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Abstract 
The aim of this thesis is to study a possible relationship between failed labour strikes and 

migration (emigration and internal migration) in Sweden in the late nineteen and early twentieth 

century. 

The results show that a relationship between strikes and migration did exist. It is probable that 

the relationship depended on migration cycles in Sweden and America and the degree of 

repressions against the strikers by the employers. Furthermore, it is possible that workers who 

emigrated after the failed strikes inspired other dissatisfied workers to emigrate the year after the 

strikes took place. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks sambandet mellan strejknederlag och migration, ett ämne som 

studerats av historiker tidigare men som inte gett ett entydigt svar. Uppsatsens undersökning 

avgränsas till den norrländska sågverksindustrin 1879-1908. Förutom att tidsperioden innefattar 

utvandringstiden motiveras avgränsningen med norrlandskustens tidiga industrialisering. 

Med hjälp av materialet prövas grundhypotesen, det vill säga om det existerade ett sambandet 

mellan strejknederlag och migration. För att reda ut hur man ska se på sambandet mellan 

strejknederlag har också tre hypoteser som kommer ur tidigare litteratur valts ut för att prövas. Den 

första hypotesen föreslogs av Lars-Göran Tedebrand och går ut på att graden av repressalier mot 

strejkdeltagarna avgjorde hur omfattande utvandringen efter strejk var. Den andra hypotesen 

härrör ur Brinley Thomas cykelteori, och går ut på att migration under utvandringstiden avgjordes 

av motsatta konjunkturcykler på båda sidorna av Atlanten. Den tredje hypotesen föreslogs av Nils-

Gustav Hildeman och går ut på att när strejknederlag ledde till emigration utlöste detta 

kedjereaktioner och fick arbetare på andra orter att emigrera. 

Resultatet visar att det fanns ett samband mellan strejknederlag och migration. När ett 

strejknederlag ägt rum ökade utflyttningen från strejkorten i samtliga fall. Jag finner stöd för både 

cykelhypotesen och Tedebrands hypotes om repressalier. I mindre utsträckning stödjer också 

uppsatsens resultat Hildemans hypotes om kedjereaktioner. 

Nyckelord: utvandringen, migration, emigration, strejker  
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Inledning 
Historiker har i tidigare studier pekat ut ett samband mellan strejknederlag i Sverige och ökad 

migration. Svartlistningar och andra repressalier mot arbetare efter strejker anses av vissa ha varit 

starka push-faktorer för emigration. Andra pekar på arbetares försök till att öka sin levnadsstandard 

som drivande faktorer för både strejker och emigration. Oavsett vilket finns det inget entydigt svar 

på hur sambandet mellan strejknederlag såg ut. I denna uppsats lyfts återigen frågan efter att ha vilat 

i över 30 år. 

Ämnet är viktigt för att förstå bakomliggande faktorer både till utvandringen och inrikes 

folkomflyttning i Sverige, men är också intressant i en arbetsmarknadshistorisk kontext. I uppsatsen 

sammanbinds de kanske viktigaste historiska processerna under svenskt 1800-tal och tidigt 1900-

tal. Den svenska utvandringens tidsålder sammanföll nämligen med den svenska 

industrialiseringens. Den norrländska trävaruindustrin, som låg tidigt i industrialiseringsprocessen, 

är särskilt intressant för uppsatsen. Från Värmland, Dalarna, Norrlands inland och svenskbygderna 

på den finländska östkusten strömmade människor in till sågverksindustrin på den norrländska 

kusten, särskilt under 1860-talet och 1870-talet. Ökningen i folkmängden följde den norrländska 

trävaruindustrins expansiva år från 1850-talet till 1870-talet. Vid 1870-talets slut vände 

utvecklingen och expansion och inflyttning byttes ut mot kriser och utflyttning. Arbetskonflikter 

blev vid denna tid mer vanligt förekommande i området.  

Den berömda men misslyckade Sundsvallsstrejken bedöms vara den första stora moderna 

strejken i Norrland, och har av flera historiker kopplats ihop med den andra stora utvandringsvågen 

från Sverige runt 1880. Frågan är dock huruvida det fanns ett allmänt samband mellan 

strejknederlag och migration. Det inträffade nämligen fler strejknederlag på många 

trävaruindustriorter i Norrland, och under en längre tidsperiod än 1870-talet. I föreliggande uppsats 

kommer därför sambandet mellan strejknederlag och migration att studeras.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan strejknederlag och migration. 

Tidigare forskning har pekat på att det skulle kunna ha funnits ett samband mellan strejknederlag 

och emigration i Sverige under utvandringstiden. Historiker har lagt fram hypoteser som att 

repressalier mot arbetarna efter strejken, missnöje med strejknederlaget, konjunkturförändringar och 

kedjereaktioner på andra orter som möjliga förklaringar på relationen. Men det finns inget entydigt 

svar på hur relationen mellan strejker och migration ska förstås. De olika hypoteserna som framförts 

kommer därför att testas på materialet i denna uppsats. 

Syftet utmynnar i en frågeställning som sammanfattas som följande: Om det går att belägga att 

ett samband mellan strejknederlag och migration existerade, hur ska då sambandet förstås? 

Avgränsning 
Undersökningen har begränsats till lönestrejker och migration på och från trävaruindustriorter på 

Norrlandskusten 1879-1908. Avgränsningen motiveras med att trävaruindustrin i Norrland ligger 

tidigt i industrialiseringen av Sverige. När den svenska utvandringen på allvar tilltog i slutet av 

1860-talet fanns det redan en storskalig trävaruindustri i Norrland. De stora arbetsplatserna skapade 

en konfliktyta mellan arbetare och arbetsgivare som resulterade i flera stora strejker.  För att utreda 1

ett möjligt samband mellan strejknederlag och migration är detta tiden och platsen att börja leta. 

Tidsbegränsningen har satts med anledning av att 1879 var året då undersökningsområdet 

drabbades av sin första större strejk. Det var också startpunkten för Sveriges andra stora 

utvandringsvåg. Eftersom 1909 var året för Storstrejken får 1908 avsluta uppsatsen. Anledningen är 

att Storstrejken berörde så många arbetare och arbetsplatser att det är svårt att studera varje fall. 

Forskningsläge 
Relationen mellan arbetskonflikter och migration i Sverige har undersökts mer noggrant i tre 

tidigare artiklar. Undersökningarna är fallstudier och har fokuserat på tre lönekonflikter (strejker) 

och en politisk konflikt.  

Nils-Gustav Hildeman var först ut med att ana en relation mellan strejker och migration. 

Specifikt undersökte han sambandet mellan lönekonflikter och utvandring från Sverige vid 1800-

talets slut. I artikeln ”Swedish Strikes and Emigration” studerar Hildeman sågverksstrejken i 

 Förliknings- och skiljenämnkommittén uppger 292 strejker i Uppsala län, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, 1

Norrbotten 1879-1908. 133 av de 292 strejkerna skedde inom trävaruindustrin (exkl. hamnarbetare). Se appendix för 
samtliga strejker inom trävaruindustrin på Norrlandskusten 1879-1908.
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Sundsvall 1879 och gruvarbetarstrejken i Norberg 1891-1892, två strejker som båda slutade i 

nederlag för arbetarna. Hildeman menar att misslyckandena med att öka levnadsstandarden skapade 

sådan frustration hos flera strejkdeltagare att de valde att emigrera. Vidare menar Hildeman att 

strejkdeltagarna som emigrerade i sin tur kan ha inspirerat andra missnöjda arbetare att emigrera ett 

till tre år efter strejknederlagen. Han föreställer sig en kedjereaktion som kunnat förverkligas till 

följd av att strejkhändelseförloppen varit synnerligen kända hos andra arbetare.  2

Beläggen för att en kedjereaktion förekommit är tunna, något som Hildeman erkänner. Han för 

fram att utvandringen var hög 1880-1882 och 1891-1893, och att det är möjligt att emigrationen av 

strejkdeltagare som följde strejknederlagen i Sundsvall och Norberg låg bakom detta. Däremot 

lyckas Hildeman med att visa att arbetaremigrationen från Norberg ökade kraftigt 1892. Han 

närstuderar utflyttningslängder och kan därför i detalj se en ökning i antalet emigrerade 

gruvarbetare. Men han är försiktig med att dra stora slutsatser av detta, och påpekar att 

emigrationen från Västmanland var stor över huvud taget 1892. I fallet Sundsvall är datan än mer 

osäker. Hildeman redovisar aggregerad emigrationsstatistik för Sundsvallsdistriktets olika 

församlingar och visar på en ökning i antalet emigrerade. Problemet är att en stor mängd människor 

som inte arbetade på sågverken räknats in, vilket gör att siffrorna är överdrivna.  3

Emigrationen efter Sundsvallsstrejken har dock studerats närmare av Anders Norberg. Till 

skillnad från Hildeman är Norberg enbart intresserad av emigrationen efter Sundsvallsstrejken, inte 

av någon generell relation mellan strejker och emigration. I sin artikel ”Sundsvallsstrejken 1879—

ett startskott för den stora Amerikautvandringen?” undersöker Norberg huruvida strejknederlaget 

kan ha utgjort en push-faktor för emigrationen av sågverksarbetare från Sundsvallsdistriktet. 

Norberg är inte särskilt intresserad av anledningarna till varför strejknederlaget ledde till ökad 

emigration. Han nöjer sig med att peka på den allmänna ekonomiska nedgången inom 

sågverksindustrin, vilket ledde till strejk och sedermera emigration. Norberg betonar också att 

Sundsvallsdistriktet var ett stort inflyttningsområde, men att det blev ett nettoutflyttningsområde 

1879.   4

Norberg studerar emigrationen mer detaljerat än Hildeman. Han letar efter kända strejkdeltagare 

i utflyttningslängder och spårar dem senare i skeppslistor för att avgöra ifall de faktiskt emigrerade 

 Hildeman, Nils-Gustav, ”Swedish Strikes and Emigration” Swedish Pioneer Historical Society, Vol. VIII, Nr. 3, 1957, 2

s 90-92.

 Hildeman, s 89-90, 92.3

 Norberg, Anders, ”Sundsvallsstrejken 1879 — ett startskott för den stora Amerikautvandringen?”, Historisk Tidskrift 4

1978 (98), s 263, 280-281. 
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eller inte. Norberg kommer fram till att medan de flesta strejkdeltagare emigrerade 1879, 

emigrerade några 1880 och 1881.   5

I viss mån kontrasterar Lars-Göran Tedebrand både Hildemans och Norbergs 

utvandringsinriktade undersökningar. Emigration är visserligen det centrala också i Tedebrands 

forskning, men han uppmärksammar även inrikes utflyttning och emigration som alternativ till 

varandra. Tedebrand skriver att utvandringsalternativet, som trädde fram under lågkonjunktur i 

Sverige, kunde vara lockande för en arbetskraftsstyrka som redan var van vid att flytta inom landet. 

Sågverksarbetare i norra Sverige på 1800-talet var en typisk sådan arbetskraftsstyrka menar 

Tedebrand.  6

I sin artikel ”Strikes and Political Radicalism in Sweden and Emigration to the United States” 

undersöker Tedebrand Sundsvallsstrejken 1879 och Norbergsstrejken 1891-1892. Men han studerar 

också Ljusnekonflikten 1905-1906, som inte var en strejk utan en politisk konflikt mellan 

socialistiska arbetare och företagsledningen i Ljusne-Voxna. Han utför emellertid inte någon egen 

källundersökning om konflikterna, utan refererar till Hildemans och Björn Rondahls forskning. 

Däremot drar han egna slutsatser om strejknederlagens betydelse för migration. Tedebrand menar 

att utvandringsalternativet kunde vara lockande för de strejkande som blivit svartlistade eller 

förkastade av samhället efter att strejken avslutats. Han menar också att ju värre repressalier mot 

arbetarna från arbetsgivare och samhälle efter en konflikt, desto mer ökade arbetaremigrationen.   7

Tedebrand baserar sina slutsatser om att svartlistning och samhällets förkastande av 

strejkdeltagare ledde till migration på Norbergsstrejken och Ljusnekonflikten. I fallet Norberg ser 

han en stor ökning i antalet emigrerade arbetare 1892, och till skillnad från Hildeman är Tedebrand 

inte rädd för konstatera att strejken ledde till emigration och inrikes utflyttning, trots att Hildemans 

text är Tedebrands underlag. Även när det gäller Sundsvall är Tedebrand orädd för att dra slutsatser. 

Han antyder att det var repressalier från arbetsgivare och myndigheter som tvingade arbetarna att 

emigrera. Tedebrands empiriska belägg är dock starkare när det kommer till Ljusnekonfliktens 

påverkan på migrationen. Nära hälften av Ljusnes emigranter 1906 var medlemmar av 

Ungsocialisterna, vilket tyder på en koppling mellan Ungsocialisternas konflikt med arbetsgivaren 

och emigrationen.  8

 Norberg, s 276.5

 Tedebrand, Lars-Göran, ”Strikes and Political Radicalism in Sweden and Emigration to the United States”, ”The 6

Swedish American Historical Quarterly”, Vol. XXXIV, No. 3, 1983, s 206. 

 Tedebrand (1983), s 208.7

 Tedebrand (1983), s 205-208.8
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För att sammanfatta forskningsläget kan vi se en del brister och en del förtjänster. Tidigare 

forskning har varit fåfallsundersökningar där som mest tre konflikter har studerats bredvid varandra. 

Hildemans och Norbergs artiklar berör lönekonflikter medan Tedebrands artikel berör både 

lönekonflikter och politiska konflikter. För Tedebrand innebär denna sammanblandning ett problem. 

Konjunkturerna, och därmed arbetsmöjligheterna, i USA och Sverige är av stor vikt när 

arbetarutvandringen diskuteras. Detta bekänner också Tedebrand. Men om en emigrants motiv 

enbart var politiska bör konjunkturerna inte spela samma roll. Det var inte sökandet efter bättre 

levnadsstandard som i huvudsak drev iväg migranten, utan sökandet efter större politisk frihet. 

Därför bör politiska konflikter inte blandas samman med lönekonflikter.  

Vidare ser jag inga större bekymmer med att samtliga författare har gjort fallstudier även om 

vissa av författarna drar stora slutsatser från lite källmaterial. Det största problemet ligger snarare i 

att de inte har kontrollerat om det verkligen var strejkerna som påverkade strejkdeltagarna att flytta. 

Som Hildeman skriver var 1892 ett stort emigrationsår för Västmanland. Emigrationen från Norberg 

kunde lika gärna vara en del av ett större mönster. För att styrka påståendet om att strejken hade en 

inverkan på arbetarna i Norberg skulle utflyttningsstatistiken för närliggande orter med liknande 

industri behöva ses över. Om Norberg uppvisade en större ökning i antalet emigranter än andra 

gruvorter skulle man kunna fastslå att det verkligen var strejken som var push-faktorn.  

Ingen av författarna nämner heller att samtliga strejker slutade i nederlag för arbetarna. Detta 

betyder att författarna egentligen argumenterar för att det var strejknederlag som gav push-effekt på 

migrationen. Frågan som uppstår är hur det såg ut i de fallen där arbetarna vann strejkerna. Strejker 

kan vara tecken på allmän ekonomisk nedgång och missnöje bland arbetarna generellt. Alltså kan 

emigrationen från strejkorterna som författarna undersökt berott på andra faktorer än strejken i sig. 

Därför bör utflyttningsstatistik från orter där arbetarna strejkat och segrat också undersökas.  

Men artiklarna har också sina förtjänster. Författarna gör observationer att ta vara på, och har en 

del intressanta hypoteser och slutsatser. Både Norberg och Hildeman ser en ökad emigration och 

utflyttning från strejkorterna omedelbart efter nederlagen. I vissa fall har de till och med kunnat 

spåra individer som bevisligen deltagit i strejken. Detta borde betyda att en ökning i utflyttningen 

efter ett strejknederlag syns samma år som strejken ägt rum. Hildeman och Tedebrand för också 

fram slutsater om varför strejkerna ledde till migration. Hildeman menar att det berodde på 

arbetarnas missnöje med lönerna, medan Tedebrand föreslår att det svartlistning och samhällets 

förkastande av de strejkande som utlöste migrationen. Dessutom menar Hildeman att missnöjda 

strejkdeltagare som emigrerat kan ha påverkat andra missnöjda arbetare att emigrera i en 

kedjereaktion.  
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Tedebrands instick om utvandring som ett alternativ till inrikes flyttning är också värt att ta i 

beaktning. Konjunkturerna i Sverige och Amerika tillsammans med den allmänna utvandringsnivån 

från Sverige påverkade förmodligen också migrationsbeslutet.  

Teori 
I denna del vill jag lyfta tre hypoteser om sambandet mellan strejker och migration. Hypoteserna 

har dels tagits fram ur forskningsläget, men till skillnad från Hildeman och Tedebrand har större 

hänsyn tagits till konjunkturernas möjliga inverkan. 

Jag vill ändå börja med att framföra Tedebrands hypoteser om relationen mellan strejker och 

migration. Tedebrand talar om utvandring som ett alternativ till intern utflyttning. Således behandlar 

han all migration som i grunden samma fenomen. Men han menar också att det finns skillnader 

bakom beslutet att utvandra och att flytta inom landet. Vad det gäller strejkers inverkan på valet 

mellan att utvandra och att flytta inom landet menar Tedebrand att det var strejkens resultat som 

påverkade. Han menar att utvandringsalternativets styrka berodde på graden av repressalier mot 

arbetarna från arbetsgivare och samhälle under och efter strejken. Innebörden av detta är att ju värre 

repressalier mot strejkdeltagarna, desto fler strejkdeltagare valde att utvandra.   

Till skillnad från Tedebrand är Hildeman mindre intresserad av arbetsgivares och samhällets 

inverkan på strejkdeltagarnas migrationsbeslut. Istället pekar han på arbetarnas missnöje som den 

drivande bakomliggande faktorn. Strejkerna och migrationen var alltså reaktioner på samma sak. 

När arbetarna misslyckades med att få bättre villkor hemma prövade de lyckan genom att emigrera. 

Här menar Hildeman att det är möjligt att de utvandrade arbetarna påverkade andra missnöjda 

arbetare att emigrera. Han föreställer sig en typ av kedjereaktion. Värt att påpeka är att Hildeman 

över huvud taget inte belyser intern migration som ett alternativ, utan behandlar enbart utvandring.  

En tredje hypotes som jag vill framföra är ifall sambandet mellan migrationen och strejker 

hängde ihop med det allmänna europeiska migrationsmönstret. Brinley Thomas menar att 

Storbritannien och dess ”off-shoots” (USA, Kanada, Argentina, Sydafrika, Australien och Nya 

Zeeland) från 1800-talets mitt till första världskriget genomgick motsatta konjunkturcykler. Under 

en period ökade investeringar i infrastruktur i Storbritannien, medan off-shootländernas ekonomier 

gick igenom en nedgångsfas. Ekonomin i Storbritannien gick på högvarv och migrationen inom 

landet ökade. Men efter en viss tid förändrades detta i motsatt riktning, och istället var det off-

shootländerna som såg ökade investeringar i infrastrukturen och högkonjunktur, medan 

Storbritanniens ekonomi var i nedgång. Då ökade istället utvandringen från Europa till Nord- och 
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Sydamerika, Oceanien och Sydafrika. Med andra ord var det Europa som stod för flera kontinenters 

arbetskraft under perioder av kraftig utbyggnad av infrastrukturen.   9

Det cykliska mönstret i Storbritannien följdes av andra europeiska länder, däribland Sverige 

menar Jan Bohlin och Anna-Maria Eurenius. Detta skulle i sådana fall förklara varför push-

faktorerna opererade samtidigt i flera europeiska länder, det vill säga varför utvandringen till bland 

annat USA ökade samtidigt. Den svenska migrationen svarade alltså på konjunktursvängningar i 

Europa och periferin.  10

De allmänna utvandringsnivåerna speglade de förväntade arbetsmöjligheterna i Sverige och off-

shootländerna. Även detta bör tas hänsyn till när ett möjligt samband mellan strejker och migration 

studeras.  

