer till med strejk? Är de odisciplinerade eller disciplinerade, är de 

lata eller har de kampanda? Vilka karaktärsdrag kopplas till de som ”gör strejk”? 

 Hur utvecklas och förändras strejksynen under perioden? Detta med utgångspunkt i 

antagandet att ”den första strejkvågen” i någon mån innebär att en strejksyn 

nödtvunget måste formas och diskuteras fram under perioden. Ett antagande här är att 

strejksynen går från att ha varit oenhetlig och diversifierad till att ha blivit sammansatt 

och tydlig. 

 Går det att i diskussion med Nycanders artikel konstruera en liberal strejksyn för 

perioden? 

 Är de metodiska verktygen ändamålsenliga? Är begreppet strejksyn över huvud en bra 

utgångspunkt för en analys av hur strejker behandlas i tidningsmaterial? 
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1.4 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas som sagt till VLT under perioden 1869-1874.  

 Förvisso kan det argumenteras för att undersökningens reslutat skulle vara mer 

generaliserbara om flera tidningar användes. Dock skulle detta, för att undersökningen skulle 

rymmas inom en c-uppsats ramar, helt klart kräva att ett urval gjordes bland de 

strejkrelaterade artiklarna i materialet. På så sätt menar jag att undersökningen skulle förlora i 

precision. Med tanke på att inga liknande undersökningar gjorts är det bättre att arbeta djupare 

med ett enda undersökningsobjekt och, om resultaten visar sig intressanta och metoden 

funktionell, göra en mer generell undersökning med ett större material vid ett senare tillfälle. 

Som en första studie i ämnet menar jag att det är fördelaktigt att använda bara en tidning som 

källa, då det djup en sådan studie vinner framför en bredare men ytligare undersökning är 

utmärkt för att väcka nya forskningsfrågor och pröva de metodiska verktygens hållbarhet. 

  

Det kan förstås inte förnekas att valet av VLT som studieobjekt inte är helt frikopplat från det 

faktum att jag själv är född och uppvuxen i Västerås och skriver denna uppsats vid 

Mälardalens högskola. Dock hävdar jag att VLT är lika gott som undersökningsobjekt som 

vilken annan liberal tidning som helst, utifrån det för perioden och frågeställningen ganska 

skrala forskningsläget. Nedan tecknar jag en kort bakgrund för VLT under perioden och 

argumenterar för att denna historiska bakgrund utgör en bra fond för en undersökning med 

potential till generaliserbarhet.  

 Dessutom har undersökningar av VLT:s äldre historia, trots att tidningen är den tredje 

äldsta idag aktiva tidningen i landet, hitintills bedrivits på ”hobbynivå”. Utan att nedvärdera 

exempelvis Anders Pers detaljerade redogörelser över tidningens första hundra år, menar jag 

att ett vetenskapligt angreppssätt ger mer tyngd åt resultaten. 

 Sammanfattningsvis menar jag alltså att avgränsningen till VLT som studieobjekt å ena 

sidan är vetenskapligt försvarbar och att den å andra sidan bidrar med att fylla i konturerna i 

VLT:s historia. Även om min undersöknings fokus ligger på den liberala bilden av strejker 

under perioden – där VLT främst är källmaterialet – ger undersökningens resultat 

förhoppningsvis också insikt i VLT:s historia, även om detta är sekundärt. 

 VLT hade vid tiden precis kommit ut ur en stormig period, där tidningen med redaktören 

Daniel Olauson i spetsen hade bedrivit en reformvänlig agitation, inte minst i anslutning till 

representationsreformen. Under 1860-talet grundades den konservativa tidningen Aros i 
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staden – som en motvikt på högerkanten mot liberala VLT – men lades ner och köptes upp av 

Adolf Fredrik Bergh, som var ägare av VLT vid tiden.
24

 

 Denna undersöknings kronologiska avgränsning tar sin början efter att politikern Olauson 

lämnat sin plats som redaktör. Mellan åren 1869 och 1871 redigeras tidningen av Jonas 

Wahlström, den före detta redaktören vid VLT:s konkurrent Aros. Till skillnad från Olauson 

”var [han] ingen politisk stridsman och torde mest ha sysslat med det redaktionella plitet.”
25

 

 Efter Wahlström som redaktör följde Albert Gullbergson, som innehavde redaktörsposten 

vid tidningen i 25 år från 1872. Även Gullbergson hade varit redaktör för Aros, och inte heller 

han var någon politisk agitator. Dock skriver Anders Pers att han var en övertygad liberal som 

lät sina åsikter ta uttryck i tidningen ”försynt och skickligt.”
26

   

 Den korta bakgrund jag refererat ovan kan tolkas så att det är synd att den mer politiskt 

inriktade Olauson inte längre var redaktör under den period jag avser undersöka. Men jag vill 

anföra att det snarare är till fördel att varken Wahlström eller Gullbergson var några politiska 

stridsmän. Risken med att ha en stark politisk vilja som variabel i undersökningen är att 

undersökningen undersöker just denna persons åsikter, istället för att blottlägga den diskurs 

som ryms i tidningen, vilket ju är undersökningens syfte. Jag menar att Wahlström och 

Gullbersons mer moderata sinne borde vara till fördel för resultatens generaliserbarhet. 

 

Den kronologiska avgränsningen till perioden 1869-1874 utgår helt ifrån uppfattningen att 

detta utgör den första större strejkvågen, som jag refererat till tidigare. Helt säkert är det 

intressant att även analysera den bild av strejker som presenteras i tidningen efter den 

avgränsade perioden, och mycket möjligt står det även en hel del insikter att finna om ämnet i 

årgångarna innan 1869. Men som det är nu omfattar denna undersökning 84 textenheter, en 

utvidgning av perioden skulle helt visst innebära ett än digrare urvals- och analysarbete, något 

som inte är rimligt inom ramarna för ett c-uppsatsprojekt. 

 Utifrån undersökningens syfte är den avgränsade perioden 1869-1874 den primära – det är 

brytningstiden då nya begrepp om omvärlden bildas, i det här fallet strejkbegreppet. Djupare 

forskningsansatser i förhistorien eller i hur bilden av strejker utvecklas vore visserligen 

intressanta, men får ses som sekundära i relation till syftet. 

 

                                                      
24

 Pers, Anders (1931): Vestmanlands Läns Tidning 1831-1931: Siluetter och perspektiv under hundra år. 

Västerås. s. 33 
25

 Pers (1931) s. 59 
26

 Pers (1931) s. 65-66 
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1.5 Material och urval 

Materialet består uppenbart av VLT:s årgångar under perioden 1869-1874. Dessa har 

granskats i mikrofilmsformat vid Västerås stadsbibliotek, och uppges vara helt kompletta 

årgångar.  

 Under perioden gavs tidningen ut två dagar i veckan (vanligtvis tisdagar och fredagar), 

även om extranummer förekom. Tidningen bestod av fyra sidor. Uppskattningsvis omfattar 

alltså det sammanlagda materialet som granskats 520 nummer.
27

 

 Uppskattningsvis upptog annonsering knappt hälften av sidutrymmet. Huvuddelen av 

textinnehållet bestod av vad jag kallar för nyheter – separata artiklar inom samma textblock 

av varierande längd, ämne, och grad av analytisk ambition. Varje nummer inleddes med en 

artikeltyp som jag kallar för ledare, som vanligtvis behandlade frågor i riksdagarna eller 

storpolitiska frågor i Europa, även om det även här förekom kortare stycken om till synes helt 

separata saker. Tidningen innehöll också en utrikesdel, vilket kan verka förvånande då 

nyheter från utlandet också återfinns i de båda tidigare kategorierna. I tidningarna återfinns 

också artiklar som står fristående från den övriga texten genom egen centrerad rubrik och 

avskiljande horisontella streck. Det bör poängteras att en inte oansenlig del – uppskattningsvis 

⅓ sida per nummer – bestod av de följetongsnoveller som publicerades i tidningen hela 

perioden igenom. 

 Urvalet har gått till så att alla nummer av tidningen under perioden har granskats, och de 

textenheter som berört strejker valts ut. Noveller och annonser har av naturliga skäl inte 

granskats. I de fall där begreppen ”strejk” eller ”arbetsinställelse” inte har förekommit har 

min definition av strejk korresponderat mot, enligt min mening, den huvudsakliga 

beståndsdelen i en strejk: arbetets nedläggelse (därmed inget sagt om bakgrunden, eller 

beskaffenheten av denna nedläggelse).  

 På grund av det ganska omfattande materialet – 520 nummer – kan risken att någon 

relevant textenhet gått mig förbi inte helt bortses ifrån. Dock bör de missade textenheterna, 

om de ens förekommer, vara så få att de inte har någon betydelse för undersökningens syfte. 

 Det bör nämnas att tidningar vid den här tiden klippte och klistrade mycket, VLT är inget 

undantag. Mycket av textenheterna som används i undersökningen kan ha skrivits vid någon 

annan tidning än VLT. Dock menar jag att det inte ska ha någon betydelse, VLT har valt att 

publicera artiklarna, och oavsett vem som skrivit dem från början ingår de ändå i strejksynen. 

                                                      
27

 2 nummer i veckan × 52 veckor per år × 5 år = 520 nummer 
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 En annan anmärkning till urvalsprocessen är att det inte är helt orimligt att anta att artiklar 

som refererar till strejkaktivitet kan förbigås på grund av att detta refererande är underförstått 

och självklart för den samtida läsaren. Drygt 130 år senare är det inte självklart att jag vet att 

”oroligheterna i Nässjö” refererar till en strejk. Med tanke på att undersökningens syfte är att 

kartlägga och analysera VLT:s strejksyn är det dock tveksamt om ett sådant eventuellt bortfall 

har någon betydelse för resultatet. Rimligtvis är dessa textenheter mycket små och innehåller 

inte så mycket information som har relevans för undersökningen. Det är lättare att sluta sig till 

att en textenhet implicit refererar till en strejk ju omfångsrikare den är. Hur som helst kan 

alltså urvalet sägas premiera textenheter som explicit omnämner strejker, eller som i varje fall 

är omfångsrika. 

 Granskningen av årgångarna för perioden och urvalet av relevanta textenheter har givit ett 

undersökningsmaterial om sammanlagt 84 textenheter. 76 av dessa handlar huvudsakligen om 

strejker, medan 8 endast omnämner strejker.  

 De två första kapitlen i undersökningsdelen bör ses som delvis integrerade i detta kapitel. 

Det första (2.1 En kvantitativ översikt) behandlar de olika textenheternas längd, var de var 

placerade i tidningen och den kronologiska spridningen med hänsyn till dessa variabler. Det 

andra (2.2 Strejkbegreppet: en pilotstudie) syftar till att finna en hållbar definition av 

strejkbegreppet i källmaterialet, och visar att den minimalistiska definition varmed jag gjorde 

mitt urval korresponderar väl, trots vissa enskilda oklarheter, med den definition som 

föreligger i källmaterialet. 

 

1.6 Metod 

Inledningsvis vill jag behandla frågan om kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Intuitivt kan man tycka att en undersökning som denna i huvudsak borde vara kvalitativ, med 

texttolkning som verktyg och förståelse som mål. Det kan vara riktigt. Jag vill dock anföra att 

om man kan kvantifiera något, är det antagligen rätt att göra det. Vägen via forskarens 

tolkningsförmåga är längre, och kanske också öppen för fler snedsteg, för det kvalitativa 

resultatet i jämförelse med det kvantitativa. 

