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1 Inledning 
 

År 1909 uppstår den största strejkkonflikten i Sveriges historia, än idag 100 år senare 

benämner man konflikten som ”storstrejken”. Den för Sveriges relativt unga arbetarrörelsen 

ställdes inför sin hittills största kraftmätning på den svenska arbetsmarkanden. Den mest 

intensiva fasen av strejken, då den var som störst pågick i en månad och är det närmaste 

generalstrejk Sverige kommit. Tiden präglades av hård polarisering mellan parterna, vilket 

inte allra minst kommer fram i dagspressen. På arbetsmarknaden stod framför allt två parter 

emot varandra; arbetarrörelsen och arbetsgivarna. I politiken stod socialdemokratin mot de 

borgliga och inom media ställdes strejkvänliga tidningar mot strejkfientliga tidningar. I 

Augusti är de flesta svenska tidningar fulla med artiklar, notiser och rapporteringar från 

konflikten och ett krig inom media bröt ut mellan de politiskt olika färgade tidningarna. 

Strejken varade inte mer än ett par månader men dess omfattning var den största i svensk 

arbetarrörelses historia. Vid strejkens slut stod arbetsgivarsidan som slutlig ”segrare” och 

fackföreningarna tappade både medlemmar, kraft och inflytande. Det är 100 år sedan 

storstrejken och ingen strejk i svensk historia har kunnat mäta sig med denna. Trots det är 

historien om storstrejken 1909 högst relevant idag, eftersom den ger glimtar av faktorer som 

bör värderas utifrån hur organisationerna ska vinna sina segrar på arbetsmarknaden.  
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2: Forskningsläge 
 

Schiller, Bernt: ” Storstrejken 1909: Förhistoria och orsaker”: Avhandling Göteborg 1967 

Elander bocktryckeri AB 

Detta är den enda avhandling som finns och som specifikt fokuserar på storstrejken. 

Den tar upp orsaken till storstrejken, bland annat pekar Schiller på den dåliga ekonomiska 

konjunkturen och många pågående mindre konflikter, som anledningen till att man 1909 

inleder storstrejken. 1908 hade två miljoner arbetsdagar gått förlorade på grund av strejker 

och lockouter. Dessa faktorer förklarar tidsandan och parternas agerande. Framför allt slogs 

man om rätten att definiera grundläggande frågor för arbetsmarknaden, exempelvis tar 

Schiller upp en internationaliserad marknad, ekonomisk kris, reducerad arbetstid, 

löneminskning, regelverket på arbetsmarknaden och makten över arbetet. Med detta menar 

Schiller att arbetarrörelsen och arbetsgivarföreningarna försökte att själva sätta agendan för 

dessa frågor och hitta lösningar på problemen som var gynnsamma för den egna gruppen. 

Schillers arbete visar flera viktiga anledningar till att strejken uppstår och är viktig för mitt 

arbete för att förstå bakomliggande orsaker till hur strejken fungerar. Att Schiller finner att 

parterna själva försöker att definiera arbetsmarknadens problem och lösningar blir också 

viktigt för mitt arbete då jag finner att parterna även försöker definiera strejken via medierna. 

Viljan att via media föra ut sitt budskap och lösningar på problemet, är alltså en del i ett större 

sammanhang av att få definiera den egna politiken.  

 

Schiller tar kort upp den svenska liberala och konservativa dagspressens ställningstagande i 

konflikten. Han noterar att Dagens Nyheter (DN), Stockholmstidningen och Handelstidningen 

(GHT) stod lite närmare Socialdemokraten (S-tidning) vid strejkens start. Men när 

typograferna går med i strejken ställer de sig dock på de övriga borgliga tidningarnas linje, 

tillsammans med Sydsvenska Dagbladet, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Den enda 

”strejkvänliga” nationella dagstidningen blir då alltså Socialdemokraten som under 

typografstrejken blir Svaret. Schillers slutsatser är att det råder en övervikt av borgligt 

präglade dagstidningar och att dessa i stort vänder sig mot de strejkande. Detta blir viktigt för 

mitt arbete då det ger en övergripande bild av media klimatet i landet under denna tidsperiod. 
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Även om min undersökning kommer att bygga på lokaltidningar så kan man se till likheter 

och skillnader, men framför allt ha en bakgrundsbild till hur nationella medier såg ut.1   

 

Schiller tar dessutom upp två intressanta saker för mitt fortsatta arbete: Nämligen att Pär 

Axelsson Örebro Kurirens redaktör, röstar för storstrejk redan 1907 på en partistyrelse 

kongress för SAP.2 Att chefredaktören på Örebro Kurirens redan 1907 var för storstrejken 

säger en del om hans politiska uppfattning, men förklarar också Örebro Kurirens obrytbara 

stöd till LO under konflikten. Enligt Schiller var även SAF mycket rikare än LO och kunde ha 

ersatt sina medlemmar flera månader längre än strejken pågick.3  

 

Snickars, Pelle, ”Storstrejken 1909: en mediehistoria” - 2007   

I en artikel med titeln: ”Storstrejken 1909: en mediehistoria”, som publicerades i ”Medier och 

Politik: Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet” har Pelle Snickars behandlat 

storstrejken 1909. Han har tagit sin utgångspunkt i gamla tidningsinlägg, med avsikt att 

tydliggöra hur storstrejken behandlas i olika medier och det är framför allt dagspress som han 

fokuserar på. Det är först och främst tidningarna Socialdemokraten och Stockholms Dagblad 

som Snickars diskuterar. Han kommer fram till att pressen vid denna tid är djupt polariserad i 

frågan om strejkens vara eller icke vara. Flera direkta övertramp i vad man kan anse som god 

pressetik begås och stämningen är allmänt hätsk. Från de strejkandes sida uppfattade man den 

borgliga pressen som strejkbrytare och menade att de medvetet spred lögner om strejken. 

Stockholms strejkkommite uppmanade att bojkotta framför allt Stockholms Tidningen, Hvad 

nytt och Aftonbladet. Det förekom även att man från arbetarrörelsens sida hotade med att 

uppmana typograferna att vägra trycka sådant som kunde anses som lögner eller nedsvärtning 

av de strejkande.4 Typograferna hade tagits ut i strejk och delar av media-sverige stod still. 

Konservativ och liberal press gav ut alternativa tidningar för att driva sin linje. 

Arbetarrörelsen drev sin linje genom tidningen Svaret som var en inofficiell ersättare till 

tidningen Socialdemokraten. Svaret hade Gerhard Magnusson som redaktör och den kommer 

ut redan den 10 augusti. Det hinner bli 28 nummer innan tidningen läggs ner den 6 september 

i samband med att strejken avslutas. Snickars drar slutsatsen: ”Den tidigare borgliga medians 

                                                 
1 Schiller Bernt, Storstrejken 1909, Förhistoria och orsak – 1967 sida 51 
2 Schiller (1967) sida 216 
3 Schiller (1967) sida 225 
4 Snickars, Pelle, ”Storstrejken 1909: en mediehistoria - 2007  sida 62 
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dominans var på så sätt till viss del bruten”. Denna slutsats kommer jag att återvända till då 

jag delvis drar andra slutsatser av min egna undersökning.5  

 

Ännu en viktig slutsatts som Snickars drar är att tidningarna var en publik 

kommunikationsform och strejken som företeelse utspelade sig på många sätt i tidningarnas 

artiklar och på så sätt fördes en parallell debatt genom medierna.  

  ”sällan om ens någon gång tidigare var svenska presshistorien så upptaget av sig själv som 

under storstrejken 1909” 6  

Även detta är en viktig slutsats för mitt arbete som jag bland annat kommer att dra nytta av i 

mina slutsatser av min undersökning. Bland annat kommer jag att applicera dessa slutsatser på 

de svar jag får av mina delfrågor. Snickars teori om den parallella debatten och 

kommunikationsformen kommer jag stödja mig på för att visa att strejken även fördes på 

mediaarenan som en direkt förlängning av konflikten arbete och kapital. Snickars text är en 

text vars syfte framförallt är att visa hur media i bild, karikatyrer och film slår igenom som 

nyhetsform 1909. Bilder hade en förmåga att forma människors uppfattning, vilket var 

uppenbart under strejken då man använde sig av bilder i propaganda syfte.7 Alltså hur media 

används som en maktfaktor inom storstrejken.  

 

3: Problem och frågeställning 
 

Syftet med undersökningen är att granska media som en arena där kampen mellan de olika 

parterna i storstrejken 1909 utspelades och där strejken nästan får ett eget liv i form av 

mediernas sätt att rapportera. Pelle Snickars skriver att, tidningarna var en publik 

kommunikationsform och strejken som företeelse utspelade sig på många sätt i tidningarnas 

artiklar. På så sätt blir media och för detta arbetes fall Örebro Kuriren och Nerikes Allehanda 

en förlängd arm för striden mellan arbetsgivare och arbetstagare. På vilket sätt tar sig denna 

kamp uttryck? Är media ett maktmedel i strejken? Hur försöker medierna påverka strejken? 

För att lyfta upp problemet i ett större perspektiv angående maktmedel har jag en teori del 

under punkt 4.3.1 

 

 För att besvara min problemformulering har jag gjort tre delfrågor:  

                                                 
5 Snickars (2007) sida 51–59 
6 Snickars  (2007) sida 65 
7 Snickars  (2007) sida 68 
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1: Vilka likheter och skillnader finns det mellan tidningarna på en lokal nivå?   

2: På vilket sätt agerar media för att hålla ihop alternativt splittra strejken?  

3: Vilken bild ger pressen av den strejkande och dess motpart?  

 

4: Material, metod, avgränsningar och Teoretiska 
utgångspunkter 
 

4.1: Material 

 

Materialet jag kommer att använda mig av består av lokal dagspress. Men jag kommer också 

att referera till andra tidningar som under perioden var viktiga för strejken, därför går jag 

under denna punkt igenom flera tidningar. Men fokus för detta arbete är att granska:  

Dagspressen i Örebro län: Nerikes Allehanda (NA) och Örebro Kuriren (ÖK) . Dessa 

tidningar finns i original på Örebro Stadsbibliotek i deras arkiv en trappa ned i källaren. 

Tidningarna är sorterade i pärmar efter årtal. De pärmar som för detta arbete är nödvändiga är 

alltså Nerikes Allehanda pärmen för året 1909, samt Örebro Kuriren för 1909.  

 

NA är för denna tid den största lokala dagstidningen i Örebro och blir på så sätt väldigt viktig 

att titta på för det lokala perspektivet. NA är vid tiden 1906 en frisinnad borglig tidning, 1925 

betecknas den som en helt liberal tidning. Mellan 1906 och 1912 ligger dess upplaga på 

mellan 6000 och 7000 exemplar per dag.8 ÖK är den lokala konkurrenten till NA och således 

den näst största dagstidningen i Örebro. ÖK har en socialdemokratisk karaktär och når ut till 

ungefär lika många läsare som konkurrenten NA med sin upplaga på 6500 år 1908. I länet 

finns även Örebro Dagblad som är en konservativ tidning och som kommer att omnämnas i 

detta arbete. 9 Att de båda tidningarna har olika ”ideologiska stämplar” märks i dess 

rapportering från strejken, som oftast är färgad på ett eller annat sätt. Rapporterna kan bitvis 

närma sig osakliga istället för sakliga.  

 

På nationell nivå kommer under strejken tidningen Svaret ut som en temporär ersättare till 

dagstidningen Socialdemokraten. Eftersom typograferna gick ut i strejk utkom inte ÖK för 

stora delar av augusti månad. NA utkom dock, med några få dagars undantag. Officiellt skulle 

Svaret fungera som en för de strejkande informerande dagstidning, men i själva verket var den 

                                                 
8 Tollin Sven  Svensk dagpress 1900 – 1967 
9 Tollin  
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ett substitut för socialdemokraten som slutade tryckas då typografförbundet gick ut i strejk. 

