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Abstract 
There was a great strike in 1909. Approximately 300 000 participated in the strike and 

showed disagreement between the union and political leadership. With theories of power and 

power-enabling resurces as well as class identity and union identity, the essay's purpose of 

how a strike may fail and the molding of union identity and  of class identity the great strike 

in 1909 was answered. The study is limited to the period of August 4 to September 6, 1909. 

The source material is of credible character despite some bias. The material gives answers to 

the reduced number of members and communicates discussions, decisions and statements. 

The workers' associations in Karlstad's Strike Board succeeded in partially arranging work 
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cessation, but there were actors who were opposed to taking part in the strike. Some resumed 

work during the course of the great strike. Union identity and class identity were formed by 

delimiting and opposing burgess and encouraging workers not to resume work during the 

strike through threats of being denied financial support by the strike board. Union identity 

worsened during the strike´s course and many chose to leave the union as a result. Difficulties 

in making workers want to belong to union identity as well as problems with getting workers 

to shut down work together with the worsening economy during the strike can be seen as an 

example of how a major strike may fail. 

Sammanfattning 
Under året 1909 var det en storstrejk från den 4:e augusti till den 6:e september som en följd 

av en konflikt mellan SAF och LO som ägde rum tidigare under år 1909. Uppskattningsvis 

300 000 deltog i strejken och visade motsättningar mellan den fackliga och politiska 

ledningen. Med teorier om maktresurser och makt samt klassidentitet och facklig identitet har 

uppsatsens syfte om hur en strejk kan misslyckats och facklig identitet samt klassidentitet 

formades under storstrejken 1909 besvarats. Uppsatsens undersökning begränsas till 

tidsperioden 4 augusti till 6:e september år 1909 och källmaterialet är av trovärdig karaktär 

trots dess partiskhet samt besvarar det minskade medlemsantalet och förmedlar diskussioner, 

beslut och uttalanden. Under storstrejken lyckades arbetareförbunden i Karlstads 

strejkstyrelse delvis arrangera arbetsnedläggelse, men det fanns aktörer som var emot att delta 

i strejken och vissa återupptog till och med arbete under dess gång. Den fackliga identiteten 

och klassidentiteten formades genom att avgränsa och motarbeta borgare under strejkens gång 

samt uppmuntra arbetare till att inte begå strejkbryteri där strejkbrytare blev till exempel 

nekade ekonomiskt understöd av strejkstyrelsen. Synen på den fackliga identiteten blev 

dessutom negativ och många valde att lämna den fackliga organisationen som en följd av det. 

Svårigheter med att få arbetare att vilja tillhöra facklig identitet samt problem med att få 

vanliga arbetare att nedlägga arbetet tillsammans med den försämrade ekonomin under 

strejkens gång kan ses som ett exempel på hur en storstrejk kan misslyckas. 
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1.0 Inledning 
Året var 1909 då det inträffade en storstrejk. Under våren och försommaren 1909 inträffade 

flera konflikter angående föreningsrätten, löner och arbetsförhållanden.1 4:e augusti till den 

6:e september 1909 så pågick storstrejken.2 Arbetsgivare hade genomfört lockout och varnade 

om att den kunde utökas.3 Svenska Arbetsgivareföreningen tillsammans med dess medlemmar 

hade, i början av juli 1909, lockoutat uppskattningsvis 5700 av de 7000 arbetare inom de 

förbund som tillhörde LO.4 Den 14:e juli bestämde SAF:s styrelse att genom att utifrån ett 

flertal konflikter samla in dem för att sedan omforma dem till en enskild konflikt där en 

skrivelse därefter skickades till LO som nämnde att i det ekonomiska läget så var deras 

lönekrav orimliga samt att de skulle även skulle gälla avtalsbrott.5 De samtliga konflikterna 

skulle vara lösta senast den 26:e juli enligt SAF:s krav eftersom att en allmän lockout annars 

skulle proklameras inom olika sektioner som järnbruk, träsliperier, sågverk och textilindustrin 

där cirka 80 000 skulle bli utestängda från deras arbetsplatser.6  

Försöken till att medla misslyckades. Efter att ha samtalat med LO:s motsvarigheter i länder 

som Tyskland, Norge, Finland och Danmark gällande om att få stöd inför en potentiell 

konflikt och samråd med alla förbundsledningar så beslöt LO att besvara arbetsgivarnas 

lockout med en storstrejk som var allmän.7  

Uppskattningsvis 300 000 individer var med och deltog i storstrejken. För fackföreningarna 

blev storstrejken ett enormt misslyckande i slutändan. Vräkningar från arbetarbostäderna som 

företagen tillhandahöll genomfördes vilket drabbade familjer medan de som var fackliga 

aktivister blev svartlistade. I speciella fall tvingades vissa att till och med emigrera till länder 

som till exempel Brasilien och Nordamerika. Strejkkassor utarmades medan arbetsgivarnas 

fick utökad makt över arbetet vilket var en stor skillnad i jämförelse med den fackliga 

organisation som arbetare valde att överge.8 

Arbetarnas ledare var emot att genomdriva en storskalig arbetskonflikt medan arbetarna var 

beredda att delta i strejkandet. Organiseringen av strejken blev problematiskt som en följd av 

                                                           
1 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. Klass i rörelse: Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling. 
2 Hedenborg & Kvarnström, s. 213 (2015), femte upplagan. Det svenska samhället 1720–2014: Böndernas och 
arbetarnas tid. 
3 Hedenborg & Kvarnström (2015), s. 213. 
4 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. 
5 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. 
6 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. 
7 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. 
8 Hedenborg & Kvarnström (2015), s. 213. 
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att ledarna var upptagna med att diskutera vilka som skulle omfattas och delta i strejkandet 

där resultatet blev att storstrejken försvagades kraftigt. 1909 års storstrejk gav en bild om den 

existerande motsättningen som mellan den fackliga och politiska ledningen å ena sidan och 

medlemmarna på en helt annan sida.9 

1.1 Problemformulering 
Det historiska problemet som ska besvaras är om hur en arbetsrörelses strejk kan misslyckas 

och hur den fackliga identiteten samt klassidentiteten såg ut under storstrejken 1909. Med 

uppsatsen så ska det diskuteras frågor om makt och maktresurser genom att identifiera 

maktresurserna understöd samt lånekassor, bojkott, blockad och arbetsnedläggelse under 1909 

års storstrejk samt besvara frågor om den fackliga identiteter under strejken genom att 

identifiera avgränsningar mot de som inte tillhörde den fackliga organisationen, d.v.s. 

borgare, icke-medlemmar och strejkbrytare.  

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
C-uppsatsens frågeställningar utgår från teorier gällande makt och maktresurser samt 

klassidentitet och facklig identitet. För att tydliggöra hur dessa teorier kommer användas så 

kommer Klas Åmarks maktteorier att redogöras för.  

I boken Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850–1990 ställer Åmark en 

fråga om hur man vinner en strejk.  Makt och maktresurser är väldigt viktiga för att kunna 

vinna en strejk enligt Åmark, d.v.s. att en aktör har resurser som kan användas till hot, 

sanktioner och belöningar vilket bildar maktresurser medan den följande förmågan hos en 

aktör att därefter kunna göra något i förhållande till någon annan innebär att det skapas 

makt.10 

Enligt Åmark kan facket driva radikalare politik beroende på dess makt, men organisationerna 

anpassar maktresurserna utifrån den politik som drivs där konflikt- och kampstrategi innebär 

att makten placeras nära fackliga aktivister på det lokala planet samt organiseras så att de 

ekonomiska resurserna kan mobiliseras direkt för lockouter och strejker.11 Resurserna varierar 

beroende på kontexten där pengar är en resurs som är lätt att flytta mellan olika nivåer.12  

Förhållandet mellan kapital och arbete påverkar också där ägaren av kapitalet bestämmer hur 

och var kapitalet ska investeras samt att företagsledaren inom vissa avseenden har den 

                                                           
9 Hedenborg & Kvarnström (2015), s. 214.  
10 Åmark, Klas, s. 14 och 20 (1994). Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850–1990. 
11 Åmark, Klas (1994), s. 19 och 20. 
12 Åmark, Klas (1994), s. 20. 
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avgörande makten över utförandet av arbetet.13 Arbetarna dock inte maktlösa utan faktorer 

som yrkeskunnande och utbytbarhet gör att de får makt.14 Arbetsgivarnas möjligheter att byta 

ut en arbetare mot en annan berodde ju på hur stora kostnaderna för bytet var och de arbetare 

som var yrkeskunniga med kontroll över det egna arbetet så blev det svårare och dyrare att 

byta ut individen vilket leder att arbetaren framstår starkare inför arbetsgivaren.15 Om en 

arbetargrupp i större grad kunde begränsa den inre konkurrensen om arbetstillfällena så stod 

den stark inom den fackliga kampen.16 Utbytbarheten gruppindelning är formad från högst till 

lägst utbytbarhet: servicearbetare, grovarbetare, hantverksarbetare, yrkesutbildade samt icke-

yrkesutbildade fabriksarbetare och offentligt anställda.17 Åmarks maktteorier kommer att 

användas för att identifiera maktförhållanden under strejkaktiviteten bland Karlstads 

arbetareförbund år 1909. Enligt Åmark så är maktresurser det som innebär att aktörerna kan 

utöva makt. Utövandet av makt innebär att aktören måste ha resurser kan användas till hot, 

sanktioner och belöningar, d.v.s. maktresurser som tillåter en aktör göra något i förhållande 

till något annat vilket skapar makt.18 Åmark anser att dessa maktresurser är i form av 

ekonomiska resurser som kan mobiliseras till medlemmar och nedläggandet av arbete där 

graden av utbytbarhet skapar makt över arbetsprocessen och blir en maktresurs i en 

konfliktsituation.19 I den här uppsatsens perspektiv så innebär maktresurser att 

arbetareförbund kan kollektivt agera gentemot arbetsgivare i konfliktsituationer där det som 

möjliggör maktresurser är understöd samt lånekassor, nedläggande av arbete, blockad och 

bojkott i en konflikt vilket kommer att identifieras i uppsatsens undersökning.   