Diagram 1. Skillnaden i årlig BNP-tillväxt (två års glidande medelvärde) mellan USA och Sverige 
och antalet svenska utvandrare till USA, 1870-1913 

Källa: Bohlin och Eurenius, s. 31. Figur 2 

 Thomas, Brinley, Migration and Economic Growth: A Study of Great Britain and the Atlantic Economy. Cambridge, 9

1954. s 244, 263-264.

 Bohlin, J. — Eurenius, A.-M., ”Why they moved – emigration from the Swedish countryside to the United States 10

1881–1910”, s 3, 6. 
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Diagram 1 visar emigrationsvågorna från Sverige till USA och skillnaden i BNP-tillväxt mellan 

länderna. Sambandet mellan konjunkturförändringar och utvandring märks tydligt. Betydelsen av 

detta är att migrationsbeslutet hängde ihop med migrantens förväntade arbetsmöjligheter på 

destinationsplatsen. Det innebär att inrikes utflyttning och emigration inte kan separeras. Båda 

fenomen är reaktioner på förändrade möjligheter på ursprungsplatsen och destinationsplatsen. Med 

detta perspektiv bör emigrationen ökat mest eller endast om strejknederlaget ägt rum under en 

period av intensiv utvandring och försämrat konjunkturläge i Sverige. Om ett strejknederlag 

inträffade under en period av ekonomisk uppgång i Sverige och småskalig utvandring bör andelen 

emigranter tagit upp en mindre alternativt ingen del av den totala utflyttningen.  

Metod och material 
Förutom de specifika hypoteserna som presenterades i teoriavsnittet måste grundtesen för 

uppsatsen prövas. Det vill säga om strejknederlag ledde till ökad migration. Genom att jämföra 

förändringen i total utflyttning och emigration från året innan strejken och året för strejken med 

industriorter som inte sett någon strejk kommer jag kunna se huruvida förändringen var positiv och 

större från strejkorterna än de andra orterna. Även utflyttningen från tre orter där strejk ägt rum men 

där arbetarna segrat kommer att presenteras och studeras. Kommer jag fram till att ökningen i 

migration alltid var större från orter där arbetarna samma år strejkat och misslyckats än från 

näraliggande industriorter där ingen strejk inträffat styrks hypotesen, men om det inte går att se 

detta försvagas hypotesen. 

För att kunna pröva hypotesen har jag samlat in utflyttningsstatistik för orterna där strejkerna ägt 

rum och närliggande, strejkfria industriorter. Utflyttningsstatistiken har insamlats från 

utflyttningslängderna hos församlingarna som orterna tillhört. Sammanlagt har 29 utflyttningsserier 

hämtats. Jag har letat efter ort och yrke. Personer som uppgetts ha flyttat från orten där strejken ägt 

rum och haft ett yrke som stämmer in på arbetsplatsen där strejken inträffat har registrerats. Samma 

sak har gjorts för de närliggande strejkfria, industriorterna. Eftersom orterna ibland kan skilja sig 

rejält beträffande folkmängd har migrationen mätts i procent av folkmängden involverade i rätt typ 

av yrke. I de fall där strejknederlag inträffat i större städer med diversifierad industri har 

utflyttningsstatistik för andra städer lyfts in istället. Detta beror på att arbetare med yrken inom 

andra industrier än trävaruindustrin med all sannolikhet har räknats in i folkmängden, vilket får 

förändringar i utflyttningen att se mindre ut än på orter med en homogen industri. 
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Information om antalet boende på varje ort kommer från Riksarkivets databas Folkräkningar 

(Sveriges befolkning). Där har jag gjort sökningar på yrkeskategorierna som passar in på industrin 

och utefter det beräknat folkmängden.  Dessvärre har Riksarkivets databas endast folkräkningar 11

från 1880 till 1910, och dessutom utfördes folkräkningarna endast var tionde år, vilket har medfört 

en del problem. Folkmängden på orterna som drabbades av strejk 1879 har inte kunnat fastställas 

förrän 1880, det vill säga året efter strejken ägt rum. Om strejknederlagen ledde till en kraftig 

utflyttning skulle det betyda att folkmängden underskattats för året innan. Det ska dock noteras att 

inflyttningen till trävaruindustriorterna var relativt stor, vilket kan tänkas väga upp något. Likaså har 

jag utgått från 1910 års folkräkning för att fastställa folkmängden på en ort som drabbades av strejk 

1908. Detta har i alla fall kunnat kontrolleras mot folkräkningen 1900 och jag kan konstatera att 

folkmängden 1900 var betydligt mindre än 1910. Jag vill betona att jag är medveten om problemet, 

men fördelarna med att mäta utflyttning i relation till folkmängd ändå är fler än att mäta i absoluta 

tal.  

Information om var och när strejker ägt rum kommer från Förliknings- och 

skiljenämndskomiténs [sic] uppgifter och senare från Kommerskollegiets avdelning för 

arbetsstatistik. Strejker som involverat flottare har inte tagits med på grund av svårigheten att 

ortbestämma de strejkande. Förutom flottare har inga strejker inom trävaruindustrin uteslutit på 

yrkesmässig grund. Däremot har enbart strejker som jag bedömer ha varit stora (över 100 deltagare) 

valts ut. Stora strejker har särskilt valts ut på grund av att den möjliga effekten på migration borde 

varit större när många arbetare var inblandade. Sammanlagt rör det sig om 12 strejknederlag och 3 

strejksegrar. Medan samtliga strejknederlag för perioden och undersökningsområdet tagits med har 

endast 3 av 6 stora strejksegrar inkluderats. Anledningen är att strejksegrars funktion för uppsatsen 

endast är att kontrollera om det var strejknederlag i sig som ledde till migration. Om migrationen 

ökade från orter där strejksegrar inträffat tyder det på att det inte fanns ett specifikt samband mellan 

strejknederlag och migration.  

Om det går att etablera ett särskilt samband mellan strejknederlag och migration kommer 

uppsatsen att ta sig an frågan om hur sambandet såg ut.  

För att pröva Tedebrands hypotes om att emigration efter strejknederlag berodde graden av 

repressalier mot strejkdeltagarna från arbetsgivare och samhälle måste jag reda ut vilka 

strejknederlag som ledde till repressalier och vilka som inte gjorde det. Som jag ser det kunde 

strejknederlagen ha fyra möjliga utfall för strejkdeltagarna. 

 Sökorden under kategorin Yrken är följande: ”Maskinist”, ”Klampare”, ”Stabbläggare”, ”Justerare”, 11

”Sågverksarbetare”, ”Sågarbetare”, ”Sågare”, ”Arbetare”, ”Arb.”, ”Fabriksarbetare”, ”Eldare”, ”Kolare”. 
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1. Strejknederlaget ledde inte till några repressalier och arbetarna erbjöds att få återvända till 

arbetet med tidigare villkor. 

2. Strejknederlaget ledde till avskedanden av alla eller några strejkdeltagare. 

3. Strejknederlaget ledde till avskedanden och vräkningar av alla eller några strejkdeltagare. 

4. Strejknederlaget ledde till avskedanden, vräkningar och svartlistning av alla eller några 

strejkdeltagare. 

Utfallen 1-4 går alltså från minsta bestraffning till högsta bestraffning. Eftersom Tedebrand 

menar att det var graden av repressalier som påverkade utvandringsalternativet borde således 

emigrationen öka mest från orter med utfall nummer fyra och minst från orter med utfall nummer 

ett. För att reda ut huruvida detta kan stämma eller ej måste jag först analysera strejknederlagen 

kvalitativt och konstatera utfallet för strejkdeltagarna efter varje strejk. När detta är gjort kommer 

jag att sammanställa alla utfall och gradera dem 1-4. Efter detta kommer jag kontrollera utfallen 

med utflyttningsstatistik från varje strejkort. Eftersom Tedebrand inte har uttryck hur mycket 

emigrationen ökade med graden av repressalier har jag gjort en egen modell. Vid utfall 1 ska 

emigrationsökningen inte ha överstigit hälften av den totala utflyttningsökningen. Vid utfall 2 ska 

emigrationsökningen ha utgjort minst hälften av den totala utflyttningsökningen. Vid utfall 3-4 ska 

emigrationsökningen definitivt ha utgjort mer än hälften av den totala utflyttningen. 

Förutom utflyttningsstatistiken från församlingarna kommer också kvalitativ data över 

strejkernas händelseförlopp att behövas för att pröva Tedebrands hypotes. Här har jag utgått från 

pressens rapportering om strejkerna. Jag har använt mig av Kungliga bibliotekets 

dagstidningsdatabas för att få fram uppgifter. Detta har underlättat efterforskningen, men samtidigt 

gjort att uppgifterna om strejkerna kommer från en stor mängd tidningar från olika håll i landet.  12

Detta kan tyckas vara något problematiskt. Vad kunde en Malmötidning veta om en strejk som 

pågick i Umeå? Problemet undviks genom att låta lokaltidningarnas uppgifter gå före de andras. 

Dessutom är mycket av informationen i utomsocknes tidningar referat och telegram från tidningar 

på plats. Vidare kan också tidningar från andra orter i vissa fall användas för att väga upp för de 

ibland tendentiösa lokaltidningarna.  

Hypotesen om att det var konjunkturcyklerna och generella migrationsrörelser i Europa och off-

shootländerna som avgjorde om strejkerna ledde till ökad emigration eller enbart ökad intern 

utflyttning kommer också att prövas. Detta gör jag genom att separera strejknederlagen som 

 Det handlar totalt om 29 tidningar.12
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inträffade under perioder av låg utvandring från strejknederlag som inträffade under perioder av hög 

utvandring. Jag kommer att leta efter skillnader i andelen emigranter och inrikes utflyttade efter 

strejknederlag. För hypotesen är två saker avgörande. Om det visar sig att ökningen i emigrationen 

efter strejknederlag var större under perioder av intensiv utvandring från Sverige än under perioder 

av småskalig utvandring finns det belägg för hypotesen. Men samtidigt måste ökningen i inrikes 

utflyttade efter strejknederlag vara större under perioder av småskalig utvandring än under perioder 

av intensiv utvandring.  

Hildemans hypotes om kedjereaktioner kommer att prövas. Som bekant menar Hildeman att 

strejknederlag ledde till att många strejkdeltagare emigrerade vilket i sin tur skapade en 

kedjereaktion där arbetare från andra orter också emigrerade. Hypotesen är emellertid svårare än de 

andra att testa. Resultatet kommer förmodligen inte att bli tillfredställande, men kan möjligtvis ge 

en uppfattning huruvida Hildeman är på rätt spår. I utvandringsstatistiken för industriorterna som 

låg nära strejkorterna kommer jag att leta efter förändringar i emigrationen ett år efter strejken ägt 

rum. Går det att se att emigrationen faktiskt ökade året efter strejkerna skulle det i viss mån styrka 

hypotesen, men om det inte går att se ökningar kommer det att försvaga hypotesen. 

Två saker måste redas ut för att avgöra om en kedjereaktion kunnat uppstå. För det första måste 

jag hitta belägg för att en ökning i emigrationen skedde från strejkorten efter strejknederlaget. Om 

detta går att se kan jag gå vidare till nästa problem. 

 För det andra måste jag hitta belägg för om strejkförloppet borde varit känt för arbetare utanför 

strejkorten. Beläggen kan handla om att pressen skriver att arbetare utifrån bidragit ekonomiskt 

under strejken, eller på något annat vis kommit i kontakt med de strejkande. Det kan också handla 

om hur mycket utrymme strejken fått i lokaltidningarna och om andra arbetare på det viset fått 

information om händelseförloppet. Om det är tänkbart att arbetare från andra orter kände till 

händelserna under strejken är det tänkbart att de också kände till en möjlig emigration som följde 

strejken.   

Disposition 
Uppsatsen kommer efter inledningskapitlet att ge en historisk bakgrund till industrialiseringen av 

Norrlandskusten med fokus på trävaruindustrin. Det centrala med den historiska bakgrunden är att 

ge en uppfattning om arbetarna på sågverken och i mindre utsträckning pappersmassaindustrin 

under tidsperioden som undersöks. 
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Efter bakgrunden kommer samtliga strejknederlag inom uppsatsens avgränsning att analyseras 

kvalitativt. Avsikten med kapitlet är att skapa grundförutsättningar för att testa Tedebrands och 

Hildemans hypoteser. För att kunna pröva Tedebrands hypotes behöver jag kunskap om vilka 

strejknederlag som ledde till repressalier mot arbetarna. Vid kapitlets slut kommer strejknederlagen 

att kategoriseras efter graden av repressalier mot arbetarna. Hildemans hypotes om kedjereaktioner 

kräver också kunskap om möjligheterna för arbetare på närliggande orter att känna till 

strejkförloppen. Det är möjligt att informationen om flera strejknederlag inte spridit sig till 

närliggande orter. När kapitlet är slut kommer jag att sålla bort de strejker som jag inte funnit belägg 

för att andra arbetare känt till. 

Efter det kvalitativa kapitlet kommer utflyttningen från orterna där strejknederlag inträffat att 

studeras bredvid utflyttningen från närliggande, strejkfria orter. I detta kapitel kommer jag aktivt att 

jämföra utflyttningsdatan för alla orter med Hildemans och Tedebrands hypoteser. Kapitlets 

uppdelning är inspirerad av cykelhypotesen Det innebär att strejknederlag som inträffat under 

perioder av intensiv utvandring studeras i det första avsnittet, medan strejknederlag som inträffat 

under perioder av småskalig utvandring studeras i det andra avsnittet. 

När jag har gått igenom utflyttningsstatistiken för orter där strejknederlag inträffat och 

närliggande, strejkfria orter kommer jag att presentera utflyttningsstatistik för tre orter där 

strejksegrar ägt rum. Syftet med detta är att undersöka om utflyttningen följde ett annat mönster 

efter strejksegrar än efter strejknederlag. 

Efter genomgången av alla utflyttningsserier kommer hypoteserna att testas på den sammanlagda 

datan. Min ambition med detta är att avgöra vilka hypoteser som förefaller ha bäring eller ej.  
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Historisk bakgrund 
I den här översiktliga delen kommer industrialiseringen av Norrland att behandlas i korthet. 

Fokus kommer att ligga på sågverkens etablering och utveckling längs Norrlandskusten på 1800-

talet. Men jag kommer också att ge en översikt av utvandringen ur det norrländska perspektivet. 

Syftet med kapitlet är att ge en översiktlig bakgrund över träindustriarbetarnas situation under 

perioden som undersöks. 

Industrialiseringen av Norrlandskusten och sågverksindustrin 
Ronny Petersson har beskrivit den svenska trävaruindustrins utveckling under 1800-talets mitt 

som en vandring från söder till norr. Under den första hälften av 1800-talet var trävaruproduktionen 

koncentrerad i västra och södra Sverige med Göteborg som utskeppningshamn. På 1830-talet stod 

sågverk på sydsvenska höglandet för den största produktionen av bräder, medan sågverk i 

Älvsborgs och Värmlands län stod för den största produktionen av battens och plank. Den 

norrländska produktionen av alla typer av trävaror var däremot blygsam. 1840 var den mindre än  

10 % av Sveriges totala trävaruproduktion.  13

Då efterfrågan på trävaror kraftigt ökade under mitten av 1800-talet räckte råvarorna i de väst- 

och sydsvenska skogarna inte längre till. Sågverksbolagen blickade då i stället åt de i princip orörda 

skogarna i norra Sverige. Den stora teknikutveckling som pågått åren innan möjliggjorde denna 

förflyttning. Medan de äldre vattensågarna bara kunde upprättas på platser med tillgång till 

vattenkraft kunde de moderna ångsågarna förläggas var som helst. Det revolutionerande med detta 

var att sågarna kunde placeras längs älvmynningar. Både timmertransporterna från inlandets 

flottleder och utskeppningen av sågade varor effektiviserades. De rika skogstillgångarna 

tillsammans med de goda transportmöjligheterna gjorde de norrländska sågverken överlägsna de 

syd- och västsvenska i produktionskapacitet. På 1870-talet hade därför både Västernorrlands och 

Gävleborgs skeppningsdistrikt gått om Göteborgs i mängden exporterade trävaror. Den 

sammanlagda norrländska produktionen stod under denna tid för 80 % av Sveriges totala 

trävaruexport.  14

Det fanns emellertid två bekymmer med att flytta produktionen från syd till norr. För det första 

var man från sågverksbolagens sida tvungen att säkra tillgången på råvaror, det vill säga köpa upp 

 Petersson, Ronny, ”Sågverksindustrin 1850-2010, en växlingsrik historia” i Ronny Petersson (red.) Sågad skog för 13

välstånd: Den svenska sågverksindustrins historia 1850-2010, s 31-32.

 Pettersson, s 32-33.14
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skog. För det andra hade Norrland, till skillnad från Värmland, Älvsborg och Småland, ett kraftigt 

underskott på arbetskraft. Därför pågick två parallella processer: inflyttningen av arbetskraft till 

sågverksorterna från andra delar av Sverige och uppköp av markegendom från bönder till 

sågverksbolag. 

Henrik Asplund menar att när laga skifte nådde sitt klimax på 1870-talet blev sågverksbolagens 

möjligheter att köpa upp skog i bland annat Gävleborg mycket goda. Bolagen kunde förhandla med 

enskilda bönder och köpa avverkningsrättigheter på 50 år. Men de köpte också upp hela fastigheter 

med tillhörande marker för att komma åt råvarorna i exempelvis Gästriklands urskogar. Som 

Tedebrand har visat i sin avhandling var det främst i Norrlands inland i områden intill flottlederna 

som köptes upp av sågverksbolaget. Detta för att trygga råvaruförsörjningen från skogarna. 

Kustområdena där sågverken var belägna omfattades inte i närheten av samma uppköpsiver.  15

Markuppköpen skedde alltså huvudsakligen i inlandet. Men som Tedebrand har visat var det inte 

människor som blivit jordlösa i samband med sågverksbolagens uppköp av mark som sedermera 

anställdes på sågverken. Den ringa befolkningen som levde nära dessa orter var otillräcklig för att 

mätta arbetskraftsbehovet. Istället var det från folkrika delar av Sverige som Värmland och Dalarna 

som arbetarna kom. Sågverksorterna fylldes av dessa migrerade arbetare.  16

I sammanhanget är särskilt värmlänningarna av intresse. Dels för att den svenska 

sågverksindustrin och skogsavverkningen tidigare hade haft en tyngdpunk i Värmland, och att både 

kapital och arbetskraft rörde sig därifrån. Dels för att Värmlands under 1800-talet upplevde en 

explosiv befolkningsökning. Mellan 1800 och 1850 ökade folkmängden med 64 %. Anders Norberg 

kallar situationen för överbefolkning i sin avhandling. Trots en rad hemmansklyvningar, 

upptagningar av torplägenheter och nyodlingar kunde inte befolkningen i Värmland försörja sig. 

Därför var Värmland det län som såg flest per tusen invånare utvandra till Amerika, samtidigt som 

många också sökte sig till skogsavverkningen och sågverksindustrin i Norrland. Samma faktorer 

som anses ligga bakom den första utvandringsvågen till USA på 1860-talets slut låg också bakom 

folkökningen i sågverkssamhällena.  17

En särskilt stor inflyttning märkes på 1860-talet och 1870-talet, den norrländska 

sågverksindustrins mest expansiva decennier. Under 1850-talet hade in- och utflyttningen till 

 Asplund, Henrik, ”Ett avlångt land—sågverkens utveckling i olika delar av Sverige under 160 år” i Ronny Petersson 15

(red.) Sågad skog för välstånd: Den svenska sågverksindustrins historia 1850-2010, s. 213. Tedebrand, Lars-Göran, 
Västernorrland och Nordamerika 1875-1913: Utvandring och återinvandring, s 43-47.

 Tedebrand, Lars-Göran, Västernorrland och Nordamerika 1875-1913: Utvandring och återinvandring, s 118. 16

Bergman, s 16.