Svaret hade som mest en upplaga på 150 000 exemplar.10 

 
Flera dagstidningar fanns vid tiden, bland de största och mest tongivande för strejken var 

bland annat: Aftonbladet och Dagens Nyheter. DN är 1908 ”frisinnad” och 1912 ”liberal” 

med en upplaga på 38 000 år 1910. Aftonbladet är mellan åren 1900 – 1922 ”frisinnad” och 

sedan ”moderat”, med en upplaga på 30 000 år 1906.11 Aftonbladet har en stark högerprägel i 

strejkfrågan, medan DN har en lite mer nertonad, åtminstone till en början avvaktande, liberal 

inställning till strejken. Tidningarna är de som når ut till flest läsare på regional nivå och bör 

alltså ses som värdefulla opinionsbildare. En annan stor opinionsbildare var det 

socialdemokratiska tidningen: Socialdemokraten som år 1910 har en upplaga på 18900. Det 

finns ytterligare intressant pressmaterial i form av mindre tidningar med hemvist till vänster 

om socialdemokratin. Broschyrer, pamfletter och tillfällighetstidningar gavs ut under strejken, 

då typograferna var i strejk trycktes inte tidningarna som i vanliga fall. Till exempel är 

Flamman ett sådant exempel, som gavs ut av Fagersta-Västanfors arbetare under storstrejken. 

Ett annat exempel var tidskriften Tiden som under en period under strejken fungerade som ett 

”storstrejkhäfte” och utkom i två nummer 1909 (nummer 8 och 9) med bidrag av bland annat 

Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, Zeth Höglund och Fredrik Ström.  

 
4.2: Källkritik 
 

När jag granskar medias rapporteringar kommer jag inte att kunna gå in närmare på vad som 

är korrekta rapporter. Jag kan däremot slå fast att det fanns ett utrymme till att vinkla bilden 

av konflikten, i form av redogörelse för vad som sagts eller inte sagts, samt låta vissa 

organisationer komma till tals eller inte komma till tals i tidningen. Utifrån detta kan jag 

enbart jämföra tidningarna i dess rapportering och på så sätt peka på olikheterna. Jag intar 

ingen särskild politisk ställning till de argument som tidningarna publicerar. Det för denna 

uppsats intressanta är enbart att återge argumenten och analysera varför de uppkommer just 

då, samt vilken roll de spelar på mediearenan.  

 
4.3: Metod 
 

                                                 
10 snickars  (2007) sida 65 
11 Tollin  
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Metoden kommer att vara en mediehistorisk jämförelse mellan olika nyhetsorgan. 

Jämförelsen av olika dagspress är nödvändig för att bilda sig en uppfattning om hur olika 

sidor agerar i konflikten. Genom att granska pressen med en argumentationsanalys hoppas jag 

kunna ge en klar bild av hur media användes som ett vapen i strejken.  

 

I undersökningen kommer jag att redogöra för hur media väljer att skildra strejken i sin helhet 

och de strejkande i synnerhet. Jag presenterar medias ståndpunkter och rapporter, där jag även 

letar svaren på mina delfrågor. Jag granskar medias förhållningssätt till strejken, exempelvis 

förtal, vinklingar, retorik, splittrande avsikter, att man proklamerar strejkens avslut i förtid. 

Strukturen för undersökningen kommer att vara uppbyggd på att jag går igenom vardera 

tidning dag för dag, så långt det är möjligt. I kapitelsammanfattningen jämför jag tidningarna, 

vilket jag även kommer att göra i själva undersökningstexten, samt försöker besvara 

problemställningen. 

 

Min metod blir att ställa upp teorier och hypoteser för att testa dem mot mitt källmaterial: 

Detta gör jag för att sätta in mina svar i ett större perspektiv. Min hypotes är att media var en 

viktig maktfaktor för strejken 1909 både som opinionsbildare och som skildrare av 

”verkligheten”. Som nyhetsbärare och förmedlare av olika händelser inom strejken kom 

media att spela en absolut avgörande roll för hur strejken kom att uppfattas i folks 

medvetande. Jag kommer främst att granska hur media hanterade detta, i form av saklighet, 

propaganda och rena uppmaningar till olika aktioner eller nedläggande av aktioner. Kan man 

härleda mediernas vilja att själva få definiera verkligheten till en vilja att styra strejken åt ett 

visst håll? Nedanför presenterar jag min teoretiska utgångspunkt för detta arbete.  

 

4.4: Avgränsning 

 

Mitt arbete avser att behandla storstrejken 1909, men jag kommer att avgränsa mitt arbete till 

att endast undersöka lokalpressen i Örebros rapportering av strejken. I diskussionen och 

slutsatsen hoppas jag kunna använda min teoridiskussion för att på så sätt sätta in 

undersökningen i ett högre maktperspektiv. Jag har valt att studera lokal dagspress, där jag 

valt ut Örebro Kuriren och Nerikes Allehanda, med anledning av att de har störst upplagor 

och skiljer sig i sin politiska ståndpunkt. Jag har begränsat mig till tidsperioden; Juli, Augusti, 

September 1909 eftersom det är under denna period som strejken pågår och nyhetsflödet är 
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som mest intensivt.  Arbetet ämnar, för att förtydliga, alltså inte att beskriva hur 

strejkkonflikten 1909 såg ut i ”realiteten”, utan hur den drivs inom media.  

 

4.5: Teoretisk utgångspunkt 
 
För att sätta in den information jag hittar via min argumentationsanalys i ett större 

sammanhang kommer jag använda mig av maktteorier. Min hypotes bygger på att media 

fungerar som en arena där strejkens två parter för sin kamp framåt. På så sätt är media en 

avgörande maktfaktor. För att sätta in detta i ett mer övergripande sammanhang kommer jag 

här redogöra framför allt för Klas Åmark maktteori. Min tanke är att jag med min 

undersökning ska kunna belysa media som en maktresurs och koppla detta till Åmarks 

maktteori. Detta är ett försök att sätta in min undersökning i ett bredare perspektiv på makt. 

 

Klas Åmarks studerar i sin bok Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850–

1990, avtalsrörelser och arbetsmarknadsrelationer. Han ställer sig frågan ”hur vinner man en 

strejk” och kommer fram till att det krävs ”makt och maktresurser”.12  

 

Åmark tar upp konflikten mellan arbete och kapital för att bilda en tes om att 

arbetsmarknadsorganisationerna utvecklas för att just lösa marknadsproblem. 

Kollektivavtalen används för att bestämma villkoren för köp och försäljning av arbetskraften 

av förbundsledningarna i LO och SAF13. Åmark hävdar att SAF valde att satsa på 

konkurrensbegräsning inom näringslivet. Avtalen blev det viktigaste verktyget mot 

underbudskonkurrens, det vill säga ett sätt att inte bjuda under eller bjuda över de anställdas 

löner, både för LO och SAF. Konflikten består i hur överskottet från arbetet ska delas upp 

mellan arbetare och arbetsgivare, samt hur makten över produktionen ska fördelas mellan 

anställda och kapitalägare. För att vinna konflikter i denna kamp krävs resurser. Dessa kan 

bestå av till exempel en organisation, tillgång till pengar/medlemsavgift, utbytbarhet och 

yrkeskunnande, liksom externa faktorer som konjunkturer, sysselsättning och arbetslöshet. 14   

 

Åmark går igenom faktorer bakom fackets olika organisationsgrad för att klargöra varför 

medlemsantalen skiljer sig från bransch till bransch och period till period, detta som en 

förklaring till varför arbetsmarknaden utvecklas på olika sätt. Bland annat pekar han på ett 

                                                 
12 Åmark Klas, ”Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850–1990” - 1994 sida 14 - 21 
13 Landsorganisationen och Svenska arbetsgivare föreningen 
14 Åmark (1994) sida 15 
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samband som har sin grund i marknadens konkurrens och konkurrensbegränsning och hänger 

ihop med arbetarnas ställning i arbetsprocessen, dess yrkesskicklighet och de maktresurser de 

kan mobilisera. Arbetarnas ställning inom arbetsprocessen menar Åmark beror på hur pass 

mycket makt arbetarna har över produktionen och ägandestrukturer, hur långt fram deras 

positioner är inom konflikten mellan arbete och kapital. Deras yrkesskicklighet och 

utbytbarhet argumenterar Åmark är en av deras allra viktigaste maktresurs, en mycket 

yrkesskicklig arbetare är väldigt dyr för arbetsgivaren att ersätta och kan på så vis ställa 

mycket högre krav. Detta hänger tätt ihop med LO:s vilja att begränsa konkurrensen mellan 

arbetarna om arbetstillfällen, som en drivande faktor för förändringen på arbetsmarknaden.15 

Arbetare med låg utbytbarhet var lättare att organisera fackligt, än arbetare med hög 

utbytbarhet. Under lågkonjunkturen skärptes konkurrensen och organiseringen blev lägre, 

vilket visar hur viktig maktfaktorn om konkurrens och utbytbarhet är för utvecklingen av 

arbetsmarknaden.16 

 

Organisationernas politik anpassas utefter maktresurserna, desto mer makt LO eller SAF 

knyter till sig, desto mer radikalare blir deras krav enligt Åmark. Men det kan också vara så 

att organisationerna anpassar maktresurserna till den politik de vill driva. Exempelvis kräver 

en fredlig förhandling andra strategier än konflikt och kampstrategier, som en stark 

förhandlingsapparat, välutbildade specialister, centralisering och så vidare.17  

 ”Utövandet av makt förutsätter att aktören har resurser som kan användas för sanktioner, hot 

och belöningar”18 

 

Klas Åmark referera till Walter Korpi i sitt arbete och enligt Korpi spelar det ingen roll hur 

mycket överskott som skapas, det viktiga är hur överskottet fördelas. Ojämlikhet uppstår ur en 

ojämn fördelning av kontrollen över maktresurserna, som aktörerna använder sig av i kampen 

över produktionsöverskottet. De resurser makthavare knyter till sig via den ojämlika 

fördelningen återinvesteras för att generera mer kontroll över produktionsöverskottet och på 

så sätt ökar ojämlikheten än mer. Kontrollen över maktresurserna är på så sätt väldigt viktig 

för ett kollektivs utveckling.19 Dessa maktresurser består av:  

                                                 
15 Åmark (1994) sida 67 
16 Åmark (1994) sida 68 
17 Åmark (1994) sida 19-21 
18 Åmark (1994) sida 20 
19 Åmark (1994) sida 243 
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Arbete – Kapital: Det vill säga motsättningarna mellan ägare av produktionsmedlen och 

löntagarna, som slås om mervärdet arbetet skapar.  

Våld: Styrkeförhållande mellan stater 

Hummankapital: Kunskaper som är bas för status, privilegier och andelar av överskottet.  

Naturresurser: Jord, Energikällor, Skog och Malmer.  

Och för detta arbete viktiga punkt: Normer: Jag anser att media bland annat ingår under 

denna punkt, då dessa kan vara norm skapande. Korpi menar att normer är en del i 

maktkampen mellan arbetsgivare och arbetstagare, med mitt arbete vill jag visa att media blir 

en förlängd arm i denna maktkamp. Nerikes Allehanda blir arbetsgivarsidans norm spridande 

organ och Örebro Kuriren blir arbetstagarnas norm spridande organ. Kort sagt blir dessa två 

tidningar en del i konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Åmark menar tillskillnad från Korpi att denna punkt är överflödig. Exempelvis om den 

används till att analysera en rik kyrka och starkt prästerskap med inflytande kunde den ha 

varit nödvändig. I Sverige ser vi inte dessa tendenser menar Åmark och fördömer normen som 

maktresurs, han menar att det inte finns någon normproducerande socialgrupp som gör 

anspråk på produktionsöverskottet. De grupper som är normproducerande är knutna till andra 

grupper och underordnade deras intressen.20 Detta skrev Åmark 1994, idag är media en ännu 

större del av våra liv och informationsflödet större, detta medför att jag inte håller med 

Åmark, utan tycker att normer visst är en faktor man behöver förhålla sig till.  