Inom facklig identitet och klassidentitet så lyfter Björn Horgby fram det i boken Kampen om 

facket. För klassidentiteten så är lönearbetet grunden för klassidentitet som har lett till 

uppfattningar om tillhörighet samt att folk valde att definiera sig som tjänsteman eller arbetare 

enligt Horgby.20 En annan viktig identifikation är identifierandet med arbetarrörelsen och de 

medföljande organisationerna där en händelse år 1917 angående en arbetare som blev nekad 

inträde hos socialdemokratiska arbetarekommunen för att han ej var fackligt organiserad är ett 

exempel på identifikation som även är kopplad till facklig identitet.21 Horgby argumenterar 

                                                           
13 Åmark, Klas (1994), s. 20 och 21. 
14 Åmark, Klas (1994), s. 21. 
15 Åmark, Klas (1994), s. 67. 
16 Åmark, Klas (1994), s. 67. 
17 Åmark, Klas (1994), s. 67. 
18 Åmark, Klas (1994), s. 20. 
19 Åmark, Klas (1994), s. 20 och 21. 
20 Horgby, Björn, s. 368 (2012, första upplagan). Kampen om facket. 
21 Horgby, Björn (2012), s. 369. 
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för att den fackliga identiteten, starkt kopplad till klassidentiteten, bygger på medlemskap 

inom facket som avgränsade dess presumtiva medlemmar och vanliga medlemmar från icke-

medlemmar där tillhörigheten endast gällde för nätverk för arbetarrörelser medan andra 

klasser blev utestängda och uteslutna.22 Medlemskapet hade normer och regler som skapade 

dess förutsättning och utifrån definierandet av de LO-organiserade arbetarnas identitet som 

lönearbetare så innebar det att de som av var fackligt organiserade avgränsades eftersom dem 

ansågs ej göra lönearbete.23 I uppsatsen så kommer Horgbys teorier om klassidentitet och 

facklig identitet att användas för att potentiellt förtydliga varför avgränsningar gjordes och 

varför vissa ställningstaganden antogs. Sammanfattat anser Horgby att den fackliga 

identiteten innebär att vara del av den fackliga organisationen som möjliggörs genom att 

övriga parter, till exempel borgare, strejkbrytare och ej fackanslutna arbetare, blev avgränsade 

och togs avstånd från. Den här uppsatsen använder Horgbys perspektiv om den fackliga 

identiteten och vad som möjliggör den, d.v.s. ett medlemskap med fackliga organisationen där 

övriga parter blev exkluderade, och kommer att i uppsatsens undersökningsdel att analyseras.    

1.3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att identifiera maktförhållanden och facklig identitet samt klassidentitet i 

Karlstads arbetareförbunds strejkaktiviteter 1909. Detta görs genom att analysera:  

- Hur avgränsade arbetareförbunden sig mot icke-medlemmar och strejkbrytare under 

storstrejken år 1909? 

- Hur förhöll sig arbetareförbunden till arbetsnedläggelser, blockader, bojkott och understöd 

samt lånekassor under strejken? 

Med begreppet arbetareförbunden så syftar det på de alla arbetareförbund i Karlstad som 

skrev gemensamt mötesprotokoll under storstrejkens gång. Facklig identitet och klassidentitet 

ska identifieras och mätas genom att visa hur arbetareförbunden avgränsade sig mot andra 

grupper och hur synen på facklig identitet och klassidentitet förändrades.     

1.4 Forskningsläge 
Forskningsläget kring det valda ämnet består av tryckt litteratur som berör strejker, makt samt 

maktresurser, klassidentitet och facklig tillhörighet. Forskningsläget ger perspektiv på till 

exempel hur 1909 års storstrejk uppfattades av borgare, klasskampen, storstrejkens följder och 

avslutningsvis dess förhistoria och orsaker.  

                                                           
22 Horgby, Björn (2012), s. 398 och 399. 
23 Horgby, Björn (2012), s. 399. 
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1909 års storstrejks förhistoria och orsaker redogörs för i boken Storstrejken 1909: förhistoria 

och orsaker, utgiven år 1967. Författaren Schiller beskriver hur storstrejken var starkt 

påverkad av faktorer som ekonomin, arbetslöshet, depressionen 1908–1909 och 

fackföreningsrörelser bristande kunskaper om hur till exempel lågkonjunkturer är sämre 

lämpade för lönerörelser än lockouter samt missuppfattningen att de har full frihet att göra 

vad de vill och problemet med att arrangera en storstrejk.24  

Det existerade en stor skillnad inom ekonomiska resurser mellan parterna. Redan när 

storstrejken började så hade många fackförbund nästan slut på pengar medan arbetsgivarna 

jämförelsevis hade miljontals kronor tillgängligt. Konsekvenserna av de ekonomiska 

förhållandena hade en märkbar effekt. LO och arbetareförbunden kunde bara ge stöd till de 

arbetare som hade blivit lockoutade på grund av ekonomin trots att SAF inte hade utvidgat till 

deras hela område ännu. SAF kunde däremot ge ekonomiskt stöd dess medlemmar ersättning i 

flera månader enligt stadgar. Detta innebar att utifrån maktteorin så var SAF överlägsna under 

strejkens gång och dessutom så är det också relevant för uppsatsens syfte då den bristande 

ekonomin hos LO försvagade maktresurserna och den medföljande makten samt skapade en 

potentiellt splittrad facklig identitet och klassidentiteten eftersom strejkdeltagarna eventuellt 

kunde välja att återuppta arbete igen för att tjäna pengar.25    

När det kommer 1909 års situation och händelser som ledde till strejken så förmedlar boken 

Klass i rörelse: Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling konkret information. Året 1909 

skildras som ett år med flera konflikter under försommaren och våren där det var stridigheter 

kring arbetsförhållanden, löner och föreningsrätten. Författarna förmedlar SAF:s ageranden 

där de lockoutade 5 700 av LO:s 7 000 fackanslutna arbetare samt att de skapade en skrivelse 

till LO om att avtalsbrott kan ha inträffat och att fackföreningarnas ageranden, med den 

dåvarande ekonomiska läget i åtanke, var orimliga.26 

SAF använde inte enbart skrivelsen utan la fram krav om att allmän lockout skulle 

proklameras för textilindustrin, järnbruk, sågverk och träsliperier där minst 80 000 arbetare 

skulle utestängas från deras arbetsplatser.27 

Enligt författarna Ekdahl och Olsson gjordes det misslyckade försök till att uppnå medling i 

konflikten och Lo beslöt att besvara SAF lockout med en allmän storstrejk från och med den 

                                                           
24 Schiller, Bernt, s. 113, 119, 130, 131, 134, 135, 137 och 286 (1967). Storstrejken 1909: förhistoria och orsaker. 
25 Schiller, Bernt (1967), s. 234.  
26 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. 
27 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. 
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4:e augusti efter möten med alla förbundsledningar samt sökandet av stöd från LO:s 

motsvarigheter i Tyskland, Danmark, Finland och Norge i händelsen att en konflikt uppstår. 

Boken kommer dessutom användas för att sätta perspektiv på den rådande konjunkturen under 

1909 års storstrejk och hur det påverkade arbetareförbunden samt hur den tidigare 

forskningen inte ger en riktigt full bild av hur situationen förändrades ekonomiskt under 

strejken där uppsatsen kommer att ge nyanserad information.28 

1.5 Avgränsningar, metod och material 
 

Källmaterialet som ska användas till undersökningen består av material från Föreningsarkivet 

i Värmland som ger information om 1909 års storstrejk på lokal nivå. Uppsatsens 

undersökning kommer avgränsas från den 4:e augusti år 1909 fram till den 5:e september 

1909 med ytterligare information från 1910 om förändring av medlemsantalet under 1909 års 

storstrejk för att det var den perioden 4:e augusti till 6:e september som strejken pågick och 

Karlstads arbetareförbund skrev gemensamt mötesprotokoll från 4:e augusti fram till 5:e 

september som var det sista dokumenterade mötet.   

Det första källmaterialet heter formellt SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET 

AVD 13 KARLSTAD A 2:2 och skrevs medan strejken pågick. Dess formella namn är 

Protokoll för storstrejken 1909. Källmaterialet innehåller gemensamt mötesprotokoll för 

arbetareförbundet tillsammans med andra arbetareförbund och fackföreningar. 

Det andra källmaterialet heter formellt KARLSTADS ARBETAREKOMMUN KARLSTAD: 

Års- och medlemsmötesprotokoll 1908–1918 A Ia:3 och skrevs under åren 1908–1918 och 

innehåller information från Socialdemokraternas lokalorganisation om minskat medlemsantal 

bland föreningar i Karlstad som följd av storstrejken.  

