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Inledning  

 

Reta icke det folk, som producerar och som för att vara fruktansvärt blott behövde vara orörligt1 

Dessa ord yttrades av Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau, en viktig person i den franska 

revolutionen och får vara inledningen på denna uppsats. Detta för att orden inte bara stämmer in 

på folket under den franska revolutionen utan också för att orden väl överensstämmer med 

fabriksarbetarnas kamp. 

 

Arbetare har under många årtionden kämpat för sin föreningsrätt och när proletarismen till slut 

mynnar ut i kapitalism är organisering nödvändig. Mitt arbete är därför vigt åt de arbetare, i 

synnerhet fabriksarbetare som under 1800 talets slut kämpat för rätten till facklig organisation. 

 

Uppsatsens syfte är att försöka ge en historisk inblick i den svenska fackföreningens nödvändiga 

kamp mot kapitalismen. Tanken är att med hjälp av lokala strejker lokalisera ideologiska samt 

materialistiska utgångspunkter, strejkmönster samt maktrelationer. Mina huvudfrågor kommer 

vara av denna karaktär och inrikta sig på Mackmyra strejken 1906 och Marmaverkenkonflikten 

1929-31 

  

Analyser av strejktyper och maktrelationsmodeller kommer fungera som en teoretisk 

utgångspunkt. 

                                                 
1 (Schiller, 1967, s. 209) 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att försöka ge en historisk inblick i fackföreningens nödvändiga kamp 

mot kapitalismen. Tanken är att med hjälp av lokala strejker lokalisera ideologiska samt 

materialistiska utgångspunkter, strejkmönster samt maktrelationer. 

 

Jag kommer att studera den svenska fackföreningens uppkomst samt redogöra för avgörande 

händelser i vilket fackföreningsrörelsen började. Jag har också tänkt studera fabriksarbetarnas 

strejkutveckling.  Detta för att tydliggöra bakgrunden till strejk i allmänhet. 

 

För att kunna redogöra för detta använder jag mig utav tre huvudfrågor. Dessa är: 

 

1. Fanns det några ideologiska, materialistiska utgångspunkter vid Mackmyrastrejken 1906 

samt Marmaverkenkonflikten 1929-31. 

Jag vill på ett tydligt sätt studera om det förekom ideologiska och/eller materialistiska 

utgångspunkter vid de båda strejkerna 1907 samt 1929/30. 

 

2. Vilken typ av strejkmönster uppvisades under dessa strejker? 

Jag vill i denna fråga undersöka olika strejkmönster och med hjälp av en teori ta reda på vilken 

strejktyp de olika strejkerna tillhör. 

 

3. Hur var maktrelationerna fördelade?  

I denna fråga kommer jag att studera relationen mellan arbetare och arbetsgivare. Vilka 

”vapen” de båda kunde tillgå under strejkerna.  

 

Anledningen till att jag valt dessa två strejker är för att de utspelar sig i olika tider. Den första 

strejken utspelar sig i en tid där fackföreningsrörelsen var på uppgång men ändå inte är fullt 

etablerad. Den andra i en tid då fackföreningsrörelsen fått fotfäste. 

 

Det kan förekomma många olika typer av problem i detta arbete. Ett av de största är när jag 

diskuterar samband och orsaker. Det är inte alltid givet vad just den utlösande faktorn är. När 

diskussioner på detta område görs finns det alltid en risk att en annan länk till den utlösande 
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faktorn inte behandlas vilket kan ge en felaktig bild av strejken och i mitt fall resultatet. Jag 

kommer därför att i så stor grad som möjligt tydliggöra mina analyser av detta. 

  

Avgränsning  

Jag hade till en början avsikten att behandla strejkbenägenhet, samband och egenvärde hos 

fabriksarbetare i Sverige. Jag insåg sedan att dessa frågor kan vara svåra att avgränsa och besvara 

på ett bra sätt vilket ledde till att vissa frågor istället fick fungera som en ingångspunkt till arbetet. 

Andra frågor bakades in i nu befintliga frågor.  

Min avgränsning är därför att inte behandla mina huvudfrågor på ett övergripande plan utan 

istället fokusera på lokala strejker. Jag kommer heller inte ta upp fabriksarbetare på personnivå 

utan mer fokusera på fabriksarbetarna som grupp. Jag kommer att använda mig utav litteratur 

under 1900-talet för att få en närhet till ämnet. 

 

Metod  

Som inledning kommer jag att behandla fackföreningens uppkomst för att tydliggöra varför 

arbetare över huvud taget började strejka, detta kommer främst att göras med hjälp av tidigare 

forskning. Den tidigare forskningen är framförallt inriktad på strejkupplopp, strejkbenägenheter 

samt fackföreningens kamp genom den svenska historien. Forskningen har tagit upp lokala inslag 

från olika strejker samt olika yrkesgrupper.  

 

För att besvara mina frågor kommer jag att använda litterära källor samt tidigare forskning på 

området. Jag kommer använda tidigare forskning för att presentera bakgrund till strejker samt 

redogöra för min teori och hypotes. Jag kommer att använda roman och faktabok för att försöka 

återge de lokala strejkerna ”inifrån”. Jag kommer även att använda mig utav arkivmaterial, i detta 

fall mötesprotokoll och tidningar. 

 

Källor och källkritik 
 

För att bemöta mina källor på ett så bra sätt som möjligt kommer jag även att studera dem 

källkritiskt. Jag kommer att utgå från de källkritiska metoder som framförs i Torsten Thuréns bok 

källkritik från 2005. Han menar att det finns fem olika källkritiskakriterier man kan bemöta 

källorna utifrån. Dessa är äkthet, minnet, tradering, tendens, och urval. 
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Äkthet menar Thurén är när källan är vad den utger sig för att vara, att den inte är förfalskad. 

Thurén menar att bedömningen av äktheten kan vara svår eftersom man exempelvis kunnat 

konstatera att experiments resultat genom historiens gång förfalskats samt att stora 

vetenskapsmän som Galileo Galilei ”förbättrat” sina resultat.2 

 

Minnet menar Thurén omges av glömska och påverkan. Detta gör det extra viktigt att granska 

om källan är nära i tid till det inträffade.3 Våra intressen spelar också in när vi talar om det 

förgångna. Om vi haft ett intresse för det vi berättar om har detta kunnat återges mer korrekt än 

det som vi inte intresserat oss av.4 

 

Tradering innebär att uppgiften har gått i flera led. Här är det viktigt att urskilja primär, 

förstahandskällor och sekundär, andrahanskällor. Tradering förekommer även inom 

ryktespridning och journalistik.5 

 

Tendens menar att man är partisk. Ur ett forskningsperspektiv vore de då värt att undersöka om 

personen bakom källan är religiöst, ideologiskt eller på annat sätt partisk när källan skrivs.  

 

Urval innebär att man ”sållar bort” information. Detta görs varje dag men uppmärksammas 

framförallt i media. Där gör tidningsredaktören eller kanalen ett urval av den information som 

ska publiceras. Här kan man tydligt se att ideologi spelar in när man vinklar olika politiska 

händelser. Detta sker utifrån tidningens läggning. 