 

Jag anser att media är en normproducerande maktresurs, som man bör resonera om i termer av 

vem som har rätt till dem, hur de agerar i konflikter och hur de skapar opinion. För mitt arbete 

om strejken 1909 kommer det visa sig att pressen spelar en stor roll för strejkens utgång på 

flera olika sätt. Media måste alltså i detta arbete ses som en maktresurs i kampen om 

produktionens överskott, arbetets skapade mervärde. Åmarks teorier om maktresurser och 

dess påverkan på utvecklingen utelämnar media. Åmarks teori om att strejker styrs av 

framförallt konkurrens regleringen anser jag vara en viktig iakttagelse,21 men jag anser även 

att flera olika typer av maktresurser spelar en minst lika avgörande roll för konflikten, varav 

opinionsbildning och media absolut är en sådan faktor. Jag tror att man genom att studera 

tidningarnas rapporteringar från strejken och deras agerande på mediearenan, kan härledas ur 

deras vilja att själva få definiera verkligheten, till en vilja om att styra strejken åt ett visst håll. 

                                                 
20 Åmark (1994) sida 244-246 
21 Åmark (1994) sida 67 
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Med denna hypotes vill jag återanknyta till Åmarks teorier om hur konflikter uppstår och 

vilka faktorer som styr dem, och lägga till opinionsbildning som en av faktorerna.  

 

Detta arbete kan omöjligen ifrågasätta Åmarks teori om utbytbarhet och yrkesskicklighet, jag 

kan bara hålla med om att dessa faktorer absolut är viktiga som förklaringsmodell till varför 

organisationsgraden från tid till tid, från bransch till bransch, skiljer sig. Däremot kommer 

denna teoretiska utgångspunkt att hjälpa mig att placera undersökningen i ett större 

sammanhang och mitt resultat förväntar jag mig kunna placera in som en kategori under 

maktfaktorerna som Åmark och Korpi radar upp. Detta redovisas i slutsats och diskussion.  

 

5: Bakgrund  
 

Den svenska fackföreningsrörelsen hade både stora framgångar och stora nederlag under 1910 

talet. Anslutningen till facket ökade under början av 1900 talet och man lyckades driva 

igenom höjda löner och ett erkännande av föreningsrätten (i praktiken ett godkännande av 

facken från arbetsgivaren). Runt 1907 kunde denna trend ses vika nedåt då Sverige hamnade i 

en lågkonjunktur. Arbetsgivarna förklarade denna lågkonjunktur genom att hänvisa till de 

ökade lönerna som avgörande faktor. Detta förändrade förutsättningarna för kampen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, istället för höjda löner och fackliga rättigheter slog pendeln 

över till arbetsgivarnas fördel, istället fick samhället uppleva, lönesänkningar och 

uppsägningar. När facket försökte ingripa mot försämringarna genom strejker ökade 

användandet av strejkbrytare och på detta sätt trappades konflikten mellan arbetsgivare och 

arbetstagare upp.22 

 

Framåt 1908-1909 genomgick den svenska arbetsmarknaden flera lockouter23 från 

arbetsgivarna riktade mot arbetare som framförallt var stridbara. I juli 1909 var 5700 arbetare 

samtliga anslutna till LO-facken, lockoutade av SAF. Skälen för lockouten enligt SAF 

berodde på avtalsbrott och fackföreningarnas ”orimliga” lönekrav. Under den rådande 

lågkonjunkturen var de höga lönerna ohållbara enligt SAF.24 1907 hade Sverige högst andel 

                                                 
22 Olsson, Lars & Ekdal, Lars, ” Klass i rörelse – Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling” 2002 sida 38-39 
23 Lockouter: arbetsgivaren stänger av arbetare från deras arbete i en viss period, för att sedan sparkas eller 
tillåtas återuppta arbetet. Arbetaren får under denna tid inte någon lön och kan ersättas helt i produktionen av en 
annan ”arbetsvillig” arbetare. Detta kan ses som arbetsgivarens motsvarande vapen till arbetarnas strejkvapen.  
24 Olsson & Ekdal (2002) sida 40 
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fackligt organiserade i Europa som ett resultat av en organiserings våg sedan 1890 talet.25 När 

lågkonjunkturen slår in, genomgår SAF förändringar och kräver hårdare tag mot LO. Till sitt 

förfogande hade SAF en växande organisation, då antalet anslutna och hos dem anställda 

växte snabbt. Kampanjer för att göra om de avtal den fackliga offensiven inneburit skulle 

brytas. Framstegen bestod av allmänna bestämmelser och löneökningar som skilde sig åt från 

ort till ort och yrkesgrupp från yrkesgrupp. SAF ville ha avtal för hela branschen som inte 

skildes åt, det vill säga man tillämpade en konkurrensbegränsning. I offensiven ingick också 

att facken och arbetarna skulle acceptera paragraf 23 (arbetsgivarnas rätt att leda och fördela 

arbetet).26 

 

I början av juli ställde SAF ett ultimatum om att de pågående konflikterna, om framförallt 

lönesättningen, skulle vara lösta innan den 26 juli annars skulle hela branscher sättas i 

lockout. Hela 80 000 arbetare skulle då drabbas, medlingar för att undvika detta gjordes 

mellan parterna, som dock låg för långt ifrån varandra i sina krav och medlingen 

misslyckades.27 LO hade redan under hela 1908 gjort eftergifter till SAF och ansåg sig inte 

kunna ge efter mer, då deras trovärdighet som arbetarnas intresseorganisation stod på spel.28 

På så sätt tvingas LO in i konflikten och lockouterna besvaras så från LO den 4 augusti 1909 

med storstrejk, en allmän arbetsnedläggning i flera viktiga branscher inom både produktionen 

och samhällsnyttiga företag. Undantag gjordes för renhållning, vatten och belysning, vård av 

sjuka och levande djur. Ungefär 290 000 arbetare strejkade, en del oorganiserade eller 

organiserade utanför LO, men majoriteten organiserade inom LO.29 

 

Till en början hoppades åtminstone en av parterna, nämligen facket, på att konflikten skulle 

lösas via medling av statens förlikningsman. Ännu var inte den ”svenska modellen”30 en 

självklarhet för arbetsmarknadskonflikter, utan dörren stod fortfarande öppen för staten och 

politikerna att lägga sig i konflikten. Den ansvarige arbetsmarknadsministern i den dåvarande 

regeringen ansåg strejken samhällsfarlig, men ingrep inte, vilket man hoppats på från LO-

sidan. Taktiken gick ut på att få till en medling där man skulle få ut mer av kraven än man 

skulle få genom de egna förhandlingarna med SAF. SAF som dock kände sig säkra på sin 

                                                 
25 Åmark (1994) 60 
26 Åmark (1994) 79 
27 Olsson & Ekdal (2002) sida 40 
28 Åmark (1994) 80 
29 Olsson & Ekdal (2002) sida 40 
30 Arbetsmarknadens parter sköter själva konflikterna på arbetsmarknaden mellan löntagarorganisationerna och 
arbetsgivarorganisationerna.  
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styrka och ekonomiska fördel mot LO ville dock undvika medling, då man nu hade chansen 

att verkligen trycka tillbaka arbetarnas. Strejken handlade inte enbart om lönenivåer, utan 

också om rätten till arbete, organisering och framför allt positionering det vill säga 

styrkeförhållandet på arbetsmarknaden. Den 6 september 1909 var stora delar av strejken 

över, arbetare inom SAF-anslutna företag fortsatte strejka till årsskiftet.31  

 

Strejken blev ett totalt bakslag för arbetarklassen och många avskedades från företagen när 

strejken var över. Familjer vräktes från arbetarbostäder och många fackföreningsradikaler 

svartlistades. Företagen kunde driva igenom paragrafer som förbjöd de återanställda att inte 

tillhöra LO-anslutna fackföreningar.32 Enligt Åmark berodde misslyckandet på ett försvagat 

LO redan innan strejken (på grund av 1908 års eftergifter) kombinerat med den djupa 

lågkonjunkturen. Konsekvenserna för LO blev ett enormt medlemstapp, 1907 hade man 

240 000 medlemmar och 1911 enbart 118 000. För SAF var segern inte enbart av glädje, det 

försvagade LO innebar en svag organisation som inte hade mandat att tygla medlemmarna till 

att acceptera/respektera kollektivavtalen som även SAF nu ville använda sig av.33 Svenska 

fackföreningsrörelsen hade innan storstrejken varit den bäst organiserade i Europa och 

Sverige hade även den mest konfliktdrabbade arbetsmarknaden i Europa. Från 1890 fram till 

1909 ökar antalet strejkande arbetare från cirka 11 000 till cirka 20 000, liksom arbetare i 

lockout ökar dramatiskt från cirka 3000 till cirka 27 000. i denna statistik är storstrejken 1909 

ej inräknad.34 Jane Cederqvist hävdar att detta berodde på att både arbetarnas och 

arbetsgivarnas organisationer centraliserats. Detta skapade en mer jämlik fördelning av 

maktresurserna och resulterade i färre men längre strejker. Det innebar också flera ”offensiva 

aktioner” från arbetsgivarorganisationen SAF, som hade en högre grad av initiativtagande på 

arbetsmarknaden än LO. Det hela kulminerar i storstrejken 1909.35 

 

Under storstrejken förlorade alltså den svenska fackföreningsrörelsen mycket av de framsteg 

man gjort, ställningen som Europas bäst organiserade fack bröts. De förbund som ökat sina 

medlemstal mest, var också de som tappade flest medlemmar efter strejken. 

Lantarbetarförbundet och Sågverksarbetareförbundet upphörde helt att bedriva verksamhet 

och till det fick LO en ny konkurrent i fackförbundet SAC (Sveriges Arbetares 

                                                 
31 Olsson & Ekdal (2002) sida 41 
32 Olsson & Ekdal (2002) sida 42 
33 Åmark (1994) 80 
34 Cederqvist Jane, Arbetare i strejk - Studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens 
genombrott 1850-1909 – sida 37 
35 Cederqvist  (1980) 49 
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Centralorganisation). SAC förespråkade en decentraliserad beslutsprocess ned till 

medlemsnivå inom alla fackföreningar och anklagade LO-ledningen för byråkrati, 

maktfullkomlighet och brist på radikal handling, som orsak till storstrejkens bittra utgång för 

arbetarna. Framför allt ansåg man att LO skulle ha tagit till generalstrejk36 och haft som mål 

att förändra samhället i grunden, för att gå vinnande ur striden. SAC ansåg med andra ord att 

LO varit för passivt och slätstruket. För att vinna över SAF:s krav behövde man en radikalare 

taktik än den LO drev under storstrejken.37 

 

6: Undersökningen  
 

Jag kommer att dela upp undersökningen i tre delar där jag beskriver medias rapportering från 

strejken. Strukturen för undersökningen kommer att vara uppbyggd på att jag går igenom 

vardera tidningsrapportering från storstrejken. Jag börjar med Nerikes Allehanda där jag 

redogör för deras rapportering i kronologisk ordning, det vill säga dag för dag. Även om detta 

mönster inte följs helt konsekvent, då det kan förekomma jämförelser med Örebro Kuriren 

eller från tidigare/senare numer av tidningen under ett annat datums rubrik. Jag kommer alltså 

att beröra en tidning i taget så mycket som det går under varsin rubrik. I slutet av varje del av 

undersökningen kommer det att finnas en analyserande kapitelsammanfattning där jag bland 

annat tar upp egna reflektioner och jämförelser.   

 

6.1: Dagarna innan strejken  

 

Här kommer jag att redogöra för hur Nerikes Allehanda och Örebro Kuriren rapporterade i 

anknytning till strejken, dagarna före den bröt ut. 