Under 1909 års storstrejk så fanns det arbetareförbund som deltog i strejkandet i Karlstad. Sv 

metallindustriarbetareförbundet avd 13 skrev gemensamt mötesprotokoll med andra 

arbetareförbund och fackföreningar medan strejken pågick från och med den 4:e augusti fram 

tills 5:e september. Dessutom skrev även Karlstads arbetarekommun mötesprotokoll som är 

relevant inför uppsatsen. 

Inom Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd 13 så skrevs inte mötesprotokoll enbart för det 

egna arbetareförbundet utan det skrevs tillsammans med flera andra representanter från andra 

                                                           
28 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. 
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arbetareförbund som i helhet bildade en strejkstyrelse där de fattade beslut, diskuterade och 

rapporterade om händelser för att sedan bokföra det i mötesprotokollen. Karlstads 

arbetarekommun skrev också mötesprotokoll under en senare tid år 1910 gällande medlemmar 

som lämnade den fackliga organisationen i Karlstad som en följd av 1909 års storstrejk. På 

grund av att mötesprotokollen dokumenterar beslut, diskussioner och information om 

medlemsantal så är det ett starkt tecken på att källmaterialet är väldigt trovärdigt. 

Strejkstyrelsen var aktiv redan från strejkens början från den 4:e augusti fram till 5:e augusti 

där de arbetade för att till exempel uppmuntra arbetare till att delta i strejkandet, arrangera 

blockad samt bojkott och upprätthålla en form av ordning medan strejken pågick. Ett stort 

antal arbetareförbundet arbetade tillsammans under strejken där arbetareförbund valde att gå 

med i strejken under dess gång. 

Mötesprotokollen från arbetareförbund i Karlstad har många styrkor och svagheter. 

Mötesprotokollen ger läsaren möjlighet till att få en inblick i de beslut, diskussioner och 

uttalanden som fattades under mötena och möjlighet till att tolka vad medlemmarna sa medan 

mötena pågick, men samtidigt bör läsaren vara väl medveten att mötesprotokollet är starkt 

vinklat från arbetareförbundens perspektiv och medan det ger inblick i arbetareförbundens syn 

på till exempel borgare samt arbetareförbundens diskussioner och beslut så visar det att 

mötesprotokollen har skrivits under tydliga partiska tendenser. I övrigt är innehållet i 

mötesprotokollet väldigt detaljerat och ger detaljerad information om de beslut, uttalanden 

och diskussioner som skedde under strejken. Karlstads arbetarekommuns mötesprotokoll är 

mindre partisk i och förmedlar bara information direkt om medlemsantalet som kraftigt sjönk.  

Metoden som har använts under arbetet har varit en kvalitativ metod, d.v.s. tolkande.  

Källmaterialet har tolkats utifrån frågeställningarna som utgångspunkt där det som är relevant 

för att besvara dem har lyfts fram och tolkats under undersökning- och diskussionsdelarna i 

uppsatsen. Urvalet av källmaterialet har skett genom att använda material som är relevant för 

uppsatsens ämne vilket är 1909 års storstrejk i Karlstad. Materialet är från arbetareförbund 

som skrev mötesprotokoll gemensamt och dessutom material från Karlstads arbetarekommun. 

Materialet har studerats genom att söka och lyfta fram information från källmaterialet om hur 

arbetareförbunden får och dessutom förlorar makt samt hur klass- och fackidentiteten såg ut 

under strejken. Den relevanta informationen tolkas därefter under undersöknings- och 

diskussionsdelarna utifrån teorierna om maktförhållanden och facklig identitet samt 

klassidentitet. I källmaterialet kan man identifiera maktförhållandena genom att lyfta fram hur 

diverse makt och maktresurser förändras under strejkens gång för Karlstads arbetareförbund 
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och hur de tillkom. Gällande den fackliga identiteten och klassidentiteten har metoden använts 

för att tolka information om till exempel arbetareförbunden avgränsade sig gentemot övriga 

grupper.29   

1.6 Begrepp 
På grund av att det valda ämnet kommer att använda viktiga begrepp som är relevanta för 

uppsatsen som berör arbetsmarknadskonflikter så kommer ett flertal begrepp förklaras och 

förtydligas. 

Strejk är ett begrepp som innebär att arbetsinställelse genomförs av beslutande från 

organisationer med syfte att få arbetsgivare att förbättra arbetsvillkoren eller förhindra att de 

försämras. Storstrejk, även kallat för generalstrejk, är en landsomfattande och allmän 

arbetsnedläggelse som även kan ha till syfte att vara ett påtryckningsmedel på 

utomparlamentariskt plan. Uppsatsen kommer att växla mellan begreppen storstrejk och 

strejk, men det kommer alltid att syfta på storstrejken som skedde år 1909.30 

Lockout är nästa begrepp som är väldigt relevant i denna uppsats och som läsaren bör vara 

medveten om. Lockout innebär att arbetsgivare eller arbetsgivarsammanslutningar stänger ute 

arbetare från arbete. Beroende på kontexten så kan organiserade arbetare drabbas om de inte 

utgör en alltför stor procentuell andel av arbetarna. Om organisationsprocenter däremot är hög 

bland arbetarna så drabbas en hel arbetsplats där de oorganiserade inte kan göra så att driften 

fortgår. Begreppet lockout kommer även att kallas för storlockout i uppsatsen.31 

Blockad är det tredje relevanta begreppet som läsaren bör vara medveten om. Blockad är ett 

begrepp som innebär en åtgärd som främst används i samband med lockout eller strejker där 

arbetsgivaren avstängs från arbetskraft eller blir hindrad från att skaffa material.32  

Det finns ett fjärde och sista relevant begrepp som dessutom är nära relaterat till blockad som 

kallas för bojkott. Begreppet bojkott är delvis en form av synonym till blockad och används i 

kontexter där avstånd tas från företagares och strejkbrytares framställda tjänster samt varor 

när det är i tvist med arbetstagarna. Begreppet bojkott kommer att användas i uppsatsen vid 

vissa tillfällen.33  

                                                           
29 Ågren & Florén, s. 55 (2006). Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt. 
30 Wolf, Lars (1975), s. 10. 
31 Wolf, Lars (1975), s. 11. 
32 Wolf, Lars (1975), s. 11. 
33 Wolf, Lars (1975), s. 11. 
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2.0 Undersökningsdel 

 

2.1 Bakgrund 
 

Under våren och försommaren 1909 hade det varit flera konflikter innan storstrejken började 

där det förekom stridigheter angående löner, föreningsrätten och arbetsförhållanden. Innan 

storstrejken började hade SAF lockoutat 5 700 av de 7 000 fackanslutna medlemmarna hos 

LO. SAF förklarade att det även skulle läggas fram krav på allmän lockout som skulle 

proklameras för järnbruk, sågverk, träsliperier och textilarbetare där åtminstone 80 000 

arbetare skulle från deras arbetsplatser bli utestängda. LO beslöt att besvara SAF:s lockout 

med en allmän storstrejk från och med den 4:e augusti år 1909 och det är det datumet som 

även undersökningen börjar på.34    

2.2 Undersökning 

                                   

I undersökningen så kommer de viktigaste besluten under mötena lyftas fram. Besluten 

kommer vara grunden för undersökningen om facklig identitet tillsammans med 

maktförhållanden där undersökningens innehåll kommer att diskuteras på del 3 av uppsatsen, 

d.v.s.  diskussion och slutsatser. Undersökningen kommer gå i kronologisk ordning från 4:e 

augusti fram till 5:e september. 

4:e augusti: det första mötet (onsdag) 

Det första mötet inträffade den 4:e augusti år 1909 där representanter från flera 

arbetareförbund deltog och samlades. De individerna representerade arbetareförbunden för 

sågverksarbetare, bokbindare, skräddare, murare, målare, byggarbetare, bagare, järn- och 

metallarbetare och fabriksarbetare tillsammans med många andra representanter för 

arbetareförbund.35 

Under mötet så valdes Anders Norsell till att vara ordförande under strejkstyrelsens möten.36 

                                                           
34 Ekdahl & Olsson (2002), s. 40. 
35 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 4/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
36 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 4/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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Styrelsen beslutade under mötet att sammanträde ska inträffa varje dag klockan 11 på 

förmiddagen. Det enda undantaget var nästa möte, d.v.s. 5:e augusti, där sammanträdet istället 

skulle inträffa klockan 5 på eftermiddagen. 37 

5:e augusti: det andra mötet (torsdag) 

Den 5:e augusti inträffade nästa möte där Anders Norsell öppnade mötet som sedan gick över 

till att förmedla en rapport.38 

Rapporten var att en kolbåt hade lossats vid en hamn och det beslöts att det skulle genomföras 

ett försök till att nå en konversation med dess besättning efter att arbetet var över. Det 

nämndes under mötet att ångbåten Dianas besättning hade nått land, men de behövde 

fortfarande hjälp för att ta sig hem. Frågan bordlades under mötet.39 Om de lyckades övertala 

besättningen kunde de få viktiga maktresurser i form av arbetsnedläggelse.  