 

Tidigare forskning 

När jag nu ska använda min tidigare forskning är det viktigt att jag även kontrollerar den 

källkritisk. När det gäller äkthet så tror jag att källan är vad den utger sig för att vara. Jag tror 

exempelvis inte att författarna ändrat den statistik de arbetat fram. Jag tror däremot att 

författaren kan ha tolkat den utefter sina egna erfarenheter och läggning. Detta gör att tidigare 

forskning kan anses ha tendens. Tradering är en faktor som man ständigt stöter på eftersom 

författare gärna ”lånar” av varandra när de skriver sitt forskningsmaterial. Minnet kan ha en 

                                                 
2 (Thurén, 2005, s. 19) 
3 (Thurén, 2005, s. 30) 
4 (Thurén, 2005, ss. 30-31) 
5 (Thurén, 2005, s. 53) 
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betydande roll om närheten till källan i tid eller rum är avlägsen. När det gäller min litteratur är 

närheten till källan närmare, detta eftersom jag använt mig utav äldre litteratur. 

 

Litterära källor och faktaböcker 

Litterära källors äkthet kan i många fall vara ett problem. Här vill man att läsaren ska få ”det lilla 

extra” och sanningen bakas därför in i en förvriden och ofta påhittad historia. När det gäller min 

litterära källa så har den en närhet till ämnet samt ett intresse vilket kan göra den mer trovärdig. 

Tradering förekommer inte i detta fall då författaren själv upplevt händelsen. Detta kan däremot 

vara en källa med mycket tendens. Detta för att författaren var en arbetare och skrivit om strejk. 

Författaren kan därför anses vara i parti mot arbetsgivaren vilket gör källan partisk.6 

 

Faktabokenens äkthet anser jag inte bör ifrågasättas. Boken bygger inte på att förvrida texten för 

läsarens intresse. Boken utgår från att återge händelsen så korrekt som möjligt. Tiden som gått 

förbi är relativt lång men bör inte utgöra så stora problem då den är skriven av fackföreningen 

själv. Detta gör att intresset finns samt att arkivkällor gått i arv inom fackföreningen. Detta gör 

däremot att tradering kan finnas. Eftersom boken utkommit cirka 70 år efter händelsen blir 

traderingen stor. Tendensen är tydlig då detta är en fackförening som skrivit om sina egna. Här 

kan det tydligt förekomma materialistiska och ideologiska tendenser. Detta gör att även urvalet 

kan tänkas fått en ”tratteffekt” då materialet noga kunnat putsas och sållats bort under årets gång.  

 

Arkivmaterial 

Arkivmaterialets äkthet kan jag inte ifrågasätta eftersom det sparats i arkiv sedan det skrevs. Det 

är också skrivet av personerna i fråga. Detta gör även att minnet och tradering inte förekommer. 

Tendensen och urvalet är däremot stort när detta gäller strejkande arbetare i fackföreningar. 

Detta gör att tendensen för materialism och ideologiska motsättningar är stora samt att materialet 

belyser sådant som anses rätt från fackföreningens sida men inte från motsatta part. Detta gör 

materialet lite ”ihåligt”. 

                                                 
6 Avser bok av (Wikberg, 1942) 
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Tidningar 

Äktheten hos tidningar kan i stor grad ifrågasättas. Detta för att pressen alltid är tendentiös i 

någon form. Beroende av politisk läggning kan ett material vinklas på ett helt annorlunda sätt än 

det skulle göra i en tidning av motsatt ideologi. Detta gör tendensen och urvalet massivt och bör 

därför tolkas med försiktighet. Jag tror däremot att närheten i tid gör källan mer trovärdig. 

 

Disposition  

Studien kommer börja med rubriken Teori, och det är under denna rubrik mina huvudsakliga 

teorier kommer att presenteras. Dessa kommer försöka bena ut de olika strejktyper som finns 

och förhoppningsvis hjälpa mig att reda ut vilken/vilka strejktyper Mackmyra och Marmaverken 

tillhörde. Jag kommer också att med hjälp av maktrelationsmodellen undersöka maktrelationerna 

vid Mackmyra och Marmaverken. Följande rubrik är Bakgrund och har som syfte att gå igenom 

fackföreningens uppkomst. Den kommer också att behandla bakgrunden till både Mackmyra- 

och Marmaverkenkonflikten. Under Tidigare forskning kommer jag att gå igenom den litteratur 

jag valt att använda. Jag kommer att ta upp de relevanta med denna forskning och presentera de 

delar jag valt att bearbeta. Under Resultat och analys kommer jag att redovisa resultatet av min 

undersökning. Jag kommer här utgå från arkivmaterial, tidigare forskning samt de teorier jag valt 

att använda. Jag kommer även att analysera resultatet och förhoppningsvis kunna besvara de 

otydligheter kom kan ha uppstått. 
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Teori  

Jag har valt att arbeta med en modell som använts av Ingemar Johansson. Denna bygger på 

historiken Peter N Stearns teori om olika strejktyper. Stearns menar att det finns två olika typer 

av strejk man kan dela in arbetarna i och dessa är defensiva och offensiva strejktyper. De 

defensiva menar Stearns är riktade mot lönesänkning. Det kan också röra sig om personliga 

frågor eller förändrade förhållanden på arbetsplatsen.7 Denna typ har enligt Stearns likheter med 

den förindustriella protestformen; kraven är defensiva och syftar till att bevara status quo.8 

Stearns offensivs strejktyp utmärks däremot av lönehöjningar, förkortad arbetstid eller 

föreningsrättens erkännande. Stearns menar att den offensiva strejktypen syftar framåt och 

målsättningen är att förbättra arbetarnas villkor.9 Stearns har också strukturerat kriterier för vilka 

typer av arbetare som använder sig av defensiva samt offensiva strejktyper. Han har då dessa 

kriterier: 

En arbetsgrupp som använder sig utav en defensiv strejktaktik är ofta arbetare med låga löner 

som ligger vid existensminimum, arbetare som befinner sig i en konjunkturskänsligbransch, har 

stor risk för arbetslöshet(utbytbar), saknar yrkestradition eller som har en patriarkal relation med 

sin arbetsgivare. Den arbetsgrupp som istället utmärker sig som offensiv har höga löner, arbetar i 

en okänslig bransch, har begränsad risk för arbetslöshet, har en yrkestradition och har en 

begränsad patriarkal relation eller obefintlig patriarkal relation med sin arbetsgivare.10 

Med detta kan man utläsa att arbetare med yrkestradition oftare använder sig utav offensiva 

strejker i förhållande till de med låg yrkestradition. Detta kan tolkas som att fabriksarbetarna är en 

defensiv strejktyp medan hantverkare är en offensiv. Jag kommer att studera hur fabriksarbetarna 

i Mackmyra och Marmaverken faktiskt ställer sig till denna teori. Om teorin stämmer överenes 

med verkligheten skulle både Mackmyra och Marmaverken visa sig vara defensiva strejktyper 

med defensiva metoder. Detta återstår att se i den senare delen av min uppsats. 

Johansson skriver:: 

Stearns modell har svagheter, eftersom han anför en mängd faktorer utan att kunna visa hur de 

direkt påverkat strejkmönstret.  

                                                 
7 (Johansson, 1982, s. 33) 
8 (Johansson, 1982, s. 33) 
9 (Johansson, 1982, s. 33) 
10 (Johansson, 1982, s. 34) 
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Inte heller förklarar modellen varför hantverksarbetarna agerar enligt den offensiva strejktypen. 11 

Med detta sagt vill jag liksom Johansson komplettera med Walter Korpis maktrelationsmodell. 