 Därmed inte sagt att undersökningen är enbart kvantitativ. Nej, mitt mål är att kvantifiera 

det som kvantifieras kan och med hjälp av kvalitativ djupläsning diskutera fram så fruktbara 

tolkningar av siffermaterialet som möjligt. Undersökningen ska alltså ses så, att den utgår från 

de kvantitativa resultaten, som görs begripliga och ges innebörd genom kvalitativ 

texttolkning. 
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Undersökningen – och undersökningsdelen – inleds med två delundersökningar som 

föregriper resten av undersökningen (vilket namnen skvallrar om: 2.1 En kvantitativ översikt 

och 2.2 Strejkbegreppet: en pilotstudie). Dessa båda har jag refererat till tidigare i 

inledningsdelen och de har, i någon mån, även föregripit själva tankeprocessen kring hur den 

vidare undersökningen ska se ut. Dessa två delundersökningar inleder alltså 

undersökningsdelen nedan, och redovisningen av dessa undersökningars metod finns i under 

deras respektive kapitelrubrik. 

 Huvudundersökningens metodiska överväganden presenteras dock i detta kapitel nedan. 

Men innan jag förflyttar mig till att redovisa hur jag har gått till väga vill jag presentera två 

begreppspar som är av betydelse för undersökningen. Dessa är implicit/explicit och 

mikro/makro. 

 Implicit/explicit kommer fungera så att jag kan tala om hur VLT:s strejksyn uttrycks. En 

undersökning med utgångspunkt i de implicita uttrycken av strejksynen tar fasta på frågan hur 

strejksynen uttrycks. Emedan undersökningen av det explicita tar fasta på vad som uttrycks. 

Åtskillnaden har inte minst betydelse för undersökningens strukturering, där jag exempelvis 

kan tala om att ett visst angreppssätt syftar till att kartlägga den implicita strejksynen. 

 Även om strejksynen givetvis kommer till uttryck både explicit och implicit är det 

intressant att betrakta det implicita och det explicita som två olika sfärer, som kan 

kompareras. Inte minst har denna uppdelning betydelse för analysen av strejksynens 

utveckling: om en uppfattning inom strejksynen går från att ha uttryckts explicit från att 

uttryckas implicit kan det tolkas som dess konsolidering i strejksynen, den är underförstådd 

och behöver inte uttryckas explicit. 

 Begreppsparet mikro/makro kommer i huvudsak användas som en åtskillnad i 

undersökningen av vilka uppfattning som VLT:s strejksyn rymmer vad gäller strejkens orsaker 

och konsekvenser. En förekommande orsaksförklaring inom strejksynen på mikronivå kan 

exemplifieras såhär: ”Arbetarna vi Åmmedals gruvor vill ha kortare arbetstid”. Emedan en 

parallell orsaksförklaring på makronivå kan vara: ”Första Internationalen lockar arbetarna till 

strejk”. Makroförklaringarna bör säga mer om strejksynen än mikroförklaringarna, då det ter 

sig självklart att förekomsten av makroförklaringar är att se som ett tecken på att strejksynen 

har mognat så pass att den kan formulera övergripande förklaringar och se strejkerna som ett 

samlat fenomen i samtiden. Därmed inte sagt att mikroförklaringarna ska negligeras, men att 

makroförklaringarna antagligen är mer intressanta att analysera, och rimligtvis bör ses som 

mer tongivande i strejksynen.  
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1.6.1 De deskriptiva och de normativa dragen 

Undersökningen fokuseras på att greppa de övergripande delarna i strejksynen. Som jag skrev 

inledningsvis ska strejksynen ses som både deskriptiv och normativ.  

 Eftersom strejksynen som undersöks här tar sig i uttryck i en tidning kommer 

undersökningen av de deskriptiva dragen inriktas på förklaringar. Begreppet implicerar här 

att tidningen förklarar något för sina läsare. Jag kommer här undersöka två förklaringar som 

jag anser är de mest centrala: konsekvensförklaringar och orsaksförklaringar.  

 Undersökningen av förklaringarna kommer först att gå igenom en identifieringsfas, där 

syftet är att identifiera vilka förklaringar som över huvud existerar i materialet. De enskilda 

förklaringarna sammanfaller i överordnade förklaringar. Det är inte rimligt att laborera med 

exempelvis olika orsaksförklaringar beroende på hur mycket mer i lön som krävs, eller hur 

pass förkortad arbetstid som krävs, utan istället sammanförs dessa till ”Arbetarna kräver högre 

lön” och ”Arbetarna kräver kortare arbetstid”. Här är det dock viktigt att uppmärksamma om 

orsaksförklaringen istället är ”Arbetarna har för låg lön” eller ”Arbetarna har för hög 

arbetstid”, eller för all del ”Arbetarna är snikna” eller ”Arbetarna är lata”. En viss lingvistisk 

analys fodras alltså för att särskilja dem åt. 

 De överordnade förklaringarna räknas sedan, både sammanlagt över perioden och årsvis. 

Eftersom utgångspunkten är att strejksynen i någon mån formas, eller i varje fall utvecklas, 

under perioden, bör de olika förklaringarnas ”liv” inom strejksynen uppmärksammas.   

1.6.2 En liberal strejksyn 

Med ledning av den i forskningsläget presenterade artikeln av Svante Nycander avser jag 

formulera en prototyp av en liberal strejksyn för perioden. Denna strejksyn tar sin 

utgångspunkt i de drag som Nycander lyfter fram i sin artikel som testas mot den strejksyn jag 

i undersökningen kartlagt hos VLT. Detta försök att konstruera en liberal strejksyn för 

perioden ska ses som just ett försök, och en analysingång för vidare forskning i ämnet. 

 Här nedan presenterar jag de drag Nycander lyfter fram i den liberala strejksynen. Det bör 

poängteras att Nycanders artikel i huvudsak handlar om tiden efter ”den första strejkvågen” 

(som för övrigt inte är ett begrepp han använder). Därför finns det en viss risk för att en del av 

dragen är anakronistiska i relation med den strejksyn jag undersöker. Dock menar jag att det 

finns en del intressant att hämta här, och att så länge analysen av relationen mellan dessa drag 

och VLT:s strejksyn är medveten om kronologin borde den ändå kunna vara fruktbar. Därför 

presenteras de olika dragen nedan med ett årtal som preciserar vart de uppkommer i 

Nycanders kronologi: 
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 Arbetarna har rätt att strejka, men det har själva mest att förlora på det (1864 och 

framåt). 
28

 

 Strejken betraktas inte som ett naturligt eller effektivt medel i arbetarnas intressekamp 

(innan 1880). 
29

 

 Myndigheter får inte ingripa i strejker (1879).
30

 

 Strejken kan vara det enda sättet för arbetarna att förbättra sin ställning (1879). 
31

 

 Strejken är en nödåtgärd, och alla fredliga lösningar på konflikten bör prövas först 

(1879).
32

 

 Fredliga strejker kan inte anses oberättigade (1879).
33

 

 Strejker måste vara väl förberedda för att vara till nytta för arbetarna (1879). 
34

 

 Strejker är farliga för både arbetare och arbetsgivare, samt inte till gagn för 

”samhällskänslan”
35

 (1879). 

  

                                                      
28

 Nycander (2003) s. 5 
29

 Nycander (2003) s. 6 
30

 Nycander (2003) s. 7 
31

 Nycander (2003) s. 7 
32

 Nycander (2003) s. 7 
33

 Nycander (2003) s. 7 
34

 Nycander (2003) s. 7 
35

 Nycander (2003) s. 7 
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2. Undersökning 

Undersökningsdelen kommer att inledas med den kvantitativa översikten, som ger 

information om materialet. Sedan följer analysen av strejkbegreppet i materialet. Därefter 

undersökningen av strejkens orsaker och konsekvenser, som får sägas utgöra själva 

undersökningens kärna. 

 

2.1 En kvantiativ översikt 

Nedan presenteras en kvantifierad översikt över de textenheter som handlar om strejker i VLT 

under perioden 1869-1874. Översikten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig 

inventering av materialet som används. Därför är den källorienterad, inga kategoriseringar har 

konstruerats utan de variabler som används finns naturligt i källmaterialet.  

 Efter presentationen av denna översiktliga undersöknings resultat följer en analys av vad 

siffrorna kan innebära för undersökningen av den implicita strejksynen i VLT mellan 1869 och 

1874. Innan dess – och direkt nedan – presenteras hur undersökningen gått till, vilka variabler 

som använts och vilket urval som gjorts, samt resonemang kring hur dessa variabler kan 

tolkas vid analys av översikten. 

 

2.1.1 Urval, variabler och ingångar till analys 

Av de 84 textenheter som används i hela undersökningen har 8 exkluderats här, då de inte kan 

sägas handla om strejker, även om de nämner dem.  

 Utöver detta urval är översikten ickeanalytisk och helt kvantitativ. Översikten kommer ta 

hänsyn till tre variabler: datum, kategori och längd. Datumet behövs knappast ordas om, men 

de andra variablerna kräver vissa kommentarer. 

  

Med kategori avses här var i tidningen artikeln är placerad. De kategorier som förekommer är: 

 Nyhet – större delen av tidningens textinnehåll faller oftast under denna kategori. 

Nyheten är en fristående artikel som nästan alltid har en titel bestående av ingressen i 

fetstil. Innehållet i nyheterna varierar och kan behandla både utland och Sverige, de 

kan också vara korta notiser och längre analytiska artiklar. Nyhetsdelen av tidningen 

följer direkt efter det jag kallar ledardelen och avskiljs från denna med ett centrerat 

kort streck. 
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 Ledare – tidningens textinnehåll inleds med ledaren. Titeln är centrerad och är alltid 

”Västerås [datum]”. Även här är innehållet varierat och är inte sällan enkel 

nyhetsrapportering fast med skillnaden att de enskilda nyheterna inte har rubrik. För 

det mesta upptas dock detta utrymme av rapporter och reflektioner kring storpolitiska 

skeenden i Europa och Sverige.  

 Utrikes – efter nyheterna följer den centrerade rubriken ”Utrikes” som avskiljs från 

nyheterna och eventuellt senare delar med horisontella streck som skär av hela 

kolumnen. Anledningarna till varför en textenhet hamnar här och inte i nyhetsdelen är 

inte helt lätta att identifiera, då det som sagt förekommer artiklar om utlandet även i 

den tidigare delen. 

 Annat – under denna kategori faller textenheter som antingen är krönikor (som också 

benämns krönikor i materialet) och textenheter som inte faller under de övriga 

kategorierna. Dessa textenheter är fristående med egen centrerad rubrik och skiljs från 

de övriga delarna med horisontella streck som skär hela kolumnen.   

Som sagt är det inte helt självklart vad som avgjorde var vilken textenhet skulle hamna. Därav 

kan det vara svårt att dra några säkra slutsatser utifrån placeringen. Dock vill jag mena att när 

strejker som ämne förekommer på ledarplats är det ett tecken på att det av tidningen uppfattas 

som ett viktigt ämne. Även när strejker förekommer under annat – som fristående artiklar eller 

krönikor – menar jag är ett tecken på att strejker uppfattas som ett ”fenomen” som förtjänar 

att analyseras och resoneras kring, inte bara rapporteras om. 

 Det kan argumenteras för att studien av strejktextenheternas kategorier skulle vara 

intressantare om kategorierna var analyserade med de kvalitativt särskiljande dragen 

kartlagda, men därtill är denna undersökning alltför liten. 

 

Desto lättare är det då att dra slutsatser utifrån längden. Antalet rader varje textenhet tar i 

anspråk har räknats. En rad motsvarar uppskattningsvis cirka sju ord, dock bör det påpekas att 

även avslutande rader med blott något enstaka ord har medtagits. Fristående rubriker, det vill 

säga inte de som är ingresser, har dock inte medräknats. 

 En större mängd rader indikerar givetvis ett större intresse för ämnet, och är också 

antagligen ett indicium för att textenheten i fråga är mer analytisk, även om det förstås kan 

vara en helt ickeanalytisk men detaljerad skildring. Flera korta textenheter kan tänkas tyda på 

att ämnet redan är känt, och inte behöver analyseras eller beskrivas detaljerat.   
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2.1.2 Resultat 

 

Sammanlagt under perioden förekommer 76 textenheter som handlar om strejker. Huvuddelen 

– 57 stycken – faller inom kategorin nyhet. Elva textenheter tillhör kategorin utrikes, och sex 

stycken publiceras inom ledare-kategorin. Endast två textenheter om strejker förekommer 

inom kategorin annat. 