Ordförande Norsell nämnde att det fanns en mjölkbåt som väntade och begärde att använda 

det egna folket till att lossa båten, men utan avseende så lämnades frågan.40 

Medan mötet pågick beslöts dessutom att strejkstyrelsen skulle ingå till Nya och Jonsson 

åkerier under begäran att de skulle ställa in arbetet vilket kunde skapa maktresurs medan 

strejken pågick samt att bjuda in åkeriarbetarna till möte klockan halv 9 på lördag kväll.41 

I övrigt så beslutades det under mötet att tobaksarbetarna skulle genomföra nedläggande av 

arbetet och därefter avslutades mötet.42 

6:e augusti: det tredje mötet (fredag) 

Den 6:e augusti år 1909 var strejkstyrelsens tredje möte där ett arbetareförbund hade gett ett 

erbjudande till styrelsen. Textilarbetareförbundet erbjöd sig att sköta servering i utbyte mot 

                                                           
37 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 4/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
38 Paragraf 1 och 3, protokoll fört över mötet den 5/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 
13 KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
39 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 5/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
40 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 5/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
41 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 5/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
42 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 5/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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utflykt. Strejkstyrelsen var tacksamma över erbjudandet och beslöt att anordna utflykten på en 

måndag. Samlingen skulle ske på Hagatorget klockan 10 på förmiddagen.43  

När det tidigare nämnda ärendet hanterades så gick strejkstyrelsen över till nästa del av mötet. 

Strejkstyrelsen hade tidigare beslutat under 5:e augustis strejkmöte att försöka övertala en 

kolbåts besättning att ej lossa båten.44 Det rapporterades att försöket till att övertala 

besättningen inte lyckades och en potentiellt viktig maktresurs gick förlorad som ett resultat.45 

Avslutningsvis under 6:e augustis möte så beslöt och uttalade sig strejkstyrelsen om att vid 

alla arbetsplatser som var berörda av strejken så skulle blockad skapas, d.v.s. en åtgärd som 

används där arbetsgivaren hindras från att skaffa material eller stängs av från arbetskraft.46 

7:e augusti: det fjärde mötet (lördag) 

Under 7:e augustis möte så beslöts att maskinister skulle förbjudas från att få köra fram så 

länge strejken varade.47  

Det rapporterades att vissa arbetare hade utfört installationsarbete och det beslöts att det skulle 

undersökas.48  

Det beslöts att en demonstration skulle anordnas på torsdag från stora torget där samlingen 

skulle ske klockan 14.45 för att sedan göra avmarsch till Mariebergsskogen klockan 15.00.49  

Under mötet rapporterades att en körning för Karlstads Bryggeriet som utfördes av en 

snickare och att Högman skulle meddela bryggmästaren att det skulle betraktas som 

strejkbryteri, ett tydligt exempel på formandet av facklig identitet och klassidentitet då 

                                                           
43 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 6/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
44 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 5/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
45 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 6/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland.  
46 Paragraf 8, protokoll fört över mötet den 6/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
47 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 7/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
48 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 7/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
49 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 7/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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bryggmästaren kunde bli utesluten från medlemskapet för att han skulle bli betraktad som 

strejkbrytare.50  

Det förmedlades även ett rykte om att hamnstyrelsen hade begärt att hamnområdena skulle 

vara fridlysta vilket ledde till att mötet beslöt att det skulle tas reda på om ryktet var sant.51  

Under mötets gång beslöts vissa förslag till ordningsregler för ordningsvakter som enligt 

mötet skulle vid till exempel hamnarna endast tjänstgöra från klockan 10.00 till 18.00 istället 

för att tjänstgöra så fort något arbete utfördes som i det tidigare systemet.52 

Vid den sista delen av mötet sades att strejkstyrelsen måste begära tillstånd från 

trädgårdsstyrelsen för användandet av Mariebergsskogen där det även föreslogs att om de 

skulle bli nekade tillåtelse så kunde de ta en alternativ väg som började vid stora torget för att 

sedan vid dess slut återvända till stora torget för att göra upplösningen på Hagatorget.53 

Avslutningsvis valde strejkstyrelsen att ta ledigt på söndagen och därefter avslutades mötet.54 

9:e augusti: det femte mötet (måndag) 

Vid mötets början bordlades en fråga om antalet deltagare från begäran av uppgift från 

landssekretariatet.55 

Ett konditori hade begärt att konditorn skulle få lyfta in bär för att i annat fall så skulle de bli 

förstörda och strejkstyrelsen beslöt att konditorn kunde göra det mot villkoret på ett 

veckouttag på 4 kr.56 Med det här agerandet så kan man se drag av maktresurs där det förs 

över från en nivå till en annan och gav strejkstyrelsen ytterligare ekonomiska maktresurser.  

Efter det ärendet förmedlades att vattenverkets arbetare hade förfrågat sig om de skulle 

genomföra arbete eller ej där strejkstyrelsen beslöt att de endast skulle arbeta till den grad att 

                                                           
50 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 7/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
51 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 7/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
52 Paragraf 8, protokoll fört över mötet den 7/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
53 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 7/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
54 Paragraf 11 och 12, protokoll fört över mötet den 7/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET 
AVD 13 KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
55 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 9/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
56 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 9/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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vattenverket kunde hållas igång.57 Strejkstyrelsen fick därav göra ett avvägande gällande 

deras makt över arbetet i vattenverket där beslutet att endast arbeta till absoluta minimumet 

för att hålla igång vattenverket visar att de fortfarande kunde utöva deras makt över verket. 

Det beslöts dessutom under mötet att nedläggande av arbete skulle ske på möte där folk skulle 

sammankallas på tisdagskväll klockan 9.00 och att talare skulle skaffas inför torsdagens 

demonstration om det var möjligt vilket gav strejkstyrelsen ytterligare makt och maktresurser 

i strejken i form av nedläggning av arbete.58 

Inför den kommande tisdagen på nästa vecka så beslöts att demonstration skulle anordnas 

klockan 11.00 på förmiddagen med samling på Hagatorget klockan 10.45 för att sedan 

avmarschera.59 

Av taxameterskuskarna kom en begäran av bolagets strejkstyrelse om att få genomföra 

inställning av körningen vilket godkändes av strejkstyrelsen och gav ytterligare makt åt de 

strejkande genom att förhindra att arbete utförs.60 

I övrigt så beslöts under mötet att alla arbetsplatser skulle blockeras samt att 

blockadmeddelande skulle utlämnas samt att tvättinrättningen och mjölkutkörare skulle 

nedlägga arbetet som en följd av strejkstyrelsens beslut vilket gav mer makt åt de strejkande 

genom att förhindra att arbete utförs och därav ha något att sätta emot arbetsgivarna.61 

10:e augusti: det sjätte mötet (tisdag) 

Under mötet beslöts att meddelande skulle lämnas till Svaret där Norsell fick uppgiften, 

Törnvall valdes till missionär och fackföreningarna fick i uppgift att utse försäljare.62 

                                                           
57 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 9/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
58 Paragraf 6 och 8, protokoll fört över mötet den 9/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 
13 KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
59 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 9/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
60 Paragraf 11, protokoll fört över mötet den 9/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
61 Paragraf 12 och 13, protokoll fört över mötet den 9/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET 
AVD 13 KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
62 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 10/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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Det beslöts av strejkstyrelsen om att hos sekretariatet skulle det anhållas om ett 

nödhjälpsbidrag på 500 kr vilket skulle bli en stor maktresurs i den senare delen av 

storstrejken.63 

På grund av de rådande förhållandena så beslöts att styrelsemedlemmarna skulle åläggas 

fullständig tystnadsplikt och dessutom beslöts att vid Skattkärns- och Arbets Tegelbruket samt 

Alstens kvarn skulle arbetare uppmanas till att nedlägga arbete vilket kunde ge utökad makt.64 

Avslutningsvis så beslöts att läskedrycksfabrikerna skulle uppmanas till att stoppa enligt 

beslut under mötet.65 

11:e augusti: det sjunde mötet (onsdag) 

Mötes inleddes med en dålig nyhet där det rapporterades om att bland bodkarlarna så hade det 

ej lyckats bilda förening vilket innebär att potentiellt viktig makt försvann.66 

Gällande transportering av gods så beslöts att det var acceptabelt att transportera gods under 

förhållandet att blockerat gods var exkluderat. Det beslöts att om frikort, d.v.s. kort som 

tillåter att ett visst arbete får utföras, missbrukas så ska det lämnas tillbaka omedelbart efter 

att arbetet är utfört vilket gjorde att de skapade regler för att upprätthålla och konsolidera 

makten.67 

Avslutningsvis under mötet så förmedlades att magistraten hade lämnat en skrivelse gällande 

vissa förkastningar och förändringar av strejkstyrelsens förslag på ordningsvakters regler där 

det också upplystes om att i skrivelsen att hamnens inre och yttre områden så skulle vissa 

områden vara fridlysta, d.v.s. att de ej skulle ta del av strejkandet, vilket kunde potentiellt 

göra att mycket makt gick förlorad. Under mötet beslöt strejkstyrelsen att ingå till magistraten 

i utbyte mot att fridlysningen skulle återkallas med en uppmaning. Blev styrelsen nekade 

deras uppmaning så skulle ordningsvakterna bli indragna och före klockan 10 på torsdag 

                                                           
63 Paragraf 8, protokoll fört över mötet den 10/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
64 Paragraf 9 och 10, protokoll fört över mötet den 10/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET 
AVD 13 KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
65 Paragraf 11, protokoll fört över mötet den 10/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
66 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 11/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
67 Paragraf 3 och 4, protokoll fört över mötet den 11/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET 
AVD 13 KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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eftermiddag så skulle svaret vara fordrat vilket gjorde att de försökte konsolidera och kämpa 

om att få makt i strejken.68 

12:e augusti: det åttonde mötet (torsdag) 

Mötet började med en begäran från en medlem från arbetsmannafackföreningen om att få 

cementera en källare hos handl. Engström, men medlemmens begäran avslogs och visade att 

de strejkande kunde utöva makt genom att neka att genomföra arbete åt arbetsgivare.69 

Under mötet så beslöts att Persson skulle hålla föredrag vid partidistriktets styrelse vid en 

demonstration.70 

Under mötet fick Frimodig och Nyberg i uppdrag att anskaffa anslagstavlor för meddelanden 

av sanningsenlig karaktär till allmänheten i syftet att ha någon motvikt mot borgarna som 

enligt strejkstyrelsen ansågs använda lögnhistorier.71 Strejkstyrelsens beslut var en klar 

gränsdragning mellan samhällsklasserna där borgare var exkluderade och ett exempel på 

facklig identitet samt klassidentitetens formning under strejken. 