Korpi har i denna gjort vissa antaganden beträffande uppkomsten av konflikter, vilka har 

samband med hur överkottet i ett samhälle skall fördelas mellan olika kollektiv och parter.12 

Korpi ser detta som en förhandlingsrelation där båda parter använder sig av belöning och 

bestraffning. Avgörandet för en konflikt menar Korpi hänger på vilka maktresurser parterna har 

till sitt förfogande.13 Konflikten förutsätter också att en mobilisering av dessa resurser äger rum. 

Korpi menar att sannolikheten för en konflikt är låg så länge skillnaden mellan maktresurserna är 

stor.14 I sådana situationer använder sig den starke parten sina resurser för att helt undertrycka 

den svaga parten som saknar möjlighet att försvara sig. Allteftersom maktresurserna utjämnas 

ökar risken för konflikt, då även den svagare parten får möjlighet att mobilisera sina 

maktresurser.15 Maximal konfliktnivå inträffar enligt Korpi när strax innan parterna balanserar 

varandra. Vid fullständig utjämning uppstår en sorts terrorbalans.16 

 

Hypotesen Johansson ställer sig är följande: 

Eftersom maktresurserna mellan arbetare och arbetsgivare var mer ojämnt fördelade inom 

fabriksindustrin än inom hantverks- och grovarbetarklasserna, var fabriksarbetarna mindre 

benägna att mobilisera sina maktresurser än de två övriga arbetskategorierna.17 

Detta är också en hypotes jag vill kontrollera när jag analyserar Mackmyrastrejken och 
Marmaverkenkonflikten.  
 

                                                 
11 (Johansson, 1982, ss. 34-35) 
12 (Johansson, 1982, s. 16) 
13 (Johansson, 1982, s. 16) 
14 (Johansson, 1982, s. 16) 
15 (Johansson, 1982, s. 16) 
16 (Johansson, 1982, s. 16) 
17 (Johansson, 1982, s. 16) 
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Bakgrund  

Facklig organisation 

Organisationernas uppkomst på arbetsmarknaden är enligt filosofen och historiken Bernt 

Schiller18en social följd ut av den industriella revolutionen. Detta på grund utav att de materiella 

förutsättningarna växte. 19 I och med ökad produktion behövdes också fler arbetare. På grund 

utav den allt mer växande arbetsskaran blev behovet av organisation större, ett behov som inte 

funnits innan 1880 talet.20 Behovet av organisation ligger främst i den kapitalistiska 

industrialisering som alltmer präglar den svenska arbetsmarknaden.21 Sociologen Lars Ekstrand 

menar att fackföreningarna var arbetarnas inbrytning i det kapitaliserade samhället, ett samhälle 

som nu var byggt på utsugning och förtryck.22 Bildandet av fackföreningar kunde ge arbetaren en 

kollektiv identitet, en sammansvetsning som gav arbetarna en egen klass, en arbetarklass 

gentemot andra klasser.23 Utan fackföreningen skulle inte arbetarna som kollektiv, som klass i 

någon politisk mening finnas.24Denna mening delar även Karl Marx och Friedrich Engels när de 

skriver att: 

 Fackföreningarnas betydelse främst ligger i att de sammanförde arbetarklassen. 

Fackföreningarna spelade på detta sätt en politisk och politiserande roll.25 

När man studerar detta område är det svårt att undgå frågan: varför spelar det så stor roll för 

arbetarna att organisera sig? Ekstrand vill här referera till Marx och Engels. Ekstrand skriver: 

Den enskilde arbetaren hamnar i ett beroendeförhållande. Och hela tiden reproduceras detta 

förhållande, i vilket arbetaren underordnas kapitalistens strävan efter vinst. 

 

Man konsumerar en mans arbetskraft genom att sätta honom i arbete, precis som man konsumerar 

en maskin genom att låta den vara igång. Kapitalisten har förvärvat rätten att förbruka denna 

arbetskraft eller låta den arbeta under hela dagen eller veckan26 

Detta är vad Marx och Engels menar med utsug och är den främsta anledningen till varför 

arbetarna under denna tid behövde organisera sig. 

 

Det bör tilläggas att det ovan nämnda utgår från ett historiematerialistikst synsätt. 

                                                 
18 (Schiller, 1967, s. 4) 
19 (Ekstrand, 1979, s. 67) 
20 (Ekstrand, 1979, s. 67) 
21 (Ekstrand, 1979, s. 67) 
22 (Ekstrand, 1979, s. 65) 
23 (Ekstrand, 1979, s. 65) 
24 (Ekstrand, 1979, s. 65) 
25 (Ekstrand, 1979, s. 11) 
26 (Ekstrand, 1979, s. 13) 
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Strejkaktivitet och strejkbeteende 

 
Historiken Rolf Karlbom har studerat protestformer under perioden 1793-1867 och funnit att 

arbetare från och med 1850 framträdde som en självständig grupp i samband med 

hungerupploppen. 27Tidigare var inte denna tendens lika tydlig, utan deltagarna i dessa aktioner 

hade bestått av en heterogen samling småfolk28 Upploppen under den senare perioden skedde i 

större utsträckning än tidigare på arbetsplatserna, vilket betydde att vissa arbetargrupper stod i 

spetsen för aktionerna.29  

 
Historiken Ingemar Johansson skriver:  

Det var arbetare utanför de egentliga hantverksyrkena som först använde den nya kampformen: 

grovarbetare, hamnarbetare och byggnadsarbetare.  

Filosofi doktoranden Jane Cederqvist har gjort en studie om strejkaktiviteter under 1860-1909 

och där konstraterat att den första strejkvågen ägde rum mellan 1869-1874.30  Den största 

ökningen ägde enligt Cederqvist rum under 1870 talet och 1890 talet. Dessa strejkmönster beror 

till stor del på hantverkarnas höga strejkbenägenhet under 1880-1890. 31Cederqvist menar att 

detta stämmer väl med de antaganden som gjorts angående ett samband mellan strejker och 

proletarisering.32 Med proletarisering avser Cederqvist arbetsgivare som själva behöver bli 

arbetare. Det är också allmänt känt att detta även inom den marxistiska teorin betraktas som den 

viktigaste faktorn i den pågående begränsningen av människors sociala rörlighet. 

 

Fabriksarbetarnas strejkbeteende skiljde sig i flera avseenden från de övriga arbetskategorierna. 

Detta menar Cederqvist i de avseende att fabriksarbetarnas strejkaktivitet var låg, att aktionerna i 

regel utmärkte sig av spontanitet och dålig organisation.33 Allt som oftast med hjälp av militanta 

och våldsamma medel.34Det är enligt Cederqvist ett tecken på defensiva strejkmönster vilket var 

vanligt inom fabriksindustrin. 35 Detta strejkbeteende förändrades dock långsamt i riktning mot 

ett mer avancerat och välorganiserat mönster, samtidigt som de defensiva strejkerna minskade. 

                                                 
27 (Johansson, 1982, s. 11) 
28 (Johansson, 1982, s. 11) 
29 (Johansson, 1982, s. 11) 
30 (Cederqvist, 1980, s. 33) 
31 (Ekstrand, 1979, s. 67) 
32 (Cederqvist, 1980, s. 33) 
33 (Johansson, 1982, s. 40) 
34 (Ekstrand, 1979, s. 33) 
35 (Johansson, 1982, s. 40) 
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Det dröjde ända tills sekelskiftet innan fabriksindustrin dominerades av välorganiserade strejker.36 

Den svenska fackliga rörelsen nådde då sin höjdpunkt och rörelsen hade vid det här laget 230 000 

medlemmar.37 

 

Storstrejken 

Jag har under denna rubrik kortfattat valt att beskriva Storstrejken. Detta för att förtydliga 

sambandet mellan materialism, socialism och arbetarna. 