 Under hela perioden tas 1490 rader i anspråk för textenheter om strejker, vilket ger en 

genomsnittlig textenhetslängd på 19 rader. Som tabell 1 visar är en överväldigande majoritet 

av textenheterna kortare än 21 rader. Och den minsta kategorin är den med flest textenheter. 

Den ojämna fördelningen innebär att det i resten av undersökningen är rimligare att ta hänsyn 

till textenheternas medianlängd istället för genomsnittslängden. Medianlängden för hela 

materialet är 14,5.  

 Vad gäller längdspridningen inom kategorierna är det uppenbart att de två minsta 

kategorierna (ledare och annat) är svårgreppade. Ledarekategorin har en mycket jämn 

fördelning utan några egentliga tendenser emedan kategorin annat inte uppvisar någon 

struktur alls. Å andra sidan är dessa kategorier mycket små, och det kan vara svårt att säga 

något utifrån statistiken. 

 Utrikeskategorins tendens är helt tydligt att textenheterna är korta. Eller rättare: att de inte 

är långa. 

 Nyhetskategorin uppvisar också den en struktur i längdfördelningen. Helt tydligt är det att 

textenheter inom kategorin är kortare än 21 rader, och föga förvånande – utifrån antalet 

textenheter under kategorin – är det nyhetskategorins struktur som är den dominerande i den 

totala spridningen. Dock visar tabellen också att artiklarna som faller under kategorin kan 

vara långa. Det bör däremot poängteras att ingen av de fem längsta nyhetstextenheterna är 

längre än 57 rader. 

 

Tabell 1: Strejker i VLT 1869-1874. Antal textenheter, antal rader, fördelning antal textenheter per 
längd i rader, kategorivis och totalt.  

 
antal 

 
fördelning antal textenheter per längd i rader 

kategori textenheter 
antal 
rader 1 -- 10 11 -- 20 21 -- 30 31 -- 50 51 -- 100 101 -- 

nyhet 57 994 22 20 3 7 5 0 

utrikes 11 154 5 3 3 0 0 0 

ledare 6 198 1 1 2 1 1 0 

annat 2 144 0 1 0 0 0 1 

totalt 76 1490 28 25 8 8 6 1 
Källa: VLT 1869-1874, Västerås stadsbibliotek 
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Som tabell 2 visar bidrar de två första åren med en försvinnande liten del av hela periodens 

material, både vad gäller antalet textenheter och antalet rader som tas i anspråk för ämnet. I 

och med 1871 gick antalet textenheter om strejker upp drastiskt, nådde sin kulmen 1872 och 

gick ned något i och med 1874.  

 Ungefär samma tendenser visas i utvecklingen av antalet rader som användes för ämnet. 

Här sticker dock främst 1874 ut med både lågt totalt antal rader och lågt medianvärde. 

 

2.1.3 Analys 

Resultatet av översikten ger vissa intressanta upplysningar.  

 Det visar bland annat vad som kan förväntas av källmaterialet. Utifrån den kategorivisa 

fördelningen tycks det som om några analyser inte är att vänta i de textenheter som 

publicerats under ”Utrikes”. Vidare tycks fördelningen visa att det inte går att förvänta sig att 

bara finna rapporter inom den kategori jag kallat för ”nyheter”, även om huvuddelen av 

textenheterna är korta. Den inledande ”ledarkategorin” tycks ha haft ett blandat utbud, men 

översikten visar att det inte kan förväntas att textenheter inom kategorin är analyserande.  

Intressantast är dock kanske att den kraftiga ökningen av textenheter och rader från och med 

1871 är oproportionellt stor i relation med den i kapitel 1.2 anförda strejkstatistiken. Det kan 

tyda på att en viss tröghet i tidningens reaktion på strejkandet, det vill säga att det mentala 

etablerandet av strejker som en företeelse i samhället tar tid. Det relativt höga antalet 

Tabell 2: Artiklar om strejker i VLT 1869-1874. Antal textenheter fördelade 
kategorivis, totalt antal rader och medianantalet rader per textenhet, per år. 

År Textenheter Rader 

 

Kategori 
  

nyhet utrikes ledare annat summa 
totalt 
antal medianvärde 

1869 4 0 0 0 4 63 12 

1870 2 0 0 0 2 47 23,5 

1871 12 0 4 0 16 339 11,5 

1872 18 5 0 2 25 595 15 

1873 11 4 1 0 16 307 12 

1874 10 2 1 0 13 139 7 
Källa: VLT 1869-1874, Västerås Stadsbibliotek 
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ledartextenheter och de två enda textenheterna som faller under kategorin annat under 1871 

kan tolkas som om behovet av att diskutera strejker var stort. 

 Efter 1872 skedde till synes en avmattning i intresset kring strejker, vilket kan tolkas som 

att bilden har mognat och blivit etablerad. Denna tolkning får stöd av siffrorna från 1874. Det 

låga antalet rader som tas i anspråk och det låga medianvärdet kan tyda på att företeelsen 

strejk var så pass etablerad att den varken krävde analyser eller detaljerade skildringar. Dock 

bör här poängteras att även om antalet strejker kan ha varit på samma nivå 1874 och 1869-70  

är antalet textenheter om strejker långt fler 1874 än under periodens två första år. Detta kan 

tolkas som om företeelsen strejk blev etablerad i tidningens medvetande i och med den 

kraftiga ökningen under 1871-73. 

 Den process jag skissat ovan får ses som preliminär och ganska spekulativ. Huruvida den 

stämmer eller inte får den kvalitativa analysen av materialet utsäga. 

  

2.2 Strejkbegreppet: en pilotstudie 

För att kunna besvara undersökningens frågeställningar kring VLT:s strejksyn är det givetvis 

av vikt att fråga sig vad VLT ansåg var en strejk. Att fånga och definiera det strejkbegrepp 

som användes av VLT under perioden är av vikt för den slutliga analysen av strejksynen.  

 Denna studie av strejkbegreppet säger också något om urvalet. Eftersom det strejkbegrepp 

som existerar i materialet mycket väl kan skilja sig mot det begrepp som användes vid urvalet 

av textenheter är det möjligt att en del av de textenheter som är medtagna i undersökningen 

inte alls handlar om strejker enligt en modern uppfattning om vad som ingår i begreppet 

”strejk”.  

 Givetvis kommer detta avsnitt att tangera och kanske flyta ihop något med den övriga 

undersökningen. De värderingar och mer djupgående förklaringar som inrymdes i VLT:s 

strejkbegrepp under perioden är det centrala studieobjektet för hela undersökningen. 

Undersökningen här är dock en pilotstudie för att pröva den minimaldefinition som användes 

vid urvalsprocessen, dessutom följer vissa resonemang kring VLT:s strejkbegrepp under 

perioden. 

 

Undersökningen utgår från minimaldefinitionen – den minsta gemensamma nämnaren – 

arbetets nedläggelse, men kretsar också kring antagandet att en strejk har ett syfte. Min 

moderna förståelse för begreppet säger mig att detta syfte antingen är genomdrivandet av 
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vissa krav eller att protestera mot något. Undersökningen är kvalitativ och syftar till att 

upptäcka avvikelser från det ovanstående. 

 I den nedan följande redovisningen av hur VLT:s strejkbegrepp 1869-1874 ser ut i 

förhållande till arbetsnedläggelse-krav eller protest kommer jag diskutera de fall som avviker 

från definitionen. Dessutom förekommer det i materialet en artikel som explicit definierar 

strejk och är givetvis också väl värd att granska. 

 

2.2.1 Fyra avvikande artiklar och en definition 

Under 1869 och 1870 förekom som det föregående kapitlet (2.1 En kvantitativ översikt) 

visade inte fler än 6 textenheter om strejker. Alla dessa handlade om arbetsnedläggelser 

medan två av textenheterna inte ens behandlade varför arbetet har nedlagts varför det är svårt 

att säga något om strejkernas syfte. Att så sker, att syftet inte behandlas alls, är inte ovanligt 

och kommer behandlas i det nästföljande kapitlet om de förklaringar till strejkens orsaker som 

tidningen ger. I den vidare diskussionen i det här kapitlet är det dock lämnat därhän. 

 Den 17 november 1871 förekom den första avvikelsen från minimaldefinitionen, en strejk 

där arbetet inte är nedlagt. Textenheten i sin korta helhet följer här: 

 I Aalborg har skolpojkarna gjort strejk, fodrande nedsättning av arbetstiden; ännu har de likväl 

 ej nedlagt sitt arbete.
36

 

I denna korta notis finns det flera konstigheter och det är svårt att föreställa sig skeendet den 

är tänkt att skildra. Textenheten motsätter direkt att en strejk är en arbetsnedläggelse. Å andra 

sidan står det ”ännu ha de likväl ej”, vilket borde innebära att tidningen menade att en 

arbetsnedläggelse är att vänta vid en strejk, och att det inträffade här var en normavvikelse 

även för VLT under perioden. Den andra märkligheten är att det är skolpojkar som strejkade 

och inte arbetare. Visserligen kan texten tolkas så att pojkarna också arbetade och att det var 

vid den arbetsplatsen de strejkade, men utifrån sammanhanget, som i och för sig är 

knapphändigt, borde tolkningen vara att de faktiskt strejkade i skolan. Textenheten visar alltså 

att strejkbegreppet i utvidgad betydelse även gäller andra protesthandlingar, även om det här 

inte ges någon information om vilka de kan tänkas vara. 

 Nästa textenhet som avviker från definitionen behandlade inte ens avlägset 

arbetsnedläggelser. I en ledarartikel från den 30:e mars 1872 diskuteras kaffepriset. Trots 

goda skördar i Sydamerika betalade man 10 öre mer per skålpund i Rio de Janeiro än i 

                                                      
36

 VLT, 17 november 1871, Västerås stadsbibliotek; stavning och grammatik har moderniserats, och har så gjorts 

i alla efterföljande citat ur materialet, vilket inte kommer påpekas igen. 
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Europa, detta på grund av ”en slags ’strejk’”
37

 av säljarna mot köparna. Vad denna ”strejk” 

bestod av är svårt att se utifrån textenheten, det tycks inte vara frågan om en protestaktion 

utan istället anges orsaken vara att försöka driva upp priset. Strejkbegreppet har här alltså 

vidgats ytterligare till att även gälla innehållen försäljning för att öka priset. Formuleringen 

”en slags” antyder dock medvetenhet om denna betydelsevidgning, och att detta inte är det 

gängse sättet att använda begreppet. 

 Den 1 april 1873 skrev tidningen om det omvända: en ”förbruknings-strejk” där det istället 

var köparna som ”strejkade” genom att inte köpa bland annat kaffe, punsch och öl i syfte att 

få priset på dessa varor att gå ner. Intressant i sammanhanget är att arbetsinställelserna anges 

”[ha] kallat till liv”
38

 denna köpvägran. Även här inskjuts samma notering som i den 

föregående textenheten om användandets avvikelse från normen. 

 Den sista textenheten vars användning av strejkbegreppet avviker återfinns den 21 januari 

1874 och handlade om en strejk bland soldater. Marscherande soldater vid en avdelning i 

Dalaregementet beslutade sig om natten att avvika och ta sig in till Hedemora. I bakgrunden 

låg, enligt artikeln, en irritation över att de under marschen hade varit ovanligt hårt hållna.
39

 

Det intressantaste här är egentligen inte frågan huruvida denna textenhet avviker från den 

minimaldefinition varvid urvalet gjordes. Det intressantaste är ju att detta tilltag av soldaterna 

kallades ”strejk” och inte ”desertering” eller dylikt. Att det fanns fullgoda begrepp för att 

beskriva händelsen men att den ändå omnämndes som en strejk indikerar att begreppet hade 

blivit tillräckligt allmänt för att kunna så att säga ”spilla över” på andra områden och 

konkurrera med redan vedertagna begrepp. Genomgående i textenheten var dock författaren 

noggrann med att sätta ut citationstecken kring ordet, vilket antyder medvetenhet om 

normavvikelsen även här. 