Magistraten hade svarat på styrelsens skrivelse där det förmedlades att magistraten ej ville 

återkalla fridlysningen samt att de hade berättat för arbetarna att de skulle hålla sig lugna.72 

Strejkstyrelsen fattade beslutet att från klockan 2 i eftermiddag så skulle vakterna dras in och 

tills vidare blev förslag om ordningsvakters omläggning till strejkvakter avslaget som onödigt 

vilket visade att strejkstyrelsen försökte sätta press på magistraten i syfte att få tillbaka 

potentiell viktig makt.73 

13:e augusti: det nionde mötet (fredag) 

Mötet den 13:e augusti började med en rapport om att ett sågverksarbetareförbund hade 

bildats vid Skattkärn med över 20 medlemmar där en begäran kom från Skåre om att anordna 

ett möte där och strejkstyrelsen beslöt att alla tillgängliga skulle följa med Norsell till Skåre 

                                                           
68 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 11/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
69 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 12/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
70 Paragraf 8, protokoll fört över mötet den 12/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
71 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 12/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland.  
72 Paragraf 10, protokoll fört över mötet den 12/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
73 Paragraf 11, protokoll fört över mötet den 12/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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vilket gjorde att det potentiellt kunde etableras ytterligare makt och maktresurser till 

strejkstyrelsens förfogande.74 

Det rapporterades att Persson skulle delta på demonstration som anordnats på lördag 

eftermiddag med samling på Hagatorget klockan 2 för att sedan avmarschera till malmstorget 

där Persson skulle hålla föredrag.75 

Det kom också rapport om att en del åkeriarbetare hade valt att återgå till arbete och mötet 

beslöt att sätta upp meddelanden om blockad samt uppmana alla arbetare att hjälpa till med att 

organisera demonstration vilket kunde förstärka i strejkarnas makt genom utökad blockering 

av arbete och maktresurser i form av humankapital.76 

Avslutningsvis så rapporterades under mötet att arbete fortfarande pågick hos 

svagdricksbryggeriet och därefter överlämnades ordet till bryggeriarbetare.77 

14:e augusti: det tionde mötet (lördag) 

Den 14:e augustis möte började med att Norsell rapporterade att i Skåre så hade en förening ej 

kunnat bildas vilket innebar att potentiellt värdefulla makt och maktresurser förlorades som en 

följd.78 

Under mötet så rapporterades att det hade inkommit från vattenarbetarb. Om att arbetsledarna 

blivit inkallade till möte gällande återupptagande av arbete. Arbetet skulle vara i form av 

anläggande av ett filter och de begärde att strejkstyrelsen skulle göra ett uttalande om vad de 

ska göra. Styrelsen beslöt att uttala sig emot upptagande av arbetet vilket även gällde 

gasledningsarbetare och övriga stadsarbetare där de kunde organisera så att så lite arbete 

skulle genomföras som möjligt för att kunna bibehålla utövandet av makt medan strejken 

pågick.79 

                                                           
74 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 13/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
75 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 13/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
76 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 13/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
77 Paragraf 10, protokoll fört över mötet den 13/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
78 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 14/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
79 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 14/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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Under mötet så gjordes en överföring av maktresurs i form av 10 kr till en guldlistarb. som 

blev beviljad pengarna.80 

Vid slutet av den 14:e augustis möte så förmedlades att under söndagen så skulle inget möte 

inträffa utan det var en fri dag som en följd av beslutande under mötet vilket innebar att nästa 

möte skedde den 16:e augusti.81 

16:e augusti: det elfte mötet (måndag) 

Vid mötets början hade magistratens begärande av uppgift om hur många som skulle delta i 

strejken bifallits.82 

Under mötets gång så inkom en förfrågan från Arvika tobaksarbetarb. om varför de skulle 

nedlägga arbetet medan tobaksarbetare från andra arbetareförbund ställde frågor gällande 

deltagande i storstrejken avslogs. Det beslöts att tobaksarbetarna skulle uppmuntras till att 

nedlägga arbetet samt att uppmuntra sekretariatet till att få tobaksarbetareförbundets styrelse 

till att ändra deras ställningstagande gällande storstrejken.83 

Efter det ärendet var över så förmedlades under mötet att sekretariatet hade anhållit med 400 

kr.84 Därefter blev arbetare från flera yrken beviljade understöd i form av pengar för att kunna 

få hjälp med ekonomin medan strejken pågick vilket gjorde att strejkstyrelsen kunde få dess 

medlemmar i nöd av understöd att kunna överleva under strejken där följden kan ha 

potentiellt blivit att flera stannade kvar under strejkens gång vilket gjorde att makten 

konsoliderades.85 

Det delades under mötets gång ut uppdrag om att tigga om potatis och sill för att sedan dela ut 

matvarorna till de i behov av mat vilket var en annan typ av maktresurs till strejkstyrelsen och 

dess medlemmars förfogande.86 

                                                           
80 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 14/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
81 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 14/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
82 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 16/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
83 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 16/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
84 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 16/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
85 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 16/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
86 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 16/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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Under mötets slut så rapporterades att rykten gällande återupptagande av arbete vid Orholmen 

var bara en lögn och därav kunde det nedlagda arbeta vid den arbetsplatsen fortsätta vara 

nedlagt vilket gjorde att den maktresursen upprätthölls.87 

17:e augusti: det tolfte mötet (tisdag) 

När mötet började så rapporterades att en mjölkhandl. vid namn Vahlberg lovade att skänka 

mjölk vilket var till de strejkandes förfogande och en resurs som gav näring till de i behov.88 

Understöd delades ut till de som var i behov av ekonomiskt stöd.89 Strejkstyrelsen beslöt 

under mötet att i framtiden skulle understödsfrågor endast behandlas på tisdagar där det enda 

undantaget var den dåvarande veckan.90 

18:e augusti: det trettonde mötet (onsdag) 

Under 18:e augustis möte så förmedlades att på grund av en annons i en tidning om 

återupptagande av arbete den 23:e augusti vid ylle- och mattfabrikerna så beslöts att alla 

textilarbetare skulle bjudas in på möte på fredag klockan 5 på eftermiddagen.91 Mötet kan 

potentiellt ha beslutats för att försöka uppmana textilarbetarna till att fortsätta lägga ned 

arbetet vilket skulle göra att makten kunde fortsätta upprätthållas eftersom i annat fall så 

skulle strejkdeltagarna och arbetareförbunden potentiellt förlora ett värdefullt vapen mot 

arbetsgivaren. 

Det förmedlades under mötet att borgerliga tidningar ville ha uppgifter, men strejkstyrelsen 

beslöt istället att ej lämna ut uppgifter.92 

Ytterligare understöd delades ut under mötet.93 Ett exempel är en åkeriarbetares hustru som 

blev beviljat ett understöd på 4 kronor.94 

                                                           
87 Paragraf 11, protokoll fört över mötet den 16/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
88 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 17/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
89 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 17/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
90 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 17/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
91 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 18/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
92 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 18/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
93 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 18/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
94 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 18/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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På lördagen den 21:e augusti så beslöt strejkstyrelsen att en demonstration skulle anordnas.95 

Demonstrationens samling skulle ske på Hagatorget vid tidpunkten klockan 3.45 på 

eftermiddagen.96 

19:e augusti: det fjortonde mötet (torsdag) 

Under mötet den 19:e augustis gång så delades understöd ut återigen till de som var i behov 

av ekonomiskt stöd medan andra blev nekade. Strejkstyrelsen fattade beslutet att bara de som 

var berörda av lockouten eller storstrejken skulle få ekonomiskt stöd medan de övriga var 

exkluderade vilket gjorde att styrelsen kunde spara och undvika att ge pengar till de som stod 

utanför den fackliga organisation och dess identitet samt spara pengar som maktresurs till de 

som är i behov av ekonomiskt stöd och undvika onödiga utgifter.97 

De inkomna pengarna för Svaret beslutades under mötet att bilda lånekassa där folk kunde 

låna under villkoret att de måste betala tillbaka när strejken är över. Fackföreningar fick 

ansvaret för de medlemmar som valde att låna från lånekassan. En individ med namnet 

Hassan skulle börja sin verksamhet på den 21:e augusti där lånedagarna sen blir torsdag varje 

vecka.98  

20:e augusti: det femtonde mötet (fredag) 

Arvika strejkutskott hade lämnat förfrågan om varför tobaksarb. skulle strejka vilket gjorde 

att strejkstyrelsen fattade beslutet att besvara frågan.99 Strejkstyrelsen kan ha potentiellt valt 

att svara frågan för att kunna säkerställa tobaksarbetarnas fortsatta deltagande i strejken och 

därav upprätthålla dem som makt och maktresurs i kampen mot arbetsgivaren. 