 
Schiller skriver: 

Det var t.ex. tydligt, att socialismen inte var någon enhetlig ideologi utan används som betäckning 

för anarko-syndikalism, radikal marxism och reformism, d.v.s., både för revolutionära och icke 

revolutionära inriktningar. 

 

I flera länder liksom Sverige fanns ett intimt band mellan det socialdemokratiska partiet och 

fackföreningsrörelsen, Motsatsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetare blev därigenom inte 

bara ekonomisk utan i allmänhet också ideologisk.38 

 

Storstrejken var för de reformistiska socialdemokraterna ett propagandamedel och en yttersta 

påtryckning för att försvara eller erövra för folket livsviktiga politiska och ekonomiska 

rättigheter.39 Storstrejken riktade sig mot samhället för att allmänheten skulle tvinga arbetsgivarna 

till eftergift.40 Man börjar den 26 juli 1909 att sprida storstrejksproklamationen i extrablad på 

gatorna.41 Detta för att man hade en tanke om att det arbetande folket i en allmän arbetsvägran 

hade ett vapen mot de priviligierade klasserna.42 

 

I denna konflikt hade fabriksarbetarna en så kallad primär roll. Med detta menas att strejkerna i 

huvudsak inriktade sig på lönekonflikter. Detta trots att pappersmasseindustrin haft en stark 

tillväxt under 10 talet med en viss avtagande tillväxt under perioden1908.43 

 
 
 

                                                 
36 (Johansson, 1982, s. 40) 
37 (Ekstrand, 1979, s. 67) 
38 (Schiller, 1967, s. 4) 
39 (Schiller, 1967, s. 210) 
40 (Schiller, 1967, s. 242) 
41 (Schiller, 1967, s. 242) 
42 (Schiller, 1967, s. 209) 
43 (Schiller, 1967, s. 126) 
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Mackmyra  

År 1906 inträffade den så kallade Mackmyrastrejken. Strejken gällde först och främst 

föreningsrätten, rätten att få organisera sig och rätten att teckna kollektivavtal.44 Under denna tid 

var kampen om föreningsrätten många och som tidigare nämnt, fackföreningsrörelsens 

höjdpunktstid i Sverige.  

 

Mackmyra är ett område i nuvarande Valbo, Gästrikland. Arbetarna var sulfitarbetare, det vill 

säga det tillverkade pappersmassa. Arbetarna vid Mackmyra sulfitfabrik började under mars 

månad 1906 att skapa det som kom att bli Mackmyra sulfitarbetarefackförening. Problematiken i 

denna händelse var att arbetsgivaren vid Mackmyra sulfitfabrik inte samtyckte till att arbetarna 

skulle tillhöra en fackförening som enligt arbetsgivaren var under socialistiskt förtryck.45 

Arbetsgivaren gav då ut varningsbrev till arbetarna om att omedelbart gå ur fackföreningen eller  

bli av med sina arbeten.46 Den 9 Mars 1906 kan man läsa följande ur mötesprotokollet från 

Mackmyrasulfitarbetarefackförening: 

…avskedade arbetarna vid Mackmyra sulfitfabrik och dessa hade blivit avskedade blott för att de 

till vår organisation.47 

Den 16 Mars lades arbetet vid fabriken ned för att sedan befinna sig i lockout.48 Den 30 mars blir 

arbetarna vräkta av Mackmyra sulfitfabriks bolag.49 En vädjan till potentiella strejkbrytare gick ut i 

tidningen den 18 mars och spreds sedan tidigare även via lösblad av fackföreningens medlemmar 

den 21 mars. 50 Konflikten kunde dock avhjälpas med hjälp av den så kallade 

Decemberkompromissen som av namnet avslöjar gjordes i december 1906. 

 

Decemberkompromissen var en överenskommelse mellan LO och SAF. Kompromissen innebar 

att vissa av arbetarörelsens krav tillgodosågs men var framförallt ett erkännande av arbetsgivarens 

rätt att leda och fördela samt att fritt anställa och avskeda, men att respektera arbetarnas rätt att 

organisera sig. 

 
Ur Decemberkompromissen 1906: 
 

                                                 
44 (Ekstrand, 1979, s. 75) 
45 (Fackföreningsrörelsen, 1926, s. 2) 
46 (Fackföreningsrörelsen, 1926, s. 2) 
47 (Fabriksarbetarefackförening, 1906) 
48 (Konflikten i Mackmyra, 1906) 
49 (Fabriksarbetarefackförening, 1906) 
50 (Fabriksarbetarefackförening, 1906) 
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” I kollektivavtal som upprättas mellan delägare eller medlem i föreningen och fackförening eller 

fackförbund, skall intagas bestämmelse att arbetsgivaren har rätt att fritt antaga och avskeda 

arbetare, leda och fördela arbetet, och att begagna arbetare från vilken förening som helst eller 

arbetare, stående utanför förening. ”51 

Marmaverken 

Marmaverkenstrejken eller Marmaverkenkonflikten som den egentligen kallas pågick mellan åren 

1929 och 1931 vid Marmaverken, Söderala i Hälsingland. I detta område var sågverksindustri och 

massindustri den främsta näringsgrenen. Genom lågkonjunkturen i slutet av 20-talet och början 

av 30-talet kom staden att drabbas av arbetskonflikter och arbetslöshet.52 

 

Konflikten var i regel en lönekonflikt som yttrade sig på många vis.53 Den 24 maj 1929 till den 12 

augusti befann sig arbetarna för första gången i strejk, detta på grund utav reducerad lön från 135 

till 118 öre per timme.54 Ett nytt avtal gällande lön och yrkesgradering kunde till slut fattas.55 I juli 

1930 hamnar arbetarna återigen i konflikt med arbetsgivarna, denna gång gäller det driften som 

nu ökas till fyra skift i veckan.56 Detta på grund utav en försämring i priset på sulfitmassa. 57 

Driftstopp äger rum den 15 augusti och fabriken slår igen. Ungkarlar avskedas och endast 

familjeförsörjare fick arbete, detta i form utav ombyggnads- och reparationsarbete.58 Den 4 

oktober utbryter strejk vid Marmaverkets sulfitfabrik där avtalet i behörig tid sagts upp och 

upphört att gälla sedan den 1 september.59Avtalet var grundat på ren timlön. Det nya avtalet gick 

ut på nedsättning av timlönen från 118 öre till 114 öre i timmen.60 Bolaget krävde också höjning 

av hyresbelopp och vedpris samt en del jämkningar i detaljer, bland annat 

beklädnadsförmånerna.61 Fackföreningen krävde status quo beträffande lön, hyra och vedpris och 

påvisade på andra punkter krav om förbättring och ersättning för bolagsfel.62 Eftersom bolaget 

var i blockad anlitade fabriken strejkbrytare under december månad för att utföra arbeten vilket 

ledde till att fler sulfitfabriker gick ut i sympatistrejk.63 Konflikten skulle komma att eskalera 

under 1931 då i form utav Ådalskravallerna. 

