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Abstrakt

År 1978 bröt en vild strejk ut på Bil och Traktor i Boden, detta till följd av företagsledningens 

krav på införande av prestationslöner som villkor för löneökning utöver det centrala avtalet. 

Konflikten kom att bli utdragen och de strejkande ställdes inför arbetsdomstolen två gånger och 

ålades de högsta bötesbelopp strejkande någonsin ålagts i Sverige. Strejken resulterade till sist i 

avsked för de som inte återgick till sina arbeten. Några av de avskedade återanställdes dock efter 

en tid. Konflikten väckte stor uppmärksamhet i pressen. NSD och Norrskensflamman valde att 

framföra skiljda bilder av konflikten, Norrskensflamman tenderar att beskriva strejken som något 

positivt och uppmanade till stöd medan NSD höll en lägre profil eftersom strejken innebar ett 

brott mot fredsplikten. Norrskensflamman tenderar också att ge strejken mer betydande platser i 

tidningen i jämförelse med NSD. En skillnad i framställningen ligger också i antalet intervjuer 

respektive tidning sätter i tryck. Norrskensflamman ger övervägande spelrum till de strejkande 

medan NSD väljer att ge en mer mångfasetterad bild.
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1. Inledning 

1.1 Introduktion

Sveriges industrialisering tog på allvar fart vid 1800-talets mitt. Industrialiseringen medförde en 

organisering av de arbetande, man kan omkring 1870 tala om fackföreningar liknande de vi ser 

idag. Föreningarna använde sig av kollektiva överenskommelser och strejker för att påverka 

arbetarens villkor. 1898 bildades Sveriges landsorganisation LO. Fackföreningarnas bildande 

manade till organisation också bland arbetsgivarna som 1902 bildade Svenska 

arbetsgivareföreningen SAF.

Lagstiftningen rörande arbetsrätt var under 1800-talet knapphänt, men kom under det sena 1800-

och tidiga 1900-talet att moderniseras och kollektivavtal kom att bli allt mer vanligt 

förekommande. Till en början var inte ett kollektivavtal det fredsavtal mellan arbetsgivare och 

fackföreningar som det senare kom att bli. 1928 genomfördes en arbetsrättslig reform som kom 

att innebära detta, samt ett inrättande av en arbetsdomstol (AD). Arbetsfredslagstiftningen mötte 

motstånd från arbetarrörelsen då den innebar att en överenskommelse mellan fack och 

arbetsgivare medförde fredsplikt, inte bara mellan de två parterna som sådana utan även för deras 

medlemmar. Kollektivavtalsbrott kunde lägga skadeståndskrav på upp till 200 kr på en enskild 

arbetare. Detta kom 1976 att upphävas och lagstiftningen kom att tillåta obegränsade 

skadeståndsböter efter domslut från AD (Bylund, Viklund, 2006. s 13-16).

Trots fredsplikten mellan fackförening, dess anslutna och arbetsgivare bröt strejker ut. Olovliga 

strejker var aktioner i vilka de arbetande gick ifrån den linje fackföreningarna rekommenderade 

och innebar ett lagbrott från de strejkandes sida. Dessa strejker kom att kallas ”vilda strejker”. Vi 

kan se ett antal exempel på vilda strejker, framförallt, under 1970-talet. Ett exempel på en sådan 

strejk var konflikten på Bil och Traktor i Boden. Den kom att bli den längsta strejken i svensk 

modern tid och varade mellan juni och oktober 1978. 1971 hade de verkstadsanställda fått fast 

lön. Strejken bröt ut med motiv i en stark motvilja att återinföra en form av ackordslön kallad 

premielön (Jährhult, 1982. s 195).
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1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i två av arbetarrörelsens norrländska tidningar, 

dagstidningarna Norrländska socialdemokraten och Norrskensflamman, göra en komparation 

mellan de två falangerna inom arbetarrörelsens olika synsätt på en pågående 

arbetsmarknadskonflikt. Samt påvisa vilken bild av konflikten som nådde ut till de norrbottniska 

läsarna. För att göra detta har ett antal frågeställningar valts:

– Hur beskrevs olika skeden av strejken i Norrländska socialdemokraten respektive

Norrskensflamman?