 

I artikeln ”Arbetarna” från 1872 förekommer periodens första explicita definition av 

strejkbegreppet. Artikeln behandlar orsakerna till varför det knappt går en dag utan rapporter 

om att några arbetare någonstans har ”gjort strejk, d.v.s. upphört att arbeta för att därigenom 

nödga arbetsgivarna höja lönerna och minska arbetstimmarnas antal.”
40

 Definitionen omfattar 

minimaldefinitionen jag ställde upp i urvalsprocessen, samt att strejken genomförs med syfte 

att förbättra arbetsvillkoren. 

                                                      
37

 VLT, 30 mars 1872, Västerås stadsbibliotek 
38

 VLT, 1 april 1873, Västerås stadsbibliotek 
39

 VLT, 21 januari 1874, Västerås stadsbibliotek 
40

 VLT, 14 maj 1872, Västerås stadsbibliotek 
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 Som artikeln sedan utvecklar sig visar det sig att artikelförfattaren egentligen inte alls 

ansåg att den bakomliggande orsaken är det ekonomiska, och jag kommer återkomma till den 

här artikeln i kapitel 2.3. Dock finns här alltså en helt uttrycklig definition av strejk som 

rimmar väl med ett modernt strejkbegrepp. 

 

2.2.2 Sammanfattning och diskussion: håller minimaldefinitionen? 

De fyra ovan refererade textenheterna är alltså de enda i källmaterialet som i sin användning 

av strejkbegreppet avviker från den minimaldefinition varmed jag gjorde mitt urval och vilken 

också varit utgångspunkt för hela undersökningens syfte. Egentligen ger ingen av dessa 

avvikande textenheter någon anledning att anse minimaldefinitionen problematisk. I alla fyra 

fallen indikeras en medvetenhet om den avvikande användningen av begreppet.   

 Det vill säga: i källmaterialet är en strejk en arbetsnedläggelse, när begreppet appliceras på 

andra företeelser uppvisar tidningen medvetenhet om att användningen är avvikande. 

Kärnbegreppet strejk i betydelsen arbetsinställelse är alltså intakt trots dessa avvikelser. 

 Den explicita definitionen i ”Arbetarna” styrker också minimaldefinitionen som 

funktionell för materialet. Dessutom tycks det vara rimligt att utgå ifrån att tidningen med 

”strejk” även avsåg att arbetsinställelsen hade till syfte att tvinga arbetsgivaren till eftergifter 

gällande arbetarnas villkor.  

 

De medvetna avvikelserna i sig indikerar att tidningen var van vid begreppet, att det i någon 

mån var allmänt, och således kunde överföras till andra områden. Den explicita definitionen 

från 1872 tyder dock på att det fanns ett behov av att på en grundläggande nivå – det handlar 

ju här mer eller mindre om en lexalisk definition – förklara för läsarna vad strejk var för 

något. Detta kan tolkas i ljuset av att strejk å ena sidan är ett relativt nytt ord
41

, och å andra 

sidan att periodens täta arbetsinställningar gör det nödvändigt att definiera det för 

allmänheten, samtidigt som de gör ordet väldigt aktuellt. Det är alltså inte bara företeelsen 

som är på modet, utan även ordet som beskriver den.  

 Samtidigt kan den avvikande användningen också tolkas så att begreppet var vagt, och 

kunde appliceras på flera olika saker. Dock menar jag att det inte nödvändigtvis motsäger att 

tidningen var van vid att använda begreppet. Även om de områden begreppet applicerades på 

i de refererade textenheterna ovan är vitt skiljda, indikeras en medvetenhet dessa ”utflykters” 

                                                      
41

 NE (2008-05-05): ”Strejk”,  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O344579 

; ordet dyker upp i svenskan som engelskt lånord 1846 
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normavvikelse. Dessutom vill jag hävda att det finns en ganska stor skillnad mellan den första 

avvikande textenheten – den om skolpojkarna – och de efterföljande. De senare är uppenbara 

överföringar, emedan den från 1871 tycks indikera att en arbetsnedläggelse var att vänta, 

vilket innebär att arbetsnedläggelsen ändock finns med i begreppet så som det användes i den 

artikeln. Här var begreppet vagt, då det inte tycktes vara självklart att en strejk innebar att 

arbetet nedlades. 

 Om då den berörda textenheten bortses ifrån från resonemanget kring strejkbegreppets 

status som allmänt ord, kan det ses som en process som sker under perioden. Utifrån idén om 

att begreppet mognar under perioden kan medvetna överföringar till andra områden ses som 

indicier på begreppets ”mogenhet”, inte minst när det, som med soldaterna 1874, konkurrerar 

ut redan vedertagna ord. Dock är det utifrån denna undersökning omöjligt att annat än 

spekulera om detta. 

2.3 Orsaksförklaringar 

De orsaker VLT anförde till strejker kan delas in i externa och interna. De interna orsakerna 

utgår från de strejkande som subjekt. Det vill säga att strejken initieras på grund av att de 

kräver högre lön eller kortare arbetstid. De externa orsakerna å sin sida pekar på att initiativet 

till strejken kommer utifrån och att de strejkande är objekt som påverkas till att strejka snarare 

än att det föreligger ett förhållande de vill påverka med strejken som medel. 

 Resultatet av de externa och interna orsaksförklaringarna redovisas i tabell 3 och 4 nedan. 

Utöver dessa två kategorier finns det en liten del förklaringar som inte faller inom ramarna för 

dessa, de behandlas också nedan, men redovisas inte i tabellform. Tabellerna presenteras och 

förklaras först, för att i ett senare avsnitt utgöra startpunkten för en vidare analys och 

diskussion av orsaksförklaringarna till strejker i VLT 1869-1874. 

 En notering bör göras innan framställningen fortsätter till att redovisa de olika 

orsaksförklaringarna: det händer att samma textenhet rymmer olika förklaringar och i sådana 

fall räknas båda förklaringarna in i tabellerna, dock räknas bara samma förklaring en gång per 

textenhet. 
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2.3.1 Resultat: tabell 3 och 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 kräver viss förklaring. Först och främst är de externa orsakerna indelade i två 

huvudkategorier: agent och omständigheter. Agenter är alltså personer eller organisationer 

som agerar med intentionen att åstadkomma en strejk, och här, eftersom de är externa, är de 

inte strejkande själva. En organisation som anses ligga bakom strejken är ofta Internationalen, 

eller någon annan, för VLT, ”sällsam rörelse”
42

. En person som själv är agent är ofta arbetare 

själva, men anses här tillhöra de externa orsakerna på grund av hur tidningen omnämnde deras 

strävanden i termer av tvång (mot de andra arbetarna alltså), hot och lockelser, vilket så att 

säga placerar dem utanför de strejkande.  

 Omständigheter är givetvis yttre omständigheter där det inte finns någon uppenbar agent 

som initierar strejken. Här återfinns denna uppsats titel, som ju är en förklaring av strejkernas 

orsak, att de är på modet. Kategorin smitta bör kanske utredas: häri faller å ena sidan den 

metaforiska förklaringen att strejker smittar (vilken också återfinns bland 

konsekvensförklaringarna) och å andra sidan orsaksförklaringen att de strejkande har låtit sig 

inspireras av strejker på annat håll. Konflikt anges som orsaksförklaring vid ett tillfälle, och då 

om en konflikt mellan en arbetsgivarsammanslutning och en arbetarförening. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
42

 VLT, 22 april 1870, Västerås Stadsbibliotek. 

Tabell 3: Externa orsaker till strejker angivna i VLT 1869-1874, årsvis och totalt. 

År Agent Omständigheter 

  Organisation Person På modet Smitta Konflikt 

  Makro Mikro Makro Makro Makro Makro 

1869 0 0 0 0 0 0 

1870 1 0 0 1 0 0 

1871 2 1 0 0 3 0 

1872 2 1 0 2 2 0 

1873 0 2 1 1 0 1 

1874 0 0 0 0 0 0 

Totalt 5 4 1 4 5 1 
Källa: VLT 1869-1874, Västerås stadsbibliotek 

Tabell 4: Interna orsaker till strejker angivna av VLT 1869-1874, årsvis och totalt. 

År Arbetslön och arbetstid 

  Vill ha Behöver Behöver inte 

  Mikro Mikro Makro Mikro Makro 

1869 1 0 0 0 0 

1870 1 0 0 0 0 

1871 6 0 3 1 0 

1872 7 1 2 3 0 

1873 4 2 0 2 1 

1874 0 1 0 3 1 

Totalt 19 3 5 9 2 
Källa: VLT 1869-1874, Västerås stadsbibliotek 
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För de interna orsakerna krävs ingen övergripande indelning som tabell 4 visar. Alla dessa 

orsaker handlade om arbetslön och arbetstid, som här har slagits samman till samma kategori. 

Kategorin, och hela de interna orsakerna, handlar alltså om de strejkandes krav. Indelningen 

som sedan följer utgår från VLT:s syn på dessa krav. Vill ha är det neutrala, där tidningen 

endast nöjde sig med att konstatera att de strejkande hade krav på högre lön eller kortare 

arbetstid. Inget skrevs här om huruvida de behövde det eller inte. När tidningen dock anser att 

arbetarna har det svårt och väl kan ha gjort sig förtjänt av en högre lön eller tidigare hemgång 

hamnar förklaringen under behöver, och när det motsatta gäller – när kraven ansågs orimliga 

eller obefogade – under behöver inte. 

 

2.3.2 Resultatdiskussion och analys 

Vi tar utgångspunkt i VLT:s uppfattning om huruvida arbetarna behövde bättre arbetsvillkor. 

Tabell 4 visar att både uppfattningen om att de behövde det och att de inte gjorde det 

samexisterar., även om man möjligtvis kan skönja en glidning mot behöver inte. 1871 tycks 

uppfattningen att bättre arbetsvillkor behövdes vara dominerande, medan den allt mer övergår 

till att vara att kraven är oberättigade. 

 

De arbetare vars arbetsvillkor behövde bättras fanns nästan uteslutande i utlandet. I en artikel 

om svenska arbetare som åkt till Tyskland som strejkbrytare skrev tidningen att orsaken till 

strejken var att de tyska arbetarna ”ej kunnat existera på sin lilla dagslön”
43

. Under 

storstrejken i Chemnitz samma år skrev tidningen att de tyska maskinarbetarnas ställning 

måste bättras.
44

 De engelska bönderna, som rapporterades ”ha börjat med strejker”
45

 i april 

1872, uppges leva ett eländigt liv: ”[bonden är] bunden vid sin tova, han måste leva på den 

allra eländigaste lön, åldras för tidigt och slutar vanligen sina dagar i sjukdom och elände.”
46

 

Och VLT skrev att ”[man kan] hysa deltagande”
47

 för de danska arbetare som strejkade i syfte 

att nedsätta arbetstiden, då de arbetade hela dagarna och hann inte återse sitt hem innan 

nattens inbrott. Skomakargesällernas strejk i Köpenhamn 1874 verkade för tidningen vara 

berättigad ”om det är sant att en arbetare i detta yrke hittills ej kunnat, även med största 

ansträngning förtjäna mer än 10-12 kronor i veckan”
48

. 