                                                 
51 (Fem historiska byten) 
52 (Röda veckan, 1931-) 
53 (Wikberg, 1942) 
54 (Lofors, 1993, s. 97) 
55 (Lofors, 1993, s. 98) 
56 (Lofors, 1993, s. 98) 
57 (Röda veckan, 1931-, s. 7) 
58 (Röda veckan, 1931-, ss. 7-8) 
59 (Röda veckan, 1931-, s. 7) 
60 (Röda veckan, 1931-, s. 8) 
61 (Röda veckan, 1931-, s. 8) 
62 (Röda veckan, 1931-, s. 8) 
63 (Röda veckan, 1931-, s. 8) 
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Den 13 maj 1931 inträffar den händelse som kommer att bli startpunkten för Ådalskravallerna.64 

Denna tragedi börjar med att strejkbrytare vid Sandvikens lasthamn misshandlades av strejkande. 

Dessa strejkbrytare anställdes av bolaget i Marmaverken vilket gjorde arbetarna arga. 

Länsstyrelsen beställer militärhjälp för att skydda strejkbrytarna.65 Den 14 maj håller strejkande 

arbetare från Versteeghs fabriker Ådalen ett stort strejkmöte i Frånö.66Efter mötet tågar de till 

Lunde där de stöter ihop med militären som då öppnar eld. 67 Fyra demonstranter och en 

åskådare dödas vilket leder till stor frustration i Marmaverken.68Detta på grund utav att 

Marmaverken tillhör Versteeghs fabrik och därmed deltog i tragedin. 

 

Det är allmänt känt att det efter tragedin i Ådalen anordnades proteststrejker i 

Söderhamnsområdet, en speciell kommission tillsattes för Marmakonflikten.69 

Alla fackföreningar i Söderhamnsområdet anordnade på lördagen den 16 maj ett 

demonstrationsmöte, där antalet demonstranter antecknades i resolutionen till 7.000. 70 

Den 26 maj återgår arbetarna till arbetet i Söderhamnsdistriktet, men detta är ännu inte möjligt 

vid fabriken i Marmaverken. Den 6 juni tillsätts en regeringskommission för att få igång 

förhandlingar och ett slut på konflikten. 71  

 

Det arbetades fram två förslag som förhoppningsvis skulle innebära slutet på konflikten.  

Alternativ 1 upptog avtal till 1931 års slut med en timlön av 114 öre. Förutsättningen för detta 

avtal var, att arbetet vid sulfatfabriken skulle återupptas snarast möjligt i full utsträckning för 

återstående delen av innevarande år, senast den 1 juli.72 

Alternativ 2 upptog avtal till 1931 års slut med en timlön av 118 öre – alltså status quo. Med 

godkännande av alternativ 2 är frågan om arbetets återupptagande vid sulfatfabriken beroende på 

avgörande av arbetsgivaren vilken förklarade, att innevarande år endast vissa reparationsarbeten 

kommer utföras.73 

 

                                                 
64 (Lofors, 1993, s. 123) 
65 (Lofors, 1993, s. 123) 
66 (Lofors, 1993, s. 123) 
67 (Lofors, 1993, s. 123) 
68 (Lofors, 1993, s. 123) 
69 (Olsson) 
70 (Olsson) 
71 (Olsson) 
72 (Olsson) 
73 (Olsson) 
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Arbetarna valde alternativ två och avtal kunde nu tecknas. 74 

 

Vid ett senare möte den 29 september väljer man istället att godkänna förslag 1 med en 

reducering av timlönen. 75Detta för att fler arbetare skulle kunna arbeta. Den 30 september 

beslutas det att driften skall sättas igång så fort det går och så länge arbetarna garanteras en 

timpenning av 1,14.76 

 

Tidigare forskning  

Jag kommer under denna rubrik att kommentera tidigare forskning på detta område. Jag kommer 

att presentera forskningsmaterialet ett och ett samt ge en förtydligad bild kring vad som gör 

denna forskning användbar i min uppsats. 

 

 Det kan även tilläggas att tidigare forskning på detta område främst gjorts under 1900 talet. 

Detta är grunden till att just min tidigare forskning är från 1900 talets andra hälft. Det finns dock 

undantag så som författaren Susanne Fransson och Christer Thörnqvist som skriver om kvinnors 

fackliga strategier: strejker och förhandlingar på en könsuppdelad arbetsmarknad från 2002. Ett annat 

exempel är Paternalism och strejker : en jämförelse mellan sågverken i Båtskärsnäs och Karlsborg i början av 

1900-talet skriven av Mats Johansson 2003. På grund utav avgränsningar så finns inte möjlighet att 

bearbeta dessa avhandlingar. 

 

När det gäller studiet av mina områden så har Mackmyra sulfitfabrik omnämns i många källor 

som en facklig kamp. Det är däremot få som skrivit om själva händelsen som sådan. Sven Öjlert 

har 1956 publicerat Mackmyra : avdelning 32 av Svenska pappersindustriarbetareförbundet 1906-1956. Här 

är tidspannet väldigt långt och har därför inte fokus på just strejken som sådan. Eva Fägerborg 

publicerade 1946 en rapport över dokumentation av Mackmyra sulfitfabrik. Vilket i sig inte heller 

fokuserar på själva strejken. Ingen mer nutida studie av strejken har vad jag kunnat se gjorts. 

 

Det finns mycket forskning om Marmaverken. Däremot har jag inte kunnat urskilja någon som 

behandlar strejken på det vis jag gör. Detta gäller även Mackmyra. Att även behandla båda 

strejkerna i samma jämförelse har jag inte kunnat hitta någonstans. 

 

                                                 
74 (Olsson) 
75 (Olsson) 
76 (Olsson) 
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Den tidigare forskning jag valt att använda har alla på något sätt bidragit med en tråd till denna 

uppsats. 

 

Ett exempelvis är Lars Ekstrand bok Från Konsul Göransson till IBM från 1979 som haft många 

intressanta punkter. Den tar dels upp hur den fackliga kampen sett ut i Sverige men presenterar 

också Marx och Engels arbeten och deras teorier och synsätt på fackföreningar. Detta har hjälp 

mig mycket när jag tagit fram information om bakgrunden till fackföreningarnas uppkomst. Det 

som gör denna bok särskilt användbar är att den fokuserar mycket på lokala strejker, vilka ägt 

rum i mitt närområde. Ekstrand beskriver bland annat sambandet mellan metallarbetarna och 

Konsul Göransson på Sandvik samt kommenterar också Mackmyrastrejken genom att beskriva 

händelseförloppet i korta drag. 

 

Ekstrand skriver:  

Ett välkänt exempel i svensk fackföreningsrörelses historia är arbetarnas kamp i Mackmyra. 1906 

hamnade arbetarna där i kamp för sin föreningsrätt. Av denna konflikt kom 

decemberkompromissen ut.77 

 

Den andra forskningen jag valt att använda är Jane Cederqvists bok Arbetare i strejk från 1980. 

Cederqvist har för mig bidragit med bakgrundsinformation om strejkaktivitet hos arbetare under 

1860-1890 talet. Cederqvist har i stora drag behandlat hur strejker genomförts, organiserats och 

av vilka yrkesgrupper det använts. Hon har själv valt att fokusera på arbetarnas mobilisering i 

Stockholm under 1850-1909. 

 

Den tredje boken jag använt mig av är Storstrejken 1909 som är skriven 1967 av Bernt Schiller. 

Han har i denna bok valt att redogöra för storstrejken men också påpekat orsaksamband och 

användandet av strejken som vapen på ett sett som gjort det användbart för mig. Jag har försökt 

använda Schillers bok som ett tydligt uppslag för att påvisa sambandet mellan arbetare, ideologi 

och materialism, vilket han tydligt tar upp när han skriver om Storstrejken. 