– Vilken vikt (tilldelning av utrymme i tidningen) lades vid den pågående konflikten på Bil och 

Traktor i Boden av Norrländska socialdemokraten respektive Norrskensflamman?

– Vilka aktörer/parter i konflikten fick utrymme att uttala sig för respektive tidning?

1.3 Tidigare forskning

Det skriftliga material som tidigare publicerats på ämnet Boden-strejken är Charlie Nordbloms 

bok Den långa striden, vilken beskriver konflikten ur de strejkande arbetarnas perspektiv. Samt 

Jährhults bok Nu eller aldrig vilken är en genomgång av sjuttiotalets strejker. Informationen 

rörande ”Bodenstrejken” i Nu eller aldrig är även den sedd ur ett perspektiv vilket visar de 

strejkandes syn på de strejker den berör. Till dessa kan adderas tidigare VD vid Bil och Traktor, 

Henrik Lindströms, memoarer, vilka i ett kapitel överskådligt berättar om Bodenstrejkens förlopp 

och dess följder ur företagsledningens perspektiv. En uppsats liknande denna har tidigare skrivits 

av tre blivande journalister vid journalisthögskolan i Stockholm. Weje Sandén, Eva Nilsson och 

Erik Ridderstolpe har i sin uppsats undersökt hur nyhetsbevakningen sett ut i Norrbottens 

Kuriren, Norrländska socialdemokraten, samt fyra stockholmstidningar (Norrländska 

socialdemokraten, 2 oktober 1978, s 5). Denna uppsats har dock inte funnits tillgänglig. Den 

skrevs 1978, och finns inte utlagd bland Stockholms universitets uppsatser på nätet (vilka enligt 

uppgift nu håller de utbildningar som tidigare gavs av Stockholms journalisthögskola). Troligtvis 
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eftersom datoriseringens intåg i det svenska skolväsendet inte varit aktuellt vid tillfället uppsatsen 

skrevs och någon presentation av tidigare skrivna uppsatser inte lagts upp i efterhand.   

1.4 Metod, material och avgränsning

Principen är densamma som Olsson använt sig av i Maktens krönikörer (se teoriavsnitt nedan). 

Jag har dock istället för de två mycket vaga begreppen över- och underklass som Olsson använt 

sig av, indelat de uttalanden som gjorts i de två utvalda tidningarna under strejkens skeenden, 

efter tillhörighet av intressegrupp i konflikten. Indelningen är: de strejkandes uttalanden, 

företagets uttalanden och fackföreningarnas uttalanden. Dessa analyseras genom att lägga 

frekvens av uttalanden ifrån respektive grupp i förhållande till den partibundna tidningens 

förmodade egenintressen. I denna del av studien använder jag mig därmed av en kvantitativ 

metod. Vidare kommer en kvalitativ metod att användas då respektive tidnings innehåll och 

spegling av konflikten kommer att kompareras för att tydliggöra skillnaden mellan de båda 

nyhetsmediernas vinkel. 

För att översiktligt få en bild av strejkens förlopp har jag huvudsakligen använt mig av 

Nordbloms bok Den långa striden. Järhhults Nu eller aldrig har också kommit till användning 

som stöd då den mer komprimerat beskriver strejkens olika skeenden. Här kom även Henrik 

Lindströms memoarer Familjen och företagen i viss mån att bli till hjälp. För att vidare applicera 

konflikten i ett större sammanhang har jag tagit del av annan litteratur som rör arbetsrätt och 

arbetsrättsliga reformer. I studien är mitt huvudsakliga material de artiklar som publicerades på 

området i Norrländska socialdemokraten, samt den nyhetsrapportering som spreds genom 

Norrskensflamman rörande strejken. Malmbergets arbetareförening som bildats 1895 såg behovet 

av en motvikt till Norrbottens-Kuriren och beslöt 1904 att en tidning för Norrbottens arbetare 

skulle startas. Det första numret av Norrskenet, som den först hette, utkom den 1 maj 1904 men 

eftersom namnet redan var inregistrerat byttes namnet snart till Norrskensflamman. Den 2 

oktober 1906 började tidningen utkomma regelbundet (Thunborg, 1988. s 8-12). 