 Norberg, Anders, Sågarnas ö: Alnö och industrialiseringen 1860-1910, s 38. Se också Bohlin och Eurenius, s 34.17
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sågverksområdena varit på en liknande nivå. Men från och med 1860-talet minskade utflyttningen 

medan inflyttningen ökade.  18

Diagram 2. Den svenska träindustrins produktionsvärde i miljoner kronor  

Källa: Schön, Lennart, Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Industri och hantverk, s 212. 
Tabell I1. Del B.   

Diagram 2 visar hur den svenska träindustrins produktionsvärde ökade kraftigt under 1870-talet 

fram till 1878. Under denna period ökade inflyttningen till sågverksorterna, medan utflyttningen 

minskade. När produktionsvärdet påtagligt minskade 1878-1879 ökade utflyttningen medan 

inflyttningen minskade. Vid konjunktursvängningen 1880-1881 ökade inflyttningen återigen, medan 

utflyttningsnivån fortsatte att vara hög. Den höga utflyttningsnivån hängde förmodligen ihop med 

den stora Amerikautvandringen i början av 1880-talet (se diagram 1). På så sätt fanns det ett 

samband mellan sågverksorternas flyttningsmönster och träindustrins konjunkturer med undantag 

för andra stora skeenden som utvandringen.  19

 Bergman, Maria, Constructing Communities. The establishment and demographic development of sawmill 18

communities in the Sundsvall district, 1850-1890, s 148.

 Bergman, s 148.19
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Sågverkssamhällena  
Sågverkssamhällena växte fram kring sågverken. Därför var det ofta upp till sågverksbolagen att 

tillhandahålla infrastruktur åt sågverksarbetarna och deras familjer. Detta betydde att bolagen försåg 

samhällena med skolor, bostäder, affärsbodar och sjukstugor. I och med att sågverksägarna 

kontrollerade all nödvändig service gav det dem en stor makt över samhällenas invånare tillika 

deras anställda. Samhällena utformades efter hierarkiska och framför allt patriarkaliska 

förhållanden. I sin avhandling skriver Maria Bergman att medan sågverksarbetarna å ena sidan 

förväntades uppvisa lojalitet mot sågverksägaren, ordentligt uppträdande och arbeta hårt, 

förväntades sågverksägarna å andra sidan att behandla arbetarna på ett respektabelt sätt. 

Arbetsgivarna var måna om att få arbetarna att stanna kvar på arbetsplatsen, särskilt de yrkeskunnig, 

under år av ekonomisk nedgång. Lojaliteten var alltså ömsesidig, i alla fall i teorin.  20

I sin avhandling menar Jörgen Björklund emellertid att det patriarkaliska förhållandet mellan 

sågverksägare och arbetare i viss mån var i uppluckring redan vid slutet av 1870-talet. Vid tiden för 

Sundsvallstrejken 1879 uppges det att de flesta sågverken delvis hade anammat modernare 

anställningsformer. Det gick dock en skiljelinje mellan de fasta och de lösa arbetarna. De fasta 

arbetarna var anställda på skriftliga kontrakt och åtnjöt en relativt hög grad av anställningstrygghet. 

Den patriarkala relationen med arbetaren och arbetsgivaren levde vidare här. De lösa arbetarna var 

däremot anställda genom muntliga avtal. Det innebar en mindre grad av anställningstrygghet, men 

också en större frihet att välja sågverk efter lönenivå. I samband med Sundsvallsstrejken 1879 

uppgav landshövding Curry Treffenberg att 37,5 % av arbetarna i Sundsvalls sågverksdistrikt var 

fasta medan resten var lösa.  21

Skiljelinjen mellan lösa och fasta arbetare märktes även i boendesituationen. Medan de lösa 

arbetarna hänvisades till baracker fick de fasta arbetarna boende i relativt välbyggda lägenheter. 

Oavsett vilken boendeform levde arbetarna likväl trångbott i bolagslängorna. Bland ungkarlarna 

kunde 20-30 personer dela bostad, medan familjerna fick dela på en enrummare. Vanligtvis bodde 

de anställda i närheten av andra med liknade yrkeskategori, vilket skapade en social gemenskap 

mellan människor med liknande sociala status. Hos dessa arbetargemenskaper fick folkrörelser som 

nykterhets- och arbetarrörelsen starkt fäste. Anledningen var delvis att arbetarna var inflyttade från 

 Bergman, s 78-7920

 Björklund, Jörgen, Strejk-Förhandling-Avtal: Facklig aktivitet, arbets- och levnadsvillkor bland sågverksarbetare i 21

Västernorrland, 1875-1914, s 45, 47-50. Bergman, s 102-103.
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andra platser i Sverige. Medan frikyrkan attraherade fastboende lantbrukare var arbetar- och 

nykterhetsrörelsen framgångsrikast bland inflyttade industriarbetare.  22

Folkrörelserna skapade en gemenskap mellan människor som hade brutit från en traditionell 

lantbrukarsysselsättning. Rörelserna kunde utgöra en väldig förändringskraft. Bergman skriver att 

medan nykterhetsrörelsen syftade till att gagna individen, syftade arbetarrörelsen till att göra större 

politisk förändring. Men frågan är hur mycket man ska separera folkrörelserna. Exempelvis kan 

inslag av nykterhetsideal synas i de många strejkerna som ägde rum i sågverksdistrikten. Det 

samma gäller väckelserörelsen. Till exempel så menar Tage Larsson att frikyrkorörelsen i Sundsvall 

kring 1880 hade ett större antal sågverksarbetare som medlemmar.  23

Det fanns alltså flera faktorer som skapade gemenskap mellan arbetare, men också en konfliktyta 

mellan arbetare och arbetsgivare.  

Emigrationen från Norrlands sågverksdistrikt 
Som det visats i föregående avsnitt blev sågverksorterna på Norrlandskusten migrationsalternativ 

för svenskar som lika gärna kunnat utvandra till Nordamerika. Men även sågverksorterna såg en 

betydande utvandring. Norbergs artikel som presenterades i forskningsläget ”Sundsvallsstrejken 

1879—ett startskott på den stora Amerikautvandringen?” vittnar om att utvandringen från 

sågverksorterna kom igång ungefär ett decennium efter utvandringen från Sveriges landsbygd som 

såg sin första utvandringsvåg 1867-1869 och betonar betydelsen av strejken som en möjlig 

pusheffekt på emigrationen. 

  

Tabell 1. Utvandring från länen Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och hela riket 
1871-1910 

Källa: Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Tabell 47 

Län 1871-1880 1881-1890 1891-1900 1900-1910

Uppsala län 823 2 527 1 313 1 541

Gävleborgs län 2 991 10 210 6 454 12 015

Västernorrlands 
län

1 781 6 041 10 381 12 357

Västerbottens län 626 2 186 2 121 5 719

Hela riket 150 269 376 401 246 772 257 667

 Bergman, s 92, 94, 96, 22

 Bergman, s 97. Larsson, Tage, Väckelsen och Sundsvallsstrejken 1879, s 9.23
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Tabell 1 visar att utvandringen från Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten var som högst 

under 1900-talets första decennium. Detta skiljer sig från utvandringsmönstret för Sverige som 

helhet, från vilken emigrationen var som störst under 1880-talet. Utvandringen från Uppsala län 

liknar mer det generella svenska utvandringsmönstret. Förmodligen skilde sig utvandringen från 

södra Uppsala län från utvandringen från norra Uppsala läns sågverksdistrikt. Det skulle i sådana 

fall förklara skillnaden i utvandringen mellan Uppsala län och de andra länen i tabell 1. 

Emigrationsutredningen nämner vid flera tillfällen stagnationen som uppstått på sågverksorterna 

sedan sekelskiftet 1900. Där räknas sågverksorter i Uppsala län som Skutskär in. Människor hade 

börjat flytta från sågverksorterna på grund av att möjligheterna till anställning kraftigt minskat. 

Problemet ansågs vara att de gamla sågverksorterna inte lyckats etablera förädlingsindustrier, som 

pappersmassafabriker.  

I Emigrationsutredningen menar Gustav Sundbärg att utvandringen från de norrländska 

sågverksorterna släpade efter resten av riket. Utvandringen hade startat senare men tycktes också 

hålla på längre. Medan emigrationen från resten av Sverige nådde sin höjdpunkt på 1880-talet var 

emigrationen från de norrländska sågverksorterna som högst på 1900-talet. Sundbärg skriver 1910 

att det har att göra med sågverksindustrins stagnation. Som tidigast ser Sundbärg en ökning i 

emigrationen från sågverksorterna på 1890-talet, men det rör sig enbart om socknarna Forsa och 

Hälsingtuna. Det är i början av 1900-talet som Sundbärg ser den verkliga ökningen. Från orter som 

Skutskär, Ljusne, Bergvik och Marma skedde en väldig stegring i emigrationen under 1900-talets 

första decennium. Det samma gällde sågverksorter i Sundsvallsdistriktet. Där tog utvecklingen 

emellertid mer omfattande former, som ett resultat av den kraftiga inflyttningen under tidigare 

decennier.  24

Även om det går att se att den norrländska utvandringen släpade efter den övriga svenska 

utvandringen ska skillnaderna från övriga Sverige inte överdrivas. Emigrationen från Norrland var 

påtaglig redan under 1880-talet och 1890-talet. Den stora skillnaden var att utvandringen fortsatte 

att öka in på 1900-talet. 

 Sundbärg, Gustav, Emigrationsutredningen. Bil. 5, Ekonomisk-statistisk beskrifning öfver Sveriges olika landsdelar,  24

s 34, 221, 232.
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Konflikternas tid 
Jane Cederqvist skriver i sin avhandling att arbetskonflikterna på mitten av 1800-talet stod i en 

brytningstid. Den äldre förindustriella protesten, där oorganiserade grupper av människor 

attackerade personer ur en högre samhällsklass eller deras egendom, byttes ut mot organiserade 

strejker där det fanns insikt om att kollektivt agerande kunde ge förändring.  Detta syns i strejkerna 25

som undersöks i uppsatsen. Även om strejkerna ofta saknade tydligt ledarskap var de målinriktade 

och någorlunda organiserade. De strejkandes talan fördes genom utsedda deputationer och våld mot 

överheten var ovanligt. 

 Inom den norrländska trävaruindustrin kan man innan 1895 tala om två perioder av stor 

strejkaktivitet: 1879 och 1890-91. Efter 1891 och fram till 1909 blev strejkerna i Norrland alltmer 

vanliga men inträffade oftast enskilt.  

I detta kapitel kommer den kvalitativa undersökningen av strejkerna som inträffade under 

perioder av intensiv utvandring från Sverige att presenteras först och sedan följas av strejkerna som 

inträffade under perioder av småskalig utvandring från Sverige. Två saker är viktiga för uppsatsens 

hypoteser. För att undersöka Tedebrands hypotes om relationen mellan graden av repressalier och 

utvandringsalternativets styrka kommer strejknederlagens konsekvenser för arbetarna att studeras. 

Men även en väsentlig del i Hildemans hypotes om kedjereaktioner kommer att undersökas. Genom 

att studera strejkförloppen kan vi få insikt i huruvida arbetare på andra orter uppfattade vad som 

hände under strejkerna. Förutom denna indelning kommer strejkerna att presenteras kronologiskt. 

Detta kommer ge en större förståelse för i vilken kontext strejkerna ägde rum. Det samma gäller 

beskrivningarna av hur strejkerna inleddes och fortgick. 

Sundsvallsstrejken 1879  
Den första stora, moderna strejken i Norrland ägde rum 1879 — den berömda 

Sundsvallsstrejken. Eftersom strejken redan är noggrant undersökt och vida omskriven kommer den 

inte att analyseras i denna uppsats. Men då Sundsvallsstrejken var viktig för utvecklingen av 

strejkerna som inträffade i Gävleborgs län och Skutskär går den inte att undvika. Information om 

strejkens utveckling, utfall och emigrationen som följde kommer från Norbergs, Björklunds och 

Lindboms skildringar av strejken. 

 Cederqvist, Jane, Arbetare i strejk: Studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens 25

genombrott. Stockholm 1850-1909, s 33, 124.  
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Sundsvallsstrejken hade sin bakgrund i de kraftigt fallande lönenivåerna år 1879. Reallönerna 

hade stigit mellan 1876 och 1878, men med prisfallet på sågade trävaror 1879 sjönk reallönerna till 

de lägsta under hela 1870-talet. Den 27 maj 1879 nedlade arbetarna på Heffners såg sitt arbete. De 

följdes av arbetarna på Kubikenborg och Mon. Inom ett par dagar låg arbetet nere på 22 av 23 

sågverk i Sundsvallsdistriket.  26

Myndigheterna, som med landshövdingen Treffenberg i spetsen kom att spela den avgörande 

rollen i händelseförloppet, svarade på strejken med att tillkalla militär. Treffenberg var dock fast 

besluten om att bryta strejken med fredliga medel. Arbetarnas goda uppträdande gjorde nämligen att 

han inte kunde tillgripa upprorslagen. Men det var i Treffenbergs intresse att snabbt avblåsa 

strejken. Skepp låg i hamnen och väntade på utlastning. För varje dag som skeppen låg i hamn var 

sågverksbolagen tvungna att betala dyra liggedagsersättningar, och för att återuppta utlastningen 

planerade man att kalla in strejkbrytare från Finland. Dessa skulle inackorderas i de strejkandes 

bostäder, och för att bereda plats åt dessa skulle de strejkande vräkas. Arbetsgivarna ska ha ansökt 

om tillstånd att vräka närmare 1 700 personer. Treffenberg ville dock till varje pris undvika 

våldsamma konfrontationer mellan de strejkande och strejkbrytarna.  27

Lindbom menar att lagen i denna situation erbjöd Treffenberg två möjligheter att pressa 

arbetarna till att återgå till arbetet. Som tidigare visat fanns det två typer av arbetare, fasta och lösa. 

Eftersom de lösa arbetarna anställdes genom muntliga avtal, och därför inte på papper kunde 

uppvisa fast anställning, kunde de betraktas som lösdrivare och därför häktas eller tvångsvärvas till 

armén. De fasta arbetarna hade däremot kontrakt på papper, men då de bodde i sågverksbolagens 

bostäder kunde de vräkas. Treffenberg ville använda de av lagen tillgängliga metoderna för att hota 

arbetarna till att återuppta arbetet, menar Lindbom, men inte faktiskt verkställa dem.  Här kan vi se 28

arbetsgivare som ville gå hårt fram mot strejkdeltagarna och både avskeda och vräka dem. 

Myndigheterna ville däremot använda dessa befogenheter till hota arbetarna till återvända till 

arbetet.  

Enligt både Lindbom och Norberg fick myndigheterna sin vilja igenom i huvudsak. Norberg 

menar att få personer ska ha vräks från bostäderna. Lindbom skriver att myndigheterna beordrade 

militären att omringa de strejkande medan ämbetsmän förhörde dem i en provisorisk domstol. 

Hoten om vräkning, tvångsvärvning eller häktning fick arbetarna att avblåsa strejken. Efter detta 

 Björklund, s 43-4426

 Lindbom, Tage, Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 1872-1900, s 21-23.  27

Norberg, s 270-271.

 Lindbom, s 23-24.28
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ska arbetarna ha återgått till arbetet på tidigare villkor.  Eftersom motåtgärderna mot strejken 29

stannade vid hot var repressalierna mot arbetarna inte hårda i Tedebrands bemärkelse.  

Norberg menar likväl att emigrationen och inrikesutflyttningen ökade kraftigt efter strejken. Han 

ser ett mönster där migrationen ökade betydligt mer från sågverksorter i Sundsvallsdistriktet där 

arbetarna strejkat än sågverksorter där strejk inte inträffat. Strejkorterna Kubikenborg, Tunadal, 

Mon och Klampenborg uppvisade högre antal inrikes utflyttade och emigranter än Wifsta varv, dit 

strejken aldrig spred sig.  Utflyttningsstatistiken för Sundsvallsdistriktet kommer inte att 30

analyseras, men det står klart att strejkorter i Sundsvall såg en stor inrikesutflyttning och emigration 

efter strejknederlagen var ett faktum, trots att det förefaller som att repressalierna inte realiserades. 

1879 års strejker söder om Sundsvall 
Sundsvallstrejken skulle sprida sig till brädgårdarna och sågverken i Söderhamn, Forsa, Iggesund 

och Skutskär.  Som figur 1 på följande sida visar började konflikten på Söderhamns brädgårdar. 31

Det är möjligt att den senare spred sig till sågarna, men uppgifterna går isär. Klart står i alla fall att 

det var 300 brädgårdsarbetare på Marmaverkens, Bergviks, och C.P. Wennerströms brädgårdar som 

den 3 juni 1879 inledde strejken.  Förvirrande nog hade sågverken från Söderala, Marmaverken 32

och Bergvik, förlagt sina brädgårdar i Söderhamn. Detta kan ha fått vissa Stockholmstidningar att 

rapportera om att strejk brutit ut vid dessa sågverk, något som dementerades av Söderhamns-

Tidningen. På grund av de motstridiga uppgifterna får lokaltidningen anses vara trovärdigast.   33

De strejkande brädgårdsarbetarna vandrade 4 juni 1879 ut längs Söderhamnsfjärden och ner mot 

Grundviks sågverk för att övertala arbetarna där att delta. Även här råder motstridiga uppgifter om 

sågverksarbetarna på Grundvik faktiskt anslöt sig till strejken. De förefaller i alla fall inte ha gjort 

det i ett tidigt skede, utan vid ett senare tillfälle, och antalet deltagare måste varit litet. Marschen 

fortsatte från Grundvik ner till sågarna Åsbacka, Långrör och Sandarne, där de strejkande lyckades 

 Norberg, s 270-271. Lindbom, s 25.29

 Norberg, s 271, 276, 281.30

 Lindbom, s 21.31

 Dagens Nyheter 1879-06-04 under rubriken ”Strejkerna i Gefleborgs län” och Post och Inrikes tidningar 1879-06-04 32

under rubriken ”Arbetare-uppträdanden i Hudiksvall, Söderhamn m. fl. orter”. 

 Aftonbladet rapporterade 1879-06-04 under rubriken ”Arbetarstriker” om att tidningen via telegram från 33

grosshandlare Dickson (sågverksägaren) fått kännedom om att arbetarna vid Bergviks och Marmas sågverk inställt 
arbetet. 1879-06-06 skrev Dagens Nyheter under rubriken ”Strejkerna i Gefleborgs län” att arbetarna vid Marma 
sågverk återgått till arbetet den 5 juni, och att flera hundra strejkande arbetare från Ljusne sågverk tågat in i Marma men 
avlägsnats. Men att en strejk över huvud taget ägt rum i Marma eller Bergvik dementeras av Söderhamns Tidning, som 
citeras i Göteborgs-Posten 1879-06-21 under rubriken ”Efterskörd från strejkerna i Norrland”. Söderhamns Tidning 
menar att arbetarna vid sågarna i Marma och Bergvik avhållit sig från att strejka, men att sågklingorna legat stilla på 
grund av högt vattenstånd i Ljusnan. 
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värva 150 sågverksarbetare till strejken. Samma dag anslöt sig arbetarna från brädgården och sågen 

i Ljusne. Arbetarna på grannsågverket i Ala ska enligt flera tidningar ha tvingats av arbetarna från 

de andra arbetsplatserna att lägga ned sitt arbete och ansluta sig till de strejkande.  Den stora 34

uppvisning av strejken tillsammans med flera tidningars bevakning gör det rimligt att anta att 

strejken var känd på orter som inte direkt berördes av strejken.  