 

Den fjärde och sista forskningen jag valt att arbeta med är boken Strejken som vapen skriven av 

Ingemar Johansson 1982. Denna bok har analyserat strejktyper, teoretiska och metodiska 

utgångspunkter samt olika yrkesgruppers mobilisering under 1880 talet. Denna bok har för mig 

varit väldigt användbar, främst när det gäller teoretisk utgångspunkt. Johansson har i denna bok 

                                                 
77 (Ekstrand, 1979, s. 75) 
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presenterat historikern Stearns strejktyper samt redogjort för Korpis maktrelationsmodell som 

fungerat som teori för mitt arbete. Johansson har även behandlat grovarbetarnas mobilisering 

som har haft ett visst värde i min uppsats. 

 

Jag anser att utgångspunkten för mitt arbete har gjorts förut, man har tidigare studerat 

fackföreningarnas mobilisering och lokala kamper, men jag anser också att det inte har gjort på 

detta vis. Min teoretiska utgångspunkt har vad jag sett använts endast av just Johansson för att 

studera en strejk som för mitt arbete inte är relevant. Jag kommer på ett nytt sätt att påvisa 

skillnader mellan två till teorin lika strejker men med ett väldigt skiljt läge. Att fokusera på 

fabriksarbetare ur två skilda tidsperioder gör att denna teori får en ny innebörd vilket gör den ny 

och spännande. 

 

Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultatet av min uppsats. Jag kommer sedan att 

analysera frågorna för att förtydliga resultatet. Frågorna kommer att behandlas en och en.  

 

Fanns det några ideologiska och/ eller materialistiska utgångspunkter vid 
Mackmyrastrejken 1906 samt Marmaverkenkonflikten 1929-31. 

Frågan syftar till att försöka hitta en koppling mellan strejken och en socialistiskt och/eller 

kapitalistiskt utgångspunkt. Jag kommer som inledning att börja med Mackmyrastrejken för att 

sedan behandla Marmaverkenkonflikten.  

 

Mackmyrastrejken 
 
Lars Ekstrand skriver: 

Kampen gällde först och främst föreningsrätten, rätten att få organisera sig och rätten att teckna 

kollektivavtal. 

Detta utdrag kommer från boken Från Konsul Göransson till IBM och syftar till händelsen i 

Mackmyra. Här kan man utläsa att kampen gällde föreningsrätten. 
 
Schiller fortsätter: 

I flera länder såsom Sverige fanns ett intimt samband mellan det socialdemokratiska partiet och 

fackföreningsrörelsen. 
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Här påpekar Schiller att ett samband mellan socialism och fackföreningsrörelse finns. 
 

Ur Fackföreningen berättar om sin tillkomst kan man ur detta brev utläsa följande: 

 Till Arbetarkåren 

Då det är en allmän erfarenhet, att de arbetare, som ställa sig under socialistisk förmyndarskap, just 

därigenom råka under förtryck och i ett olidligt beroende och att socialisternas (oläsligt) och 

traktan går ut på att skifta (oläsligt) mellan arbetare och arbetstagare vore till bådaderas skada, så 

har styrelsen för Mackmyra sulfitaktiebolag sedan lång tid tillbaka varit fullständigt enig om att icke 

under några omständigheter använda sig av arbetare so ansluta sig till socialistisk 

fackorganisation.78 

Brevet från arbetsgivaren i Mackmyra utrycker tydligt att avstånd till socialism tas och att 

arbetarna inom fackföreningen kommer att avskedas.  

 
 

Marmaverkenkonflikten 
 
Ur Röda veckan: 

Genom lågkonjunkturen i slutet av 20-talet och i början av 30-talet kom staden att drabbas av 

arbetskonflikter och arbetslöshet.79 

Ur detta kan man utläsa att det var en lågkonjunktur i slutet av 20 talet som ledde till arbetslöshet 

och arbetskonflikter. 

 

Lofors skriver: 

Det blir strejk mellan den 24 maj och den 12 augusti. Bakgrunden är att de anställda först får lön 

enligt Grov och Fabriks avtal som innebär 135 öre per timme. Nya lönen innebär 118 öre per 

timme.80 

Det ovan nämnda avser år 1929 och visar på att strejken berodde på att lönen förändrats. 

Den 4 oktober får avdelningen rätt att lägga ned arbetena och förklara arbetsplatsen i blockad. 

Detta på grund utav att lönen nu sänkts från 118 till ynka 91 öre i timmen.81 

Det ovan nämnda avser år 1930 och visar även här att lönen återigen förändrats. 
 
 

Analys 
 

                                                 
78 (Fackföreningsrörelsen, 1926, s. 4) 
79 (Röda veckan, 1931-, s. 5) 
80 (Lofors, 1993, ss. 97-98) 
81 (Lofors, 1993, s. 98) 
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Denna fråga syftade till att finna ett samband mellan strejkernas uppkomst och ideologiska samt 

materialistiska faktorer. För att finna svaret på denna fråga var jag tvungen att först kontrollera 

om fackföreningarnas uppkomst och dess framtida rörelse hade något samband med detta. Av 

bakgrunden kan man utläsa att den materiella faktorn, kapitalismen behövde hävas och till sin 

hjälp bildade arbetarna fackföreningar, detta i socialdemokratisk anda.  

 

Vidare till frågan kunde man tydligt se att arbetarna i Mackmyra använde sig utav just en 

ideologisk utgångspunkt i sin strejk. Mackmyra kämpade för arbetsrätten vilket tyder på en 

ideologisk utgångspunkt. Jag har även försökt att belysa detta i resultatet genom att påvisa 

socialismens anknytning till fackföreningsrörelsen och i sin tur påvisat socialismens inblandning i 

Mackmyra konflikten. I fråga om konflikten hade någon materialistisk utgångspunkt så är svaret 

också ja. Ur brevet kunde utläsas att arbetsgivaren vägrat arbete till just fackföreningar vilket leder 

till ekonomisk knipa för de arbetande. De blev av med sina arbeten samt förlorade sin bostad 

vilket gör att konflikten har ekonomiska inslag. Dock kan man säga att konfliktens grund ändå 

bygger på ideologiska motsättningar. 

 

Marmaverkenstrejken är av en annan karaktär. I denna konflikt är det materialistiska 

utgångspunkter som är dominerande. I denna konflikt är det arbetarna som lönestrejkar. 

Anledningen till detta är också av ekonomiskt slag, en lågkonjunktur. Jag har på ett så tydligt vis 

som möjligt försökt redovida detta i resultatet genom att ta upp de avgörande händelserna i 

konflikten. Denna konflikt kan i sin grund inte antas vara ideologisk men under konfliktens gång 

blivit mycket politisk och därigenom ideologisk. Detta kan läsas mer utförlig vid studie av 

Ådalskravallerna 1931. 

 

Vilken typ av strejkmönster uppvisades under dessa strejker? 

Med strejkmönster menar jag att studera Stearns tankar om offensiva eller defensiva 

tillvägagångssätt under strejken.  

 

De båda konflikterna kommer att struktureras upp efter Stearns modell.82 Utifrån denna kommer 

jag att utläsa vilket strejkmönster de båda händelserna anses ha. 

 

                                                 
82 (Johansson, 1982, ss. 42-62) 
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Mackmyrastrejken 
 
Krav: Arbetarna vid Mackmyrasulfitfabrik ville organisera en fackförening 

Utbrott: Arbetsgivaren blir medveten om vad arbetarna försöker göra och vänder sig då mot 

arbetarna. 