 

6.1.1: Nerikes Allehanda 

 

                                                 
36 Generalstrejk innefattar hela samhället och kräver en revolutionerande förändring inom ägandet av 
produktionen, tillskillnad från storstrejken som bara berör delar av samhället och ämnar enbart vinna vissa 
delvinster i kampen mellan arbete och kapital. I förlängningen är detta en fråga som rör taktiker för 
arbetarrörelsen om man ska applicera en reformistisk taktik eller en revolutionär i kampen mellan arbete och 
kapital, både politisk och fackligt.  
37 Olsson & Ekdal (2002) sida 42-43 
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26 Juli: Dagarna innan strejken officiellt bröt ut, ägnar sig NA åt att rapportera angående de 

lockouter som arbetsgivaren utfört mot en stor grupp anställda.38 Denna rapportering ska ses 

som en förberedelse från NAs sida på vad som komma skall. Under dessa dagar anstränger 

man sig på NA´s redaktion på att legitimera arbetsgivarsidans beslut om lockouter för att i 

förlängning ha ett bra utgångsläge då strejken slutligen bryter ut. I upplagan från 26 juli 1909 

hävdar man på NA bland annat att man beklagar lockouten, och att den beror på de båda 

parternas ovilja att kompromissa, samt att man genom förhandlingarna in i det längsta försökt 

att avstyra lockouterna. Den reella förklaringen som man får i artikeln är dock att 

Landsorganisationen (LO) vägrat att gå med på arbetsgivarens förslag, som man ”ansett lett 

till lönesänkningar”.39 NA hävdar i upplagan för 28juli att LO är den mest omedgörliga parten 

i förlikningsprocessen (de kompromisser som lagts fram i förhandlingarna mellan LO och 

SAF), i fyra fall har SAF nekat förlikning medan LO gjort det samma i ett ”tiotal fall”.40  

 

27 Juli: Nerikes Allehanda rapporterar om LO:s planer på att, som NA själva beskriver det; 

möta lockouterna med storstrejk. NA redogör för en strejkskrivelse utskickad av LO, samt hur 

många arbetare och branscher som skulle beröras av en sådan strejk. Man beskriver en sådan 

strejk som samhällsfarlig och målar upp det allmänna samhället som förlorare  

-”Det stora slaget skall utkämpas och samhället får inskränka sig att bevara allmänna 

ordningen”41.  

Med denna artikel tar NA för första gången en tydlig ställning mot strejken och blir på så sätt 

även en del av den. Genom propagandaarbete kommer NA att bli en del av det strejkmotstånd 

som finns både i Örebro län och hela Sverige. Man beskriver vidare i artikeln att lockouterna 

var en process arbetarna själva dragit på sig genom att kräva högre löner, skapat 

lönekonflikter och på så sätt skadat ekonomin. NA tar alltså inte bara ställning mot strejken 

utan också en tydlig ställning för strejkens ena part nämligen arbetsgivarna. Vilket kommer 

att vara synligt i dess rapportering från den kommande storstrejken.  

För att konkret visa hur lockouterna uppstått går NA den 27 juli igenom specifika fall på olika 

orter där arbetarna krävt kollektivavtal och högre löner, varpå arbetsgivarna svarat med 

lockouter. NA legitimerar sin ståndpunkt genom att ta arbetsgivarnas parti i konflikten och 

beskriver kraven som ekonomiskt ologiska:  

                                                 
38 Olsson, & Ekdal (2002) sida 39 
39 Nerikes Allehanda 26 Juli 1909 
40 Nerikes Allehanda 28 Juli 1909 
41 Nerikes Allehanda 27 Juli 1909 
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 -”Det står klar för alla att lönskruven icke kan åtdragas i det oändliga, oberoende av 

konjunkturerna och att systemet med speciella lönekonflikter för arbetslöshetens uppdrivande 

icke längre låter tillämpa sig gentemot de numera fullt organiserade arbetsgivarna”. 42  

 

28 Juli: Redan innan strejken dragit igång försöker NA splittra fackföreningsrörelsen bland 

annat genom att rapportera om platser där fackföreningar ”sprängts”. Dessa situationer 

beskrivs som att arbetarna självmant gått ur facken för att medlemmarna fortfarande vill 

arbeta enligt NA, varpå lockouten lyfts bort. I detta nummer beskriver NA tre fall där detta 

inträffat, men hävdar att det är en generell företeelse för hela Sverige.43  

 

NA kommenterar att oorganiserade kvinnor gått ut i strejk vid Örebro yllefabrik och beskriver 

situationen som att organiserade arbetare tvingat kvinnorna genom hot att gå ut i strejk.  

-”Taktiken är upprörande och i allo förkastlig. Skymf och hotelser böra ej förekomma i någon 

konflikt.”44 Med denna artikel misstänkliggör de strejkande som våldsamma och menar att 

deras sammanhållning baseras på tvång. Denna artikel blir den första som i länets lokalpress 

sätter igång en process av dementier. Denna process går ut på att en av länets tidningar går ut 

med ett påstående om den ena parten i strejken, varpå en annan tidning dementerar 

uppgifterna och i regel skyller på motsatt part i strejken. Den 30 Juli beskriver ÖK artikeln 

som publicerats i både Örebro Dagblad (ÖD) och NA 28 Juli och som hävdade att arbetare 

vid Örebro Yllefabrik tvingats in i strejken: som en arbetsgivarvänlig artikel, som bara 

försöker splittra arbetarrörelsen. Tvärt emot den borgliga pressen menar ÖK att i verkligheten 

var arbetarnas i strejken, trots att de inte var lockoutade, en solidaritetshandling med de 

lockoutade.  

Man menar att detta tilltag var att inte  

–”låta en arbetsgivare bestämma i det som rör hela deras klass livsinträssen”.45 ÖK hävdar 

att det inte alls byggde på något tvång och på så sätt skiljer sig verklighetsbeskrivningen och 

rapporteringen mellan tidningarna avsevärt.  

 

29 Juli: Strejken drar allt närmare och NA förbereder sina läsare med att rapportera om att 

extra poliser intagits från utlandet, att spritförsäljningen stoppats och att strejkande arbetare 

                                                 
42 Nerikes Allehanda 27 Juli 1909 
43 Nerikes Allehanda 28 Juli 1909 
44 Nerikes Allehanda 28 Juli 1909 
45 Örebro Kuriren 30 Juli 1909 
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inte kommer att få något som helst bidrag för sin strejk, varken av samhället eller från LO.46 

Liknande rapporteringar sker inte i ÖK, så detta bör ses som ett sätt att vrida opinionen för 

tidningarna åt olika håll.   

 

3 Augusti: I detta nummer argumenterar NA att Sverige är  ett mindre utvecklat land eftersom 

man inte lyckats lösa konflikten på annat sätt än genom strejk (som bryter ut dagen efter detta 

numer)47. Enligt NA sker inskränkningarna av den medborgliga friden och säkerheten, enbart 

i storstäderna då strejken drar närmare. NA kallar dessa element för slödder och anarkister 

som kan räkna med stränga straff.48 Det som kännetecknar NA:s rapportering dagarna innan 

strejken bryter ut, är framför allt att tyngdpunkten för hotet om strejk hela tiden ligger på 

arbetarnas organisationer ansvar. NA tar på så sätt en klar ställning för SAF i konflikten och 

har aldrig perspektivet att de skulle ha accepterat LO:s krav. På så sätt blir NA ett maktmedel 

för SAF i kampen om opinionen, som kommer att intensifieras under strejkens närmaste 

månad. 

 

6.1.2: Örebro Kuriren 

 

16 Juli: ÖK tar i detta numer upp de kommande lockouterna, som man beskriver som att 

80 000 arbetare hotas med att kastas ut i arbetslöshet. Slutsatserna ÖK drar av lockouten är att 

den skapar lönesänkningar. Redan innan konflikten bryter ut har ÖK tagit ställning i 

konflikten, till arbetarnas organisation LO och de framtida strejkandes fördel. Man beskriver 

lockouthoten som ”Storkapitalisternas metod för bevarande av arbetsro och arbetsfred inom 

industrin”. Men att denna taktik enbart kommer att slå tillbaka på och vara ”farlig för den 

förenade herre och kungamakten” 49.  

 

30 Juli: ÖK anklagar den borgliga pressen (däribland NA) för ”missriktad opartiskhet” då 

man anser att dess rapportering för med sig att LO får missvisande anklagelser, för att ha 

orsakat konflikten. För att visa hur arbetarna och dess organisationer enbart går in i konflikten 

i rent självförsvar går man i en längre artikel igenom varför olika medlinsförslag avslagits. 

ÖK tar alltså en tydlig försvarsställning inför de strejkande, på många sätt är ÖK:s artikel 

framprovocerade av den borgliga nyhetsrapporteringen dagarna innan. Den artikel ÖK lägger 

                                                 
46 Nerikes Allehanda 29 Juli 1909 
47 Nerikes Allehanda 3 Augusti 1909 
48 Nerikes Allehanda 2 Augusti 1909 
49 Örebro Kuriren 16 Juli 1909 
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fram som ska förklara varför strejken är den sista utvägen bygger på att förhandlingarna 

strandat på grund av arbetsgivarnas omedgörlighet. Den syftar till att övertyga opinionen om 

strejkens nödvändighet.  

-”Den kamp som nu börjar är av sådan omfattande och allvarlig natur att vi anser 

nödvändigt lämna en något utförlig redogörelse om hur saken ligger” 50. Med de raderna är 

även ÖK inne på den mediearena där de tillsammans med bland annat NA stångas om rätten 

att beskriva ”verkligheten”.  

 

Att ÖK verkligen verkar för opinionsbildning för de strejkande blir nästan övertydligt då man 

påpekar hur oerhört viktigt det är att arbetarna läser deras artiklar och uppmanar läsarna att 

sprida tidningen, till de strejkande. Detta för att få en fullständig överblick av striden eller 

som man skriver ”vad den verkligen gäller”, och man uppmanar läsarna att klippa ut de mest 

informativa artiklarna och använda vid behov.51 ÖK argumenterar för vikten av makten över 

verkligheten, som man själv beskriver sin rapportering. Man uppmanar delvis som en facklig 

taktik till obrottslig solidaritet och sammanhållning. Man menar att sammanhållningen 

riskerar att splittras av borgligpropaganda och borgarnas skildring av strejken får således inte 

stå oemotsagd.  

- ”Sammanhållningen är dock omöjlig utan arbetarprässens hjälp”52 skriver ÖK och man 

poängterar att man står som ensam dagstidning mot länets borgliga press. Man skriver bland 

annat att den borgliga pressens rapportering är bedrövlig och att den arbetare som stödjer 

dessa, motarbetar sig själv och hela arbetarklassen. Huruvida detta enbart är ett sätt att vinna 

nya läsare är svårt att avgöra, men tidningen är full av rapporter från strejken och det tycks 

finnas ett genuint intresse av att verka för den ena partens seger i konflikten. Det tycks också 

pågå en kamp angående synen på strejkbryteri där NA hyllar denna handling som en dygd och 

ÖK beskriver den som en skamlig handling.  

 

2 Augusti: ÖK fortsätter att belysa att striden är av arbetsgivarens lockouter skapad och 

redogör för ett flertal fackförbunds ställningstagande. För att legitimera strejken tar man in 

olika skribenter som redogör för fackförbundens aktioner. I detta numer är det 

transportarbetarförbundet som får redogöra för sina aktioner mot lockouterna. Ett flerpunkts 

program läggs fram för att lösa konflikten där bland annat kollektivavtal som fanns innan 
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lockouten pressenteras. ÖK tar otvivelaktigt och egentligen helt okritiskt LO:s parti i 

konflikten. Men man tar också in argumentation från motståndar sidan, som man dock låter 

förbunden få bemöta och det är de som får sista ordet. Men på så sätt fortgår strejkkonflikten 

även på mediearenan redan innan strejken officiellt dragit igång.53 

 

I numret för den 2 augusti angriper ÖK Örebro Dagblad (ÖD) och går igenom vad man anser 

vara felrapporteringar som man dementerar. Exempelvis beskyller man ÖD för att vara ett 

”kapitalistorgan”, det hela handlar om att arbetare och deras förbund ställt sig bakom 

strejkproklamationen. Enligt ÖD bryter man mot avtal, vilket ÖK hävdar startade med 

arbetsgivarnas lockouter. Vidare dementerar ÖK uppgifter rörande att arbetare tvingar med 

oorganiserade arbetare i strejken. Dessutom anklagar ÖK, ÖD för att hänga ut arbetarrörelsen 

som samhällsfientlig.54 Nu har jag förvisso inte för avsikt att jämföra ÖK och ÖD i detta 

arbete, men eftersom ÖD och NA står varandra väldigt nära i sin rapportering blir ÖK:s 

dementier i detta fall även riktade mot NA.  