Maktresurs fortsatte spridas bland strejkdeltagarna under mötet där möbel- och instrumentarb. 

blev beviljade 14 kronor utifrån en undersökning som genomförts.100 

                                                           
95 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 18/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
96 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 18/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
97 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 19/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
98 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 19/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
99 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 20/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
100 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 20/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 



22 
 

Under mötet så ville en byggnadssnickare som hade uppställt som strejkbrytare förmedlat 

begäran om att få understöd, men blev nekad vilket gjorde att strejkstyrelsen undvek att ge ut 

pengar och därav dela med sig av dess maktresurser till en individ som inte var på deras sida i 

strejken.101 

21:e augusti: det sextonde mötet (lördag) 

Understöd beviljades återigen till de individerna i behov av stödet.102 

Det rapporterades ett rykte om att vid ett gasverk så hade tjära lastats ut. Lundman fick i 

uppgift att meddela arbetarna på gasverket att det inte är tillåtet att genomföra den typen av 

arbete.103 

Under mötet beslöts att föräldrar skulle uppmanas till att ej tillåta deras barn att börja på 

tryckerierna.104 

En fiskhandlare vid namn Ström erbjöd att skänka en låda strömming vilket uppskattades av 

strejkutskottet som tog emot erbjudandet med tacksamhet och var en resurs för de i behov av 

näring.105 

Under mötet hade det inkommit låneansökningar inkommit och alla blev godkända samt fick 

ta del av strejkstyrelsens ekonomiska maktresurs.106 

Ett möte är inte dokumenterat för den efterkommande dagen, en söndag, och därför har med 

stor sannolikhet ett möte ej inträffat på söndagen som i tidigare fall med söndagar och därför 

är nästa möte på måndagen den 23:e augusti. 

23:e augusti: det sjuttonde mötet (måndag) 

Under mötet blev lån beviljade till de som hade ansökt.107 

                                                           
101 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 20/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
102 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 21/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
103 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 21/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
104 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 21/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
105 Paragraf 12, protokoll fört över mötet den 21/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
106 Paragraf 13, protokoll fört över mötet den 21/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
107 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 23/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 



23 
 

Understöd blev beviljat till de behövande i nöd av ekonomiskt stöd.108 

Från Skoghall hade sågverksarbetare rapporterat att ett 15-tal arbetare hade börjat arbeta på 

Skoghall och strejkstyrelsen beslöt att ett så stort antal som möjligt skulle följa med klockan 4 

på eftermiddagen till Skoghall.109 Beslutet kan potentiellt ha gjorts för att uppmuntra arbetare 

till att fortsätta nedlägga arbetet eftersom det i annat fall skulle innebära att strejkdeltagarnas 

strejkvapen kunde försvagas. 

Strejkstyrelsen beslöt under mötet att familjeförsörjare som får understöd dessutom skulle 

beviljas matvaror och det anslogs om 300 kronor till inköp vilket var en ekonomisk 

maktresurs.110 

24:e augusti: det artonde mötet (tisdag) 

Under mötet den 24:e augusti så rapporterades att av 17 stycken individer så hade en sektion 

av Hamnarb. fackföreningen bildats. Under mötet hade Svensson Levins lag ej deltagit, men i 

ett agerande som var i strid med beslutet så hade de återupptagit arbete. Strejkstyrelsen beslöt 

att till hamnarb. så skulle det ske en uppmaning om att tillse så att de organiserade ej skulle få 

lida för de organiserade. Styrelsen beslutade att från Svensson Levins lag så skulle bidrag ej 

tas emot.111 

Avslutningsvis under mötet så blev understöd utdelat till individer från olika yrkesgrupper 

som bokbindare, textilarbetare, sågverksarbetare, åkeriarbetare och många andra 

yrkesgrupper.112 

25:e augusti: det nittonde mötet (onsdag) 

Vid frågan om utdelandet av understödet så beslöts i slutändan att det tidigare beslutet skulle 

fasthållas om att understöd endast ska behandlas på tisdagar.113 

                                                           
108 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 23/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
109 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 23/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
110 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 23/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
111 Paragraf 2, protokoll fört över mötet den 24/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
112 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 24/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
113 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 25/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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Det beslöts vid mötets slut att det ej fick förekomma små anmälningslappar samt att varje 

förening ska föra matviket där syftet är potentiellt att ge näring till de i behov.114  

26:e augusti: det tjugonde mötet (torsdag) 

Antalet medlemmar i organisationerna hade ökat med 291 medlemmar.115 

En hanlare vid namn Simonsky erbjöd 20 kr i utbyte mot att hans affär ej kommer 

bojkottas.116 

Under mötet beslöts att för familjer så var gränsen mellan stor och liten familj 5 personer där 

även stora familjer skulle bli tilldelade sill och potatis samt att ensamma kvinnor och yngre 

män ej skulle få matvaror. Beräkningsgrunden för understödtaganden skulle vara antalet 

familjemedlemmar och ytterligare information om deras familjedeltagares deltagande i 

strejken samt deras fack skulle rapporteras.117 

Understöd och lån delades ut under mötet till behövande.118 

27:e augusti: det tjugoförsta mötet (fredag) 

Det rapporterades att arbetet skulle tas upp igen vid bröderna Svenssons möbelfabrik den 30:e 

augusti och Norsell tillsammans med Frimodig blev tillsatta att hålla tal vid möbelfabriken.119 

En byggmästares begäran om att få återupptaga arbetet vid Färjestad blev avslaget av 

strejkstyrelsen.120 

28:e augusti: det tjugoandra mötet (lördag) 

17 stycken målare blev beviljade understöd medan en tobaksarbetare fick 4 kr beviljat i lån.121 

                                                           
114 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 25/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
115 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 26/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
116 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 26/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
117 Paragraf 8, protokoll fört över mötet den 26/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
118 Paragraf 9 och 10, protokoll fört över mötet den 26/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET 
AVD 13 KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
119 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 27/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
120 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 27/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
121 Paragraf 7 och 12, protokoll fört över mötet den 28/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET 
AVD 13 KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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Individer som hade beslutat att skänka mjölk beslöt att Vahlberg skulle skänka mjölken 

kollektivt och samlat.122 

Det inträffade inget möte på den följande dagen, d.v.s. söndagen den 29:e augusti, utan nästa 

möte skedde den 30:e augusti på en måndag. 

30:e augusti: det tjugotredje mötet (måndag) 

Fyra arbetare blev beviljade understöd och uppmuntrades till att ansluta sig till 

organisationer.123  

I en röstning bland stadens arbetare med resultatet 17 röster mot 6 så beslöt de att ej återgå till 

arbete.124 

Bryggeriarbetare hade haft mötes rapporterades under mötet där det hade beslutats att de 

skulle fortsätta med striden.125 

31:e augusti: det tjugofjärde mötet (tisdag) 

Under mötet så blev arbetare från flera olika yrkesgrupper beviljade understöd för att få hjälp 

med ekonomin.126 

Under mötet beslöts att hemställa till sekretariatet om att öka understödet med 2 kr för given 

person och 1 kr för ogiven person.127 

1:e september: det tjugofemte mötet (onsdag) 

Under mötet rapporterades att vid Walfrid Svemssons möbelfabrik så fanns 20 stycken 

strejkbrytare. De 6 fackligt organiserade arbetarna begärde att få återgå till arbetet på grund av 

att de ej skulle ha någon styr betydelse, men strejkstyrelsen beslöt istället att ej tillåta dem att 

återgå till arbete.128 

                                                           
122 Paragraf 8, protokoll fört över mötet den 28/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
123 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 30/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
124 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 30/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
125 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 30/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
126 Paragraf 8, protokoll fört över mötet den 31/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
127 Paragraf 11, protokoll fört över mötet den 31/8 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
128 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 1/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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Ekonomiskt understöd delades ut till en lådesarbetare som fick ett understöd på totalt 10 kr.129 

Det rapporterades om att vattenledningsarbetare hade åter börjat med arbete och individerna 

Hallén, Törnvall och Backman valdes till att samtala med arbetarna.130 

2: a september: det tjugosjätte mötet (torsdag) 

En kakelugnsmakare vid namn Johansson ville få uppta arbetet igen tillsammans med en 

formare och en hjälpare, men strejkstyrelsen avslog begäran.131  

Norsell förde fram viktigheten med att ej lämna understöd till de som var oorganiserade som 

har fått eller får understöd av verkstadskontakt.132 

3:e september: det tjugosjunde mötet (fredag) 

Understödet sänktes under mötet. Den begärda summan till understöd som erhölls hade sänkts 

från 7 000 kr till 4 500 kr och strejkstyrelsen beslöt att minska understödet per person med 1 

kr.133 

Det beslöts under mötet att renhållningsverkets arbetare skulle uppmuntras till att nedlägga 

arbetet för att fortare få slut på striden vilket kan vara ett tecken på att strejkstyrelsen var 

potentiellt desperata av att få tillgång till makt.134 

4:e september: det tjugoåttonde mötet (lördag) 

En sågverksarbetare samt en järnvägsarbetare blev beviljad understöd.135 

Under mötet så kom en stor annonsering från sekretariatet. Sekretariatet hade bekräftat 

uppgifterna gällande avblåsning av strejken med undantag för de arbetsplatser som tillhörde 

Sv. arbetsgivareföreningar.136  

                                                           
129 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 1/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
130 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 1/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
131 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 2/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
132 Paragraf 10, protokoll fört över mötet den 2/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
133 Paragraf 10, protokoll fört över mötet den 3/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
134 Paragraf 11, protokoll fört över mötet den 3/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
135 Paragraf 3, protokoll fört över mötet den 4/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
136 Paragraf 8, protokoll fört över mötet den 4/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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Det beslöts under mötet att ett möte skulle hållas på den 4:e septembers kväll klockan 8.00 där 

villkoren för återupptagande av arbete, bojkott av borgare, val av revisorer för strejkutskottets 

räkenskaper och frågan om partitidning skulle diskuteras under mötet.137 Valet att bojkotta 

borgarna kollektivt var ett tydligt tecken på hur arbetareförbunden förhöll sig till bojkott och 

gav maktresurser till Karlstads arbetareförbund.    