                                                      
43

 VLT, 22 december 1871, Västerås stadsbibliotek 
44

 VLT, 10 november 1871, Västerås stadsbibliotek 
45

 VLT, 3 april 1872, Västerås stads bibliotek 
46

 VLT, 3 april 1872, Västerås stadsbibliotek 
47

 VLT, 24 maj 1872, Västerås stadsbibliotek 
48

 VLT, 27 maj 1874,Västerås stadsbibliotek 
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 Mer sällan talades det om att svenska arbetare hade legitima skäl att strejka. Oftast nöjde 

sig tidningen med att konstatera, som tabell 4 visar, att arbetarna krävde vissa saker, inte om 

dessa krav var berättigade. Det förekommer endast tre textenheter som erkände svenska 

arbetares behov av högre lön. I det ena fallet handlade det om handskmakerskor i 

Helsingborg, som ”har en i hög grad usel avlöning.”
49

 Tidningen skrev att man nog kunde 

betala ett högre pris för handskar, så att lönerna för dessa arbetare kunde höjas, utan att 

fabrikörerna blev lidande.  Det andra fallet är en artikel om en strejk inom postverket där 

tidningen antydde att lönen var låg då den ”högst [var] 4 riksdaler om dagen för 10 till 12 

timmars ansträngande verksamhet. [mina kurs.]”
50

 

 Det tredje fallet är en längre artikel med titeln ”Arbetarrörelserna i Sverige”. Artikeln är 

analyserande och behandlar frågan om varför den svenska arbetarrörelsen, lyckligtvis, inte har 

gestaltat sig på samma sätt som arbetarrörelserna i Europa, och ger ledtrådar till varför det i 

huvudsak är så att VLT främst oroade sig över utländska arbetares behov.
51

 

 Visserligen skriver tidningen att vissa arbetsgivare ännu har ett rått sätt mot sina arbetare. 

Men att de svenska relationerna på arbetsmarknaden präglas av respekt och förtroende. 

Tidningen skriver att svenska arbetsgivare har varit mer villiga att möta arbetarnas behov 

innan de tvingas strejka än vad som skett i utlandet.
52

 

 I ljuset av statistiken över de interna orsakerna tycks den ovanstående föreställningen om 

den svenska arbetarrörelsens moderation och anledningarna till denna vara ett tema. I artikeln 

om skomakargesällernas strejk i Köpenhamn skrev tidningen uttryckligen att flera av de 

strejkande hade tagit sig till Sverige för att lönerna var högre där.
53

  

 Föreställningen att de svenska arbetarna har det bra i jämförelse med utländska borde ge att 

tidningen också är mer negativt inställd till svenska strejkande arbetares krav än till utländska. 

Av sammanlagt 11 förekomster, både på mikro- och makronivå, av uppfattningen att 

arbetarnas krav inte är rättmätiga, gäller 6 svenska arbetare. En artikel behandlar utländska 

förhållanden men med adress till svenska arbetare. Det är alltså inte helt självklart att 

kolumnen behöver inte i tabell 4 stödjer tesen att föreställningen om att svenska arbetare har 

det bra är ett tema i materialet. 
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 VLT, 14 maj 1872, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 18 maj 1874, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 19 april 1872, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 19 april 1872, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 27 maj 1874, Västerås Stadsbibliotek 
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 Däremot kan man i en kvalitativ studie av dessa textenheter se hur inställningen till 

arbetarnas krav ändras över perioden. 1871 rapporterades att arbetarna ”icke nöjt sig”
54

 med 

den ordinarie arbetslönen, 1872 skrevs att gruvarbetarna i Faluns ”ställning [ingalunda är] av 

den beskaffenhet, att man kan anse detta tilltag [strejken, förf. anm.] vara föranlett av 

tvingande omständigheter”
55

. Successivt övergick dock rapporteringen till att hårdare bedöma 

och beskriva arbetarnas krav, som även tabell 4 antyder: 1873 skrivs det att arbetarnas 

anspråk anses ”obilliga”
56

, under 1874 förekom det – trots att endast 13 textenheter om strejk 

förekom – fyra textenheter där svenska arbetares krav ansågs oberättigade. Ibland uttalades 

detta explicit genom att anspråken åter igen kallades obilliga, och ibland mer subtilt genom 

exempelvis en notering om att arbetstiden arbetarna ville sänka faktiskt var likadan i hela 

landet.
57

 

 Undersökningen av de interna orsaksförklaringarna har alltså gett två huvudsakliga 

insikter. Tidningens strejksyn utvecklas till att ha mindre och mindre till övers för de 

strejkandes krav, utvecklingen går mot färre textenheter som menar att arbetarna behöver eller 

har rätt till de villkor de kräver och mot fler textenheter som hävdar att arbetarna inte har rätt 

till sina krav. Den andra insikten är att det i strejksynen ligger en föreställning om att svenska 

arbetare har det bättre än utländska, och således har mindre anledning att strejka, detta 

uttrycks explicit. Implicit stöds detta resultat också, dock med vissa tveksamheter vad gäller 

orsaksförklaringar som hävdar att arbetarna inte har rätt till det de kräver. Det finns anledning 

att i det följande fortsätta att intressera sig för spänningen mellan hur VLT ser på utländska 

respektive svenska strejkande arbetares krav. 

 

Det är svårare att utifrån tabell 3 utläsa några klara tendenser. Dock ser vi att det under 1874 

inte förekom några förklaringar över huvud om externa orsaker. Detta kan tolkas som att 

rapporteringen är mindre analytisk, det vill säga att behovet av att förklara de bakomliggande 

orsakerna har minskat i och med att strejkerna gått från att ha varit ett nytt fenomen till att 

blivit en vanlig företeelse för gemene man, som inte behöver förklaras närmare. 

 Bland förklaringarna med agenter som har agerat i syfte att orsaka strejk märks en 

åtskillnad mellan rapporteringen från utlandet och Sverige. Genomgående är de yttre 

agenterna i utlandet oftast en organisation, medan det i Sverige oftast anges vara personer som 

tvingar den stora massan att delta i strejken. Den 21 juni 1872 skrev tidningen om att 
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 VLT, 5 maj 1871, Västerås Stadsbibliotek 
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 VLT, 11 juni 1872, Västeråsstadsbibliotek 
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 VLT, 25 februari 1873, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 21 mars, 28 mars,  29 augusti, 21 november, 1874, Västerås stadsbibliotek 
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strejkfebern hade drabbat även Uppsala, och ”Såsom vanligen är fallet vid dessa 

arbetsinställelser, skola flera arbetare mot sin egen vilja, med lock eller pock, blivit förmådda 

att i strejken deltaga.”
58

 Men detta förhållande gällde främst Sverige. Internationalen, ”denna 

okunnighetens och sedeslöshetens stormakt”
59

, utpekas uteslutande som organisationen 

bakom strejkerna i England, Frankrike och Tyskland, men ”nämnda liga har ej haft någon 

nämnvärd framgång”
60

 i Sverige.  

 I en artikel från 1871 skrivs dock om en ”strejkförering” som existerar i huvudstaden. Det 

spekuleras vidare i huruvida Internationalen har ett finger med i spelet även i denna förening. 

Dock spår artikelförfattaren att få arbetare kommer att ”nappa på orosstiftarnas grova 

krokar.”
61

 Det krävs blott lite förnuft och eftertanke för att arbetaren ska förstå att han själv 

har mest att förlora på att låta sig hetsas till att strejka, skrev tidningen.  

 Dessa karaktärsdrag tillskrivs alltså svenska arbetare, emedan utländska arbetare inte anses 

begåvade med denna tröghet inför revolutionära utflykter, och ”när trögheten framträder vid 

sådana tillfällen, förtjänar den sannerligen det vackra namnet: eftertänksamhet och klokhet.”
62

 

I en artikel om svenska arbetare som åkt till Tyskland för att arbeta när de tyska arbetarna är i 

strejk skriver tidningen att den tyska allmänheten hade uppskattat svenskarnas närvaro som 

”en välgörande motvikt mot de av råa socialdemokratiska idéer förvildade tyska arbetarna.”
63

 

 Internationalen, och andra ”strejkföreningar” som är kopplade till den, utmålas 

genomgående i mörka färger. Det är bara en artikel från 1870 som i relativt neutrala ordalag 

talar om en arbetarförening i Frankrike ”vars syftemål är att driva arbetarna till att göra 

strejk.”
64

 Ordvalet här – att arbetarna drivs till att strejka – tyder dock på, även om artikeln i 

övrigt är neutral, att arbetarna på ett eller annat sätt förleds till att gå i strejk, vilket ju måste 

anses vara något negativt. Denna förening antas också vara kopplad till Internationalen.  

 Vad gäller de av organisationer inspirerade arbetarna framställs de uteslutande som offer i 

nämnda organisations klor. Arbetarna lockas, förmås, luras, hetsas eller drivs till att strejka av 

organisationen, i tidningens framställning. Och det bästa medlet mot detta, skrev tidningen, är 

att arbetarna civiliseras: 

 [...] inget är för närvarande farligare än att låta den del av befolkningen uppväxa i okunnighet

 och råhet, ty i avgörandets ögonblick skall denna del bli samhällets svåraste fiender och 
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 VLT, 21 juni 1872, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 23februari, 1872, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 19 april, 1872, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 20 oktober 1871, Västerås stadsbibliotek 
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 VLT, 19 april 1872, Västerås stadsbibliotek 
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skoningslöst hämnas för det att man mitt ibland ett civiliserat samhälle, med alla dess 

förstörelseverktyg och alla dess hopade skatter, låtit ett band av vildar uppstå, vilkas moral och 

religion är egennyttan och sedeslösheten.
 65

 

 

Hotbilden i strejksynen kan alltså sägas vara både intern och extern. Den externa hotbilden är 

Internationalen med dess förgreningar och vars övningar utgör ett potentiellt hot mot 

samhället. Det interna hotet ligger i samhället inte bidrar till arbetarbefolkningens 

”civilisering”. Till detta förs också att de svenska arbetarna ansågs ha det bättre, och också 

vara mer eftertänksamma och kloka inför Internationalens tomma löften, vilket har lett till det 

”lyckliga förhållande”
66

 att den svenska arbetarrörelsen inte har samma revolutionära karaktär 

som den antagit i Europa. Dock, som blockcitatet ovan visar, varnade tidningen för att inte 

låta bilda och civilisera arbetarbefolkningen, de europeiska problemen kunde bli svenska om 

inte åtgärder vidtogs och hovsamhet i relationen mellan arbetsgivare och arbetare 

vidmakthölls. 

 

Gällande de externa orsaksförklaringar som faller under omständigheter uppvisade tidningen 

närmast ett ointresse inför de bakomliggande orsakerna. Föreställningen att något är på modet 

borde implicera att det också är övergående, att inga egentliga problem fanns. Vid ett tillfälle 

skriver tidningen om en gruvarbetarstrejk i Falun att eftersom strejken inte var befogad står 

orsaken ”att söka i det, så att säga, ’moderna’ i själva saken, samt de exempel, som på andra 

orter givits.”
67

 Det finns alltså en koppling mellan de interna orsaksförklaringarna om att 

arbetarna krävde saker de inte behövde eller hade rätt till, och de externa omständigheter som 

stipulerar att strejker är på modet. Detta borde föranleda, med tanke på det ovanstående om 

skillnaden i strejksyn på svenska respektive utländska förhållanden, att det i huvudsak är i 

Sverige som strejker är på modet. 