 

Angående strejktaktik, så diskuteras den såklart inte i NA utan mer i ÖK som öppet till och 

från resonerar kring vilka vägar strejken bör ta. Framför allt är det lättköpta resonemang som 

att uppmana arbetarna att sprida strejken till tidigare odrabbade konfliktfält och att arbetarna 

genom sina organisationer ska skydda det man hittills vunnit genom reformer. Strejktaktiken 

är från början inte alls någon revolutionär taktik som vill förändra utan snarare försvara 

framsteg.55 Den strejktaktik som diskuteras i ÖK går sällan emot den officiella LO linjen. 

Man har genomgående förklaringar varför beslut har tagits och varför det är viktigt att följa 

dessa. Det blir ett propaganda arbete för att folk ska godta ledningens beslut och man 

uppmanar förbund som vacklar att ansluta sig till LO:s strejktaktik.56 På detta sätt blir LO 

både en drivande faktor för strejken mot borgliga propagandaorgan, liksom inåt mot rörelsen 

självt. 

 

6.1.3: Analyserande kapitelsammanfattning 
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Här kommer jag kort att sammanfatta de främsta slutsatser jag dragit av den första delen av 

min undersökning. Jag gör det genom att rubriksätta mina delfrågor för att strukturera upp 

texten och sätta fokus på mitt syfte. 

 

På vilket sätt agerar media för att hålla ihop alternativt splittra strejken? 

 

Rapporter som skulle kunna tjäna till splittring som vi kan se i NA, ges inte under några 

omständigheter i ÖK. Detta antagligen för att man vill tysta ner sådana företeelser och verka 

för en sammanhållning bland de strejkande. Men det kan såklart också bero på att det faktiskt 

inte alls var en utbred företeelse, som orsakade alltför stor skada och på så sätt saknade 

egentligt nyhetsvärde. Vad som ska betraktas som reella nyheter och beskrivning av 

verkligheten och vad som ska betraktas som ”nyheter i propagandasyfte” blir väldigt svårt att 

bedöma utifrån dessa två tidningar. 

 

Vilken bild ger pressen av den strejkande och dess motpart 

 

Man omskriver varandra media emellan med ganska hårda ord och kallar varandra för lögnare 

och anklagar om vart annat den ena parten för att vara lydhund åt antingen kapitalet eller 

fackföreningsrörelsen. I NA utmålas de strejkande närmast som huliganer och anarkister som 

inte följer lagar, regler och kontrakt. Arbetsgivarna är i NA:s verklighetsskildring enbart 

förlorare och offer i strejken. I ÖK beskrivs alla strejkens deltagare som hjältar medans de 

som icke deltar uppmanas utan att ännu anklagas att delta i gemenskapen. Kritiken riktas till 

NA och arbetsgivarna som man menar inte står på den arbetande befolkningens sida. Dessa 

beskrivs bland annat som profittörstiga girigbukar vars enda syfte är att suga ur arbetarna 

mervärde.  

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan tidningarna på en lokal nivå?  

 

Tidningarnas rapportering skiljer sig kraftigt från varandra i flera hänseenden, både retoriskt 

och rent ”faktamässigt”, då verklighetsbeskrivningen och rapporteringen skiljer sig mellan 

tidningarna avsevärt. Polemiken mellan tidningarna är tidigt i fullgång och man anklagar 

varandra för att publicera lögner, något som gör det ännu svårare att skilja på vad som är 

verklighet och propaganda i deras beskrivningar av strejken. Jag kan bara notera att 

tidningarna dementerar varandras uppgifter i ganska stor utsträckning.  
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Beskrivningen av upprinnelseförloppet till storstrejken skiljer sig mellan den borgliga och 

socialdemokratiska pressen, så även i Örebro mellan ÖK och NA. Man kan i dessa tidningar 

se två versioner av ”verkligheten” eller processen på 1909 års mediearena. NA beskriver 

förloppet som leder fram till storstrejken som ett förlopp där LO tvingar in arbetsgivarna i en 

större konflikt genom att kräva högre löner och avböja förlikningarna och på så sätt stranda 

förhandlingarna. Detta är en bild helt skild från ÖK som menar att SAF tvingar LO till strejk, 

genom lockouter och sänkta löner.  

 

När strejken rycker allt närmare beskriver NA situationen som att tusentals arbetsvilliga 

”motvilligt” tvingas ut i arbetslöshet. ÖK beskriver snarare situationen som att tusentals 

”frivilligt” gått ut i strejk. NA menar att striden är oförnuftig och att den vänder sig mot 

samhället självt, ÖK att den är nödvändig och framprovocerad av SAF.57 Utifrån dessa 

exempel kan vi se att det pågår en kamp på mediearenan mellan tidningarna om att få 

definiera verkligheten.   

 

6.2: Under strejken 

 

Strejken har vid denna tidpunkt (början av augusti) dragit igång på allvar och hundra tusentals 

arbetare har lagt ner sitt arbete. Det märks framförallt i tidningarna genom att mängden 

artiklar som behandlar strejken ökar samt att tidningarnas format varierar på grund av 

strejkande typografer. NA får mellan datumen 7e och 10e augusti svårt att överhuvudtaget få 

ut någon tidning, och under hela augusti varierar formatet på tidningen från större till mindre 

sidor per upplaga. Vissa utgåvor är enbart två A4 papper stora med väldigt begränsat med 

information. ÖK utkommer inte alls ut mellan den 8 augusti och den 5 september.  

 

6.2.1: NA 

 

5 Augusti: När strejken väl dragit igång skruvar NA upp sin retorik och benämner till och 

från strejken som ”inbördeskriget”. Man skriver att strejkens mening är att skapa obehag för 

allmänheten och att strejken inte kan vara riktad mot arbetsgivaren eftersom NA anser att 

SAFs positioner inte försvagas av strejken. NA målar upp SAF som en alltför mäktig 
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motståndare, omöjlig för arbetarrörelsen att vinna över. Samtidigt som man argumenterar för 

att strejken enbart kommer att slå tillbaka mot arbetarna själva. NA:s resonemang bygger på 

att strejken kommer göra arbetarna fattiga i två hänseenden: dels genom förlorade inkomster 

under tiden strejken pågår, dels genom att arbetsgivarna förlorar inkomst på strejken och efter 

dess upphörande inte kommer ha kapital nog att betala ut löner efter strejken.  

-”Ju större kostnader staten får på denna strid, desto större blir den efterföljande tidens 

skattekrav, som vi alla får fylla”58. Med detta ställer sig NA indirekt på arbetsgivarsidan och 

blir dess språkrör, artikeln vädjar också till arbetarnas förnuft, att gå tillbaka till arbetet. Bland 

annat fördömer man den socialistiska pressen som man menar förleder sina ”allt för lättrogna 

skaror” med stora förhoppningar och löften, det vill säga lurat in arbetarna i strejk, med löften 

om vinst. NA fortsätter även att rapportera om händelser där arbetare som man påstår, tvingat 

med andra arbetare i strejken. Bland annat skall en sektion spårvägsarbetare i Stockholm 

tvingat en annan sektion att gå med i strejken genom som man kallar dem ”kraftiga 

demonstrationer”59. Fem anställda på ett bageri i Karlstad skulle ha hotats och bageriet 

tvingats stänga då de inte vågade återgå till arbete. NA rapporterar också om händelser som 

fört med sig sabotage, bland annat ska en grupp män ha vandrat runt till privathus i 

Stockholm, däribland ett stort hotell och falskt informerat om att vattenledningarna skulle 

komma att stängas av, varpå de berörda skulle ha bunkrat upp med reservtankar.60   

 

10 Augusti: På grund av typografstrejken utkommer NA i en väldigt förkortad version. 

Mindre rapporter från strejken förekommer, men det viktigaste att poängtera är att NA under 

ett fåtal dagar har ett begränsat utrymme att föra ut sina rapporter, men att de redan den 12 

augusti utger en tidning i om än mindre än normalt format. Man intar nu en ännu mer fientlig 

inställning till strejken då man uppmanar ”strejkens motståndare” att stödja NA med 

rapporteringar av vikt för strejken.61 NA anklagar de strejkande för att försöka tysta pressen 

genom typografstrejken, men slår fast att hotet mot yttrandefriheten inte lyckats och hänvisar 

till den egna tidningens utgivning som ett bevis för detta.62 Bland annat kallar man 

typografstrejken för ”det skändligaste i hela arbetarrörelsens historia” samt anklagar SAP för 
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att ha inskränkandet av yttrandefriheten som en politisk taktik mot sina motståndare i 

partipressen.63  

 

12 Augusti: NA har i detta nummer en artikelrubrik som lyder ”Örebro – Storsträjken har 

upphört”. Enligt NA har arbetarna tröttnat på sina ledare och runt om i landet återupptagit 

arbetet. Man benämner i artikeln, strejkbryteri som något patriotiskt och kallar de strejkande 

för revolutionärer. NA beskriver den politiska strejken som anarkistisk och socialistisk som av 

dess ”offer måste krossas utan hänsyn och förbarmande”.64 Följande dagar fortsätter NA att 

hävda att strejken är slut och att ledarna för strejken försöker att bortförklara den som NA 

menar är fakta om arbetarnas återgång till arbetet. NA ger dock inga exempel eller fakta, vid 

tiden för detta, man får inte heller någon konkret siffra på hur många som återgått till arbete 

eller ett officiellt beslut i frågan. Däremot tar man helt motsägelsefullt in statistik, från 

länsstyrelsen om att 285 762 arbetar befinner sig i strejk, varav 9000 i Örebro.65 Vilket var 

ungefär så många som gått ut i strejk redan från början.66 Man har dock exempel på en rad 

arbetare på små orter som återtagit sitt arbete, men dessa är av ett mycket lågt antal.67 

 

16 Augusti: NA tar upp problemet med att oorganiserade arbetare inte får någon strejkkassa 

och anklagar bland annat LO för att ha gjort dessa arbetslösa och kastat ut dem i svält, genom 

att tvinga dem att delta i strejken. Retoriken i denna artikel ämnar både att försvara 

arbetsgivaren och då automatiskt även arbetarna utifrån NAs perspektiv. Detta till skillnad 

från ÖK som har ett mycket mer strikt konfliktperspektiv mellan arbetare och arbetsgivare.68 

Detta är en retorik som går igen i hela NA:s rapportering, som en del i taktiken att både skapa 

opinion och splittring. Man säger sig värna både arbetare och arbetsgivare då man anser att 

det absolut bästa även för arbetarna är att dom återgår till arbetet. Men ur ett 

konfliktperspektiv där två parter vill två skilda saker, har NA tagit ställning för 

arbetsgivarsidan.  

 

”Hot lögn och svek” är rubriken på en av artiklarna i numret från 16 augusti. Denna rubrik 

återanvänder NA från den huvudkonkurrerande tidningen Svaret, som tagit upp flera fall av 

detta, som man menar att borgliga media använt sig av just; hot lögn och svek. Framför allt är 
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det påståenden om återgång till arbete som svaret kallar lögn. Men NA står på sig och menar 

att detta är sanningen.69 Strejken och dess process får ett eget liv i media, ett eget liv som 

kanske inte alltid bottnar i ”verkligheten”.  