Figur 1. Söderhamnsstrejkens spridning med antal strejkande arbetare från varje ort och 
arbetsplatser där strejkerna ägde rum 

Källa: kartan är konstruerad efter pressens uppgifter 

Strejken ska överlag ha varit fredlig, men 300 militärer ur ett eller två regementen och en 

kanonbåt kallades till Söderhamn i syfte att beskydda arbetet vid brädgårdarna som delvis 

fortfarande pågick.  Arbetsgivarna vägrade enhälligt att höja lönerna. Men exakt vilka krav varje 35

sågverksägare ställde på de strejkande rapporterades inte från tidningarna. Störst fokus låg på 

 Tidsförloppet bekräftas av Dagens Nyheter 1879-06-05 under rubriken ”Strejkerna i Gefleborg.”, Norrköpings 34

Tidningar 1879-06-05 under rubriken ”Strejken i Söderhamn”, 

 När strejken i Söderhamn var ett faktum att ansökte en deputation hos borgmästaren om att stänga stadens alla krogar 35

för att upprätthålla lugnet. Detta rapporteras av Dagens Nyheter 1879-06-04 under rubriken ”Strejk i Söderhamn”. 
Samma tidning rapporterade 1879-06-07 under rubriken ”Bref från Söderhamn” att krogarna fortfarande hölls stängda 
och de strejkande därför uppfört sig oklanderligt men att vissa småhandlare förmodligen sålde öl i smyg. 
Härnösandsposten rapporterade 1879-06-09 att militär och kanonbåt var på plats i Söderhamn för att skydda arbetet som 
fortfarande pågick. 
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grosshandlare Oscar Dickson som hade rest från Göteborg till Söderhamn för att stävja 

oroligheterna. Som delägare i handelshuset James Dickson & Co., vilket ägde Marma, Bergvik och 

Sandarne sågverk, hade han intresse av att snabbt blåsa av strejken. Särskilt konflikten på sågverket 

i Sandarne förefaller ha varit viktig för Dickson. Däremot finns det inga uppgifter om att Dickson 

över huvud taget uttalat sig om konflikterna på Marmas och Bergviks brädgårdar. Dickson 

tillsammans med myndigheterna uppgavs uppträda energiskt i försöket att undertrycka strejken, 

men strejkens ostrukturerade form gjorde det svårt nå fram till arbetarna. Myndigheternas taktik, 

som liknade Treffenbergs förfarande i Sundsvall, att framföra hotelser om vräkningar och 

avskedanden till strejkdeltagarna var därför också svåra att framlägga.   36

Av en slump mötte Dickson ensam en större skara strejkande utanför grindarna på Sandarne 

sågverk och framförde sina krav om att återgå till arbetet med samma villkor som tidigare eller 

vräkas och avskedas. I ett telegram uppgav Dickson att alla arbetare utom tre ska ha accepterat detta 

och återgått. De tre arbetarna avskedades.  Eftersom arbetarna erbjöds att återgå till arbetet med 37

tidigare villkor ska avskedandet av de tre arbetarna inte ses som repressalier, utan som något 

arbetarna valde själva. 

Samma dag, 6 juni, återgick arbetarna till sågverken i Ljusne, Grundvik och Ala, där militären 

bevakade arbetet. 7 juni återupptogs också arbetet på brädgårdarna i Ljusne och Ala. Vissa 

komplikationer uppstod. 40 brädgårdsarbetare från Ala uppgavs ha vägrat gå med på arbetsgivarens 

villkor och begett sig till Söderhamn för att söka arbete. Detta misslyckades och istället fick de bege 

sig tillbaka till brädgården i Ala och arbeta på tidigare villkor. I Ljusne nedlades en del av 

brädgården och ett flertal brädgårdsarbetare avskedades. Arbetet återupptogs samtidigt på Åsbacka 

sågverk, men det finns ingen information om konsekvenserna för arbetarna.   38

Måndagen 9 juni var strejken definitivt över på samtliga arbetsplatser. Brädgårdsarbetarna i 

Söderhamn uppgavs ha vägrat att återgå på tidigare villkor. Många gjorde sig beredda att flytta från 

 I Borås Tidning rapporteras det 1879-06-06 att samtliga sågverksägare vägrat att höja lönerna. Däremot finns det inga 36

uppgifter om att arbetare avskedats i samband med att de anslutit sig till strejken. Dagens Nyheter rapporterade om 
interaktionen mellan arbetsgivare, myndigheter och strejkande 1879-06-07 under rubriken ”Bref från Söderhamn”. 
Post- Och Inrikes Tidningar rapporterade 1879-06-06 under rubriken ”Striken i Söderhamn” att Oscar Dickson rest till 
Söderhamn.

 Dagens Nyheter rapporterade om Dicksons agerande 1879-06-10 under rubriken ”Sågverksarbetarnes strejk i 37

Norrland”. Post- Och Inrikes Tidningar publicerade Dicksons telegram 1879-06-06 under rubriken ”Striken i 
Söderhamn”

 Uppgifterna om Ala och Ljusne kommer från Barometern 1879-06-09 under rubriken ”Strejken i Söderhamn” och 38

Dagens Nyheter 1879-06-13 under rubriken ”Bref från Söderhamn”. Norrköpings Tidningar rapporterade 1879-06-09 
om Grundvik. 
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bolagens bostäder, men på måndagen ska de infunnit sig på arbetsplatsen och begärt att få återgå till 

sina arbetet. Trots att arbetarna överskridit det ultimatum som givits beviljades deras begäran.  39

Strejken började alltså bland brädgårdsarbetare, och möjligtvis sågverksarbetare, i Söderhamn 

och spreds till de andra sågverksorterna längs kusten. Grundviksarbetarnas roll i strejken är oklar, 

men den förefaller ha varit marginell. Sågverksarbetarna i Ala ska inte ha haft för avsikt att delta i 

strejken, men blev indragna av tvång. Arbetarna på sågen i Sandarne var de första att erkänna sitt 

nederlag och återgå på samma villkor som tidigare. Här kan vi se att arbetarna inte straffades utan 

erbjöds att återgå till arbetet på tidigare villkor. Tre arbetare avskedades men det var för att de inte 

accepterade villkoren. Några kända repressalier förekom alltså inte. Arbetarna i Ljusne, Åsbacka, 

Alas brädgård och Söderhamns brädgårdar höll igång strejken längst. Flera brädgårdsarbetare från 

Ala försökte skaffa annat arbete i närheten, men misslyckades. Arbetare på Marmas och Bergviks 

brädgårdar ska ha begärt avsked och gjort sig beredda på att flytta men ångrat sig. Trots detta 

beteende från de strejkandes sida ska alla ha fått återgå till arbete utan repressalier. 

Brädgårdsarbetarna från Ljusne å andra sidan avskedades. Enligt Tederbands hypotes om att ju 

värre repressalier, desto starkare blir utvandringsalternativet bör således utvandringen ökat mer från 

Ljusne än från de andra orterna. Dessutom borde strejkens mobila karaktär och allt utrymme 

strejken fick i Söderhamns Tidning kunnat skapa en Hildemansk kedjereaktion. Detta kommer att 

kontrolleras i nästa kapitel.  

Ett liknande mönster där strejken spred sig från ort till ort går att se i Hudiksvallstrejken, som 

utspelade sig under samma dagar som i Sundsvall och Söderhamn. Även denna strejk bör ha varit 

vida känd på orter som inte direkt berördes av konflikten. Strejken inleddes med att arbetarna på 

sågverken i Forsa och Iggesund nedlade sitt arbete. De cirka 100 strejkande från Forsa begav sig in i 

Hudiksvall och Åvik för att värva fler arbetare till strejken. Åvikarbetarna vägrade att ansluta sig 

och strejkskaran fortsatte in i Hudiksvall. Där spred de ut sig i mindre grupper och begav sig till 

stadens brädgårdar och lyckades värva flera brädgårds- och sågarbetare. Tillsammans med 

Hudiksvallsarbetarna tågade de ut till en öppen plats utanför staden. Hudiksvalls borgmästare begav 

sig ut till arbetarna och uppmanande dem att hålla sig borta från våldsamheter. Detta lovade 

arbetarna, och de önskade också att stadens krogar skulle hållas stängda under strejken, något som 

 Härnösandsposten 1879-06-13 under rubriken ”Strejken i Söderhamn”39
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borgmästaren redan hade gjort. Efter detta samtal tågade arbetarna tillbaka in i staden igen och slog 

upp läger.  40

Samtidigt pågick en strejk på bruket i det närliggande Iggesund. Men trots att avståndet från 

Iggesund till Hudiksvall är liknande som det från Forsa finns det inga uppgifter om att 

Iggesundsarbetarna vandrat in i staden. Uppgifter om Iggesundsstrejken är överlag knappa, men 

konflikten tycks ha pågått avskilt från strejkerna i Hudiksvall och Forsa.  

Borgmästaren i Hudiksvall kallade in militär och en kanonbåt till staden för att bevaka de 

strejkande. Från arbetsgivarhåll svarade man i Hudiksvall lika samstämmigt som sågverksägarna 

gjorde i Söderhamn. En deputation från arbetarsidan kallades till sågverksägarnas kontor och 

framlade de strejkandes lönefordringar och höra bolagets krav. Medan arbetarna ansåg sig arbeta för 

en lön på svältgränsen och därför tvingats ta till strejk, ansåg arbetsgivarna att de strejkande brutit 

mot arbetskontrakten och försökt hota till sig högre lön. Arbetsgivarna och borgmästaren krävde att 

de strejkande skulle återgå till sina sysslor följande måndag på tidigare villkor. Arbetarna som 

vägrade infalla sig på arbetsplatsen på utsatt datum skulle vräkas från sina bostäder.     41

Händelseförloppet på Iggesunds bruk är som tidigare nämnt inte lika känt. Dagens Nyheter och 

Göteborgs Weckoblad rapporterade 3 och 5 juni att arbetarna vid Iggesund strejkat och därför blivit 

avskedade. Men 7 juni rapporterade Faluposten att de flesta strejkande återgått till arbetet, men att 

en del blivit avskedade. Härnösandsposten rapporterade 9 juni att arbetet var återupptaget med 

samma villkor som tidigare.  Uppgifterna tyder alltså på att vissa arbetare blivit avskedade och 42

andra fått återgå på tidigare villkor. Däremot är det inte klart hur många avskedade det rörde sig om. 

Om de strejkande i Hudiksvall och Forsa finns det direkta uppgifter om uppsägningar på grund 

av strejken. Men rapporteringen om att arbetsgivarna i Hudiksvall i flera fall ersatt de strejkade med 

arbetskraft utifrån tyder på att arbetare avskedats. Vräkningarna ska dock ha stannat vid hot.  43

Enligt Tedebrands hypotes bör således utvandringen från Iggesund och Hudiksvall varit relativt stor. 

Med tanke på utrymmet strejkerna fick i Härnösandsposten finns det även en möjlighet att 

kedjereaktioner förekommit. Detta kommer att undersökas i nästa kapitel. 

 Bollnäs Tidning 1879-06-07 under rubriken ”Strejk i Hudiksvall” och Härnösandsposten 1879-06-08 under rubriken 40

”Ny strejk i Hudiksvall”

 Härnösandsposten 1879-06-09 under rubriken ”Strejkerna i Gefleborgs län”41

 Dagens Nyheter rapporterade 1879-06-03 under rubriken ”Strejk i Hudiksvall” att arbetarna vid Iggesund blivit 42

avskedade. Det rapporterade också Göteborgs Weckoblad 1879-06-05 under rubriken ”Arbetsinställelsen i Sundsvall”. 
Faluposten rapporterade 1879-06-06 under rubriken ”Arbetsinställelser” att vissa arbetare blivit avskedade. 
Härnösandsposten rapporterade 1879-06-09 under rubriken ”Strejkerna i Gefleborgs län” att arbetarna återgått med 
tidigare villkor.   

 Dagens Nyheter 1879-06-14 under rubriken ”Strejken”.43
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Strejkerna i Sundsvall, Hudiksvall och Söderhamn spred sig sig också söder om Gävleborg till 

Skutskärs sågverk. Strejken inleddes med att 50 ramsågare nedlade sitt arbete. Några dagar senare 

följde 300 brädgårdsarbetare sågarnas exempel och anslöt sig till strejken. Dagens Nyheter menade 

att arbetarna med omsorg valt den rätta tidpunkten för att lägga ner sitt arbete, då 27 fartyg låg i 

Skutskärs hamn och väntade på trävaruinlastning. Arbetarna var väl medvetna om att 

sågverksägaren skulle få betala stora belopp för var dag som skeppen inte blev lastade. Till skillnad 

från rapporteringen om strejkerna på de andra orterna beskrivs Skutskärsarbetarnas uppträdande 

som hot- och hånfull gentemot disponenten och myndigheternas representanter. De påstods även att 

med hot försökt förmå arbetare att ansluta sig till strejken. Förutom detta är informationen om 

arbetarnas uppträdande knapphändig.  44

Däremot, och än mer viktigt för uppsatsen, var rapporteringen om sågverksägarens och 

myndigheternas uppträdande detaljerad. Militär assistans hade genast begärts in för att för att 

övervaka strejken och det arbete som pågick. Ett tåg avsett för trupptransport och tre kompanier ur 

Uplands regemente hade stått beredda för avmarsch. Men strejken var så fort över att de aldrig hann 

avresa. Landshövdingen hade nämligen genast rest till Skutskär och försökt, men misslyckats, 

förmå de strejkande att återgå till arbetet. Istället övergick sågverksbolaget och myndigheterna till 

hot. En och en kallades de strejkande in på bolagets kontor och informerades om att den som inte 

återgick till sitt arbete på tidigare villkor skulle vräkas från sin bostad. Brädgårdsarbetarna kallades 

in i grupper och landshövdingen varnade dem om det elände som låg framför dem om de inte 

återgick till arbetet. Sågverksbolaget kunde inte erbjuda lönehöjningar, men däremot skulle priserna 

på varorna i handelsboden hållas så låga som möjligt.  45

Efter att den förste sågarbetaren blivit underrättad om den stundande vräkningen informerade 

han sin kolleger om situationen. Detta knäckte de strejkande och många återvände till arbetet. Det 

samma gällde brädgårdsarbetarna som accepterade de tidigare villkoren och lovade att infinna sig 

på arbetsplatsen nästa morgon.  Inte nog med att sågverksbolaget och myndigheterna inte straffade 46

strejkdeltagarna, de erbjöd till och med att hålla nere priserna på handelsbodens varor för att blidka 

de strejkande. Strejknederlaget är därför att betrakta som utan repressalier för arbetarna. Men 

strejken borde varit känd hos arbetare på närliggande orter, även om de strejkande inte ska ha 

lämnat Skutskär. Däremot fick strejken stort utrymme i tidningen Upsala.  

 Dagens Nyheter 1879-06-04 under rubriken ”Strejk i Skutskär”. Aftonbladet 1879-06-04 under rubriken ”Strike i 44

Skutskär”. 

 Aftonbladet 1879-06-04 under rubriken ”Strike i Skutskär”. Upsala 1879-06-05 under rubriken ”Strejken vid 45

Skutskär”. Upsala 1879-06-07 under rubriken ”Strejken i Skutskär”.

 Upsala 1879-06-07 under rubriken ”Strejken i Skutskär”. 46
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Strejknederlag efter 1879 
Inte förrän tolv år senare inträffade ett strejknederlag i undersökningsområdet under en period av 

storskalig utvandring från Sverige. Strejken som utbröt på Kubikenborg 1891 kunde mycket väl ha 

uppnått samma styrka som strejkerna 1879. Konflikten är en synnerligen rörig historia, och 

sommaren 1891 var den mycket omskriven i pressen vilket inte gör det lättare att navigera sig i 

denna händelse. Det råder inga tvivel om att händelserna under strejken var kända hos arbetare på 

andra orter. Både genom pressens rapporteringar och av att arbetare från orter nära Kubikenborg på 

sätt och vis blev indragna i konflikten. 

Konflikten började söndagen 31 maj när bärarna och sågarbetarna nedlade sitt arbete på 

Kubikenborgs sågverk. Syftet med strejken ska ha varit att höja lönerna till 1890 års nivåer, efter de 

hade sänkts med 10-18 %. På samma vis som arbetarna gjort i Skutskär lade man ner arbetet när ett 

större antal skepp låg i hamnen redo för lastning. Arbetarna ska då ha blivit erbjudna en mindre 

lönehöjning som inte godtogs. Efter detta hårdnade konflikten, främst från arbetsgivarens håll. Men 

en strejkdeltagare dömdes för att med lätt våld försökt hindra en man från att bege sig till 

Kubikenborg och söka arbete. I Eskilstunakuriren beskrevs emellertid samme strejkdeltagare som 

en frälsningssoldat som fredligt försökt tala en strejkbrytare till rätta. Klart står i alla fall att 

strejkdeltagaren blivit häktad.   47

Under strejkförloppet höll strejkdeltagarna möten och agiterade. Sågverksarbetare på 

närliggande orter stöttade de strejkande ekonomiskt. Det var även på tal att igångsätta en allmän 

sympatistrejk på ytterligare 12 sågverk, men detta realiserades aldrig.  48

Kubikenborgskonfliktens utveckling fick en annorlunda, mycket brutalare, karaktär jämfört 

tidigare konflikter. Även om strejken inleddes fredligt, urartade konflikten redan efter den första 

överläggningen. Enligt pressens rapportering ska detta ska till stor del berott på lynnet hos 

disponenten på Kubikenborg, Erik August Enhörning. Härnösandsposten beskrev honom och hans 

agerande på följande vis:  

Disponenten Enhörning är en 31 à 32 års man, särdeles driftig och energisk i allting. En dugande man sålunda. Till 
lynnet påstås han vara något het kanske litet för mycket understundom. (…) Disponenten Enhörning betraktade (…) 
sina arbetares strejk som ett i hög grad oförsynt tilltag under för sågverksrörelsen dåliga konjunkturer. Han blef upprörd 
och uppbrakt öfver hvad som skett, och resultatet — det har telegrafen förkunnat land och rike omkring.  49

 Sundsvalls Tidning 1891-06-13 ”Våld vid strejk”. Eskilstunakuriren 1891-06-15 under rubriken ”Vräkningen vid 47

Kubikenborg”.

 Sundsvalls Tidning 1891-06-03 under rubriken ”Strejk vid Kubikenborg”. Aftonbladet 1891-06-16 under rubriken 48

”Oron bland sågverksarbetarne”. Sundsvalls Tidning 1891-06-15 under rubriken ”Kubikenborgsstrejken”.

 Härnösandsposten 1891-06-27 under rubriken ”Från det oroliga Medelpad”.49
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Arbetarpressen var mindre entusiastisk över Enhörnings obeveklighet. De menade att medan 

arbetarna var beredda att medla, förklarade Enhörning det omöjliga i att de strejkande skulle få 

återgå till arbetet. De strejkande tilläts varken köpa mat eller dryck i handelsbodarna på orten. 

Enhörning anklagades för att ha försökt ta in strejkbrytare från närliggande sågverk, men när 

strejkbrytarna vägrat att utföra arbetet tilldelade Enhörning en av arbetarna en örfil. Han ska även 

med hjälp av polis misshandlat flera strejkande arbetare. Sanningen i dessa anklagelser är svåra att 

verifiera, men det står klart att minst en polis blivit dömd till böter för misshandel av en arbetare. 

Dessutom står det klart att Enhörning ansökt om att få vräka 49 familjer där målsman deltagit i 

strejken från sina bostäder. Enhörning hade även tagit in ny arbetskraft för att ersätta de vräkta. För 

att undvika strejkskarorna som vaktade landsvägarna fördes de nya arbetarna till Kubikenborg med 

en ångare.  50

I strejkens slutskede avskedade Enhörning runt 150 arbetare som deltagit i strejken. Samtliga 

strejkdeltagare hängdes ut i Sundsvalls Tidning med namn och yrke, undertecknat E A Enhörning. 

Detta förfarande, det vill säga svartlistning, beskrevs av liberala Eskilstunakuriren som unikt. 