Norrskensflamman har under nittonhundratalet varit knutet till partier inom arbetarrörelsen. 

Under den undersökta perioden 1978 var tidningen knuten till APK, arbetarpartiet 

kommunisterna (Stahre, 1974.  s 223.). När partisplittringen delade socialdemokrater från 
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vänstersocialister 1917 stod de norrbottniska socialdemokraterna utan partibunden tidning. 

Norrskensflamman gick från socialdemokraterna och blev ett organ för vänstersocialisterna. 

Planer lades på att starta en ny tidning. Norrländska socialdemokraten utkom för första gången 

den 4 januari 1919 (Andersson, 1988. s 9).

I mitt metodiska arbete har jag tagit tidningarnas läsare i beaktning, synen på, till exempel, en 

arbetsmarknadskonflikt färgas av vad läsaren får ta del av och hur den informationen läggs fram.  

Utifrån detta synsätt dras slutsatsen att medierna, i det här fallet tidningarna fungerar som 

opinionsbildare. Låt oss anta att Socialdemokraternas tidning lyfter fram den information som 

kastar ljus på det positiva i de arbetsmarknadsreformer de under nittonhundratalet drivit igenom. 

Samt lyfter fram fackföreningarna LO och undergrupperade Metalls synsätt på konflikten, då 

fackföreningsrörelsen har en stark och betydande ställning i den socialdemokratiska ideologin. 

Låt oss därmed också anta att Arbetarpartiet kommunisterna (APK), i sin tidning vill spela på de 

känslor som får läsaren att fatta tycke för och sluta upp bakom deras politik. Troligt är också att 

man i den vinkel APK lägger fram av strejken framför viss kritik mot fredsplikten samt positiv 

uppmärksamhet till de ”arbetare” som ”reser sig” mot sin arbetsgivare.  Centralt i resonemanget 

är de ideologiska grundvalar på vilka de två partierna vilar. Socialdemokratin förespråkar 

förändringar genom reformism, medan APK är revolutionära. 

Perioden som behandlas i uppsatsen är samtida med den pågående strejken på Bil och Traktor i 

Boden, det vill säga 1 juni till 31 oktober 1978. 

1.5 Källkritik

Som tidigare i uppsatsen stått att läsa, har jag för att åskådliggöra strejkens förlopp använt mig av 

Charlie Nordbloms bok Den långa striden, samt Nu eller aldrig, skriven av Ragnar Jährhult. 

Dessa båda är skrivna ur ett perspektiv vilket åskådliggör den strejkandes synvinkel och den 

förstnämnda är till och med skriven på de strejkandes begäran av journalisten Nordblom. Ingen 

av de två böckerna försöker kringgå sina motiv utan redogör klart för sin ståndpunkt och de kan 

betraktas som trovärdiga gällande den rent kronologiska beskrivningen av strejken. Här måste 

dock de politiserade formuleringarna tas i beaktning. 



5

Ett avsnitt i Henrik Lindströms memoarer, Familjen och företagen, har även det kommit till 

användning för kompletterande information, och för att bekräfta riktigheten i de två tidigare 

nämnda verken av Jährhult och Nordblom. I och med att den texten är skriven som memoarer 

försöker inte heller Lindström påskina någon form av objektvitet i frågan, utan belyser strejken 

och dess följder ur en drabbad företagsledares perspektiv. De två olika infallsvinklarna har därför 

varit bra som kompletterande källor för att klarlägga strejkens förlopp.