 

6.2.2: ÖK 

 

4 Augusti: ÖK pressenterar ett taktikskifte från LO som går ut på att avgörande avtal ska 

läggas på central nivå, frågor som strejk och kollektivavtal ska beslutas centralt och inte av 

enskilda klubbar. Även strejkkassorna ska centraliseras så LO får bättre kontroll över 

konflikten.70 Att ÖK lägger fram denna taktik är viktigt i flera hänseenden eftersom det är ett 

första steg både till vilken taktik storstrejken kom att anta och hur media blev en del i denna 

förändring. Dessutom har man i detta nummer en ganska omfattande artikel om vikten att 

organisera ännu oorganiserade arbetare i fackföreningarna. Detta för att kunna vinna 

konflikten: ”arbetsgivarna är för få för att upprätthålla samhälls maskineriet, kapitalet blir 

dött och värdelöst”.71 ÖK:s roll blir alltså att ena arbetarna under de fackliga organisationerna. 

Man skriver att arbetarna måste hålla ”obrottsligt enigt samman i den stora kraftmätningen”. 

Vidare argumenterar man för att splittring enbart gynnar arbetsgivarsidan och man pekar ut 

oorganiserade arbetare som syndabockar.72 

 

I ÖK som utkom den 4 augusti har redaktionen valt att publicera ett flygblad som cirkulerat i 

Örebro och som man menar är från SAF men som undertecknats ”arbetare som ogillar 

storsträjken”. På flygbladet ska det ha funnits en kalkyl över hur mycket arbetarna skulle 

förlora på strejken, ÖK vänder sig emot detta och pekare på att det fattats en kalkyl över hur 

mycket arbetarna förlorar på lockouterna.73 Det är ett tillbaka kommande tema i ÖK:s 

rapportering att man tar in artiklar eller som i detta fall flygblad från motståndarsidan och dess 

press för att dementera deras påstående eller kritisera deras fakta. På så sätt blir ÖK alltjämt 

viktig för socialdemokratin på mediearenan. Exempelvis ger man sig den 7 augusti på NA och 

anklagar dem för att ljuga. Lögnen skulle ha gällt en artikel som NA publicerat och som 

hävdat att strejkande arbetares fruar sökt fattighjälp redan vid strejkens första dagar. ÖK ser 

denna artikel som ett splittringsförsök från NA:s sida, för att slå ned på de strejkandes 
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kampmoral och ser sig tvingade att besvara artikeln. Enligt strejkutskottets ordförande herr 

Axner samt fattigvårdsstyrelsen ska detta enbart vara ett osant rykte varpå ÖK skriver: 

- ”Faktum är klart Nerikes Allehanda har diktat ihop en rövarhistorie om arbetarna – vad 

kommer här näst?”.74  

 

7 Augusti: ÖK hymlar inte med att det journalistiska arbetet är en viktig del för strejken och 

kampen mot arbetsgivarna. Den 6 augusti skriver man att arbetarna är medvetna om att 

”fiendeprässen” letar anledningar till att skriva om ofördelaktiga företeelser som kan skada de 

strejkandes sak.75 Samtidigt som man följande dag uppmanar sina läsare att sprida tidningen, 

med argumentet ”endast arbetarnas egna tidning försvarar arbetarnas sak” och ”arbetarprässen 

har de mäst korrekta uppgifterna om den pågående storstrejken”.76  

 

6.2.3: Analyserande kapitelsammanfattning 

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan tidningarna på en lokal nivå?  

 

Man kan se hur NA använder sig av en retorik där man försöker bryta ner de strejkandes 

strejkmoral genom att beskriva strejken som omöjlig och att den endast är skadlig. Att NA 

står på arbetsgivarsidan i konflikten blir med denna analys ytterst tydlig. NA blir således en 

maktfaktor i strejken, bland annat genom opinionsarbete och genom att sätta ord på strejken 

som företeelse, exempelvis då NA benämner strejken för inbördeskrig.  

 

ÖK:s retorik bygger på att måla upp motståndarna som enade och att arbetarrörelsen måste 

agera lika enande. Motståndaren är delvis arbetsgivarsidans organisation SAF och den 

borgliga pressen. Båda nämns ofta med klassisk socialistisk retorik som kapitalister, egoister, 

hänsynslösa med mera.    

 

Det faktum att NA och ÖKs skildringar från strejken ofta skiljer sig totalt från varandra både i 

retorik och vad i strejken man väljer att beröra eller hur faktauppgifter skiljer sig från 

varandra, är intressant. Vad som egentligen är verklighet är fortsatt omöjligt att svara på, 

istället måste man analysera deras rapporter utifrån faktumet att de intagit varsin hållning i 
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konflikten och på så sätt färgas deras rapportering. När ÖK rapporterar om lugn och 

sammanhållning fokuserar NA på oroligheter och splittring, men även det rent 

samhällskadliga med strejken. NA utgår dock från att det som skadar arbetsgivaren 

automatiskt skadar samhället. ÖK och sin sida fördömer det som skadar arbetarnas intresse, 

och skildrar de händelser som kan anses gynnsamma för de strejkandes sak. Exempelvis 

rapporterar man om hur nya förbund går in i strejken men aldrig som NA hur förbund går ur 

strejken.   

 

Man kan minst sagt säga att efter typografstrejken går NA i sin retorik ut hårdare än tidigare, 

samtidigt som direkt felaktig information förmedlas. Idag vet vi med säkerhet att storstrejken 

inte avslutas den 12 Augusti som NA hävdat, utan detta sker först i september månad samma 

år. Slutsatsen blir att man från borglig press kände sig hotad av typografstrejken och en 

genuin rädsla för att inte nå ut till sina läsare med den ”egna versionen” av strejkens förlopp. 

Som en del i maktkampen mellan arbetsgivare och arbetstagare kräver situationen att NA tar 

en större offensiv roll på mediearenan.  

 

Vilken bild ger pressen av den strejkande och dess motpart?  

 

Tidningarna tar nu i högre grad upp varandra som exempel på hur fel begås i pressen, ryktena 

och dementierna florerar villt. NA är i allra högsta grad med i ryktesspridningarna. Bland 

annat skriver man om sabotage i Stockholm, anklagar SAP för att vara emot yttrandefrihet 

och proklamerar strejkens slut, dessutom anklagar man motståndarpressen för att sprida 

lögner. Strejken får ett eget liv i pressen och tidningarna gör sitt yttersta för att bevisa att 

deras bild av verkligheten är den mest korrekta. På så sätt blir det en tävlan i dementier, 

avslöjanden och hypotetiska bevis för att man har allmänheten på sin sida. Detta krig som 

utspelar sig på mediearenan är inte alls helt oviktigt för den verkliga strejkens fortgång, då 

man är beroende av sammanhållning och handlingskraft med medlemmarna i ryggen.  

 

På vilket sätt agerar media för att hålla ihop alternativt splittra strejken?  

 

NA:s rapportering är av en helt annan karaktär än ÖK:s då den ämnar visa en annan 

”verklighet” än ÖK:s enade verklighet. Det vill säga NA:s skildring av strejken utgår oftast i 

faktorer som kan splittra arbetarkollektivet. Exempelvis då man skriver om arbetare som 

tvingar andra arbetare att delta i strejken. ÖK däremot beskriver alltid dessa situationer som 
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att arbetare frivilligt gått med i strejken. Samtidigt som man propagerar för otvivelaktig 

solidaritet med de strejkande och manar de oorganiserade att ansluta sig till fackförbunden.  

 

Att ÖK presenterar förslaget om centralisering helt okritiskt utan andra argument tyder främst 

på att man backade upp LO till 100%. Men också att man insett sin position som ett för 

rörelsen disciplinerande organ. Om LO:s uppgift var att ta fram taktiken blev den socialistiska 

pressen däribland ÖK:s ansvar att vara med och förankra den. ÖK blir alltså en del av arbetet 

att markera mot vänstern som höjt röster om generalstrejk, och styra in strejken på ett 

reformistiskt spår. Man kan ställa sig frågan vilken prägel taktiken hade fått om den 

socialdemokratiska pressen släppt in sin vänsterflank i debatten, för man bör komma ihåg att 

år 1909 var SAP fortfarande det enda vänsterpartiet i Sverige och rymde därav flera olika syn 

på strejk, reform och revolution. Alternativa åsikter framkommer varken i NA eller ÖK 

utifrån dess partitillhörighet. ÖK följer benhårt LO och SAP:s officiella linje utan att 

rapportera om kritiken. Inga avvikande insändare eller gästskribenter tas in i tidningen under 

hela strejkperioden, och framför allt inga kritiska röster mot LO. NA har visserligen en spalt 

tillägnad insändare men där finns uteslutet insändare av borglig karaktär. Det råder inga tvivel 

om att det krav om generalstrejk som fanns och det motstånd som väcktes mot 

centraliseringen av fackens makt, inte återgavs i pressen som nådde ut till allmänheten. Istället 

fick kritikerna förlita sig till de egna tidningarna. Detta är ytterligare ett bevis på hur media 

användes som maktfaktor, man bjöd ogärna in rivalerna att få utrymme på mediearenan.  

 

6.3: Strejkens andra hälft 

 

ÖK ges inte alls ut mellan 9 Augusti och 6 September på grund av typografstrejken, istället 

ersätts den med Svaret som är en rikstäckande tidning med 150 000upplagor per dag och som 

fungerar som en tillfällig ersättare till dagstidningen Socialdemokraten. Jag kommer inte ha 

något kapitelsammanfattning för denna punkt (6.3) utan väljer att direkt gå till punkt 7: 

Diskussioner och slutsatser 

 

6.3.1: NA 

 

17 Augusti: Knappt två veckor efter det att strejken utlöstes kan man för andra gången läsa i  

NA att strejken är över. NA hävdar bland annat att 1400 arbetare i länet återgåt till sitt arbete. 
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Enligt NA ska siffran komma från en ”fullt tillförlitlig källa”, som man dock inte redovisar i 

artikeln.77 

 

19 Augusti: Under notisen ”vem ljuger” skildrar NA illustrativt läget, under denna period av 

ryktesspridningar i pressen; Enligt NA ska två arbetare ha läst på NA:s nyhetstavla i Örebro, 

om arbetets återupptagande, varav en av dem läst i Svaret att detta var lugn. Den andre hade 

dock läst i NA att detta stämde, varav han åkt iväg till en arbetsplats för att kontrollera detta 

och kunde bekräfta att det NA skrivit stämde.  

- ”Men då är det ju Svaret som ljuger sade den andra arbetaren”.78 Den här historien fanns 

publicerad i NA 19 augusti 1909. Jag lägger inget som helst sanningsvärde i den, men tycker 

den skildrar den förvirring bland allmänheten som måste ha rått och att man faktiskt får anta 

att allmänheten i stor utsträckning faktiskt sökte svar i dåtidens dagspress.  