Vräkningarna fullbordades, om än fredligare än väntat. Efter vissa överlägganden huruvida 

bostäderna där arbetarna bodde faktiskt tillhörde sågverksbolaget eller inte flyttade familjerna ut 

utan att göra motstånd.  51

Strejknederlaget på Kubikenborgs sågverk ledde alltså till den högsta graden av repressalier: 

avskedanden, vräkningar och svartlistning. Huruvida detta ledde till en högre grad av utvandring 

eller ej kommer att studeras i nästa kapitel. Dessutom finns det utrymme att studera en möjlig 

kedjereaktion året efter Kubikenborgsstrejken. Många arbetare från närliggande orter kände till 

strejkförloppet. Det visar sig i den planerade sympatistrejken. Även det utrymme 

Kubikenborgsstrejken fick i Sundsvalls Tidning visar på strejkens ryktbarhet.   

Samma månad som konflikten på Kubikenborgs sågverk utspelade sig strejkade också arbetarna i 

Skönvik-Östrand. Strejken ska ha inletts med att 150 sågare och plankbärare nedlade sitt arbete i 

syfte att höja lönerna. Deras begäran avslogs och samtliga arbetare återvände till sina hem. De 

strejkande utsåg en deputation som skulle förhandla med sågverkets förvaltare, men i övrigt är 

 Dagens Nyheter 1891-06-05 under rubriken ”Sviter af strejken vid Kubikenborg”. Arbetet 1891-06-10 under rubriken 50

”Hutlösa arbetsköpare”. Sundsvalls Tidning 1891-06-08 under rubriken ”Från arbetarnes läger”. Arbetet 1891-06-16 
under rubriken ”En fähund”. Sundsvalls Tidning 1891-06-11 under rubriken ”Med anledning”. Aftonbladet 1891-06-16 
under rubriken ”Oron bland sågverksarbetarna”. 

 Sundsvalls Tidning 1892-06-11 under rubriken ”Nedanstående arbetare hafva på grund af strike blifvit afskedade från 51

Kubikenborg”. Härnösandsposten 1891-06-12 under rubriken ”Strejken vid Kubikenborg”. Eskilstunakuriren 
1891-06-15 under rubriken ”Vräkningen vid Kubikenborg”. 
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informationen om arbetarnas handlade begränsad. Arbetarna ska ha avböjt en viss lönehöjning som 

erbjudits dem, och hållit fast vid sina ursprungliga anspråk.  52

Sågverkets förvaltare förefaller ha svarat med lockout och att ställa ett ultimatum. Arbetarna 

skulle återvända till arbetet på utsatt dag, annars skulle de avskedas och vräkas från bolagets 

bostäder. Det finns inga uppgifter om att militär eller polis skulle infunnit sig på orten för att 

övervaka över strejken, inte heller att bolaget skulle tagit in strejkbrytare. Detta tyder på att strejken 

gick relativt fredligt till, trots hoten om vräkning och avsked.  53

Strejknederlaget ska inte ha fått negativa konsekvenser för arbetarna. Tvärtom fick arbetarna en 

mindre lönepåökning, även om det inte var det belopp som de hade begärt. Det finns heller inga 

uppgifter om att förvaltaren för sågverksbolaget fullföljde vräkningarna som strejkdeltagarna 

hotades med.  Strejken omskrevs inte i Sundsvalls Tidning, och alla uppgifter om strejken kommer 54

från tidningar i Uppsala, Eskilstuna och Malmö. Eftersom det heller inte finns uppgifter om att 

arbetare från andra orter på något sätt varit inblandade i strejken kan jag inte säga att strejken varit 

känd bland arbetare på närliggande orter. Om strejknederlaget ledde till ökad emigration borde 

således kedjereaktioner inte ha förekommit. 

Ytterligare en strejk inträffade på Skönvik-Östrand 1902, men något tidningsmaterial angående 

strejken finns inte tillgängligt. Men strejken är med i Förliknings och skiljenämndkomiténs [sic] 

statistik och i Björklunds avhandling. Björklund beskriver strejken som en lönestrid som varade i en 

vecka i maj och där arbetarna förlorade.  Eftersom jag inte har kommit i kontakt med 55

tidningsmaterial som beskriver strejken kan jag inte heller veta huruvida strejken ledde till 

repressalier eller ej. Det finns då inte heller något som tyder på att arbetare på närliggande orter 

kände till strejken. Om strejknederlaget ledde till emigration borde det därför inte förekommit 

kedjereaktioner.  

Strejknederlag under perioder av småskalig utvandring 
Den första sågverksstrejken i Västerbotten ägde rum 1890, ett år med relativt liten utvandring. 

Strejken var inte omskriven i pressen i någon hög grad. Den enda artikel någorlunda rik på 

 Arbetet 1891-05-12 under rubriken ”Strejk”. Upsala 1891-05-23 under rubriken ”Strejken vid Skönvik och Östrand”. 52

Eskilstunakuriren 1891-06-01 under rubriken ”Sträjk och lockout vid Skönvik”-

 Upsala 1891-05-23 ”Strejken vid Skönvik och Östrand”. Eskilstunakuriren ”Sträjk och lockout vid Skönvik”. 53

 Arbetet 1891-06-04 under rubriken ”Strejken å Skönvik”. 54

 Björklund, s 121.55
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information var skriven av Svenska Dagbladet, som kallade konflikten för ”besynnerlig”.  Det 56

finns heller inga uppgifter om att strejkdeltagarna samarbetat med arbetare på andra orter. Det finns 

alltså inga tecken på att strejken var känd på andra orter. 

Strejken inleddes en onsdag med att 200-300 arbetare, samtliga utom en, nedlagt sitt arbete vid 

Sandviks ångsåg utanför Umeå. Motivet troddes vara att arbetarna sökte löneförhöjning och 

förkortad arbetstid. Svenska Dagbladet menade att strejken kom oväntat med tanke på att arbetarna 

vid sågen redan var högt avlönade. Man trodde att strejkande hade påverkats av ”[den] kringresande 

socialisten Lundberg, hvilken på en mängd ställen […] hållit sina hänsynslösa föredrag, samt även 

besökt Sandvik och Holmsund.”   57

Arbetsgivaren svarade med att genast stänga ner sågen. Arbetarna begärde redan samma vecka 

om att få återgå till arbetet med samma villkor som de haft tidigare. Detta beviljades av 

sågverksbolaget i stort. För fem arbetare fick dock strejken konsekvenser, och de fick lämna 

sågverket.  Strejken innebar alltså repressalier för några strejkdeltagare. I nästa kapitel kommer jag 58

att undersöka huruvida emigrationen från Sandvik ökade trots att 1890 var ett litet utvandringsår 

jämfört med det sena 1880-talet och 1891-1893. Detta skulle i sådana fall ge stöd åt Tedebrands 

hypotes. Skulle emigration från Sandvik ha förekommit borde kedjerationer på närliggande orter 

inte ha inträffat. Eftersom strejken inte fick något utrymme i lokalpressen och att det inte finns 

uppgifter om att arbetare utifrån varit inblandade i strejken finns det inget som tyder på att strejken 

var känd på de närliggande orterna.  

Vid Hybo sågverk lade 125 till 200 arbetare 13 juni ner sitt arbete efter de nekats förhandling 

med disponenten angående att få återgå till lönerna som gällt året innan. Anledningen till 

lönesänkningen ska ha varit sågverksbolagets dåliga ekonomi. Orsaken till strejkens ska dessutom 

också ha varit att arbetarna förlorat vissa förmåner som det tidigare haft rätt till. De förlorade 

hyresersättningen, de fria läkarbesöken hade kraftigt reducerats och likaså den fria medicinen. 

Förändringarna på arbetsplatsen hade sin grund i den nye disponenten Midlings åtstramningspaket 

för det kostsamma sågverket och det skuldsatta sågverksbolaget. Med den nye disponenten skulle 

sågverket gå från ett gammalt patriarkaliskt styre till ett modernt företag.   59

 Svenska Dagbladet 1890-09-10 under rubriken ”En besynnerlig strejk”. 56

 Svenska Dagbladet 1890-09-10 under rubriken ”En besynnerlig strejk”. Tidningen Arbetet bekräftade också 57

Lundbergs närvaro i Umeåtrakten under tiden för strejken 1890-08-22 under rubriken ”I Umeå”. 

 Svenska Dagbladet 1890-09-10 under rubriken ”En besynnerlig strejk”. 58

 Aftonbladet 1895-06-17 under rubriken ”200 arbetare strejka”. Dagens Nyheter 1895-07-08 under rubriken ”Hybo-59

strejken”. Dagens Nyheter 1895-07-08 under rubriken
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Plankbärarna och hjälpsågarna vid den stora sågen inledde strejken på torsdagen. På fredagen 

anslöt sig utlastarna till strejken, och på lördagen hjälpsågarna vid den lilla sågen. De efterfrågade 

ekonomiska bidrag från andra arbetare, men det är oklart huruvida de fick någon hjälp. Dagens 

Nyheter rapporterade att alla parter vittnade om att de strejkande skött sig exemplariskt under hela 

strejkförloppet och de inte blivit påverkade av agitatorer. Men detta var också de strejkandes 

svaghet, menade Dagens Nyheters journalist. Isolerade strejker som den vid Hybo hade nämligen 

små chanser att lyckas.  60

Bolagsstyrelsen hotade med att ersätta de strejkande arbetarna med ny arbetskraft från Sundsvall. 

Disponenten vägrade att ingå i några förhandlingar så länge strejken pågick, då han var rädd för att 

den skulle sprida sig vidare till andra sågar. Endast om arbetarna återgick till arbetet skulle han 

överväga att se över lönerna. När arbetarna inte följde disponentens direktiv sände man vidare stora 

partier timmer till andra sågverk, och i ett slag minskade bolaget behovet av Hyboarbetarna. 

Dessutom lyckades sågarbetarna som inte deltagit i strejken med hjälp av jordarbetare och kolare 

som var anställda hos sågverksbolaget att i viss mån återuppta arbetet. I samma stund begärdes 

vräkningsdomar från bolagets sida mot de strejkande arbetarna.  61

Detta ska dock bara ses som hotande motåtgärder från arbetsgivaren sida. Repressalierna 

realiserades aldrig. Den 23 juli, sex dagar efter att arbetet återupptagits på sågverket med hjälp av 

kolarna och jordarbetarna, rapporterades det att samtliga Hyboarbetare begärt att få återgå till 

arbetet med lönen som de haft innan strejken. Deras begäran beviljades av sågverksbolaget.  62

Ett fall som liknade strejken på Hybo sågverk var strejken på Frånö pappersmassafabrik 1908. 

Även denna strejk hade sin grund i ett enskilt företags problem snarare än ett förändrat 

konjunkturläge. Lönerna för medelålders arbetare på Frånö fabrik uppgavs vara lägre än vad vissa 

pojkar tjänade på andra pappersmassafabriker i närheten. Efter att underhandlingar angående 

lönerna under hösten 1908 pågått mellan de organiserade arbetarna på Frånö pappersmassafabrik 

utan att resultat inleddes en strejk. Detta var kontroversiellt eftersom Pappersmasseförbundet sa sig 

sitta i förhandlingar med Sågverksindustriarbetareförbundet, och att strejken inte var sanktionerad. 

Arbetarna skulle emellertid understödjas av Sågverksindustriarbetarförbundet, som menade att de 

 Härnösandsposten 1895-06-17 under rubriken ”Strejk”. Eskilstunakuriren 1895-06-21 under rubriken ”Sträjken vid 60

Hybo”. Dagens Nyheter 1895-07-03 under rubriken ”Hybostrejken”. Dagens Nyheter 1895-07-08 under rubriken 
”Hybo-strejken”. Dagens Nyheter 1895-07-09 under rubriken ”Hybo-strejken II”.  

 Härnösandsposten 1895-06-17 under rubriken ”Strejk”. Dagens Nyheter 1895-07-08 under rubriken ”Hybo-strejken”. 61

Aftonbladet 1895-07-09 under ”Strejken i Hybo”. Göteborgs Aftonblad 1895-07-17 under rubriken ”Strejken i Hybo”. 

 Dagens Nyheter 1895-07-23 under rubriken ”Hybostrejken avslutad”. 62
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inte opponerade sig mot strejken. En förtroendeman från fackförbundet reste till Frånö och höll 

möte med fackföreningen. Målet var att försöka få igång underhandlingarna.   63

Från arbetsgivarhåll försökte man rekrytera ersättningsarbetskraft från Kramfors sågverk, men 

arbetarna där ska ha varit ovilliga att ta arbete på Frånö fabrik så länge konflikten pågick. 

Pappersmasseförbundet meddelade att de ansåg att de strejkande vid Frånö fabrik skulle återgå till 

arbetet på hittills gällande villkor. Argumentet var att fabriken inte hade uppnått full 

produktionskapacitet, och inte förrän den hade gjort det skulle löneförhandlingar upptas. De 

meddelade också att några nya arbetare hade anställts i de strejkandes ställe, men enligt tidningen 

Socialdemokraten uppgick de arbetarna endast till två personer. Sågverksbolaget utsåg ett datum där 

de strejkande senast skulle återvända till arbetsplatsen. Den som inte gjorde detta skulle ses som 

avskedad. Hot om vräkning förelåg också, fast endast ett fåtal av arbetarna vid Frånö fabrik ska ha 

bott i bostäder ägda av bolaget.  64

Den 5 november bestämde fackföreningen att strejken skulle avblåsas. Strejkdeltagarna återgick 

till arbetet med villkoren som bolaget erbjudit dem. Hur många som faktiskt fick eller ville 

återvända uppgavs inte. Det var Pappersmasseförbundet som menade att flertalet arbetare tagit de 

strejkandes plats, medan tidningen Socialdemokraten menade att Frånö fabrik endast lyckats värva 

två nya arbetare.  Detta tolkar jag som att arbetsgivaren försökte att sätta in hårda motåtgärder mot 65

de strejkande, men misslyckades. Resultatet blev att arbetarna fick återvända utan några 

repressalier. 

Frånöstrejken borde ha varit känd på andra orter. Förutom pressens rapportering borde är det 

bekräftat att arbetare på andra orter blivit informerade om situationen.  

Slutsatser av kapitlet 
Undersökningen av strejkerna har visat hur strejkerna uppstod och hur förloppet fortsked. Vi kan 

se att strejkerna i de flesta fall varit relativt fredliga från strejkdeltagare, arbetsgivare och 

myndigheter. Strejkdeltagarna försökte i flera fall förmå arbetare på närliggande orter att ansluta sig 

till strejken, vilket ibland lyckades. Dessutom kunde de välja att nedlägga arbetet vid tillfällen då 

 Socialdemokraten 1908-11-04 under rubriken ”Frånökonflikten”. Socialdemokraten 1908-10-15 under rubriken 63

”Konflikten vid Frånö Sulfitfabrik”. Socialdemokraten 1908-10-29 under rubriken ”Frånökonflikten”. Svenska 
Dagbladet 1908-11-02 under rubriken ”Konflikten vid Frånö”.

 Socialdemokraten 1908-10-20 under rubriken ”Konflikten vid Frånö”. Socialdemokraten 1908-10-26 under rubriken 64

”Striden vid Frånö”. Socialdemokraten 1908-11-02 under rubriken ”Frånökonflikten”. Socialdemokraten 1908-11-04 
under rubriken ”Frånökonflikten”. Svenska Dagbladet 1908-11-02 under rubriken ”Konflikten vid Frånö”.

 Socialdemokraten 1908-11-06 under rubriken ”Frånöstrejken slut”. 65
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arbetskraften behövdes som mest. Det handlade således om att skapa en så stor olycka för 

arbetsgivaren som möjligt.  

Vi kan se att myndigheterna arbetade nära arbetsgivaren och ville få arbetarna att återvända till 

arbetet så snart som möjligt. Myndigheterna hade också som uppgift att upprätthålla ordningen. 

Därför stängde de ner krogarna och inkallade vid flera tillfällen militär för att övervaka arbetet som 

pågick och skingra strejkskarorna.  

Arbetsgivarna hade flera motåtgärder att sätta in mot strejkdeltagarna. Här kan vi tala om grader 

av repressalier. Mot den fasta arbetsstyrkan kunde arbetsgivaren åberopa kontraktsbrott och avskeda 

de strejkande. Detta räknas till den mildaste graden av repressalier. I de fallen kunde arbetaren 

förmodligen söka efter ett nytt arbete. Arbetsgivaren kunde gå ytterligare ett steg och avskeda 

strejkdeltagare samt vräka dem från bolagets bostäder. Eftersom detta innebar att arbetaren var 

tvungen att lämna orten ska detta ses som värre repressalier. Den hårdaste motåtgärden var dock 

kombinationen avskedanden, vräkningar och svartlistning. Betydelsen av denna bestraffning var att 

arbetaren förmodligen var tvingad att lämna hela distriktet, eller så långt arbetsgivarens information 

sträckte sig. 

Tabell 2. Repressalier mot strejkdeltagarna efter strejk 

Källa: efter pressens uppgifter 

Som vi kan se från tabell 2 förekom repressalier förmodligen relativt sällan, särskilt hårda 

repressalier som svartlistning. Eskilstunakurirens påstående om att Enhörnings förfarande 1891 då 

han uppgav namn och yrke på samtliga strejkdeltagare var unikt styrker också att detta var ovanligt. 

Även avskedanden efter strejknederlag förefaller ha varit relativt sällsynt, om än vanligare än 

svartlistning och vräkning. Däremot var det vanligt att främst arbetsgivare, men även 

Okänt 1. Inga 
repressalier

2. Avskedanden 3. Avskedanden 
och vräkningar

4. Avskedanden, 
vräkningar och 
svartlistning

Skönvik-Östrand 
1902

Söderhamn (inkl. 
Sandarne, 
Långrör, 
Åsbacka) 1879, 
Ala 1879, 
Skutskär 1879, 
Skönvik-Östrand 
1891, Hybo 1895, 
Frånö 1908

Ljusne såg 1879, 
Iggesund 1879, 
Hudiksvall 1879, 
Sandvik 1890

Kubikenborg 
1891
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myndigheterna, hotade med repressalier. I nästan samtliga fall skulle strejkdeltagarna straffas med 

avskedande och vräkning om de inte återgick till arbetsplatsen. Som vi kan se realiserades dock 

sällan hoten.  

Det är nära på givet att de avskedade, vräkta och svartlistade arbetarna lämnade orten i fråga. Det 

är också mycket sannolikt att arbetarna som enbart blivit avskedade lämnade orten. Huruvida detta 

också var fallet för de arbetare som inte tilldelades bestraffningar efter strejknederlagen återstår att 

se.  

Tedebrand skulle mena att utvandringsalternativet skulle ha varit starkast hos arbetarna som 

deltagit i strejken på Kubikenborg, följt av arbetarna från Ljusne såg, Iggesund, Hudiksvall och 

Sandvik. Den presumtivt ökade utflyttningen från dessa orter skulle bestått av en högre andel 

emigranter än orterna där strejkerna inte innebar repressalier för arbetarna. Utflyttningen från 

Söderhamn, Ala, Skutskär, Skönvik-Östrand (1891), Hybo och Frånö skulle i sådana fall på det hela 

ökat i mindre skala, eller så skulle andelen inrikes utflyttade ha tagit upp en större del.  

För cykelhypotesen, och i viss mån Hildemans hypotes, skulle repressalierna ha spelat mindre 

roll. Då var det istället arbetarnas missnöje med löneläget som var drivande i utflyttningen. 

Destinationsplatsen avgjordes av de förväntade möjligheter till arbete och lön.  