 Studien av källmaterialet visar också att så är fallet, av sammanlagt nio förekomster inom 

kategorierna på modet och smitta, gäller endast två utländska strejker. Den första är 

textenheten från 1870 som den här uppsatsen delar titel med, och den andra är en ledarartikel 

från den 19 september 1871 där det talas om att belgiska arbetare har låtit sig inspireras av 

sina yrkesbröder i England.
68

  

 Det finns också, inte helt förvånande, en korrelation mellan de externa orsakerna på modet 

och smitta och den interna orsaken behöver inte. Eller rättare: de sammanfaller ofta i samma 

textenhet, i fem av fallen där dessa orsaker anges också att kraven inte är berättigade, för de 
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övriga fyra fall är det värt att notera att i två av dem innehåller externa agenter, och att i inget 

av dem anges arbetarna behöva det de kräver.
69

 Detta kan ses som att förklaringen att 

arbetarna har låtit sig inspireras av andra eller av strejkmodet även förklarar varför de strejkar 

och kräver saker de inte behöver eller har rätt till, något som alltså uttryckligen sägs i den 

ovan refererade artikeln om strejken i Falun. 

 

Innan jag övergår till att sammanfatta det här kapitlet finns det ytterligare en artikel, med 

tillhörande orsaksförklaring, som bör tas upp. Artikeln ”Arbetarna”, som jag refererade till i 

2.2 Strejkbegreppet: en pilotstudie, är i princip en utredning om vad arbetarna vill med sina 

strejker, egentligen. Artikeln inleds som sagt med att artikelförfattaren definierar strejken med 

att den är en arbetsnedläggelse med bakomliggande krav på höjd lön eller kortad arbetstid. 

Dock fortsätter han med att raskt klargöra att det inte alls är så att arbetaren har det sämre 

ekonomiskt ställt än exempelvis ämbetsmannen. 

 Därefter följer en lång redogörelse om två hypotetiska ynglingar där den ena blir 

smedlärling och den andra studerar till skollärare. Vi får följa dessa två ynglingars 

ekonomiska liv, där den studerande blir tvungen att belåna sig för att finansiera studierna eller 

extrajobba för att har råd med sina levnadsomkostnader, och där arbetaren raskt börjar göra en 

egen förtjänst och avancerar inom sitt hantverk. Till slut kommer framställningen fram till att 

arbetaren har möjlighet att skaffa familj och har lediga stunder efter sin arbetsdag, emedan 

den studerande dras med skulder som han måste lägga även sina lediga stunder åt att arbeta 

av. Och även om den studerande i slutändan får ut en högre lön får han, på grund av skulderna 

och hans senare arbetslivsdebut, ändå sammanlagt ut mindre pengar än arbetaren.  Och, 

skriver artikelförfattaren, ”vi undrar vilken verkmästare eller gesäll [...] vill byta mot den 

stackars fil. doktorn.”
70

 

 Efter denna långa redogörelse kommer författaren fram till artikelns själva kärnbudskap. 

Eftersom det inte är så att arbetaren har det sämre ställt ekonomiskt beror hans missnöje på att 

han ”vill ha erkännande”
71

 och inte vill bli kallad ”’sämre folk’”
72

. Artikelförfattaren 

uppmanar sedan förmännen att låta arbetaren få umgås med dem under deras tak, så att ”hans 

avund mot den han kallar ’bättre’ ska försvinna.”
73

 Konklusionen är att industrialiseringen har 
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gjort så att arbetare och mästare inte längre har en förtrolig relation, de äter inte längre vid 

samma bord, vilket gör att arbetarna super och inte är vana vid ett civiliserat umgängessätt.  

 Artikeln är intressant för att den å ena sidan sätter strejkernas orsaker i relation till 

samhällsutvecklingen, på ett mer sofistikerat sätt än att konstatera att de är på modet. Och å 

andra sidan för att den styrker att arbetarna egentligen inte har det så dåligt. Artikeln nämner 

inte uttryckligen att det är svenska arbetare som avses, men hela berättelsen om smedlärlingen 

och skolläraren tyder på att så är fallet. I strejksynen kan alltså fogas föreställningen om att de 

svenska arbetarna har goda levnadsvillkor, men att samhällsutvecklingen hotar den goda 

tonen i arbetsmarknadsrelationerna. 

 

2.3.3 Sammanfattning 

Undersökningen av orsaksförklaringarna i källmaterialet beskrivs bäst utifrån en delning 

mellan svenska och utländska strejker. De utländska arbetarna åtnjuter i strejksynen en hel del 

sympati i jämförelse med de svenska, de lever å ena sidan under dåliga förhållanden och å 

andra sidan är de offer för Internationalen som genomgående utpekas som något av en mörk 

dockmästare i kulisserna. De svenska arbetarna å sin sida ansågs på det stora hela ha det 

ganska bra, och ofta utpekas deras anspråk vid strejker som orättfärdiga. Anledningen till 

deras strejker anges vara att strejker är på modet och att de låter sig inspireras av exempel på 

annan ort. Samtidigt ansågs de svenska arbetarna vara mer resistenta mot Internationalen och 

dess förgreningars lockelser, och detta var något som hade grund i å ena sidan deras 

eftertänksamhet och å andra sidan de goda relationerna med arbetsgivarna. Dock varnar 

tidningen för att dessa goda svenska relationer ska gå om intet i industrialiseringen. Här finns 

alltså ett stråk av konservatism i strejksynen. Den bästa medicinen mot att den svenska 

arbetarrörelsen inte ska anta samma karaktär som den europeiska anges vara bildning och 

fortsatt hovsamhet från arbetsgivarnas sida. Det ansågs alltså vara legitimt att strejka för att få 

bättre villkor, men detta var inte nödvändigt i Sverige, där arbetarna redan hade goda villkor 

och där en god dialog mellan arbetsgivare och arbetare förelåg. Vad som helt visst aldrig 

ansågs legitimt var att, som Internationalen ansågs göra, hetsa arbetarna till att gå i strejk. 

Tendensen för perioden tycks vara att tidningen får mindre och mindre sympati för de 

strejkandes krav. 
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2.4 Konsekvensförklaringar 

Till skillnad från orsaksförklaringarna är det inte lika lätt att intuitivt dela upp 

konsekvensförklaringarna. De spretar mer och är mer svårgripbara. Den följande 

kvantifierade presentationen av dem gör delar dem dock i tre kategorier: strejkens utgång, 

som avser vad för utgång som rapporterades för varje enskild strejk, om någon rapporterade 

alls vill säga; arbetarna förlorar på strejker är en genomgående konsekvensförklaring och 

delas här i flera anledningar till varför de gör så; slutligen inordnas konsekvensförklaringarna 

i påverkan på antingen samhället eller näringslivet. 

 Samma notering görs här som till orsaksförklaringarna: en textenhet kan rymma flera 

konsekvensförklaringar, dock räknas samma förklaring bara en gång per textenhet. 

 

2.4.1 Resultat: tabell 5, tabell 6 och tabell 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorin partiell framgång kan kräva en närmare förklaring. Häri ryms kompromisser och 

att vissa av de strejkandes krav blivit mötta. Lyckad innebär å sin sida att arbetarnas alla krav 

har hörsammats. Misslyckad innebär att arbetarna har blivit tvungna att återta arbetet utan att 

några förändringar i arbetsvillkoren inträtt, eller att de avskedats. 

  

Tabell 5: Rapportering av strejkers utgång i VLT 1869-1874, årsvis och totalt. 

År   
Strejkens 

utgång   

  Lyckad Partiell framång Misslyckad 

1869 0 0 1 

1870 0 0 0 

1871 2 2 2 

1872 0 8 3 

1873 1 1 3 

1874 0 1 2 

Totalt 3 12 11 
Källa: VLT 1869-1874, Västerås stadsbibliotek 
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De olika kategorierna inom tabell 6 är alltså angivelser för varför arbetarna förlorar på sin 

strejk. Löneförlust borde vara självklar, prishöjning implicerar tankekedjan att strejken höjer 

priserna på konsumtionsvaror, oavsett om arbetarnas lön höjs eller inte, vilket gör att 

arbetarna måste betala dyrare priser för sina livsnödvändigheter. Familjen drabbas kanske 

både av prisernas höjning och av den strejkande mannens inkomstbortfall. ”Förlust” är en 

diffus kategori där det helt enkelt hävdas att arbetaren förlorar på strejken, utan att det 

närmare specificeras varför. Fylleri och våld drabbar förstås även andra, och häri ryms 

rapporter om våld mot strejkbrytare, beklaganden över att den krävda löneförhöjningen ändå 

går till ölstugorna och uppfattningen att de strejkande arbetarna super och är stökiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stängning innebär här att den strejkdrabbade arbetsplatsen har tvingats stänga igen, dock 

tillfälligt. Sämre kvalité innebär att strejken har gjort att varorna inte längre håller samma 

Tabell 6: Negativa konsekvenser för arbetaren vid strejker angivna av VLT 
1869-1874, årsvis och totalt. 

År Arbetaren förlorar på strejker p.g.a.: 

  Löneförlust Prishöjning Familjen drabbas "Förlust" Fylleri och våld 

  Mikro Makro Makro Makro Makro Mikro Makro 

1869 0 0 0 0 0 0 0 

1870 0 0 0 0 0 0 0 

1871 1 1 1 0 0 2 0 

1872 0 2 2 1 1 1 0 

1873 2 1 2 1 0 1 2 

1874 1 0 0 0 2 0 0 

Totalt 4 4 5 2 3 4 2 
Källa: VLT 1869-1874, Västerås stadsbibliotek 

Tabell 7: Angivelser om hur strejker påverkar näringslivet och samhällslivet i VLT 
1869-1874, årsvis och totalt. 

År Påverkan på: 

  Näringslivet Samhället 

  Stängning Sämre kvalité "Förlust" Prishöjningar 
Arbetarnas 

organsiering 

  Mikro Mikro Makro Mikro Makro Mikro Makro 

1869 0 1 0 0 0 1 0 

1870 0 1 0 0 0 0 0 

1871 2 0 2 1 0 1 0 

1872 2 1 0 1 1 0 2 

1873 0 0 0 0 1 0 0 

1874 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 4 4 2 2 2 2 2 
Källa: VLT 1869-1874, Västerås stadsbibliotek 
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kvalité. ”Förlust” är, likt i tabell 6, en opreciserad notering om att näringslivet förlorar på 

strejker. Prishöjningar faller under samhället för att de ofta anges påverka samhället snarare 

än näringslivet. Arbetarnas organisering anges ofta, för det mesta implicit som en följd av 

strejker. 

 

2.4.2 Resultatdiskussion och analys 

Som vi ser i tabell 5 rapporteras det om flest partiella framgångar för de strejkande, tätt följt 

av de helt misslyckade strejkerna och med de helt lyckade strejkerna långt bakom. Tabell 5 

skulle kunna användas på två sätt. Å ena sidan skulle den kunna jämföras med den faktiska 

utgången av varje strejk VLT rapporterar om, för att se om det är så att tidningen till exempel 

inte följer upp lyckade strejker lika väl som den följer upp misslyckade. Detta skulle dock 

kräva ett väldigt omfattande arbete i efterforskningar i hur de olika strejkerna tidningen 

rapporterar om slutade, och skulle spänna sig utanför c-uppsatsprojektets gränser.  

 Å andra sidan kan tabell 5 användas som om den vore ett mått på vad tidningen känner till 

om strejkernas utgång. I sådana fall kan den ses som ett mått på den implicita strejksynen 

kring konsekvenserna, vilken kan jämföras med de mer explicita uttalandena om hur det går 

för arbetare som strejkar. Den eventuella tendensen i tidningens rapportering om strejkernas 

utgång bortses alltså ifrån, och tabell 5 får utgöra en jämförelsepunkt mot de otvetydigt 

tendensiösa konsekvensförklaringarna. Detta är sättet som tabell 5 kommer att användas på i 

den följande framställningen, dock med brasklappen att denna rapportering kan vara 

tendensiös. Tendensen borde i sådana fall rimligtvis vara att tidningen bortser från helt 

lyckade strejker. 