 

21 Augusti: NA använder väldigt mycket utrymme till att argumentera för att strejken är slut, 

bland annat har man en egen spalt för alla arbetsplatser där man hävdar att arbetet är 

återupptaget. Man ägnar också en del utrymme till att bemöta den kritik som kommer från den 

socialdemokratiska strejktidningen Svaret, som menar att informationen om att strejken 

avbrutits är fel. NA går hårt åt Svaret och menar att de saknar tilltro till sina läsares intelligens 

och man vidhåller att deras rapporteringar om att strejken avbrutits är korrekta. Dessutom 

hävdar man att strejkledningens stämning sjunkigt till botten och att de strejkande inte kan 

hålla ut länge till. NA går så långt i sin retorik att man hävdar att samhället klarar sig utan 

arbetare, då samhällsfunktionerna hålls igång ändå. Vidare hävdar man att de strejkande inte 

lyckats vinna allmänhetens förtroende.79  

 

25-30 Augusti: Den alltmer vanliga argumentationen fortgår i NA under dessa fem dagar 

fortsätter man att rapportera om arbetsnedläggningar och om hur strejkkassorna sinar. Man 

gör reportage om missförhållanden inom arbetarfamiljer och hur de svälter och pekar på att 

arbetarklassen inte länge till kan fortsätta strejken. NA tar dessutom in insändare från utlandet 

skrivna av amerika-svenskar som skäms över att kalla sig svenskar på grund av strejken. NA 

beskriver typograferna som ”allmänt hatade” för deras ”brott” mot yttrandefriheten, samt hur 

massorna vänder strejkledningen ryggen och återgår till arbetet. NA har nu också börjat 

                                                 
77 Nerikes Allehanda 17 Augusti 1909 
78 Nerikes Allehanda 19 Augusti 1909 
79 Nerikes Allehanda 21 Augusti 1909 
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rapportera om arbetare som istället för att få återgå till arbete, avskedats, på grund av 

ekonomisk brist eller kontraktsbrott. Dessutom går man hårt åt den del av pressen, även den 

liberala, som anser att medling från regeringen i konflikten måste till. NA anser att man inte 

ska förhandla med SAP och de strejkande i onödan, och förespråkar att man väntar ut de 

strejkande istället för att förhandla med dem.80 

 

31 Augusti: I en artikel anklagar NA strejkledningen för att ha förskingrat pengar ur 

strejkkassorna. Bland annat menar NA att FolketsHus i Örebro fått pengar från strejkkassorna 

efter ett misslyckat hustomt köp. NA ställer sig frågande till hur solidariska arbetarna ska 

ställa sig till organisationen efter att detta redovisats.81 Den 2 September besvaras 

anklagelserna i en insändare till NA som också publiceras. Insändaren dementerar alla NA:s 

uppgifter angående det misslyckade hustomt köpet och förskingringsryktet. Insändaren är 

skriven av folketshusföreningen, NA varken besvarar de nya uppgifterna eller dementerar sina 

tidigare anklagelser.82  

 

4 September: ”Storstrejken avblåsning” – NA rapporterar om att LO beslutat att alla arbetare 

ska återgå till sina arbeten, förutom de som arbetar för företag som är medlemmar i SAF.83 

Med den backningen från LO, anser NA att strejken definitivt är över och rapporteringen från 

den kvarvarande strejken och dess efterspel sjunker markant i kommande upplagor. I mitten 

av september är rapporterna mycket få.  

 

6.3.2: ÖK 

 

Efter att typograferna gått ut i strejk utkommer inte ÖK mellan den 9 augusti och den 6 

September. När den så åter ges ut, går man igenom flera nyheter som man tidigare missat och 

som man anser är viktiga för allmänheten att ändå i efterhand få ta del av. Bland annat tar man 

upp rapporter från NA som ÖK inte kunnat besvara förens nu.  

 

6 September: I dagens tidning poängterar man att strejken långt ifrån är slut och att 

typografernas återgång till arbetet bara är en del av en större taktik för strejken. ÖK beskriver 

                                                 
80 Nerikes Allehanda 25-30 Augusti 1909 
81 Nerikes Allehanda 31 Augusti 1909 
82 Nerikes Allehanda 2 September 1909 – Jag har sökt efter ett svar till insändaren de närmaste dagarna anknutna 
till den 2 september i Nerikes Allehanda men inte hittat något.  
83 Nerikes Allehanda 4 September 1909 
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situationen som att LO tvingats banta ner strejken efter en månad då regeringen vägrat att 

godta förslagen om medling och för allmänhetens bästa har man således beslutat att ändast 

företag anslutna till SAF ska fortsättas hållas i strejk.84  

 

Under rubriken ”nidskriverier” tar man upp NA:s anklagelser riktade mot arbetarrörelsen, 

under den tiden som ÖK inte gavs ut. ÖK hävdar att NA under strejken ”rasat som ett vilddjur 

mot arbetarna”. Bland annat återger ÖK delar ur artikeln från 31 Augusti om anklagelserna 

mot FolketsHus. ÖK menar att denna artikel är fullt åtalbar och full av förtal. Bland annat 

vänder sig ÖK emot anklagelserna om att förtroendemän inom LO skulle ha ”huserat med 

strejkkassan såsom sin privategendom” och att detta skulle vara ”ett känt sakförhållande”, 

dementerar ÖK som lögn. Lokalt menar NA att Örebro folketshusförening beviljats utlåning 

av medlemspengar från LO, till ett misslyckat hustomt köp. ÖK menar att NA:s uppsåt med 

artikeln varit att anpassa sin journalistik till att försvara som man kallar det arbetsgivarnas 

”sjuka sak”. Beskyllningarna mot LO:s förtroendemän avfärdas helt. ÖK skriver vidare att 

LO:s förtroendemän ”personifierar hedern och redbarheten”, samt att strejkkassorna 

kontrolleras så effektivt att ett liknande det scenario som NA beskriver är omöjligt. Dessutom 

hävdar man att detta är kulmen på ett långvarigt ”krig” som NA bedrivit mot föreningen runt 

FolketsHus, samt att man diskuterar att anmäla NA för förtal.85  

 

I tvisten om folketshusförening i Örebro poängterar ÖK att NA trotts allt publicerat ett svar 

från föreningen den 2 september 1909, där man dementerar anklagelserna. NA har dock valt 

att inte svara på insändaren och även det noterar ÖK och använder som argument för att NA 

har fel i frågan. Utan att ta ställning, får man slå fast att svaret i insändaren NA fick från 

föreningen, var sakligt och förmodligen baserat på fakta. Bland annat skriver man att 

pengarna man lånat kom från en LO-fond stiftad för att hjälpa FolketsHus organisationer runt 

om i landet och bildades redan 1906 och man argumenterar för att köpet icke varit misslyckat 

då det kostat 50 000 kr vid köpet, men nu taxeringen nu värderas till 58 000 kr.86 Vidare 

rapporterar man om ett arbetarmöte som ska ha hållits den 2 September som extrainkallats för 

att fördöma NA:s påståenden om FolketsHus, vid vilket man antagit en resolution som bland 

annat slog fast att NA är ”ett föraktligt organ för kapitalism och bolagsvälde”. Resolutionen 

godtogs av 1140 närvarande personer vilket ÖK sedan använder som ett argument för att 
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85 Örebro Kuriren 6 September 1909 
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NA:s artikel väckt ilska bland strejkens deltagare.87 Detta är ytterligare ett exempel på hur 

strejken får sitt eget liv inom media. Den verklighet som rapporteras kan likväl se annorlunda 

ut utanför mediearenan, eftersom tidningarna många gånger inte använder sig av sakliga 

argument.  

 

ÖK fortsätter att i detta nummer gå igenom tidigare rapporter från NA. Den 17 augusti 

rapporterar NA om 1400 man återgått i arbete i Örebro län, vilket ÖK hävdar varit en stor 

osanning och pekar på siffror från regeringen som säger att endast 229 strejkande tagit upp 

arbetet vid tiden. ÖK själv drar slutsatsen att detta var en taktik från NA att förvärra 

strejkprocessen och att fler skulle dras med och återgå till sitt arbete. Teorin om att detta var 

en taktik och inte ett misstag grundar man på att tidningen inte rättat siffrorna i efterhand.88  

 

7: Slutsats och Diskussion  
 
7.1 Frågorna besvaras:  
 
1: Vilka skillnader finns det mellan tidningarna på en lokal nivå?   

Den stora skillnaden tidningarna emellan är att de valt olika sidor i konflikten. På så sätt 

agerar de olika vilket även smittar av sig på dess rapporteringar. Nerikes Allehanda och 

Örebro Kurirens ställningstagande är så tydliga att jag ur ett strejkperspektiv anser att de 

fungerar som arbetsgivarens respektive arbetstagarens förlängda arm i konflikten. NA och ÖK 

blir på så sätt en del, på varsin sida, i konflikten. Detta sker antagligen inte som en uttalad 

taktik utan snarare som en oskriven regel att tidningarna ställer sig solidariska med de 

organisationer man har störst anknytning till när konflikten drar igång. Liksom det är 

självklart att den färg som präglar tidningens redaktör och journalister kommer att prägla 

tidningen i helhet. Att positionerna blir så tydliga i denna konflikt är just för att tidningarna 

blir indragna och involverade i strejken som process. Deras rapporteringar och skildringar av 

vad som verkligen hände blev en del i den maktkamp som stod mellan arbetare och 

arbetsgivare, mellan SAF och LO.  

 

Att NA så uppenbart intagit en arbetsgivarvänlig linje i strejken och ÖK lika uppenbart en 

arbetarvänlig linje, medför stora skillnader i tidningarnas rapportering. Nedanstående frågor 

avser att belysa, besvara, fokusera, på dessa olikheter. NA har exempelvis ett urval av 
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insändare från allmänheten som enbart uteslutande är motståndare till strejken och aldrig 

förespråkare. 

ÖK annonserar ut strejkmöten, tider, platser och info nästan varje dag som den utkommer 

under strejken, medan NA som snarare använder annonsplats till att efterlysa arbetsvilliga till 

behövande företag. NA har i större utsträckning artiklar och rapporter från andra borgliga 

tidningar än vad ÖK har. Om detta tyder på en slump eller ett bättre samarbete de borgliga 

tidningarna emellan vet jag inte, men det är onekligen en fördel för NA då man kan attackera 

strejken på flera olika fronter. Däremot förekommer aldrig några artiklar av SAF i NA, till 

skillnad från ÖK där det förekommer artiklar och propaganda skrivet av LO. I ÖK 

förekommer information direkt från LO i artiklar underskrivna av LO. SAF som representerad 

grupp förekommer aldrig i debatten, istället talas det för dem/åt dem, i den borgliga pressen. 

SAF blir på så sätt den osynliga parten i konflikten som låter den borgliga pressen föra dess 

talan på mediearenan.  

 

2: På vilket sätt agerar media för att hålla ihop alternativt splittra strejken 
NA hävdar att de strejkande inte lyckats vinna allmänhetens förtroende, tillskillnad från ÖK 

som dagligen i sina rapporter menar att man har den stora majoriteten på sin sida. På samma 

sätt skiljer sig NA och ÖK ifrån varandra då det gäller rapporteringar om nedlagt alternativt 

återupptaget arbete. NA skriver artiklar om hur arbetare återupptagit arbete, ÖK skriver dock 

bara artiklar om hur arbetare lagt ner sitt arbete. Tidningarna väljer att fokusera på olika delar 

av strejken och ingen ut av dem levererar någon helhets bild. Detta är såklart en del av 

taktiken för att gynna den ena sidan i strejken. Syftet med ÖK:s rapporteringar kan ses som ett 

försök till att ena de strejkande och höja kampmoralen. NA:s taktik och hela dess retorik 

bygger på att skapa splittring i strejkleden. NA tar till exempel aldrig tillbaka de uppgifter 

som menar att strejken avblåsts, inte heller uppgifter om FolketsHus och strejkkassorna. 

 

3: Vilken bild ger pressen av den strejkande och dess motpart?  

NA:s bild av de strejkande varierar, ibland beskrivs de som lata och samhällsfarliga, ibland 

som hederliga män som antingen lurats eller tvingats in i strejken av LO. I ÖK beskrivs de 

strejkande som ansvariga och modiga, ÖK ser de strejkande som en grupp och tillskriver dem 

egenskaper som solidaritet, kampvilja, sammanhållning och uthållighet, medan strejkbrytare 

ses som svikare och förrädare av ÖK, hyllas de av NA. Likaså gäller skillnader i synen på LO 

och SAF tidningarna i mellan.  

 



 36 

Tidningarnas rapporter blir utifrån detta, bitvis osakliga istället för sakliga, det djupa 

engagemanget och ställningstagandet för den ena parten i konflikten tar sig ofta uttryck i 

direkta påhopp mot motståndaren. Strejken får ett eget liv i pressen, och tidningarna gör sitt 

yttersta för att bevisa att deras bild av verkligheten är den mest korrekta. På så sätt blir det en 

tävlan i dementier, avslöjanden och hypotetiska bevis för att man har allmänheten på sin sida, 

som motståndaren nedsvärtar i syfte att höja sig själv. ÖK har en väldigt hätsk ton mot bland 

annat NA, man går i mycket högre utsträckning i polemik och hävdar att de har fel, att de är 

arbetarfientliga och att de missgynnar LO i konflikten. NA å sin sida försöker mer framställa 

strejken som ett samhällsfarligt projekt och benämner den som ett inbördeskrig vid flera 

tillfällen.  