De flesta strejkerna ska ha varit kända för arbetare utanför strejkorterna. Om strejkdeltagarna 

valde att emigrera efter strejknederlaget finns det alltså tecken på att de kunde inspirera arbetare på 

andra orter att emigrera. Det finns dock tre undantag där jag inte har fog för att arbetare på andra 

orter bör ha känt till strejken: Sandvikstrejken 1890 fick inget utrymme i lokalpressen och det finns 

inga andra tecken på att arbetare på andra orter kände till strejken, detta gäller också Skönvik-

Östrand-strejken 1891, och Skönvik-Östrand-strejken 1902 som inte var omskriven alls. Därför 

kommer jag inte att studera möjliga kedjereaktioner i samband med dessa tre strejker.  
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Strejknederlag som push-faktor för migration  
I föregående kapitel har jag gjort en redogörelse över strejkernas händelseförlopp. Jag har 

klargjort vilka strejknederlag som innebar repressalier mot arbetarna och vilka som inte gjorde det. I 

de fall där repressalier mot strejkdeltagarna förekommit borde utvandringen ha ökat mer än i de fall 

där repressalier inte förekommit, enligt Tedebrands hypotes. Jag har dessutom gjort vissa 

antaganden om när kedjereaktioner varit möjliga. I de fall där en kedjemigration ses som möjlig 

borde utvandringen från industriorter nära strejkorterna ha ökat året efter strejknederlaget.  

I teoriavsnittet presenterade jag Thomas cykelteori, som är viktig för följande kapitel. Teorin 

innebär att all migration under avgränsningsperioden avgjordes av de motsatta cyklerna i Europa 

och off-shootländerna. För uppsatsens syfte har jag ur teorin skapat den så kallade cykelhypotesen.  

Den säger att det borde ha funnits skillnader i utvandringsgraden beroende på om strejknederlagen 

inträffade under perioder av stor eller liten utvandring från Sverige.  

I följande kapitel kommer jag att studera hur hypoteserna står sig mot strejkorternas 

utflyttningsdata.  

Strejker under perioder av intensiv utvandring  
I detta avsnitt kommer utflyttningen från strejkorter under perioder av intensiv utvandring från 

Sverige att undersökas. Utflyttningsdata över sågverksorter där det inträffat strejknederlag och 

närliggande orter kommer att presenteras i diagram.  

Avsikten med att visa utflyttningsserierna jämsides i diagrammen är att studera huruvida orterna 

där arbetarnas strejk slutat i nederlag visar större utflyttningsökningar samma år som strejken ägt 

rum än för de orter där strejk inte inträffat. Om utflyttningsökningen för strejkorten var större än 

närliggande orter tyder det på ett samband mellan strejknederlaget och migration.  

Både den totala utflyttningen och emigrationen visas, och meningen med detta är att pröva 

Tedebrands hypotes om repressalier och cykelhypotesen. I detta avsnitt borde emigrationen enligt 

cykelhypotesen ha ökat i samband med strejknederlag. Men enligt Tedebrands hypotes borde 

förändringar i emigration enbart berott på graden av repressalier mot arbetarna. De olika utfallen 

som jag utvecklade i metodavsnittet, från inga repressalier till högsta graden av repressalier, är 

viktiga här.  

För att pröva Hildemans hypotes om kedjereaktioner är enbart emigrationsökningar efter 

strejknederlag viktiga. Går det inte att se ökningar i emigration från orterna som bedöms ha 

påverkats av strejken året efter strejknederlaget går det inte att styrka Hildemans hypotes. Skulle det 
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däremot visa sig att emigrationen ökade från de påverkade, närliggande orterna skulle det styrka 

Hildemans hypotes.  

Diagram 3. Utflyttade och emigrerade arbetare från Söderhamn, Hudiksvall och Gävle i procent av 
arbetarfolkmängden 1880 

Källa: Flyttningslängder för församlingarna Söderhamn, Hudiksvall och Gävle Heliga 
Trefaldighets församling och folkräkningen 1880 

Diagram 3 visar arbetarutflyttningen från Söderhamn, Hudiksvall och Gävle. Eftersom 

Söderhamns stadsförsamling inte nedtecknat de utflyttades hemorter innefattar 

utflyttningsstatistiken för Söderhamn strejkorterna Sandarne, Långrör och Åsbacka. Diagram 2 

visar att den totala utflyttningen av arbetare från Hudiksvall och Söderhamn ökade mellan 1878 och 

1879. Även om ökningen 1879 inte var kraftig är det möjligt att strejknederlagen kan ha påverkat 

utflyttningen. Om vi byter fokus till Gävle, som var fri från strejk 1879, kan vi se att den totala 

utflyttningen till och med minskade mellan 1878 och 1879.  

Emigrationen från Söderhamn ökade påtagligt 1879. Från att inga arbetare utvandrade 1877 och 

1878 till att 2,4 procent av arbetarfolkmängden utvandrade under strejkåret. Däremot var 

utvandringen mycket liten från Hudiksvall. Ökningen från 1878 till 1879 var nästan samma i 

Hudiksvall (0,4 procent) som i Gävle (0,3 procent). Detta talar emot Tedebrands hypotes. Som 

bekant led strejkdeltagarna i Söderhamn inte av några repressalier från arbetsgivare och 
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myndigheter. Däremot ska flera strejkdeltagare i Hudiksvall blivit avskedade. Således borde 

emigrationen från Hudiksvall ökat mer än emigrationen från Söderhamn. 

Emigrationen från Gävle ökade i viss grad 1880. Det finns därför en antydan om att en 

kedjereaktion förekommit i detta fall.  

Vi kan alltså se en större ökning i total utflyttning från Söderhamn och Hudiksvall än Gävle 

1879, vilket tyder på ett samband mellan strejknederlagen och migration. Eftersom emigrationen 

från Söderhamn och Hudiksvall ökade under strejkåret styrks cykelhypotesen. Hildemans hypotes 

styrks av att emigrationen från Gävle ökade året efter strejknederlaget. Tedebrands hypotes både 

styrks och försvagas. Eftersom repressalier mot arbetarna förekommit Hudiksvallstrejken borde 

emigranterna uppgått till minst hälften av den totala utflyttningen, något de inte gjorde. Men det 

gjorde inte heller emigranterna från Söderhamn, där repressalier mot arbetarna inte förkommit. 

Diagram 4. Utflyttade arbetare från Ljusne såg, Ala, Bergvik och Marma i procent av 
arbetarfolkmängden 1880.   

Källa: Flyttningslängder för Söderala församling och folkräkningen 1880 

Till skillnad från Söderhamns stadsförsamlings utflyttningslängder uppger Söderala församling 

specifika orter. Det betyder att utflyttningen från Ljusne såg och Ala kan studeras. I Söderala 

församling låg också Bergvik och Marma som här träder fram som lämpliga komparativa exempel. 

Likt Ala och Ljusne var Bergvik och Marma sågverksamhällen, men arbetarna på sågverken ska 
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inte ha anslutit sig till strejken vilket gör jämförelsen passande. Emedan diagrammen visar 

utflyttningsstatistik för så många som fyra orter kommer den totala utflyttningen och emigrationen 

att visas i två diagram.   

Diagram 4 visar på en tydlig ökning i andelen utflyttade arbetare från Ljusne såg 1879. Från 4 

procent respektive 1 procent av arbetarfolkmängden 1877 och 1878 till 10 procent 1879. 

Utflyttningen från Ala var emellertid betydligt mer blygsam, från 0 procent av arbetarfolkmängden 

1878 till drygt 2 procent 1879. Däremot var ökningen i utflyttning från Ala större än från de 

närliggande industriorterna Bergvik och Marma.  

Diagram 5. Emigrerade arbetare från Ljusne såg, Ala, Bergvik, Marma i procent av 
arbetarfolkmängden 1880.  

Källa: Flyttningslängder för Söderala församling och folkräkningen 1880 

Diagram 5 visar att emigrationen 1879 enbart ökade från Ljusne såg. Nära hälften av de 

utflyttade från Ljusne valde att emigrera. Eftersom flera arbetare ska ha blivit avskedade från 

Ljusne såg styrker det Tebrands hypotes om att repressalier mot strejkdeltagarna efter strejknederlag 

gjorde utvandringsalternativet starkare. Däremot går det inte att se en utvandringsökning från Ala 

1879. I fallet Bergvik går det att se en påtaglig ökning i emigrationen 1880. Eftersom strejken som 

hade ägt rum i Ala och Ljusne året innan med stor sannolikhet var känd för arbetarna på sågverken i 

Bergvik och Marma är det möjligt att den stora emigrationen från Ljusne 1879 påverkade arbetarna 
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från Bergvik att emigrera. Utvandringen från Marma ökade emellertid inte förrän två år efter 

strejknederlaget, således går det inte att se en möjlig kedjereaktion i det fallet.  

Vi kan alltså se en större ökning i den totala utflyttningen från Ljusne och Ala än Bergvik och 

Marma 1879, vilket tyder på ett samband mellan strejknederlagen och migration. Däremot ökade 

endast emigrationen från Ljusne och inte från Ala. I fallet Ljusne styrks cykelhypotesen men i fallet 

Ala försvagas den. Tedebrands hypotes om repressalier styrks både av att ökningen i emigrationen 

från Ljusne översteg hälften av den totala utflyttningsökningen, och att utflyttningen från Ala inte 

gjorde det. Hildemans hypotes om kedjereaktioner styrks av att emigrationen från Bergvik ökade 

1880, men försvagas av att emigrationen inte ökade från Marma samma år.  

Diagram 6. Utflyttade och emigrerade arbetare från Iggesund och Åvik i procent av 
arbetarfolkmängden 1880 

Källa: Flyttningslängder för församlingarna Hälsingtuna och Njutånger och folkräkningen 1880 

För att visa strejknederlagets påverkan på arbetarnas utflyttning från Iggesund 1879 har andelen 

utflyttade och emigrerade arbetare från Iggesund jämförts med andelen utflyttade och emigrerade 

arbetare från Åvik. Sågverksorten Åvik är passande i sammanhanget på grund av den liknande 

industrin och närheten till Iggesund. Som undersökningen visade i det föregående kapitlet försökte 

de strejkande från Forsa att få Åvikarbetarna att ansluta sig till strejken, men som bekant avstod de 

från att nedlägga arbetet. 
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Diagram 6 visar att utflyttningen från Iggesund ökade från 10 procent av arbetarfolkmängden 

1878 till 24 procent 1879. Åvik å andra sidan såg ingen utflyttning alls det året. Däremot ökade 

utflyttningen påtagligt under åren som följde. 

Emigrationen från Iggesund ökade kraftigt 1879. Från 0 procent av arbetarfolkmängden 1878 till 

knappt 16 procent 1879. Emigrationen utgjorde alltså hela ökningen i den totala utflyttningen. 

Eftersom strejken i Iggesund innebar repressalier mot arbetarna i form av avskedanden styrker detta 

Tedebrands hypotes. Emigrationen från Åvik ökade inte över huvud taget 1879. Däremot går det att 

se en ökning i emigrationen från Åvik 1880 då 4 procent av arbetarfolkmängden utvandrade. Detta 

kan möjligtvis ha varit en kedjereaktion. Det har tidigare konstaterats att strejkerna i och kring 

Hudiksvall varit kända bland arbetarna i Åvik. Hildemans hypotes om kedjereaktioner styrks därför 

i detta fall. 

Då utflyttningsökningen för Iggesund var större än Åvik tyder det på ett samband mellan 

strejknederlaget i Iggesund och migration. Eftersom hela utflyttningsökningen bestod av emigranter 

styrker det cykelhypotesen. Även Hildemans och Tedebrands hypoteser styrks av datan.  

Diagram 7. Utflyttade och emigrerade arbetare från Skutskär, Harnäs och Älvkarleö i procent av 
arbetarfolkmängden 1880  

Källa: Flyttningslängder för Älvkarleby församling och folkräkningen 1880 
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För att undersöka ett möjligt samband mellan strejknederlaget i Skutskär och migration har de 

närliggande industriorterna Älvkarleö och Harnäs valts ut som komparativa exempel. Om ökningen 

i utflyttning och emigration var ett allmänt mönster borde det således synas även i Harnäs och 

Älvkarleös utflyttningslängder.  

Diagram 7 visar att en mycket stor utflyttning av arbetare från Skutskär ägde rum 1877. 

Orsakerna till denna utflyttning är inte klarlagda. Däremot var utflyttningen 1878 mycket låg i 

jämförelse, 7 procent av arbetarfolkmängden. 1879 ökade utflyttningen till 28 procent av 

arbetarfolkmängden. De närliggande orterna Harnäs och Älvkarleö såg samma år en minskning i 

utflyttningsgraden, från cirka 6 procent och 3 procent av arbetarfolkmängden 1878 till 0 procent 

1879.  

Utvandringen från Skutskär ökade kraftigt under strejkåret 1879. Ingen arbetare emigrerade 

1878, men 1879 ökade emigrationen till drygt 10 % av arbetarfolkmängden. I kontrast till detta såg 

Harnäs och Älvkarleö ingen emigration 1879. Inte heller året efter emigrerade någon arbetare från 

Harnäs och Älvkarleö. Således går det inte att belägga att någon kedjereaktion på emigrationen från 

Skutskär inträffat. 

Vi kan alltså se ett samband mellan strejknederlaget i Skutskär och migration. Eftersom 

emigrationen ökade påtagligt 1879 styrks cykelhypotesen. Tedebrands hypotes styrks av att 

ökningen i emigrationen från Skutskär inte utgjorde hälften av den totala utflyttningsökningen. 

Frånvaron av kedjereaktioner försvagar däremot Hildemans hypotes. 
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Diagram 8. Utflyttade och emigrerade arbetare från Skönvik-Östrand och Sund i procent av 
arbetarfolkmängden 1890 

Källa: Flyttningslängder för församlingarna Skön och Timrå och folkräkningen 1890 

För att undersöka ett möjligt samband mellan strejknederlaget i Skönvik-Östrand och migration 

har utflyttningsstatistik för det närliggande Sund använts i jämförande syfte. Fagervik hade också 

varit ett lämpligt exempel att föra in i diagrammet, men eftersom en strejkseger ägde rum där 1890 

kommer utflyttningsstatistiken för Fagervik att redovisas senare i uppsatsen. Det bör även nämnas 

att Skönvik och Östrand egentligen var två olika sågverksorter som låg bredvid varandra. Men 1891 

hade arbetarna på Östrands sågverk övergått till Skönviks sågverk på grund av arbetsbrist på 

Östrands såg, vilket ligger till grund för att räknar jag ihop utflyttningsstatistiken för Östrand och 

Skönvik.  

Som diagram 8 visar ökade både den totala utflyttningen och emigrationen från Sund 1891. Från 

att knappt 4 procent av arbetarfolkmängden lämnade orten 1890 till att drygt 16 procent lämnade 

orten 1891. Men utflyttningen och emigrationen från Sund var småskalig i jämförelse med Skönvik-

Östrand. Från Skönvik-Östrand utflyttade 1891 över 40 procent av arbetarfolkmängden jämfört med 

18 procent 1890. 

Emigrationen utgjorde hela ökningen av den totala utflyttningen från Skönvik-Östrand 1891. 

Från att knappt 4 procent av arbetarfolkmängden emigrerade 1890 till att närmare 35 procent 
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emigrerade 1891. Från Sund ökade emigrationen från 0 procent av arbetarbefolkningen 1890 till 8 

procent 1891. 

Vi kan alltså se en större utflyttningsökning för Skönvik-Östrand strejkåret 1891 än för Sund, 

vilket tyder på ett samband mellan strejknederlaget och migration. Den kraftiga ökningen i 

emigrationen styrker cykelhypotesen. Eftersom inga repressalier mot arbetarna förekom i samband 

med strejken i Skönvik-Östrand, försvagar detta Tedebrands hypotes. Emigrationen ska enligt 

hypotesen inte ha utgjort över hälften av ökningen.  

I avsnittet där strejken i Skönvik-Östrand kvalitativt undersöktes kunde jag inte finna fog för att 

strejkerna skulle varit kända utanför orten. Därför går inte Hildemans hypotes att testa i detta fall. 

Diagram 9. Utflyttade och emigrerade arbetare från Kubikenborg, Mon och Heffners såg i procent 
av arbetarfolkmängden 1890 

Källa: Flyttningslängder för församlingarna Skön och Skönsmon och folkräkningen 1890 

För att undersöka ett eventuellt samband mellan strejken på Kubikenborgs sågverk och migration 

har utflyttningsstatistik för de närliggande industriorterna Mon och Heffners såg använts som 

jämförande exempel.  

Det står klart att ökningen i både den totala utflyttningen och emigrationen från Kubikenborg 

1891 vida översteg den totala utflyttningen och emigrationen från Mon och Heffners såg.    

Diagram 9 visar att utflyttningen från Kubikenborg ökade från knappt 4 procent av 
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arbetarfolkmängden 1890 till 24 procent 1891. Från Mon ökade utflyttningen från 4 procent av 

arbetarfolkmängden 1890 till knappt 13 procent 1891. Utflyttningsstatistiken för Heffners såg 

uppvisar en ännu mindre ökning i utflyttningen. Från 2 procent av arbetarfolkmängden 1890 till 6 

procent 1891.  

Emigrationen från Kubikenborg ökade kraftigt 1891 i jämförelse med 1890. Cirka 1 procent av 

arbetarfolkmängden emigrerade 1890 medan över 16 procent emigrerade 1891. Emigrationen från 

Mon och på Heffners såg var likvärdig 1890, men 1891 hade andelen emigranter endast ökat till 6 

procent av arbetarfolkmängden. Den kraftiga utvandringsökningen från Kubikenborg (över hälften 

av den totala utflyttningsökningen) styrker Tedebrands hypotes, då repressalierna mot arbetarna 

som deltagit i strejken på Kubikenborg var hårda. 

Om man istället skulle intressera sig för möjligheten att en kedjereaktion ägt rum är diagram 8 

intressant. Från Mon ökade emigrationen från knappt 6 procent av arbetarfolkmängden strejkåret 

1891 till 12 procent 1892. Från Heffners såg ökade emigrationen från 2 procent av 

arbetarfolkmängden 1891 till 9 procent 1892. Strejken på Kubikenborgs sågverk var som bekant 

mycket omskriven i pressen och dessutom var arbetare från närliggande sågverk på sätt och vis 

inblandade genom sina ekonomiska bidrag till de strejkande. Emigrationen som följde strejken 

borde således varit känd hos arbetarna på Mons sågverk och Heffners såg, vilket kan ha inspirerat 

dem att emigrera året efter strejken.  

Vi kan alltså se att utflyttningsökningen för Skönvik-Östrand var större än för Mon och Heffners 

såg, vilket tyder på ett samband mellan strejknederlaget och migration. Ökningen i emigrationen 

styrker cykelhypotesen. Även Tedebrands hypotes om repressalier styrks av datan, då 

utflyttningsökningen definitivt till mer än hälften utgjordes av emigranter. Hildemans 

kedjereaktioner finner också stöd i utflyttningsdatan. 
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Diagram 10. Utflyttade och emigrerade arbetare från Skönvik-Östrand, Sund och Fagervik i 
procent av arbetarfolkmängden 1900 

Källa: Flyttningslängder för Timrå församling och folkräkningen 1900 

Utflyttningen efter 1902 års strejk vid Skönvik-Östrand har jämförts med utflyttningen från de 

närliggande sågverksorterna Sund och Fagervik, två platser där inga strejker förekommit under året.  

Diagram 10 visar att ökningen i utflyttningen från Skönvik-Östrand 1902 översteg de utflyttade 

från Sund och Fagervik samma år. 1901 utflyttade knappt 6 procent av Skönvik-Östrands 

arbetarfolkmängd. 1902 hade andelen utflyttade ökat till drygt 14 procent. Från Sund utflyttade 

knappt  6 procent av arbetarfolkmängden 1901 och ökade till drygt 8 procent 1902. Fagerviks 

utflyttningsnivå låg redan 1900-1901 på 9 procent av arbetarfolkmängden, för att öka till 13 procent 

1902. Som vi kan se var utflyttningen från Fagervik relativt hög också 1903 och 1904, medan 

Skönvik-Östrand såg en intensiv utflyttning under strejkåret och som sedermera sjönk kraftigt. 

Särskilt emigrationen från Skönvik-Östrand ökade 1902. Från 1 procent av arbetarfolkmängden 

1901 till drygt 10 procent 1902. Sund och Fagervik såg inte ökningar i emigrationen av det slaget. 