 

Att arbetarna har mest att förlora på strejker själva är en genomgående föreställning i 

materialet, som tabell 6 visar. Med tabell 7 kan urskiljas att de konsekvenser som behandlas i 

den tidiga strejksynen – här 1869 och 1870 – mest centreras kring strejkens inverkan på 

näringslivet. I relation till de årsvisa antalet textenheter (se kapitel 2.1) är både 1869 och 1870 

”överrepresenterade” inom antalet konsekvensförklaringar som gäller strejkers påverkan på 

näringslivet. Tabell 7 visar vidare att dessa konsekvensförklaringar dog ut i strejksynen i och 

med 1873, samtidigt som tabell 6 visar på en ökning av konsekvensförklaringar som gäller 

negativa konsekvenser för arbetaren efter 1870. Det tycks alltså ha funnits en utveckling av 

strejksynen där den går från att intressera sig för strejkens konsekvenser för näringslivet till 

att intressera sig för dess konsekvenser för den strejkande arbetaren. 
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 I VLT den 27 augusti 1869 rapporterades om ”En strejk i köken”
74

 i den franska staden 

Alais, det var kokerskorna som i hela staden nedlagt sina arbeten. Detta var periodens första 

textenhet som omtalade de konsekvenser som arbetsnedläggelsen fick för arbetsgivarna. 

Tidningen skrev vidare, aningen raljant, att maten var usel och att sällskapslivet i staden tog 

skada. Nästa textenhet som intresserade sig för konsekvenserna för arbetsgivarna kom 4 mars 

1870. I artikeln ”Arbetsinställningar är nu på modet” skrivs det om flera strejker både i 

Europa och Amerika. I Wien hade tryckarna och sättarna gått i strejk och ”Tidningarna består 

av små illa tryckta lappar”
75

, och i Rhemis i Frankrike hade polisen ”dragit av sig uniformen 

och vägrat sörja för samhällets trygghet”
76

. 

 Inte förens i september 1871 dyker det senare så livskraftiga temat ”Arbetarna förlorar på 

att strejka” upp. I en lång ledarartikel behandlade tidningen den stora maskinarbetarstrejken i 

norra England. Strejken hade behandlats i en artikel tidigare och när ledarartikeln skrevs var 

den, enligt VLT, inne på sin fjortonde vecka. Det hårdnackade motstånd arbetarna bjudit – 

som Internationalen av Times antogs ha en del i, angav VLT – rapporterades ha ådragit 

arbetarna ”oberäkneliga förluster.”
77

 Denna strejk följs upp och diskuteras igen, även denna 

gång på ledarplats, tre dagar senare. I artikeln står att läsa att arbetarna är böjda att 

kompromissa på grund av att arbetsgivarna istället för att låt arbetet ligga nere hyrt in arbetare 

från andra delar av landet och övriga Europa. Avslutningsvis i textenheten diskuteras de 

eventuella följderna om arbetarna hade fått igenom sina krav, i ett referat av disponenten vid 

verkstäderna angavs att en timmes kortare arbetstid skulle ha inneburit att verkstäderna skulle 

behöva anställa många fler och priserna skulle bli tvungna att höjas. Tankekedjan fortsätter 

sedan till att konstatera att det är arbetarna som är den största konsumenten och att strejken, 

även om den hade varit lyckosam, enbart skulle höja levnadsomkostnaderna för arbetarna 

själva.
78

 

 Därefter sker i någon mån en skiftning av perspektivet. Fram till 1873 tas konsekvenserna 

för arbetarna upp lika väl som för dem som har anställt dem. Efter 1873 började de 

arbetarorienterade konsekvensförklaringarna att dominera. I sammanhanget är det väl värt att 

konstatera att det i huvudsak är så att de arbetarorienterade konsekvensförklaringarna är på 

makronivå, emedan de näringslivsorienterade är på mikronivå. Det tycks som om 

uppfattningen att arbetarna förlorar på att strejka blir en etablerad och kanske självklar del i 
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strejksynen att den kan uttalas allmänt och på makronivå. I de mer analyserande artiklarna i 

tidningen omtalas sällan konsekvenserna för näringslivet, utan istället läggs mycket energi på 

att förklara varför arbetarna inte tjänar på att strejka. 

 Den 20 oktober 1871 skrev tidningen om en strejkförening i Stockholm som kanske eller 

kanske inte var ansluten till Internationalen. Tidningen uttalade åsikten att strejken helt visst 

är laglig, och att den kan ge arbetaren fördelar i längden. Men säkert var att den alltid orsakar 

förluster för båda parter på kort sikt. Och ”Om den däremot misslyckas, bringar den arbetarna 

en förlust, som i många fall blir deras undergång”
79

. Det viktigaste, skrev tidningen, var att, 

om arbetarna nu skulle gå i strejk, det fanns pengar nog att täcka levnadsomkostnaderna för 

både dem och deras familjer. 

 I den tidigare refererade artikeln ”Arbetarrörelserna i Sverige” från 1872 uttalas 

kategoriskt att strejker ”alltid skadar båda parter, men mest den fattige arbetaren själv.”
80

 I en 

ledarartikel några dagar tidningar skriver tidningen om jordbruksarbetarna i England, och att 

de har uppfunnit ett, enligt VLT, utmärkt system: de flyttar till annan ort och tar jobb där, 

istället för att ”göra strejk och därefter gå sysslolösa samt äta upp sina besparingar, eller leva 

av andras nådegåvor”
81

. Om arbetarna ska strejka bör de alltså kunna förlita sig på 

besparingar eller ”nådegåvor”, men det bästa är att inte strejka alls utan söka finna arbete 

någon annanstans. 

 Att strejker bör vara förberedda omtalade tidningen drygt en månad senare i en artikel om 

murararbetarnas strejk i Köpenhamn, inte minst för att arbetarnas familjer ska skonas: ”Det är 

ett lättsinnigt börjat krig, för vilket man icke är rustad. Dylika [...] måste sluta med 

nederlag.”
82

 Men även när besparingar fanns menade tidningen att strejken var ett kostsamt 

vapen för arbetarna. I en artikel från februari 1873, med den symptomatiska titeln ”Vad 

arbetsinställningar kostar”, exemplifieras detta med en uträkning av hur mycket en strejk i 

Wales hade kostade de strejkande gruvarbetarna. Slutsatsen var att, förutsatt att arbetarna fick 

behålla den lönehöjning de vunnit genom strejken, var tvungna att arbeta i nio år för att tjäna 

in de pengar de förlorat på att gå i strejk.
83

 

 När arbetarna däremot inte fick igenom sina krav, ansågs förlusten de gjorde vara än mer 

enorm. I en artikel om en storstrejk i Wales uppges ”arbetarna efter outhärdliga lidanden 
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nödgats ge efter och delvis återgått till sina arbeten.”
84

 I en notis från september 1874, också 

den med titeln ”Vad arbetsinställningar kostar”, omnämndes intressant nog inte huruvida de 

strejkande fick igenom sina fodringar eller inte. Däremot finns en uträkning hur mycket 

strejken hade kostat dem i förlorad arbetsinkomst och besparingar.
85

 

 Men inte nog med att arbetarna skulle ta i beaktande att strejken kostade dem pengar, och 

fick priset på varor de själva konsumerade att höjas. Nej, dessutom anger tidningen att strejker 

orsakar arbetslöshet – som givetvis slår hårdast mot arbetarna själva – genom att de, här 

förutsätts det att strejken lyckas, höjer priset på arbetskraft vilket höjer priset på varor, vilket i 

sin tur resulterar i att folk konsumerar mindre, vilket leder till arbetslöshet.
86

 Dessutom 

uppges den senaste tidens strejker ha inspirerat ingenjörer att inrikta sin uppfinningsrikedom 

mot att konstruera maskiner som ska minska behovet av arbetare. Här får alltså arbetarna akta 

sig: 

Arbetarna har skäl att ta sig till vara. Vi hör ännu tyvärr, hur de vill ställa sig för sig själva och 

endast akta på sina egna huggskott, utan anseende på andras omdöme. Må de vakta sig för att 

sålunda ställa sig i motsats till människosnillet och kunskapen, i kampen emot dem måste de 

duka under. Förbinde de sig hellre med dem för sitt bästa, då ska de höja sig.
 87

 

 

 I strejksynen finns alltså en utveckling från att i huvudsak ha konstaterat de negativa 

konsekvenser strejken hade för arbetsgivaren, till att oroa sig för strejkens negativa 

konsekvenser för arbetaren. Att arbetarna har mest själva att förlora på strejken är ett 

dominerande tema i strejksynen, och de få positiva saker som nämns, nämns alltid med 

reservation. Arbetarna – och deras familjer, får vi inte glömma – anses förlora på att strejka 

inte bara för att de förlorar lön och förslösar sina besparingar, utan också för att strejken 

driver upp priset på konsumtionsvaror de själva konsumerar. Strejkerna spås också kunna 

göra arbetarna sysslolösa, både genom att de driver fram teknologisk utveckling eller 

konsumtionsminskning som gör dem undgängliga. 

 

Att arbetarna själva hade mest att förlora på strejker var alltså det dominerande temat inom 

konsekvensförklaringarna. Tabell 5 ser ut att i viss mån ge underlag för en sådan hållning. Om 

det resultat som presenteras i tabell 5 ses som tidningens uppfattning om hur ofta strejker 

lyckades, finns det ju visst fog för en sådan föreställning. I sådana fall kan glidningen mot 

uppfattningen att arbetarna förlorar på att strejka ses som en naturlig process där erfarenheten 
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– det vill säga tabell 5 – av misslyckade, eller i varje fall få helt lyckade, strejker underbygger 

föreställningen. 

 Å andra sidan hävdas det ju strejker på ett eller annat sätt rubbar en balans i samhället. De 

prishöjningar och konsumtionsminskningar som strejker ansågs orsaka – och som tidningen 

menade slog hårdast mot arbetarna – är exempel på rubbningar till följd av strejker. Det går 

att tala om ett överordnat tema, strejken som en onaturlig del i närings- och samhällsliv, som 

argumenteras för genom att exemplifiera vad för följder det får för de som orsakar det, d.v.s. 

arbetarna. Det talas bland annat om att arbetarnas ”överdrivna anspråk bragt osäkerhet i 

marknaden och därigenom inverkat förlamande på företagsamhetsandan.”
88

 

 

Fylleri och våldsamheter får inte så mycket utrymme i strejksynen, som tabell 6 visar. Tvärt 

om omnämns dessa saker oftare med påpekanden om att de inte har inträffat. Flertalet artiklar 

avslutas med: ”Några oordningar har emellertid av de ’strejkande’ har hittills ej blivit 

begångna.”
89

 Formuleringar som den ovanstående ger dock intrycket av att ”oordningar” 

ingick i strejksynen, då det verkar som om tidningen förväntar sig det, trots att de mer ofta 

rapporterar om icke-oroligheter än oroligheter.   

 

Att det skulle vara helt lagligt att strejka, tycks det inte rått någon tvekan om. Vid ett flertal 

tillfällen yttrade tidningen saker som: ”Om det lagligen berättigade i en arbetsinställelse kan 

ingen tvekan äga rum.”
90

 Ingenstans i materialet yttras att strejker borde förbjudas. Dock 

omnämndes med gillande ett tyskt förslag om åtgärder för att arbetskonflikter ska kunna lösas 

fredligt. Däri talades det om att ”man [staten, förf. anm.] skulle försöka göra klart för 

arbetsgivarna, att det låg i deras intresse att uppfylla arbetarnas berättigade fodringar; och 

arbetarna [...] om nödvändigheten av samverkan med kapitalet.”
91

 Det fanns alltså ett visst 

utrymme för staten att vidta åtgärder för att förebygga strejker. Att strejker i sig ansågs 

skadliga rådde det, som kapitel 3.4 visat, ingen tvekan om, även om de i undantagsfall kunde 

ha lycklig utgång. Samtidigt som det var så uttalas inga moraliska fördömanden över strejker, 

även om de ansågs skadliga. I en artikel från 1873 skev tidningen: ”Att en person upphör med 

sitt arbete, när han tycker sig icke få nog betalt för detsamma, därför äger man ju ej rätt att 

klandra honom.”
92
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3.4.3 Sammanfattning 

Undersökningen av konsekvensförklaringarna har avslöjat ett dominerande tema i 

strejksynen: att arbetarna förlorar på att strejka. Detta genom att prishöjningarna som antas 

följa strejker ansågs slå hårdast mot arbetarna, genom att de förlorad lön under strejken, 

genom att de genom strejken kunde hamna i en sådan situation där de inte längre behövdes. 