 
7.2 Var media en maktfaktor i strejken 
 
Mitt syfte med detta arbete var att framför allt belysa media som en arena för strejken, där 

kampen om att beskriva ”verkligheten” utfördes. Det vill säga den kamp om rätten till att 

beskriva strejkens verkningar och mål. På denna arena blir tidningarna maktmedel för 

strejkens olika organisationer att nå ut med sin beskrivning till allmänheten. Maktmedlens 

syfte är alltså att skapa opinion och enighet kring den egna bilden av strejkens verkningar och 

mål. Detta medför att strejken får sitt eget liv i tidningarna, kampen om ”verkligheten” och 

opinionen driver på tidningarnas rapportering. Tidningarna blir en kommunikationsform på en 

medial arena, där strejken som företeelse utspelade sig på många sätt i tidningarnas artiklar. 

Det råder inget tvivel om att tidningarna blir maktfaktorer i strejken och på så vis en förlängd 

arm i kampen mellan arbete och kapital.  

 

NA och ÖK ägnar mycket tid och utrymme i sina tidningar till att publicera lösryckta 

påståenden och argument utan bevis. Vad man sysslar med är ett propagandaarbete åt två 

olika parter i en konflikt. Propagandan kan ses som delvis djupt partipolitiskt färgad, men 

också som ett uttryck för ett ställningstagande i klasskampen som pågår på den svenska 

arbetsmarknaden. Medierna blir på detta sätt arbetarnas respektive arbetsgivarnas förlängda 

arm i maktkampen om rätten att skildra ”verkligheten”. Tidningarnas rapporteringar blir en 

förutsättning för att bilda opinion och på så sätt antingen splittra eller hålla samman de 

strejkande. ÖK uppmanar hela tiden i sina nummer till solidaritet, sammanhållning och lugn, 

för att stärka den egna organisationen (LO). ÖK blir mer ett propagandaorgan för LO än en 

vanlig nyhetsbevakande lokaltidning, liksom NA blir ett propagandaorgan för Sveriges 

arbetsgivarförening. Detta tar både sakliga och osakliga uttryck, påhoppen och 
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rapporteringarna utan belägg sker i allt större utsträckning ju längre strejken pågår. Man kan 

säga att det blir en upptrappning av konflikten på alla plan, så även inom media. Ett krig i 

dementier bryter ut, där man inte räds att anklaga andra tidningar för förtal och lögnspridning. 

Detta som ett led i att påvisa att det är den egna tidningen som beskriver strejken mest 

korrekt. Det går så långt så att det som inte dementeras kan användas emot tidningen som ett 

tecken på ”förlust” i trovärdighet. Jag tänker främst på när NA inte svarar på 

FolketsHusförenings insändare och ÖK använder det som en anledning till att NA från början 

ägnat sig åt förtal.  

 

Delvis får man slå fast att denna process flyttar fokus från en granskande och journalistisk 

riktig rapportering av strejken, då en hel del utrymme i tidningarna ägnas åt lättköpt 

pajkastning och förenklade bilder av strejken. Men även om detta är ett faktum finns det 

självklart även inslag av lite mer nyanserad kritik. NA:s roll i denna mediala maktkamp som 

jag anser pågår inom strejkens ramar, blir alltså att splittra de strejkande. För att lyckas med 

detta angriper man organisationen (LO). Man beskriver bland annat strejkens företrädare som 

ohederliga och dömer ständigt i sina rapporteringar, per automatik, ut strejken som ett 

misslyckande. ÖK strävar och sin sida för att uppnå enighet, genom att sätta fokus på den för 

arbetarna gemensamma motståndaren: arbetsgivaren.  

 

För Örebros lokalpress vill jag poängtera att ÖK står som ensam företrädare för en öppet 

strejkvänlig linje, men hade enbart ett LO troget perspektiv. Den kritik som fanns till vänster 

om LO ledningens linje ventileras inte i ÖK. De borgliga hade flera dagstidningar som 

Nerikes Allehanda, Örebro Dagblad och Närkes Tidning. Dessa nådde fler personer än ÖK 

som dessutom inte utgavs mellan 10 augusti och 5 september. På så sätt fick NA med flera en 

ensamrätt till verklighetsskildringen av strejken, då deras rapportering många gånger stod 

oemotsagd. Visserligen utkom Svaret men denna nationella tidning hade inte möjligheter att 

debattera eller dementera varenda påstående som förekom i lokal borglig dagspress runt om i 

landet. Jag vill också poängtera att NA och flera borgliga tidningar, drev en väldigt hård linje 

angående yttrandefriheten som man menade hotades av de strejkande typograferna. Jag tror 

att denna kampanj på många sätt skadade tidningen Svarets trovärdighet, bland annat därför 

att man inte lyckas vinna den debatt om yttrandefriheten som uppstår i pressen, ÖK 

kommenterar inte denna debatt alls. Jag skulle inte vilja gå så långt som att påstå att de 

borgliga tidningarna vann slaget i slaget. Men jag vill ändå påpeka att dem på många sätt hade 
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ett övertag och med största sannolikhet var en bidragande faktor till att strejken fick den 

upplösning den fick.  

 

7.3 Återanknytning till forskningsläget och teoretisk utgångspunkt  

 

Här kommer jag att jämföra mina resultat från undersökningen, med det forskningsläge och 

den teoretiska utgångspunkten jag tidigare i arbetet pressenterat.  

 

Enligt Bernt Schiller var SAF mycket rikare än LO och kunde ha ersatt sina medlemmar flera 

månader längre än strejken pågick.  Med andra ord tvingades LO sätta sin tillit till faktorer 

utöver den knappa ekonomin. Sammanhållningen som klass gentemot arbetsgivaren blev på 

så sätt en sådan faktor att kämpa för, vilket man också i detta arbete tydligt kan se i 

tidningarnas rapporteringar. Speciellt utifrån ÖKs sätt att hela tiden propagerade för 

sammanhållning och solidaritet med de strejkande. Liksom NA fokuserade på att bryta 

sammanhållningen med rapporter om osolidariska arbetare som återgåt till arbete, 

strejkbryteri eller svek från arbetarorganisationernas ledning.  

 

Pelle Snickars resonerar kring typografstrejken och att den medförde att ”Den tidigare 

borgliga medians dominans var på så sätt till viss del bruten” genom att Svaret var den enda 

tidning som officiellt trycktes under ordinära förhållanden av typograferna själva. Utifrån min 

lilla lokala undersökning kan jag konstatera att det enbart var under ett fåtal dagar som den 

lokala borgliga pressen inte kom ut. I övrigt kan jag inte se några som helst tecken på att den 

borgliga pressens dominans var bruten. Detsamma gäller på nationell nivå, där tidningarna 

gavs ut även fast typograferna gått i strejk. På lokal nivå blev effekten av typografstrejken 

snarare tvärtom, eftersom den borgliga pressens dominans var total då ÖK inte kom ut alls, 

medan de borgliga trycktes som vanligt. Åtminstone i Örebro, där ingen tidning med både 

lokal och socialdemokratisk anknytning utkom, under typografernas strejk. NA kunde, som 

min undersökning visar, på flera olika sätt ensamma rapportera från strejken ur ett lokalt 

perspektiv. Svaret kunde inte ersätta ÖK som utgav rapporter med väldigt lokal basis. NA 

kunde relativt oemotsagt förtala föreningen kring FolketsHus samt LO:s förtroendemän, 

liksom man kunde hävda arbetares återgång till arbete på lokala företag, som Svaret inte hade 

möjlighet att dementera. Där med inte sagt att den borliga dominansen var total, den 
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socialdemokratiska pressen verkade i allra högsta grad på nationell nivå genom svaret. Men 

på lokalnivå låg alla de socialdemokratiska lokaltidningarna nere.  

 

En viktig teori som Snickars lägger fram är att tidningarna var en ”publik 

kommunikationsform och strejken som företeelse utspelade sig på många sätt i tidningarnas 

artiklar” . Efter min undersökning kan jag bara instämma i denna analys. De lokala 

dagstidningarna jag undersökte var fyllda med anklagelser och dementier om vart annat, och 

på så sätt fördes en kamp inom medierna om rätten att få definiera ”verkligheten” eller om 

man så vill processen på den svenska arbetsmarknaden som strejken skapade och hur det 

påverkade samhället. Min hypotes är att media inte bara kan ses som en publik 

kommunikationsform på en mediearena där strejken kom att införliva sig själv utan också som 

en viktig maktfaktor för strejken 1909 både som opinionsbildare och som skildrare av 

”verkligheten”.  

 

Som nyhetsbärare och förmedlare av olika händelser under strejken kom media att spela en 

absolut avgörande roll för hur strejken kom att uppfattas i folks medvetande och utifrån det en 

avgörande roll för hela processens utveckling. Med detta arbete vill jag sätta fokus på hur 

media under strejken fungerar som en maktresurs som faktiskt försöker styra strejken åt ett 

visst håll. I min teori del tog jag upp Klass Åmarks teorier om maktresurser och dess påverkan 

på utvecklingen, Åmark utelämnar dock media som maktresurs. Jag anser att man kan lägga 

till media som en av de maktresurser Åmark tar upp. Min undersökning visar att i kampen 

mellan arbete och kapital är media en väldigt viktig maktfaktor för hur kampen fortgår. 

Mediernas vilja att själva få definiera verkligheten är i grunden en vilja att styra strejken åt ett 

visst håll. Jag anser att flera olika typer av maktresurser spelar en avgörande roll för 

konflikten, varav opinionsbildning och media absolut är en sådan faktor. Med denna hypotes 

vill jag återanknyta till Åmarks teorier om hur konflikter uppstår och vilka faktorer som styr 

dem. För att göra detta tydligare har jag valt att diskutera allmänt vilka konsekvenser media 

som maktresurs i dagsläget inneburit för arbetarrörelsen, i kampen mellan arbete och kapital.  

 

8: Sammanfattning 
 
Storstrejken 1909 blev en period i svensk historia präglad av djup polarisering på 

arbetsmarknaden. Som en del i kampen mellan arbete och kapital drogs bland annat media 

med. I denna studie av Örebros lokala dagspress tydliggörs hur två olika tidningar tar ställning 
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för strejkens två olika parter och blir på så sätt en del i strejkkonflikten. Tidningarna slogs 

sinsemellan om rätten att själva få skildra verkligheten så som de upplevde den, vilket 

resulterar i att det är minst lika viktigt att reducera motpartens trovärdighet som det var att 

stabilisera den egna. Tidningarnas rapporter blir utifrån detta, bitvis osakliga istället för 

sakliga, det djupa engagemanget och ställningstagandet för den ena parten i konflikten tar sig 

ofta uttryck i direkta påhopp mot motståndaren. Strejken får ett eget liv i pressen, där 

osanningar, påståenden, åsikter och rykten blandas med sakliga rapporter. ÖK har en väldigt 

hätsk ton mot bland annat NA, man ställer sig i mycket högre utsträckning i polemik med 

dessa och hävdar att de har fel, att de är arbetarfientliga och att de missgynnar LO i 

konflikten. NA och sin sida försöker mer framställa strejken som ett samhällsfarligt projekt 

och benämner den som ett inbördeskrig vid flera tillfällen. Min slutsats av detta arbete är att 

tidningarna blir en kommunikationsform på en medial arena, där strejken som företeelse 

utspelade sig på många sätt i tidningarnas artiklar. Det råder inget tvivel om att tidningarna 

blir maktfaktorer i strejken och på så vis en förlängd arm i kampen mellan arbete och kapital.  
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