Från Sund emigrerade knappt 2 procent av arbetarfolkmängden 1901 och 1902 hade emigrationen 

ökat till knappt 4 procent. Från Fagervik emigrerade 0 procent av arbetarbefolkningen 1901 medan 

emigrationen hade ökat till knappt 4 procent 1902.  
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Vi kan se från diagram 10 att utflyttningsökningen för Skönvik-Östrand ökade mer än för 

Fagervik och Sund. Detta tyder på ett samband mellan strejknederlaget och migration. 

Cykelhypotesen styrks av den påtagliga ökningen i emigrationen från Skönvik-Östrand 1891. 

Däremot går det inte att säga något om Tedebrands och Hildemans hypoteser, då strejken inte var 

omskriven i pressen.  
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Strejker under perioder av småskalig utvandring 
Strejkerna som har behandlats i uppsatsen ägde huvudsakligen rum under perioder av svensk 

lågkonjunktur och storskalig utvandring till Amerika. Men tre strejknederlag som inträffat under 

perioder av svensk högkonjunktur och relativt sett mindre utvandring från Sverige har påträffats. I 

detta avsnitt kommer cykelhypotesen och Tedebrands hypotes att i viss mån stångas mot varandra. 

Enligt cykelhypotesen borde nämligen utvandringen inte har ökat i något av dessa tre fall, men 

enligt Tedebrands hypotes borde emigrationen ha ökat om det förekom repressalier mot arbetarna. 

Hildemans hypotes om kedjereaktioner kommer endast kunna testas i detta avsnitt om emigrationen 

ökade efter strejknederlagen.  

Diagram 11. Utflyttade och emigrerade arbetare från Sandvik och Holmsund i procent av 
arbetarfolkmängden 1890 

Källa: Flyttningslängder för församlingarna Holmsund och Umeå landsförsamling och 
folkräkningen 1890  

Det första exemplet i kronologin var strejken på Sandviks såg 1890. Arbetarutflyttningen efter 

strejken vid Sandviks såg 1890 har jämförts med utflyttningen från den närliggande industriorten 

Holmsund. 

Det står klart att Sandvik inte såg någon kraftig utflyttning strejkåret 1890. Den totala 

utflyttningen ökade visserligen från 0 procent av arbetarfolkmängden 1889 till 2 procent 1890. 
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Ökningen är emellertid endast något större än ökningen i utflyttningen från Holmsund, som ökade 

från 2,4 procent av arbetarfolkmängden 1889 till 3,5 procent 1890.  

En pikant detalj är att fem arbetare uppgavs ha blivit avskedade efter strejken, och fem arbetare 

skulle överstiga 2 procent av arbetarfolkmängden på den lilla sågverksorten. Möjligtvis var några 

eller alla av de avskedade arbetarna inte mantalsskrivna i Umeå landsförsamling eller åtminstone 

inte skrivna på orten Sandvik. 

Sammanfattningsvis kan vi se att utflyttningsökningen var större för Sandvik än för Holmsund. 

Detta tyder på ett samband mellan strejknederlaget och migration. Eftersom ökningen i den totala 

utflyttningen endast bestod av inrikes utflyttade styrks cykelhypotesen. Tedebrands hypotes om 

repressaliers påverkan på emigration försvagas däremot, och Hildemans hypotes om 

kedjereaktioner går inte att pröva.  

Diagram 12. Utflyttade och emigrerade arbetare från Hybo i procent av arbetarfolkmängden 1890 

Källa: Flyttningslängder för Ljusdals församling och folkräkningen 1890 

I det kvalitativa avsnittet om Hybostrejken uppges det att en del av anledningen till varför Hybo 

sågverk var tvunget att dra ner på lönekostnaderna var på grund av de dyra transporterna från det 

otillgängliga Hybo. Bara genom att studera en karta går det att konstatera att detta borde stämma. 

Problemet är alltså att Hybo var unikt i geografisk bemärkelse. Med andra ord går det inte att 
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jämföra utflyttningsstatistiken för Hybo med närliggande orter med liknande industri, eftersom det 

inte fanns någon liknande industri i närheten. Hybos utflyttningsstatistik har därför redovisats 

enskilt. 

Diagram 12 visar på en större ökning i utflyttningen under strejkåret 1895. Från att utflyttningen 

låg på 6 procent av arbetarfolkmängden 1894 ökade den till drygt 15 procent 1895.  

Emigrationen ökade något men inte nämnvärt. Från att 10 % av arbetarbefolkningen emigrerade 

1893, det sista stora utvandringsåret under det tidiga 1890-talets utvandringsvåg, sjönk 

emigrationen till 0 procent 1894 och ökade till 0,5 procent 1895.  

Utflyttningsökningen 1895 indikerar ett samband mellan strejknederlaget och migrationen, men 

då ingen jämförelseort lyfts in går det inte att pröva detta. Däremot kan vi se att Tedebrands hypotes 

om repressalier styrks av utflyttningsstatistiken, eftersom ökningen i emigrationen understeg hälften 

av den totala utflyttningsökningen. Ökningen i emigration försvagar dock cykelhypotesen. 

Angående Hildemans kedjereaktioner är de inte möjliga att pröva i detta fall. 

Diagram 13. Utflyttade och emigrerade arbetare från Frånö och Svanö i procent av 
arbetarfolkmängden 1910 

Källa: Flyttningslängder för Gudmundrå församling och folkräkningen 1910 
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För att undersöka utflyttningsstatistiken för Frånö har utflyttningsstatistiken för det närliggande 

Svanö presenterats jämsides. Detta motiveras med att både Frånö och Svanö hade 

pappersmassafabriker vid 1900-talets början.  

Utflyttningen från Svanö följde ett liknade mönster som utflyttningen från Frånö. Endast under 

ett år ökade utflyttningen från Frånö medan den minskade från Svanö, och det var under strejkåret 

1908. Utflyttningen från Frånö ökade från 11 procent av arbetarfolkmängden 1907 till knappt 16 

procent 1908. Från Svanö minskade däremot utflyttningen från 11 procent av arbetarfolkmängden 

1907 till 5 procent 1908. Strejknederlaget för Frånöarbetarna 1908 förefaller här ha spelat en roll. 

Emigrationen var däremot relativt betydelselös för både Frånö och Svanö 1908. Emigrationen 

från Frånö till och med minskade från 4 procent av arbetarfolkmängden 1907 till drygt 2 procent 

1908. Svanö å sin sida såg ingen utvandring över huvud taget under dessa år.  

Vi kan alltså se att utflyttningen från Frånö ökade kraftigt under strejkåret 1908, medan 

utflyttningen från Svanö minskade, vilket tyder på ett samband mellan strejknederlaget och 

migration. Cykelhypotesen styrks av det faktum att det bara var inrikesutflyttningen som ökade 

medan emigrationen minskade. Tedebrands hypotes går inte att testa, eftersom varken repressalier 

eller utvandring förekom. Hildemans hypotes om kedjereaktioner har inte heller kunnat prövas i 

detta fall, eftersom emigrationen inte ökade.  
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Strejksegrar — en utflyttningsbroms? 
Undersökningen av utflyttningsstatistiken har visat att den totala utflyttningen av arbetare alltid 

ökade mer på orter där arbetarna upplevt strejknederlag samma år än på närliggande industriorter. 

Emigrationen ökade mer under år av intensiv utvandring från Sverige i allmänhet. Utflyttningen såg 

något annorlunda ut under perioder av småskalig utvandring. I ett fall ökade emigrationen inte alls, i 

ett fall ökade den något, och i ett fall minskade emigrationen. Däremot ökade inrikesutflyttningen 

mer än från de närliggande industriorterna. Det förefaller vara som så att det fanns ett samband 

mellan strejknederlag och emigration 

För att kontrollera huruvida hypotesen om att strejknederlag ledde till ökad migration stämmer, 

måste också förändringar i utflyttningen efter strejksegrar studeras. Det kan nämligen vara så att 

strejknederlagen i sig inte ledde till ökad migration, utan att utflyttningen och strejknederlagen var 

reaktioner på en allmän nedgång. Resonemanget innebär att arbetare reagerade på samma allmänna 

nedgång på olika sätt. Somliga valde att migrera och somliga valde att strejka. Strejkens utfall 

spelade mindre roll. Om detta stämmer borde rimligtvis utflyttningen öka i samma skala på orter där 

strejker inträffade, fast där arbetarna segrade. 

Diagram 14. Utflyttade och emigrerade arbetare från Ortviken, Fagervik och Skutskär i procent av 
arbetarfolkmängden 1890 

Källa: Flyttningslängder för församlingarna Skön, Timrå och Älvkarleby och folkräkningen 1890 
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Diagram 14 visar utflyttningsstatistik för tre orter där strejker ägde rum 1890. Som vi ser var 

utflyttningen av arbetare mycket låg under året då strejken ägde rum, 0 procent till 1 procent. 

Utflyttningen minskade till och med något mellan 1889 och 1890. Dock märks en större ökning i 

utflyttningsgraden från Ortviken 1891, men enligt uppsatsens riktlinjer skulle ökningen ha skett 

redan samma år som strejken ägt rum. 

Det går alltså se att förändringen i utflyttningen från orter där arbetarna strejkat och segrat var 

oförändrad eller mindre än året innan. Detta står i kontrast till förändringen i utflyttning från alla de 

12 orter där arbetarna strejkat men förlorat. I samtliga 12 fall ökade utflyttningen.  

Slutsatser av kapitlet 

I kapitlet där utflyttningsstatistiken har behandlats går det att dra vissa slutsatser angående 

hypoteserna. Först vill jag konstatera att i samtliga fall har den totala utflyttningen varit högre från 

orter där strejknederlag ägt rum samma år, än från närliggande strejkfria orter. I de fall där 

strejknederlag följts av emigration, har emigrationen från strejkorten alltid ökat mer än från 

jämförelseorterna. Således är det rimligt att anta att det fanns ett samband mellan strejknederlag och 

migration. Den mindre undersökningen av tre strejksegrar tyder på att det inte fanns ett generellt 

samband mellan strejker och migration, utan att det var en specifik relation mellan strejknederlag 

och migration.  

Det förefaller också som att det i olika grad finns fog för de specifika hypoteserna. 

Cykelhypotesen har kunnat styrkas i 10 av 12 fall. Tedebrands hypotes om repressalier har kunnat 

styrkas i 7 av 12 fall, varav 2 inte gick att pröva. Hildemans hypotes om repressalier fann stöd i 5 av 

14 fall, varav 4 inte gick att pröva.  

Men eftersom denna uppsats ämnar att ta sig an helheten gällande strejker och migration 

kommer nästa kapitel att pröva hypoteserna på den sammanlagda datan. 
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Vad kan den sammanlagda datan säga om hypoteserna? 
I de tidigare kapitlen där utflyttningsstatistiken har studerats har jag i varje enskilt fall kunnat 

fastställa att den totala utflyttningen var högre från orter där strejknederlag inträffat varje år än från 

närliggande industriorter. När arbetarna strejkat och segrat har utflyttningen legat konstant eller 

minskat från året innan. Emigrationen från orterna där strejknederlag ägt rum ökade alltid mer än 

emigrationen från närliggande industriorter. Efter strejksegrar har inga förändringar i emigrationen 

observerats.  

Tabell 3. Förändringar i utflyttning och emigration från orter där strejknederlag, strejkseger och 
ingen strejk förekommit 

Källa: egna beräkningar 

Tabell 3 visar på genomsnittliga förändringar i total utflyttning och emigration för samtliga 

strejkorter från året innan strejken och året strejken ägde rum. Även utflyttningsstatistiken för 

jämförelseåren för de närliggande industriorterna har förts in. Som det framgår av tabell 3 ökade 

den totala utflyttningen från orter där strejknederlag ägt rum i genomsnitt med 8,8 procent större 

andel av arbetarfolkmängden än närliggande industriorter där strejk inte ägt rum. Emigrationen 

ökade med 5,6 procent större andel av arbetarfolkmängden än de närliggande industriorterna där 

strejk inte inträffat. I relation till orter där strejkseger ägt rum ökade den totala utflyttningen med 11 

Förändring i total utflyttning 
vid strejknederlag

Förändring i total utflyttning 
vid strejksegrar

Förändring i total utflyttning 
när strejk inte förekommit

Medelvärde:  
+ 10,2 % av 
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 8,85 % av 
arbetarfolkmängden

Medelvärde: 
− 0,33 % av 
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
−/+ 0 % av 
arbetarfolkmängden

Medelvärde: 
+ 1,4 % av  
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
−/+ 0 % av 
arbetarfolkmängden

Förändring i emigration vid 
strejknederlag

Förändring i emigration vid 
strejksegrar

Förändring i emigration när 
strejk inte förekommit

Medelvärde: 
+ 7,4 % av  
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 3,1 % av  
arbetarfolkmängden

Medelvärde: 
−/+ 0 % av  
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
−/+ 0 % av 
arbetarfolkmängden

Medelvärde: 
+ 1,8 % av 
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
−/+ 0 % av 
arbetarfolkmängden
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procent av arbetarfolkmängden i genomsnitt. Emigrationen ökade med 10,7 procent mer från orter 

där strejknederlag ägt rum än från orter där arbetarna strejkat och segrat. 

Men frågan kvarstår huruvida repressalier spelade roll, om det går att se kedjereaktioner samt om 

cykelperspektivet kan förklara skillnader i migrationen. Detta kommer nu att behandlas. 

Först vill jag undersöka repressaliernas roll som en push-faktor för utvandring. Eftersom 

Tedebrand menar att graden av repressalier påverkade utvandringsalternativet specifikt kommer 

enbart ökningen i utvandring att undersökas.  

Tabell 4. Förändring i emigration mellan året innan strejken och strejkåret kategoriserat efter 
graden av repressalier 

Källa: egna beräkningar  

Tabell 4 tyder på att Tedebrands hypotes har bäring. Utvandringen ökade i större skala från orter 

där repressalier från arbetsgivare och myndigheter mot strejkdeltagare förekommit. Detta visar sig 

uttryckt i både genomsnittlig ökning och medianökning. Det finns en indikation på att 

utvandringsalternativet lockelse ökade med graden av repressalier, men dessvärre finns endast data 

för en strejk (Kubikenborg) med högsta graden av repressalier tillgänglig. Avsaknaden av data för 

orter där strejker lett till liknade motåtgärder som på Kubikenborg gör att slutsatser om detta inte är 

möjliga att göra.  

Men frågan kvarstår om vilken roll konjunkturer och det allmänna svenska utvandringsmönstret 

spelade i migrationen som följde strejknederlagen, det vill säga cykelhypotesen. Som tabell 3 visar 

ökade den totala utflyttningen från strejkorterna mer än orterna där strejk inte ägt rum, inte bara 

emigrationen. Dessutom gav genomgången av all utflyttningsstatistik visst fog för cykelhypotesen. 

Förändring i 
emigration från orter 
där inga repressalier 
förekommit

Förändring i 
emigration från orter 
där avskedningar 
förekommit

Förändring i 
emigration från orter 
där avskedningar, 
vräkningar och 
svartlistning  
förekommit

Förändring i 
emigration från orter 
där repressalier 
förekommit, 
sammanlagt

Medelvärde: 
+ 6,2 % av 
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 2,4 % av 
arbetarfolkmängden

Medelvärde:  
+ 6,8 % av 
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 4,9 % av 
arbetarfolkmängden 

Medelvärde: 
+ 15,4 % av 
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 15,4 % av 
arbetarfolkmängden

Medelvärde: 
+ 9 % av 
arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 10,2 % av 
arbetarfolkmängden
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För att undersöka hypotesen på en högre nivå kommer utflyttningsdatan kategoriseras efter om 

strejknederlaget ägde rum under perioder av småskalig respektive storskalig utvandring.  

Tabell 5. Förändring i migration mellan året innan och året strejknederlaget ägt rum kategoriserat 
efter perioder av småskalig respektive småskalig utvandring från Sverige

Källa: egna beräkningar  

Tabell 5 visar att det fanns skillnader mellan strejknederlag som inträffade under perioder av 

storskalig svensk utvandring och lågkonjunktur och strejknederlag som inträffade under perioder av 

småskalig svensk utvandring och högkonjunktur. Strejkerna som inträffade under svensk perioder 

av intensiv utvandring ledde i huvudsak till ökad emigration. Strejkerna som inträffade under 

perioder av småskalig utvandring ledde enbart till ökad inrikes utflyttning. Det finns därför 

anledning att tro att även migrationen som utlösts av strejknederlag inte kan ses som enskilda 

migrationshändelser, utan var en del av de större migrationsmönstren. 

Endast en av strejkerna som inträffade under en period av låg utvandring ledde till repressalier 

mot arbetarna, Sandvik 1890. Men som diagram 10 visar ökade inte emigrationen från Sandvik 

1890. Konjunkturernas och den generella utvandringsnivåns möjliga inverkan på migrationen som 

följde strejknederlag med repressalier för arbetarna måste överlämnas åt senare forskning. 

Uppsatsens enda exempel är i underkant för att kunna göra något påstående gällande detta. 

Vad det gäller Hildemans hypotes om kedjereaktioner presenteras den sammanlagda datan i 

tabell 6. Endast jämförelseorter där emigrationen ökade och där det finns belägg för att arbetare på 

andra orter kände till strejkens händelseförlopp har inkluderats i beräkningarna. Därför har 

Förändring i migration efter strejknederlag 
under perioder av småskalig utvandring

Förändring i migration efter strejknederlag 
under perioder av storskalig utvandring

Inrikes utflyttning Inrikes utflyttning

Medelvärde: 
+ 5,6 % av arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 6,8 % av arbetarfolkmängden

Medelvärde: 
+ 4,6 % av arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 2,3 % av arbetarfolkmängden

Emigration Emigration

Medelvärde: 
− 0,5 % av arbetarfolkmängden 

Medianen: 
−/+ 0 % av arbetarfolkmängden  

Medelvärde: 
+ 10 % av arbetarfolkmängden  

Medianen: 
+ 9,6 % av arbetarfolkmängden
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utflyttningsdatan för jämförelseorterna för strejknederlagen i Sandvik, Skönvik-Östrand (1891 och 

1902) och Frånö exkluderats. 

Tabell 6. Förändring i emigration på strejkorter året för strejknederlag och förändring i emigration 
på jämförelseorterna året efter strejken 

Källa: egna beräkningar 

Som tabell 6 visar finns det en antydan om att kedjereaktioner kan ha förekommit. Ökningen i 

emigrationen året efter strejknederlag når dock inte samma styrka som emigrationsökningen från 

strejkorterna.  

Metoden som använts för att mäta kedjereaktioner har emellertid sina brister, vilket jag 

utvecklade i metodavsnittet. Svårigheten består i att veta var man ska leta efter möjliga 

kedjereaktioner och hur man gör urval. Men med denna uppsats har jag i alla fall utvecklat 

operationaliseringen av att mäta kedjereaktioner.  

Förändring i emigration på näraliggande 
orter året efter strejknederlag ägt rum, vissa 
orter

Förändring i emigration på strejkorten året 
då strejknederlag ägt rum, samtliga 
strejknederlagsorter

Medelvärde: 
+ 4,2 % av arbetarfolkmängden 

Medianen: 
+ 2 % av arbetarfolkmängden

Medelvärde: 
+ 7,4 % av arbetarfolkmängden  

Medianen: 
+ 3,1 % av arbetarfolkmängden
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att studera sambandet mellan strejknederlag och migration. 

Specifikt har uppsatsen undersökt sambandet mellan strejknederlag och migration i den norrländska 

trävaruindustrin 1879-1908.  

För att uppnå syftet har uppsatsen prövat tre hypoteser om hur sambandet mellan strejknederlag 

och migration bör förstås: Cykelhypotesen, som innebär att den strejkinitierade migrationen hängde 

samman med de allmänna migrationsnivåerna, Tedebrands hypotes om att graden av repressalier 

påverkade migrationsbeslutet och Hildemans hypotes om kedjereaktioner.   