Utifrån denna syn är det inte svårt att förstå varför tidningen skydde Internationalen och andra 

”strejkföreningar” så. De ansågs, uttryckligen, lura arbetarna in i elände och undergång. 

 Samtidigt som detta tema fick större och större genomslag i materialet, försvann oron över 

vad som skulle hända med de strejkdrabbade företagarna mer och mer. Företagarperspektivet 

dominerade innan 1871, arbetarperspektivet växte under 1871-1872 och började dominera 

därefter. Detta kan tolkas som om att en social medvetenhet börjar ta form under dessa år, 

men å andra sidan kan det tolkas som en svängning i argumentationen snarare än i tanken. Det 

är kanske mer ändamålsenligt att argumentera för att de som gör något bör sluta med det för 

att de skadar sig själva snarare än andra? 
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3. Slutsatser och diskussion 

3.1 VLT:s strejksyn 

VLT:s strejksyn under perioden är komplex och ibland motsägelsefull. Detta får ses som 

naturligt utifrån perspektivet att strejk är något nytt, och det är inte oväntat att det inom 

strejksynen förekommer en diskussion mellan olika föreställningar. Utifrån den rena 

kvantifierade översikten syns att intresset för strejkerna först stiger under perioden för att 

sedan avmattas, detta kan tolkas som om strejksynen stelnar och mognar. Analysen av 

strejkbegreppet fördjupar denna uppfattning, från och med 1872 händer det att ordet ”strejk” 

börjar användas i överförd betydelse, vilket borde signalera att skribenten – och läsaren! – är 

tillräckligt bekant med begreppet för att förstå det utanför dess vanliga kontext.  

 VLT:s såg inga problem, vare sig moraliska eller lagliga, med strejker i sig. Dock ansågs 

strejker vara ett dåligt instrument för arbetaren för att förbättra sina villkor. Inte minst ansågs 

oförberedda strejker som något som innebar en potentiell undergång för arbetaren. Strejker 

ansågs bringa oreda i samhället och näringslivet. Detta var något som ansågs drabba arbetaren 

värst. I strejksynen finns en övergång från att i huvudsak ha intresserat sig för de 

konsekvenser strejken hade för företagen till att koncentrera sig på följderna för arbetarna. 

Detta kan tolkas som om de många strejkerna väcker en social medvetenhet, och att de ses 

utifrån arbetarnas perspektiv. Men utvecklingen kan också tolkas så att det handlar om en 

svängning i argumentation, där den sociala ”nedstigningen” i arbetarnas perspektiv egentligen 

inte är ett uttryck för ett perspektivbyte utan bara ett effektivare sätt att argumentera emot 

strejker.  Föreställningen att strejker orsakar obalans i ekonomin och samhället ligger bakom 

både företagarperspektivet och arbetarperspektivet. Strejken är helt enkelt ett onaturligt och 

icke önskvärt verktyg i arbetarnas händer. 

 Att skiftningen i perspektiv skulle vara genuin motsägs av VLT:s syn på strejkernas mål. 

Här är utvecklingen att tidningen får mindre och mindre till övers för de strejkande arbetarnas 

mål. I synen på strejkens mål finns en spänning mellan synen på svenska arbetare och 

utländska. De utländska ansågs genomgående ha sämre villkor, och förståelsen för deras 

strejker var större. De svenska förhållandena ansågs vara bättre och präglade av större 

samförstånd, och därför ansågs svenska strejker oftare vara obefogade. De svenska 

förhållandena ansågs ideala, även om det fanns vissa mörka moln på horisonten, och strejker i 

Sverige ansågs rubba den balansen som fanns. 
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 Ett stort hot ansågs vara Internationalen och dess förgreningar, som ansågs driva arbetarna 

i strejker. Det var inte bara farligt för samhället att ett sådant sällskap verkade, utan de ansågs 

ofta driva arbetarna i ogenomtänkta strejker som kunde orsaka deras undergång. De 

strejkande sågs i relation till Internationalen som objekt som kunde manipuleras, och här finns 

alltså en omsorg om arbetaren som är parad med en hel del förakt för hans förmåga att handla 

självständigt.  

 

3.2 En liberal strejksyn och samhällssyn 

Jämförelsen mellan VLT:s strejksyn och den liberala strejksyn Nycander lyfter fram ger att 

många likheter. Arbetarna har rätt att strejka, men de ansågs ha mest att förlora på det. 

Strejken ansågs inte som ett naturligt eller effektivt medel vare sig för arbetarna eller för 

samhället. I den liberala strejksynen som Nycander lyfter fram talas det om arbetarnas 

intressekamp och om att strejken kan vara det enda sättet att förbättra deras ställning. I VLT:s 

strejksyn gäller detta nästan exklusivt utländska arbetare, då tidningen ansåg att de svenska 

hade det så pass bra att det inte var nödvändigt att gå i strejk. I undersökningen av VLT:s 

strejksyn framkommer dessutom att även om strejker lyckades var de antagligen inte till nytta 

för arbetarna. Dessutom omtalas sällan arbetarnas intressekamp, snarare anses externa aktörer 

ligga bakom strejkerna, eller att de helt enkelt var ”på modet” eller smittsamma. Precis som i 

den liberala strejksynen framlyft av Nycander anser VLT att arbetarna och arbetsgivarna 

främst borde lösa sina konflikter genom kompromiss, men VLT ansåg att strejker var ett hot 

mot ett sådant förfarande. I VLT:s strejksyn finns drag av konservatism, där strejken ansågs 

vara ett potentiellt modernt hot mot den gamla fina svenska ordningen.  

 Hur ser då den liberala strejksynen för perioden ut? Uppenbarligen erkände liberaler 

strejkrätten, både moraliskt och lagligt. De ger inget utrymme för lagstiftning emot den. Dock 

ansågs strejken vara onaturlig och bringa oreda i ekonomin, och detta ansågs vara värst för 

arbetarna själva. Dock ansågs det förståeligt att arbetare som hade det dåligt ställt strejkade 

som en sista utväg även om detta egentligen var emot bättre vetande, dock verkar man ha 

ansett att svenska arbetare inte behövde ta till sådana ytterligheter. 

 Samhällssynen man kan utläsa ur strejksynen fokuseras kring kompromisser och 

försiktighet. Individen har visserligen frihet – att strejka, i det här sammanhanget – men det är 

en frihet under ansvar, strejkrätten ansågs ofta brukas ansvarslöst, utan att man till fullo 

förstod dess konsekvenser. Det socialistiska inflytande som Internationalen föreställdes ha 

sågs som något ont, därför att den drev, till synes utan orsak, arbetare i strejk. Arbetarna 
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behövde tas om hand om, så att de inte blev offer för dylik yttre påverkan. Abrahamsson 

skriver att bildning var ett viktigt kriterium för att markera klassgränser, och i VLT:s strejksyn 

ryms uppfattningen att det är just arbetarnas brist på bildning som gjorde dem till ett farligt 

vapen i Internationalens händer.  Implicit hävdar VLT även att arbetarna inte förstod sig på 

marknadsekonomin, vilket även Abrahamsson har kommit fram till att de borgerliga 

Stockholmstidningarna ansåg. En preventiv metod mot oordningen strejker ansågs vara att 

arbetarna ”civiliserades”. De sågs uppenbarligen som en underklass, med potential till både 

gott och ont, som behövde vägledning för att hamna rätt, för sitt eget och samhällets bästa. 

 VLT:s samhällssyn ligger närmare Abrahamssons resultat än Nycanders. Antagligen är det 

en urvalsfråga, Nycanders artikel handlar mest om enskilda liberaler som var engagerade i 

arbetarfrågan, medan både mitt arbete och Abrahamssons avhandling har tidningsväsendet 

som studieobjekt. Möjligen skulle strejksynen i Nycanders artikel vara mer ”rent ideologiskt” 

liberal emedan VLT:s strejksyn mer allmänt borgerlig.  

 

3.3 De metodiska instrumenten och vidare forskning 

Det metodiska fokuset på orsaker och konsekvenser får anses vara ganska lyckat. Båda 

aspekterna har potential att fånga stora delar av problemet. Möjligen skulle en djupare analys 

av skildringarna av strejkernas förlopp ha varit välgörande för undersökningen, de har i stort 

sett lämnats utanför i min framställning. I efterhand kan man kanske konstatera att jag 

huvudsakligen har intresserat mig för de explicita aspekterna av strejksynen, vilket dock 

visade sig vara nödvändigt för att projektet inte skulle svälla alltför mycket. För att bättre 

täcka de implicita aspekterna av strejksynen skulle en ingång kunna vara att fokusera på 

argumentationen, givet att man utgår från en strejksyn som tidningen argumenterar för. Dock 

skulle en sådan undersökning missa en del av perspektivet om strejksynens utveckling under 

denna första ”strejkvåg”, vilket jag anser är en lämplig utgångspunkt.  

 Metodgreppet att utgå i en kvantitativ studie av de olika aspekterna i materialet anser jag 

vara ett utmärkt sätt att ta sig an ett rätt omfattande tidningsmaterial, till skillnad från en helt 

kvalitativ studie skapas en helt fast punkt att relatera de tendenser man upptäcker i vid den 

kvalitativa läsningen av materialet. Det bör dock poängteras att en sådan läsning är nödvändig 

för att få ett ordentligt grepp om strejksynen. Det kvantitativa fokuset gör också 

undersökningen mer genomskinlig.  
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 Att i studiet av vilka orsaker strejker ansågs ha får indelningen internt/externt vara 

fruktsam. Uppfattningen om vilka som är subjekt och vilka som är objekt är ganska 

avslöjande för strejksynen och hela samhällssynen. 

 Utgångspunkten att betrakta VLT som en liberal institution i Västerås kan ifrågasättas: 

med tanke på den stora överrensstämmelsen med de borgerliga tidningar Abrahamsson 

undersökt och den inte lika stora överrensstämmelsen med de liberaler Nycander skriver om 

är frågan om VLT verkligen var en liberal opinionsbildande institution och inte bara 

förmedlade en borgerlig strejksyn som i stort speglade läsarnas åsikter. 

 

Det mest förvånande med arbetet kring den här uppsatsen var det relativt stora källmaterialet. 

Det borde ha potential till djupare undersökningar av synen på strejker under perioden. 

Eftersom en inte oansenlig del av artiklarna är skrivna av andra tidningar än VLT borde det 

också vara så att även andra tidningar behandlade strejkar ganska mycket under perioden. 

 Bilden av VLT:s strejksyn är ganska tydlig. Huruvida den är generaliserbar är förstås svårt 

att avgöra. Den relativt stora överensstämmelsen med Nycander och Abrahamsson borde vara 

ett tecken på att så är fallet, och det vore intressant att se om de avvikande delarna är 

generaliserbara. Här skulle andra liberala tidningar för perioden vara intressanta studieobjekt. 

Det skulle också vara intressant att se hur VLT:s strejksyn utvecklas efter den undersökta 

perioden. 

 En mer ingående studie av strejkbegreppet skulle kanske också vara befogad för vidare 

forskning, dock verkar det som om det vore bäst att börja en sådan studie tidigare, för att till 

fullo fånga begreppets utveckling. 

 Över huvud är detta en intressant period, och ett intressant problem. Det stora 

källmaterialet är glädjande, och har stor potential att utforskas ytterligare. 
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