5:e september: det tjugonionde och sista mötet (söndag)  

En textilarbetare begärde understöd på grund av att hon var ekonomiskt utblottad och blev 

beviljad 3 kr av strejkstyrelsen.138 

Det beslöts av strejkstyrelsen att senast den 11:e september skulle alla bidragslistor vara 

inlämnade tillsammans med protokollsutdrag före lånekassor och kvitteringslistor.139   

En bryggeriarbetare frågade under mötet om hur en drickkörare vid Svagdricksbryggeriet 

kunde blockeras och strejkstyrelsen framförde att individen skulle behandlas som alla andra 

strejkbrytare.140   

Viktiga noteringar om undersökningen inför diskussionen 
- Hur avgränsade arbetareförbunden sig mot icke-medlemmar och strejkbrytare 

under storstrejken år 1909? 

De individer som var med i den politiska organisationen är ett tydligt exempel på hur synen 

potentiellt ändrades med tiden.141 

Under mötet på 23:e januari år 1910 lästes styrelsens årsberättelser upp för Karlstads 

arbetarekommun där storstrejkens effekt kunde synas hos de politiskt anslutna 

medlemmarna.142  När årsberättelserna lästes upp så förmedlades information om att de stora 

striderna som hade utkämpats inom området av facklig karaktär hade en omfattande effekt på 

                                                           
137 Paragraf 9, protokoll fört över mötet den 4/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
138 Paragraf 5, protokoll fört över mötet den 5/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
139 Paragraf 6, protokoll fört över mötet den 5/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
140 Paragraf 7, protokoll fört över mötet den 5/9 år 1909. SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 
KARLSTAD A 2:2. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
141 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 23/1 år 1910. KARLSTADS ARBETAREKOMMUN KARLSTAD: Års- och 
medlemsmötesprotokoll 1908–1918 A Ia: 3. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
142 Paragraf 3 och 4, protokoll fört över mötet den 23/1 år 1910. KARLSTADS ARBETAREKOMMUN KARLSTAD: 
Års- och medlemsmötesprotokoll 1908–1918 A Ia: 3. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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deras politiska organisationer.143 Arbetarekommunens medlemsantal hade minskat avsevärt 

som en följd av storstrejken där medlemsantalet vid slutet av året hade sjunkit till den grad att 

uppskattningsvis 600 medlemmar återstod i tio olika föreningar (det exakta antalet 

medlemmar innan massvis av medlemmar lämnade föreningarna nämndes inte i 

källmaterialet).144 

Det sjunkande medlemsantalet kan vara ett tecken på att synen på 1909 års storstrejk bland de 

politiskt anslutna medlemmarna kan ha blivit negativ även under den period som strejken 

pågick. Medlemmarnas val att lämna de politiska organisationerna trots att de hade deltagit 

under striderna på det fackliga området tidigare visar att synen på strejken ändrades till att bli 

så negativ till den grad att de att valde frivilligt lämna organisationerna.145 

Under 1909 års storstrejk så bildades facklig identitet och klassidentitet under strejkens gång, 

men det skulle inte bara vara positivt utan istället så skulle identifikationen hos arbetarna och 

de fackligt anslutna försämras under strejkens gång. 

Arbetareförbunden ansåg att borgarna använde lögnhistorier och försökte motarbeta det med 

hjälp av anslagstavlor för att folket skulle få höra sanningen. 

Under strejken så formades facklig identitet för att sedan vid dess slut förändras till den grad 

att den fackliga identiteten bland de som var anslutna till politiska organisationer blev så 

negativ angående storstrejken att många valde att lämna organisationerna.  

Under strejkens gång skapades en bild av facklig identitet med inkludering och exkludering 

där de som blev beviljade understöd respektive nekades understöd är ett tydligt exempel på 

hur facklig identitet formades. Om en individ eller flera individer sökte understöd så blev de 

beviljade det under förhållandet att de var fackligt anslutna. Om de involverade parterna som 

sökte understöd istället inte var fackligt organiserade eller hade begått strejkbryteri så fick de 

inget understöd överhuvudtaget vilket var både en gränsdragning och ett exempel på att 

endast de som tillhör den fackliga identiteten kunde få ta del av deras resurser. Ett annat 

exempel på formandet av facklig identitet är hur vissa handlare blev bojkottade medan andra 

som till exempel gav stöd till Karlstads strejkstyrelse blev behandlade på ett helt annat sätt 

                                                           
143 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 23/1 år 1910. KARLSTADS ARBETAREKOMMUN KARLSTAD: Års- och 
medlemsmötesprotokoll 1908–1918 A Ia: 3. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
144 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 23/1 år 1910. KARLSTADS ARBETAREKOMMUN KARLSTAD: Års- och 
medlemsmötesprotokoll 1908–1918 A Ia: 3. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
145 Paragraf 4, protokoll fört över mötet den 23/1 år 1910. KARLSTADS ARBETAREKOMMUN KARLSTAD: Års- och 
medlemsmötesprotokoll 1908–1918 A Ia: 3. Föreningsarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland. 
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eftersom de stod på fackets sida under striden och erbjöd stöd vilket gjorde att de kunde bli en 

del av den fackliga identiteten. 

Det uppstod dock svårigheter med att få arbetare att vilja tillhöra den fackliga identiteten 

under strejkens gång. Besättningsmän som arbetade på ett fartyg var inte övertygade av 

strejkstyrelsens försök till att få dem att nedlägga arbetet utan fortsatte arbeta. Situationen 

försämrades senare när magistraten hade beslutat att fridlysa vissa delar av hamnområdena 

från strejken vilket var en nackdel som inte var till strejkstyrelsens fördel. Det finns andra 

exempel på hur det uppstod problem med att få arbetare att vilja tillhöra den fackliga 

identiteten där exempelvis tobaksarbetare var tveksamma inför varför de skulle nedlägga 

arbetet samt hade en hel del frågor gällande deltagande i strejken vilket var ett tecken på att 

det existerade problem med att få arbetare att vilja bli en del av den fackliga identiteten. 

Under strejkens gång fanns det till och med vissa arbetareförbund och arbetare som ställde 

frågor om de kunde få återuppta arbete, men i majoriteten av fallen så blev de nekade tillåtelse 

av strejkstyrelsen där det i vissa fall påpekades att om de skulle genomföra arbete så skulle 

det betraktas som strejkbryteri där de var exkluderade från gemenskapen samt nekade 

ekonomiskt understöd vilket inträffade under storstrejken. 

 

- Hur förhöll sig arbetareförbunden till arbetsnedläggelser, blockader, bojkott och 

understöd samt lånekassor under strejken? 

Karlstads arbetareförbund hade maktresurser som gjorde att de kunde utöva makt under 

strejken, men det fanns många problem under strejkens genomförande.  

Arbetareförbunden i Karlstad kunde nedlägga arbetet på flera arbetsplatser där arbetarna var 

villiga, till exempel den 9:e augusti där bolagets strejkstyrelse hos taxameterskuskarna 

begäran om att ställa in körningen innebar att strejkstyrelsen kunde nedlägga arbetet och 

utöva makt under storstrejken.  

Arbetareförbunden förhöll sig till blockader genom att applicera det på alla arbetsplatser som 

berördes av strejken vilket ledde till att arbetareförbunden kunde utöva makt under strejken 

genom att till exempel åkeriarbetare nedlagde arbetet under strejken. Endast gods som var 

icke-blockerat tilläts att transporteras medan det blockerade godset nekades transporteringen. 

Under strejken förhöll sig Karlstads arbetareförbund till bojkott genom att till exempel ej 

bojkotta en handlare vid namn Simonsky på grund av att Simonsky erbjöd en viktig 
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maktresurs i form av 20 kr i utbyte mot att hans affär ej skulle bojkottas. Jämförelsevis så 

hade arbetareförbunden beslutat att borgare skulle kollektivt bojkottas vilket var ett tecken på 

vilka delar av samhället som skulle bojkottas under strejken samt maktresurs i form av bojkott 

som gav arbetareförbunden makt under strejken.  

Pengarna som hade inkommit för Svaret beslöts under 19:e augusti av strejkstyrelsen att skapa 

lånekassa av vilket gav Karlstads arbetareförbund maktresurser i form av ekonomiskt stöd. 

Det ekonomiska understödet stödet delades ut till de som deltog i strejken och i nöd av stöd 

med ekonomin, men de som var utanför den fackliga organisationen eller till exempel borgare 

och strejkbrytare blev nekade det ekonomiska understödet för att spara på de ekonomiska 

resurserna. De som ville låna pengar blev tvungna att betala tillbaka när strejken var över.  