Organisation: En fackförening leder strejken. Aktionen är organiserad men ändå i en startfas. De 

strejkande får understöd. 

Längd: Strejken pågick från mars månad till december. (Decemberkompromissen) 

Resultat: Arbetarna fick organisera sig men arbetsgivaren fick fortfarande fritt anställa och 

avskeda folk samt leda och fördela arbetet. 

 

Marmaverkenkonflikten 
 
Krav: Arbetarna vid Marmaverken ville nå status quo vad beträffar lönen, hyran och vedpriset 

samt förbättring i övriga bestämmelser.83 

Utbrott: Lågkonjunkturen 1929 gjorde att företaget bestämde sig för att sänka arbetarnas löner. 

Organisation: En fackförening leder strejken. Aktionen är organiserad och flera fabriker är 

ihopkopplade med konflikten. De strejkande får understöd. 

Längd: Konflikten varade från 1929-1931 

Resultat: De strejkande arbetarna fick nöja sig med en lön på 114 öre per timmen istället för 

status quo som var 118 öre per timme. 

 

Strejktyp 
 
Enligt Stearns kännetecknas som tidigare nämnt en defensiv strejktyp av låga löner, 

konjunkturskänslighet, stor risk för arbetslöshet, avsaknad av yrkestradition samt en patriarkal 

relation mellan arbetare och arbetsgivare. 84 

 

Om man studerar dessa två konflikter så kan man tyda att båda är i konjunkturskänsliga 

branscher, de har låga löner, har stora risker för arbetslöshet samt saknar yrkestradition. Båda är 

också förtyckta av arbetsgivaren. Enligt Stearns så skulle dessa två händelser tillhöra den 

defensiva strejktypen.  

 

Stearns talar också som tidigare nämnt om hur de defensiva/offensiva typernas strejkmönster ser 

ut. Han menar att den defensiva strejktypen är riktad mot lönesänkning. Det kan också röra sig 
                                                 
83 (Röda veckan, 1931-, s. 8) 
84 (Johansson, 1982, s. 34) 
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om personliga frågor eller förändrade förhållanden på arbetsplatsen, som synes har likhet med 

den förindustriella protestformen, att bevara status quo.85 Stearns offensiva strejktyp utmärks 

som nämnt av lönehöjningar, förkortad arbetstid eller föreningsrättens erkännande. Offensiva 

strejker menar Stearns syftar framåt, och målsättningen är att förbättra arbetarnas villkor.86 

 

Om man nu tar dessa två konflikter igen kan man se att Marmaverkenkonflikten i huvudsak riktar 

sig mot lönesänkningar på grund utav förändrade förhållanden på arbetsplatsen. Fackföreningen 

vill uppnå status quo men vill också kämpa för bättre villkor för arbetarna. Detta gör att 

Marmaverkenkonflikten har en blandning mellan defensiva och offensiva strejkmönster. Om man 

på något vis ändå skulle definiera denna konflikt kanske man skulle kunna säga att den tillhör en 

defensiv strejktyp men har ett defensivt strejkmönster med offensiva inslag. Om man nu återgår 

till Mackmyra kan man se att konflikten i huvudsak inte är någon lönekonflikt. Konflikter har 

istället offensiva inslag eftersom Stearns påpekar att ett offensivt strejkmönster föregås av 

föreningens erkännande, man har en målsättning om förbättrade villkor. Mackmyra tillhör därför 

en defensiv strejktyp men har ett offensivt strejkmönster. 

 

Analys 
 
Denna fråga syftade till att klargöra hur vida Mackmyra och Marmaverken tillhörde en defensiv 

eller offensiv strejktyp samt hur deras strejkmönster såg ut. Stearns har som tidigare nämnt 

angivit en rad olika kriterier för vad som kännetecknar offensiva och defensiva strejktyper. Jag 

har sedan använt mig utav dessa för att bedöma Mackmyra och Marmaverkens strejktyp och 

strejkmönster.  

 

Resultatet påvisar att Mackmyra hade en defensiv strejktyp. Detta för att Mackmyra arbetarna var 

lågavlönade, tillhörde en konjunkturskänslig bransch och så vidare. Ur denna synpunkt kan jag 

vara beredd att hålla med Stearns och hans strejktyps kriterier. När det gäller strejkmönstret kan 

jag uttyda vissa håligheter. Exempelvis kunde jag genom Stearns strejkmönster utläsa att 

Mackmyra strejken hade en offensiv karaktär. Detta på grund utav att konflikten gällde 

föreningsrätten och att strejkens syfte var av futuristisk karaktär. Än så länge håller jag med 

Stearns. Men när vi sedan studerar fackföreningens uppbyggnad kan inte längre denna teori 

användas.  

                                                 
85 (Johansson, 1982, s. 33) 
86 (Johansson, 1982, s. 33) 
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När man studerar organisationens uppbyggnad kan man tydligt se att struktur saknades. 

Detta genom att studera mötesprotokoll. Det upprepades oräkneliga gånger hur livat det var på 

mötena och hur arbetarna i grupp marscherar till arbetsgivaren med krav och synpunkter.87 Detta 

kan också utläsas i Ekstrands bok: 

Kampen gällde först och främst föreningsrätten, rätten att få organisera sig och rätten att teckna 

kollektivavtal. Ofta var striderna för föreningsrätten hätska och bittra.88 

Med detta sagt kan en utarbetning av de strejkandes struktur och beteende också ligga väl till lags 

när man studerar sådana konflikter. Att säga att konflikten är av offensivt strejkmönster kan 

därför anses som korrekt men för att som nämnt få en helhetsbedömning av strejkkaraktären 

måste även andra inslag läggas till.  
 
Marmaverkenkonflikten ansågs enligt Stearns också ha en defensiv strejktyp. Jag anser att detta ej 

kan undgås vilket gör att strejkmönstret är av större intresse att studera. 

 Marmaverkens strejkmönster ansågs vara defensiv i utförande. Detta för att strejken i 

grunden ville bevara status quo som i detta fall var lönen, hyran och vedpriset. Man kunde även 

utläsa att strejken hade offensiva drag när väl konflikten upptrappats. Detta både i agerande och i 

krav. Ur ett agerande perspektiv fick arbetarna med sig företag i sympatistrejk, det var även 

inblandade i konflikter med strejkbrytare vilket som redan nämnt fick hemska följder genom 

Ådalskravallerna. Ur ett konfliktperspektiv ville fackföreningen ha mer än bara status quo i andra 

frågor, detta tyder på ett framåtsträvande som i sin tur ger konflikten en offensiv karaktär. Jag 

tycker i detta avseende att teorin stämmer. 

 
I denna konflikt kan man också utläsa vissa struktur och beteende problem som borde analyseras. 

Konflikten utmynnar som tidigare nämnt i fysiskt våld vilket inte karaktäriseras för denna tid. 

Detta var som tidigare nämnt ofta vanlig under fackföreningarnas startskede. Detta tyder på en 

obalans i konflikten. Det andra som borde nämnas är organisationen. Detta både från arbetarna 

och arbetsgivarnas håll. Olsson skriver: 

Att konflikten blivit så hård och långvarig torde till stor del bero på den stelbenta taktik båda 

parterna begagnat sig av i förhandlingen. Det har nämligen inte saknats tillfälle att med en smula 

mera smidighet möjligen kunna få konflikten löst på ett långt tidigare stadium. så långt enligt 

Pappers egen tidning. 