Uppsatsen har studerat förändringar i utflyttningsnivåerna på 12 strejknederlagsorter mellan året 

strejkerna inträffat och året innan och jämfört detta med förändringar i utflyttningsnivåerna på 13 

närliggande industriorter där strejker inte inträffat. I samtliga fall var ökningen i utflyttningsnivån 

större från orter där arbetarna upplevt strejknederlag samma år än från närliggande strejkfria orter. 

För att kontrollera huruvida sambandet fanns mellan strejknederlag och migration, och inte strejker 

och migration, lyftes förändringar i utflyttningsnivåerna efter strejksegrar in. Resultatet visade att 

utflyttningen från orter där arbetarna upplevt strejksegrar antingen minskade eller var på samma 

nivå som året innan strejken.  

Uppsatsen har kunnat visa på hur sambandet mellan strejknederlag och migration bör förstås. 

Uppsatsen har gett stöd åt Tedebrands hypotes om att andelen utvandrade arbetare efter 

strejknederlag ökade med graden av repressalier från arbetsgivare och myndigheter. Det förefaller 

också ha funnits ett samband mellan den generella utvandringsnivån från Sverige och andelen 

emigranter efter strejknederlag i enighet med cykelhypotesen. Huruvida Hildemans hypotes om 

kedjereaktioner kan stämma återstår att se, men möjligheten lever vidare.  
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Slutord 
Uppsatsen har kunnat visa på ett samband mellan strejknederlag och migration. Vid varje 

observerat tillfälle har utflyttningen av arbetare ökat från en ort där ett strejknederlag ägt rum 

samma år. Dessutom har ökningen i utflyttningen från orterna där strejknederlag ägt rum vid varje 

observerat tillfälle överstigit utflyttningen från närliggande industriorter fria från strejk. Detta 

mönster går inte att se på orter som drabbats av strejk men där arbetarna segrat. På en ort där 

strejkseger inträffat minskade utflyttningen något eller var oförändrad i relation till föregående år.  

Vid sidan av grundtesen visar uppsatsen också stöd för i alla fall två av de tre hypoteserna som 

presenterats. Tedebrands hypotes om repressalier mot strejkdeltagare som en push-faktor för 

emigration finner stöd i uppsatsens material. Den sammanlagda datan visar att arbetarutvandringen i 

genomsnitt ökade mer från orter där strejknederlagen innebar repressalier för arbetarna än från orter 

där strejkdeltagarna inte blivit bestraffade. Därtill lever möjligheten vidare att emigrationen ökade 

med graden av repressalier. I materialet finns dock endast ett exempel på repressalier värre än 

avskedanden, och det var efter strejken på Kubikenborg 1891. Visserligen uppvisar Kubikenborg en 

stor ökning i emigrationen det året (15,4 procent), men fler exempel är nödvändiga för att kunna dra 

någon slutsats.  

Även cykelhypotesen finner stöd i uppsatsen. Uppsatsen har visat på ett samband mellan 

strejknederlag och ökad migration i varje enskilt fall, men inte alltid ett samband mellan 

strejknederlag och emigration. Det har inte alltid gått att se en ökad utvandring från orterna där 

strejknederlag ägt rum under perioder av småskalig utvandring från Sverige generellt. I de fallen har 

enbart inrikesutflyttningen ökat. Dessvärre för uppsatsen har inget strejknederlag som inträffat 

under perioder av småskalig utvandring inneburit repressalier för arbetarna. Hade sådana fall 

påträffats hade jag kunnat reda ut vilka faktorer som vägde tyngst.  

Hildemans hypotes om kedjereaktioner har prövats men jag har inte kunnat nå något 

tillfredställande resultat gällande detta. I vissa fall när ett strejknederlag ägt rum, och en 

arbetarutvandring från strejkorten följde, ökade emigrationen av arbetare från närliggande orter. 

Men i många andra fall ökade inte emigrationen från de närliggande industriorterna året efter 

strejknederlaget ägt rum. Den sammanlagda datan visar på en genomsnittlig ökning i emigrationen 

på 4,7 procent från närliggande orter året efter strejknederlag. Medianökningen var emellertid 

endast 2 procent. Trots detta kan hypotesen fortfarande stämma. Kedjemigration är ett väletablerat 

fenomen och borde i någon grad existerat även bland arbetaremigranterna. Mer forskning på ämnet 

är dock nödvändigt för att kunna dra några slutsatser av detta. 
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För framtida forskning vill jag lägga fram förslag om hur man ska gå vidare med att studera 

sambandet mellan strejknederlag och migration. Ämnet är relevant både för forskning om 

utvandringen och arbetsmarknadshistoria. 

I kontexten utvandring är den stora frågan: hur många svenskar lämnade landet på grund av 

strejkernas negativa utfall? Eftersom uppsatsens fokus inte har varit på mängden emigrerade efter 

strejknederlag, utan andelen av folkmängden, har den typen av fråga inte varit relevant. Däremot är 

frågan relevant för utvandringsforskning i stort. Därför vill jag presentera problem och alternativ för 

framtida forskning på ämnet. 

 I denna uppsats har endast mantalsskrivna arbetare med yrken som direkt kan kopplas till 

industrin där strejken inträffat räknats in i utflyttningsstatistiken. Strejkdeltagarnas familjer har 

således utelämnats. Det har också de lösa arbetarna, som förmodligen utgjorde en större del av 

arbetsstyrkan än de fasta mantalsskrivna arbetarna (62,5 procent av arbetsstyrkan i Sundsvall 1879 

enligt Björklund). Även de lösa arbetarnas familjer har utelämnats. Utvandringen efter 

strejknederlagen var därför säkerligen mycket större än vad som framgår av att studera de 

utvandrade mantalsskrivna arbetarna. Problemet skulle kunna åtgärdas genom att studera hur många 

arbetare som var gifta och hur många barn de gifta paren hade. Samma skulle även behöva göras för 

de lösa arbetarna. Då skulle man med enbart utvandringen av mantalsskrivna arbetare som underlag 

kunna komma fram till hur många som borde ha utvandrat efter strejknederlag.  

Men ämnet är som sagt också relevant för studier av arbetsmarknadshistoria. Frågor som uppstår 

är huruvida de stora utflyttningarna efter strejknederlag var ett problem för arbetsgivare och en 

möjlighet för arbetare. Arbetsgivares många gånger negativa syn på arbetarutvandring är känt sedan 

tidigare. Frågan är om om deras erfarenheter av att förlora arbetskraft i samband med lönekonflikter 

spelade in i deras negativa uppfattning. Fortsatta studier om arbetsgivare och strejker under 

utvandringstiden vore därför motiverat. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Utflyttningslängder 

Söderhamns församling 1877-1885 

Hudiksvalls församling 1877-1885 
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Holmsund, Sandvik, Hybo. 

1900: Skönvik, Östrand, Sund, Fagervik. 

1910: Svanö, Frånö. 
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[sic]. Stockholm 1901.  

Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 

1903-1907: Arbetsstatistik E:1. Arbetsinställelser under åren 1903-1907. 

1908: Arbetsstatistik. Häft. 6. Arbetsinställelser i Sverige år 1908 (första kvartalet) och 
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Appendix 

Tabell 6. Strejker inom trävaruindustrin i Uppsala län 1879-1908 

Källa: Förlikning- och skiljenämndkommittén 

År Ort Yrke
Antal 
berörda 
arbetare

Anledning till 
arbetsinställelse

Resultat för 
arbetarna

1879 Skutskär Sågverksarbetare 300 Lönehöjning Nederlag

1890 Skutskär Ångsågsarbetare 2000 Hindra lönesänkning Seger

1892 Skutskär Brädgårdsarbetare * * *

1897 Skutskär Sågverksarbetare 40 Lönehöjning Seger

1898 Älvkarleö Sågverksarbetare * Arb återtagande *

1904 Skutskär Sågverksarbetare 500
Lönehöjning, 
arbetstid, 
olycksfallsförsäkring

Kompromiss

1905 Skutskär Sågverksarbetare 20 Återtagande av 
avskedade arbetare

Seger

Harnäs Brädgårdsarbetare 18 Lönehöjning Kompromiss

1908 Söderfors, 
Tierp

Timmerhuggare 74 Lönehöjning Nederlag
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Tabell 7. Strejker inom trävaruindustrin i Gävleborgs län 1879-1908 

Källa: Förlikning- och skiljenämndkommittén 

År Ort Yrke Antal berörda 
arbetare

Anledning till 
arbetsinställelse

Resultat för 
arbetarna

1879 Hudiksvall Sågverksarbetare 100 Lönehöjning Nederlag

Söderhamn Sågverksarbetare 950 Lönehöjning Nederlag

1891 Gävle Brädgårdsarbetare 500 Lönehöjning Seger

1895 Hybo Ångsågsarbetare 200 Hindra 
lönesänkning

Nederlag

1898 Gävle Brädgårdsarbetare 12-1300 Ej arbeta med 
strejbrytare

Kompromiss

1901 Hyttön-Marma Flottare 100 Hindra 
löneavdrag

Seger

1903 Ljusdal Flottningsarbetare 200 Lönehöjning Kompromiss

1907 Sunnanå, 
Ellervik, Landa

Flottningsarbetare 255 Lönehöjning Seger

Gävle Sågverks- o 
brädgårdsarbetare

140 Arbetstid Kompromiss

1908 Loos Flottningsarbetare 515 Lönehöjning Nederlag
Gårdsjöns o 
Skarpåns 
flottleder

Flottningsarbetare 124
Föreningsrätten, 
kollektivavtal Nederlag

Ljusdal Flottningsarbetare 260 Lönehöjning Seger
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Tabell 8. Strejker inom trävaruindustrin i Västernorrland 1879-1908 

År Ort Yrke
Antal 
berörda 
arbetare

Anledning till 
arbetsinställelse

Resultat för 
arbetarna

1879 Sundsvall Sågverksarbetare 4000 Lönehöjning Nederlag

1881 Svartvik Sågare * Lönehöjning Nederlag

1886 Karlsvik Ångsågare * * *

1887 Karlsvik Sågverksarbetare * Hindra 
lönesänkning

Nederlag

1888 Rö Ångsågsarbetare 35 Lönehöjning *

1889 Skönvik Sågverksarbetare * Lönehöjning Kompromiss

1890 Fagervik Sågverksarbetare 200 Lönehöjning Seger

Ortviken Sågverksarbetare * Lönehöjning Seger

Söråker Sågverksarbetare * Lönehöjning *

1891 Skönvik-
Östrand

Sågverksarbetare 150 Lönehöjning Nederlag

Karlsvik Sågverksarbetare * Lönehöjning *

Kubikenborg Sågverksarbetare 140 Lönehöjning Nederlag

1892 Söråker Sågverksarbetare 66 Utfå lön Seger

1897 Domsjö Sågverksarbetare * * Kompromiss

Jerved Sågverksarbetare 100 Lönehöjning Kompromiss

Hörneborg Sågverksarbetare *
Lönehöjning, 
fackförenings 
rätt till arbete

Kompromiss

Alnö Sågverksarbetare 150 Lönehöjning Kompromiss

Gustavshamn Sågverksarbetare * * Kompromiss

1898 Ulvvik Sågverksarbetare 40 Föreningsrätten *

Stockvik Sågverksarbetare * Avskaffa 
kontrakt

Seger

Hörningsholm Sågverksarbetare 40 Lönehöjning Seger

Sörvik Sågverksarbetare * * Nederlag

Utansjö Cellulosaarbetare 50 Hindra 
löneavdrag

Nederlag

Ulvvik Sågverksarbetare * Lönehöjning *

1899 Sundsvall Brädgårdsarbetare 1500 Föreningsrätten Nederlag

Bodum Ångsågsarbetare 70 Hindra arb 
avsked

*

Kvitsle Flottningsarbetare 96 Lönefråga Kompromiss

År
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1900 Marieberg Sågverksarbetare * * *

Sörvik Stabbläggare 14 Lika daglön *
Johannedal o. 
Nacka

Sågverksarbetare 70 Lönehöjning Kompromiss

Johannedal Sågverksarbetare * Arb återtagande Seger

Hörningsholm Sågverksarbetare 100 Hindra 
lönesänkning

Kompromiss

1901 Sörvik Stabbläggare 7 Hindra 
lönesänkning

*

Hörningsholm Sågverksarbetare * Hindra 
lönesänkning

Kompromiss

Söråker Sågverksarbetare * * Kompromiss

Ala Sågverksarbetare * Hindra 
lönesänkning

Kompromiss

Vånafjärden Flottare * Lönehöjning *

Nacka Sågverksarbetare 80 Hindra 
lönesänkning

Nederlag

Nyland Sågverksarbetare * * *

Sandviken Sågverksarbetare 18 * Nederlag

Billsta Sågverksarbetare * Hindra 
lönesänkning

*

1902 Skönvik-
Östrand

Sågverksarbetare 200 Hindra 
lönesänkning

Nederlag

1903 Gustavshamn Sågverksarbetare 9 Lönehöjning Nederlag

Alvik Sågverksarbetare 12 Lönehöjning Seger

Alvik Sågverksarbetare 6 Lönehöjning Nederlag

Johannesdal Sågverksarbetare 24

Lönehöjning. 
Återfå det 
avdrag som 
gjort på fjolårets 
ackordspris

Nederlag

Mon Sågverksarbetare 16 Lönehöjning Nederlag

1904 Galtström Skogsavverkningsarbeta
re

100 Lönehöjning Kompromiss

Sund Sågverksarbetare 9 Lönehöjning Nederlag

Sundsvall Sågverksarbetare 11 Lönehöjning Kompromiss

Järfed Sågverksarbetare 10 Anställa fler 
arbetare

Nederlag

Ort Yrke
Antal 
berörda 
arbetare

Anledning till 
arbetsinställelse

Resultat för 
arbetarnaÅr
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Skönvik Sågverksarbetare 32 Lönehöjning Nederlag

Sörvik Sågverksarbetare 75

Arb fordr 
behållande av 
förutvarande 
arbetsvillkor

Seger

Nya Söråker Sågverksarbetare 50

Arb vägrade 
befatta sig med 
varor från 
sågverk i 
pågående 
konflikt

Nederlag

1905 Ramsjö Timmerkörare * Lönehöjning Nederlag

Boda Flottningsarbetare 16 Lönehöjning Seger

Östrand Sågverksarbetare 22 Lönehöjning Nederlag

Kvitsle Flottningsarbetare 140 Lönefråga Seger

Alnö Sågverksarbetare 10 Lönesänkning Nederlag

1906 Skön Sågverksarbetare 15 Lönehöjning Nederlag

Kvitsle Flottningsarbetare 138

Återtagande av 
avskedade 
arbetare, 
föreningsrätten

Kompromiss

Hässjö Sågverksarbetare 46 Arbetstid Kompromiss

Skönvik Sågverksarbetare 12 Lönehöjning Kompromiss

1907 Dal Sågverks o 
brädgårdsarbetare

71 Föreningsrätten Seger

Ulvik o. 
Lövvik

Sågverksarbetare 250 Föreningsrätten Seger

Sandö Sågverksarbetare o. 
Stuveriarbetare

84 Föreningsrätten Kompromiss

Alnö Sågverksarbetare 45
Kollektivavtal 
med 
lönehöjning

Kompromiss

Ramvik Sågverks- o 
brädgårdsarbetare

60 Lönehöjning Kompromiss

Fjärdevik Sågverksarbetare 72 Lönehöjning Seger

Wii Stabbläggare 9 Lönehöjning Kompromiss

1908 Viskans 
sågverk

Sågverksarbetare 70 Konflikt om 
föreningsrätten

Kompromiss

Frök Sågverksarbetare 21 Lönefråga Nederlag

Ort Yrke
Antal 
berörda 
arbetare

Anledning till 
arbetsinställelse

Resultat för 
arbetarnaÅr
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Källa: Förlikning- och skiljenämndkommittén 

Lästa Timmerhuggare 90 Lönesänkning Seger

Hörningsholm Sågverks- o 
brädgårdsarbetare 35 Lönesänkning Seger

Forsse Trämassefabriksarbetare 10 Arbetets 
anordning

Nederlag

Billista Sågverksarbetare 14 Lönehöjning Seger

Björna Flottningsarbetare 300 Föreningsrätten, 
lönehöjning

Kompromiss

Ulvvik, 
Lövvik Sågverksarbetare 199

Återtagande av 
avskedade 
arbetare

Seger

Multrå Flottningsarbetare 40

Organiserade 
arb 
företrädesrätt till 
arbete

Nederlag

Ramsele Flottningsarbetare 75 Lönehöjning Nederlag

Johannedal Sågverksarbetare 40 Lönehöjning Kompromiss

Utansjö Cellulosafabriksarbetare 230
Successivt 
nedläggande av 
arbete

Kompromiss

Nyland Sågverksarbetare 41 Lönehöjning Seger

Johannedal Vagnlastare 7 Lönehöjning Nederlag

Stornäset Sågverksarbetare 40 Avlöningens 
utbetalande

Seger

Frånö Cellulosafabriksarbetare 150 Lönehöjning Nederlag

Ort Yrke
Antal 
berörda 
arbetare

Anledning till 
arbetsinställelse

Resultat för 
arbetarnaÅr
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Tabell 9. Strejker inom trävaruindustrin i Västerbottens län 1879-1908 

Källa: Förlikning- och skiljenämndkommittén 

År Ort Yrke Antal berörda 
arbetare

Anledning till 
arbetsinställelse

Resultat för 
arbetarna

1890 Sandviken Ångsågsarbetare 2-300 Lönehöjning, 
arbetstid

Nederlag

1897 Lövstahol
m

Sågverksarbetare 52 Lönehöjning Kompromiss

1900 Sandviken Sågverksarbetare 290
Bibehållning av 
kontraktstid, 
lönehöjning

Nederlag

Nyhult Timmersorterare o. 
Flottningsarbetare

90 Lönehöjning Kompromiss

1908
Ångerman
älvens 
bifloder

Flottningsarbetare 600 Lönehöjning Nederlag
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Tabell 10. Strejker inom trävaruindustrin i Norrbottens län 1879-1908 

Källa: Förlikning- och skiljenämndkommittén

År Ort Yrke
Antal 
berörda 
arbetare

Anledning till 
arbetsinställelse

Resultat för 
arbetarna

1900 Överkalix Flottningsarbetare * Lönehöjning *
Fingermansh
olmen

Ångsågsarbetare * Arb hade ej 
utfört uppgifter

Nederlag

1901 Munksund Sågverksarbetare 100 Hindra 
lönesänkning

Nederlag

Seskarö * * * *

Båtskärsnäs Sågverksarbetare 400 Hindra 
lönesänkning

Kompromiss

1902 Båtskärsnäs Sågverksarbetare 250 Föreningsrätten Seger

Karlsborg Sågverksarbetare 400 Föreningsrätten *

1903 Axelsvik Sågverksarbetare 10 Föreningsrätten Nederlag

Nederkalix Sågverksarbetare 400
Lönehöjning 
m.m. 
Arbetsordning

*

1904 Vitsaniemi Flottare 400 Arbetsstyrkans 
storlek

Kompromiss

1905 Båtskärsnäs Sågverksarbetare 20 Lönefråga, 
arbetstid

Seger

Munksund Sågverksarbetare 44 Lönehöjning Kompromiss
Altappen, 
Karlsborg, 
Sandvik, 
Granvik, 
Båtskärsnäs

Sågverksarbetare 2000 Lönehöjning Kompromiss

1906 Båtskärsnäs Sågverksarbetare 150 A-g sökte införa 
nytt löneavtal

Seger

Vitsaniemi Flottningsarbetare 230
Arb fordr 
förmans 
avskedande

Seger

1907 Båtskärsnäs Sågverksarbetare 400
Återtagande av 
avskedade 
arbetare

Seger

Gällivare
Såg- o 
brädgårdsarbetare 38

Lönehöjning, 
fria husrum o 
vedbrand

Kompromiss

Degerselet Sågverksarbetare 14 Lönefråga Nederlag

Munksund Sågverksarbetare 15 Lönehöjning Nederlag

Arvidsjaur Flottningsarbetare 60 Lönehöjning *
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