Under storstrejken så existerade många problem med att bilda maktresurser och vissa 

minskade under dess gång.  

Det ekonomiska understödet blev hårt drabbad under storstrejken. Strejkstyrelsens begärda 

summa som skulle användas till understöd på 7 000 kr sänktes till 4 500 kr vilket är ett tecken 

på att det uppstod problem med ekonomiska resurser under strejkens gång. Strejkstyrelsen 

beslöt att kollektivt minska understödet för alla som hade beviljats med 1 kr vilket visade att 

trots det stora bakslaget i form av minskning gällande begäran av understöd till de i nöd så 

kunde strejkstyrelsen kunde skapa kompromisser, men de som fick understöd fick fortfarande 

försämrad ekonomi som följd. Som en följd av 1909 års storstrejk hade många strejkkassor 

utarmats och tydliga tecken av det kan ses i den försämrade ekonomin hos Karlstads 

arbetareförbund under strejken.   

Organisering med att få arbetare att nedlägga var drabbat av flera motsättningar. Bodkarlar 

lyckades till exempel inte bilda fackförening vilket blev ett bakslag för den fackliga 

organisationen, arbetare ombord på fartyg vägrade att nedlägga arbetet vilket försvagade 

Karlstads arbetareförbunds maktresurser under strejken. Magistraten försvagade dessutom 

arbetareförbundens maktresurser genom att fridlysa delar av hamnområdena under strejken 

vilket gjorde att potentiellt väldigt viktiga maktresurser gick förlorade som ett resultat. Arvika 

tobaksarbetare ställde frågor om varför de skulle lägga ned arbetet och tobaksarbetare 

undrade om de skulle delta eller ej i strejken vilket visade att det var blandade åsikter gällande 

att nedlägga arbetet där det fanns grupper som var emot det. Vissa arbetare och 

arbetareförbund valde till och med att återuppta arbetet under strejkens gång vilket försvårade 
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arbetet med att organisera nedläggandet av arbetet och därav bidrog till att minska 

maktresurserna för Karlstads arbetareförbund.  

3.0 Slutdiskussion 
Under diskussions- och slutsatsdelen kommer resultatet av undersökningen att diskuteras 

genom att kopplas till den tidigare forskningen och teorierna. 

- Hur avgränsade arbetareförbunden sig mot icke-medlemmar och strejkbrytare 

under storstrejken år 1909? 

Gällande den fackliga identiteten och klassidentiteten under storstrejken bland Karlstads 

arbetareförbund blev till exempel de som deltog i strejken beviljade understöd och lån från 

lånekassor. De som var utanför den fackliga organisationen samt strejkbrytare och borgare 

blev exkluderade och avgränsade där strejkbrytare och icke-medlemmar blev nekade 

ekonomiskt understöd då det endast var för medlemmar som deltog i strejken.  

Arbetareförbund avgränsade sig starkt mot borgare och behandlade dem som fiender under 

strejken. Borgare ansågs använda lögnhistorier enligt arbetareförbunden som till och med 

anskaffade anslagstavlor för att vanligt folk skulle få höra det som ansågs vara sanningen. 

Gränsdragningen mot borgarna var ett klart exempel på bildandet av fack- och klassidentitet 

under 1909 års storstrejk och som dessutom faller in med teorin om att medlemskapet i 

facklig identitet är byggt på en avgränsning där de egna medlemmarna är inkluderade medan 

alla andra är avgränsade från medlemskapet.146     

Det fanns arbetare, föreningar och arbetareförbund som var villiga att nedlägga arbetet, men 

samtidigt fanns det grupper som var av annan mening och vägrade att lägga ned arbetet. I 

flera fall återgick till och med arbetare återigen till arbetet vilket försvagade arbetareförbunds 

förmåga att utöva makt under strejken. Vissa arbetare och arbetareförbund var dessutom 

tveksamma inför att delta i strejkandet och ställde istället frågor om varför arbetet skulle 

nedläggas. Detta innebar inte bara att värdefulla maktresurser gick förlorade utan visade att 

den fackliga identiteten hade försvagats. Arbetare som tidigare hade varit en del av de som 

strejkade beslutade istället att återgå till arbetet vilket visar att identifikationen med den 

fackliga identiteten försvagades. En viktig faktor kan ha varit den ekonomiska situationen vid 

tillfället. Vid strejken hade många arbetareförbund nästan slut på pengar, men situationen var 

inte lika illa bland Karlstads arbetareförbund som åtminstone inledningsvis hade ekonomiska 
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resurser till medlemmarnas användning. Senare under strejkens skeende så minskade dock 

den maktresursen och kan potentiellt ha gjort att arbetare gjorde valet att återuppta arbete igen 

för att tjäna pengar för att kunna överleva.147  

Det minskade medlemsantalet bland tio olika föreningar hos Karlstads arbetarekommun 

visade också att strejkens följd hade lämnat ett tydligt negativt avtryck hos den fackliga 

anslutningen. De tidigare fackanslutna medlemmars accepterande syn av facklig tillhörighet 

ändrades till en negativ synvinkel där folk beslöt att lämna organisationerna. 

- Hur förhöll sig arbetareförbunden till arbetsnedläggelser, blockader, bojkott och 

understöd samt lånekassor under strejken? 

Under storstrejken så kunde Karlstads arbetareförbund få arbetare, föreningar och 

arbetareförbund att nedlägga arbetet, men samtidigt blev deras genomförande av strejken 

försvårat under dess gång. Karlstads arbetareförbund förhöll sig dock till bojkott, blockad, 

arbetsnedläggelser samt lånekassor och understöd under strejken på flera sätt.  

Många grupper valde att nedlägga arbete som till exempel arbetare på vattenverk, åkerier och 

tobaksproducerande fabriker. Magistraten försämrade situationen och försvagade 

arbetareförbundens maktresurser genom att fridlysa hamnområden. Borgare bojkottades 

kollektivt som grupp medan handlare som till exempel Simonsky blev ej bojkottad på grund 

av att individen ställde upp med ekonomiska resurser som även var en maktresurs som var 20 

kr i utbyte mot att ej bojkottas. Gällande blockad så arrangerades blockad vid alla berörda 

arbetsplatser samt att blockerat gods ej transporterades medan icke-blockerat beviljades 

transportering. Som tidigare nämnt under uppsatsens teoridel så är makt och maktresurser 

väldigt viktiga för att vinna en strejk.  Utifrån det kan en slutsats dras om att bristande eller 

stor avsaknad av maktresurser kan leda till en strejks misslyckande och det finns flera 

exempel på hur det inträffade under storstrejken.148  

Understöd och lånekassor fanns endast för förfogande till de som deltog i strejken medan 

övriga grupper, till exempel borgare och strejkbrytare, blev nekade arbetareförbundens 

resurser. Situationen försämrades dock och det begärda understödet till arbetarna på 7 000 kr 

sänktes istället till 4 500 kr vilket försämrade ekonomin kraftigt trots strejkstyrelsens 

kompromisser med att sänka understödet med 1 kr per person. Under strejkens gång hade 

SAF haft överlägsna ekonomiska resurser som LO ej kunde mäta sig med där SAF kunde 

                                                           
147 Schiller, Bernt (1967), s. 234. 
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försörja dess egna medlemmar mycket bättre än fackförbunden som nästan hade slut på 

pengar i jämförelse med SAF:s miljontals kronor som fanns tillgängligt och var ett exempel 

på hur en strejk kan misslyckas som ett resultat av maktförhållanden.149  

Uppsatsen har dessutom bidragit med information gällande hur maktförhållanden utifrån flera 

motsättningar som till exempel problem med att organisera arbetsnedläggelse och bristande 

ekonomiska resurser kan leda till en strejks misslyckande som ett resultat av avsaknad av 

makt under strejken.150 Utifrån den tidigare forskningen så framstår det som att mer eller 

mindre alla arbetareförbund hade dålig ekonomi redan från början, men verkligheten är 

mycket mer nyanserad där arbetareförbundens ekonomiska situation förändrades under 

strejkens gång istället för att vara statisk och linjär vilket är något som läsare kan tro om de 

enbart läser vissa böcker om 1909 års storstrejk medan denna uppsats visar att situationen 

ändrades under strejken inom ekonomin.151 Kortfattat innebar problemen med att skaffa och 

behålla maktresurser att arbetareförbunden förlorade mycket makt och var en faktor som 

ledde till dess misslyckande.152 Det krävs makt och maktresurser för att vinna en strejk enligt 

historikern Klas Åmark och bristen på makt och maktresurser, vilket var fallet med 1909 års 

storstrejk bland Karlstads arbetareförbund, kan mycket väl ha varit en betydande faktor för 

dess misslyckande.153 Motsättningarna inom ekonomin, problemet med att organisera arbetare 

till att nedlägga arbetet och svårigheter med att få arbetare att tillhöra den fackliga identiteten 

är exempel på hur en arbetsrörelses strejk kan misslyckas.154 Bristande maktresurser som 

kunde användas till att utöva makt under storstrejken gjorde att arbetareförbunden hade brister 

inom maktutövande under strejken.155 Den bristande viljan att delta i strejkandet som en följd 

av bristande facklig identitet och klassidentitet ledde till att storstrejken förlorade potentiellt 

värdefulla maktresurser vilket i slutändan kan ha lett till dess misslyckande som en följd av 

den bristande makten och maktresurserna som är viktiga för att vinna en strejk.156 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 
SV METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 13 KARLSTAD A 2:2. 
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