Tidningens farhågor besannades till punkt å pricka och vad värre var nu hade man ingen 

strejkkassa längre heller. 89 

                                                 
87 (Fabriksarbetarefackförening, 1906) 
88 (Ekstrand, 1979, s. 75) 
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Detta tyder på att konflikten med hjälp av kanske en bättre organisation skulle kunnat avledas 

betydligt tidigare än vad den gjort. Man kunde kanske med hjälp av detta sluppit Ådalskravallerna 

men framförallt en utarmad fabriksarbetarskara. 

 
 

Hur var maktrelationerna fördelade?  

Denna fråga syftar till att studera Korpis maktrelationsmodell.  

 

Jag kommer nu återge Korpis teoretiska utgångspunkt för att klargöra resultatet. 

Korpi menar att avgörandet för en konflikt hänger på vilka maktresurser parterna har till sitt 

förfogande.90 Konflikten förutsätter mobilisering av resurser. Sannolikheten för en konflikt är låg 

så länge skillnaden mellan maktresurserna är stor.91 I sådana situationer använder sig den starke 

parten sina resurser för att helt undertrycka den svaga parten som saknar möjlighet att försvara 

sig. Allteftersom maktresurserna utjämnas ökar risken för konflikt, då även den svagare parten får 

möjlighet att mobilisera sina maktresurser.92 Maximal konfliktnivå inträffar enligt Korpi när strax 

innan parterna balanserar varandra. Vid fullständig utjämning uppstår en sorts terrorbalans.93 
 

För att översätta detta i praktiken, så länge arbetsgivaren har sina arbetare under kontroll så 

kommer ingen strejk eller lockout att uppträda. Det är inte förrän arbetare med hjälp av olika 

maktmedel kan utmana arbetsgivaren som strejker och lockouter äger rum. Dessa kan som 

tidigare nämnt också pressas fram med hjälp av lågkonjunktur och andra faktorer. 

 

I Mackmyra hade som Stearns påpekade arbetarna en patriarkal relation till arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren ”ägde” sin arbetare. Arbetsgivaren i Mackmyra hade som många andra under 

denna tid (även längre fram) hand om husrum/bostäder till sina anställda vilket gjorde att denne 

hade en ännu större makt över dessa. I och med fackföreningen fick arbetarna ett maktmedel att 

använda på arbetsgivaren. Detta ledde sedan till konflikt.  

Med Korpis ord: 

                                                                                                                                                         
89 (Olsson) 
90 (Johansson, 1982, s. 16) 
91 (Johansson, 1982, s. 16) 
92 (Johansson, 1982, s. 16) 
93 (Johansson, 1982, s. 16) 
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Allteftersom maktresurserna utjämnas ökar risken för konflikt, då även den svagare parten får 

möjlighet att mobilisera sina maktresurser.94 Maximal konfliktnivå inträffar enligt Korpi när strax 

innan parterna balanserar varandra.95 

I Marmaverken såg maktrelationerna inte ut som i Mackmyra. Främst för att fackföreningen 

under denna tid fått fotfäste i de svenska företagen vilket gjorde att Marmaverkenarbetarna hade 

en starkare organisation att falla tillbaka på om konflikt blev nödvändig men också dels för att 

sympatistrejker ägde rum. 96Med detta menas att andra företag strejkade i sympati för arbetarna 

vid Marmaverken. Detta gjorde att arbetarna i Marmaverken hade mobiliserat maktmedlen på ett 

vis som gjorde arbetarna starkare. Detta var dock inte en utlösande faktor utan ett resultat av 

arbetsgivarens lönesänkningar. 
 

Analys 
 
Frågan om maktrelationer utgår som sagt ifrån Korpis maktrelationsmodell. Han menar med 

denna att det inte är förrän arbetare mobiliserat ett maktmedel som i det närmsta uppgår till 

arbetsgivarens som en konflikt uppstår.  

 

Mackmyra var som nämnt ute efter att organisera sig vilket framförde ett mobiliserat maktmedel 

som potentiellt kunde skada arbetsgivaren. Detta låg till grund för den kommande konflikten. 

Organisationen som sådan var som nämnt inte särskilt välstrukturerad, detta för att 

fackföreningsrörelsen fortfarande var i sin grundfas. Detta tror jag också är ett utav skälen till 

varför konflikten inte kunde lösas utan LO och SAF. Jag tror även att Decemberkompromissen 

inte gagnade arbetarna på det vis som de kanske hoppats på, just på grund utav att 

fackföreningsrörelsen ej hunnit växa sig in i det arbetarsamhälle, som det senare kom att bli 

förknippat med. 

 

Marmaverkenkonflikten kännetecknas till en början utav en ojämn fördelning, arbetsgivaren har i 

och med detta ett mäktigare maktmedel. Arbetarna har förvisso en fackförening som försöker att 

förhandla med arbetsgivaren men detta räcker inte för att maktrelationen skulle vara jämn. När 

sedan sympatistrejker bröt ut fick arbetarna ett mobiliserat maktmedel som var starkare än 

arbetsgivaren vilket ledde till regeringens inblandning. För att tydliggöra detta vill jag påpeka att 

det var regeringen som beordrade ut militär som i slutändan dödade de fyra arbetare (en 

åskådare) vid Ådalskravallerna.  Konflikten slutar till en början med arbetarnas seger då det väljer 

avtalet som gav dem urspungslönen på 118 öre. Detta med följden att arbete inte kunde utlovas i 

                                                 
94 (Johansson, 1982, s. 16) 
95 (Johansson, 1982, s. 16) 
96 (Röda veckan, 1931-, s. 8) 
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den mängd det funnits tidigare. Arbetarna bytte då alternativ till att gå med på 114 öre och arbete 

för alla vilket redan tidigare inte accepterats av fackföreningen. Detta kan därför ses som ett 

nederlag för arbetarna. 
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Slutsatser 

De konflikter som jag nu studerat har utgått från samma grund, fabriksarbetare i strejk men har 

ändå uppvisat väldigt olika karaktärer.  Den ena har kämpat för organisationsrätten den andre för 

sin rättighet till drägliga löner och villkor. De båda konflikterna har skiljts åt i tiden men rummet 

delar de ännu. Detta för att de båda har arbetarna och den kamp de båda genomgått för att få 

igenom sina krav mot arbetsgivaren gemensamt.  

 

Syftet med uppsatsen var att försöka ge en historisk inblick i fackföreningens nödvändiga kamp 

mot kapitalismen. Tanken var att med hjälp av lokala strejker lokalisera ideologiska samt 

materialistiska utgångspunkter, strejkmönster samt maktrelationer. 

 Jag använde mig utav tre huvudfrågor för att genomföra detta arbete. Dessa hade som syfte att ta 

reda på om det fanns ideologiska, materialistiska utgångpunkter vid Mackmyra strejken och 

Marmakonflikten. De hade även som syfte att ta reda på vilka typer av strejkmönster och 

maktrelationer som användes och uppvisades under dessa.  

 

Dessa frågor hjälpte mig att analysera hur arbetare i strejk egentligen ser ut, vilka utgångspunkter 

de har, vilket strejkmönster det uppvisar och vilka maktrelationer som förekommer. 

 

Jag kunde av detta utläsa att det beroende på strejk ofta förekommer sociala eller ekonomiska 

utgångspunkter för strejker, att fabriksarbetare utgår från en defensiv strejktyp men använder sig 

av både defensiva och offensiva strejkmönster. Jag har också kommit fram till att 

maktrelationernas fördelning är nyckeln till om en konflikt kommer att äga rum eller inte.  
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