1.6 Studiens relevans

Strejk och förhandlingar är de verktyg och redskap fackföreningar och löntagare har att tillgå i 

formandet av sina arbetsvillkor. Arbetsgivaren har efter ingånget avtal med fackföreningarna rätt 

till samarbetande arbetskraft. Förhållandet mellan parterna, arbetsgivare och löntagare, 

ifrågasattes hårt av många arbetare. Detta ända sedan lagen om kollektivavtal instiftats 1928. 

Meningsskiljaktigheterna som uppstått har på sina håll blivit så aggressiva att de övergått i vilda 

strejker. Dessa tilltag från arbetarnas sida betraktas juridiskt som rent brottsliga. Men hur ser 

samhället och medierna på en sådan här konflikt och finns det skillnad i bevakningen? Ämnet är 

intressant med tanke på att den information en person får om frågan i mångt och mycket kommer 

från de nyhetsbevakande medierna. I den här studien har jag valt ut tidningarna, NSD och 

Norrskensflamman. Utifrån dessas bevakning av strejken på Bil och Traktor 1978 skall en bild 

målas upp i vilken skillnaderna mellan de två vänsterorienterade tidningarnas syn på 

arbetsmarknadskonflikter skall göras synlig.

1.7 Teori

Parlamentarismens framväxt i Sverige kom omkring sekelskiftet 1900 att ge organiserade 

intressegrupper och partier ett allt större spelrum i medierna. Journalisternas uppgift blev allt mer 

tydligt att skärskåda de politiska motståndarna. Tidningsägare med rent partipolitisk bakgrund 

blev vanligare, likaså rent uttalad beteckning på tidningens partifärg. Kopplingen mellan 

partipolitik och press blev allt mer intim (Nord, 1993. s 15). Det socialdemokratiska partiet insåg 

tidigt vikten av media som kunde föra ut de egna åsikterna. Hjalmar Branting ska enligt Lars 

Nord ha betonat vikten av en för socialdemokraterna verkande tidning för att de politiska 
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landvinningarna skulle bestå (Nord, 1993. s 17). Tidningarna skulle ha i uppgift att informera 

väljare om den socialdemokratiska politikens viktiga frågor, samt hålla samman det egna partiet 

kring dessa (Nord, 1993. s 18). Presstödets införande 1971 kom att förändra relationen mellan 

press och politik, på så vis att tidningen i många fall blev alltigenom beroende av det politiska 

stödet. Införandet av statliga subventioner i form av ekonomiskt bistånd till pressen skulle bidra 

till mångfald. Lars Nord menar att presstödet ”inte direkt uppmanar till självständiga, eller 

oppositionella, åsikter” (Nord, 1993. s 21). Välkänt är att ledarsidan färgas politiskt av tidningens 

partibeteckning. Mindre känt är nog att opinionsbildande ambitioner sträcker sig längre in i 

tidningen, förbi ledarskribenten och in i nyhetsbevakningen. Detta i form av val av ämnen som 

passar den egna partipolitiska linjen och mer eller mindre utförliga citat (Nord, 1993. s 19). En 

studie från 1950 visar även att majoriteten av de journalister som är anställda på en partipolitiskt 

inriktad tidning sympatiserar med tidningens politiska åskådning (Nord, 1993. s 20). Åke Olsson 

har i sin bok Maktens krönikörer valt att granska nyhetsrapporteringen ur ett klassperspektiv. Han 

gör i boken en undersökning som syftar till att belysa hur, och i vilken omfattning, ”underklass” 

respektive ”överklass” kommer till tals i medierna (Olsson, 1984. s 12). Olsson säger att 

medierna ”formar vår världsbild”. Då vi människor i vår direkta närhet bara ser fragment av 

samhället, blir mediets uppgift att presentera resten. Därför menar Olsson att det är viktigt att se 

närmare på vilken bild dessa överför till t ex läsaren. Principen att indela aktörerna, och dess 

spelrum, i medierna kommer i min uppsats att användas men omformuleras.
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2. Strejkens bakgrund och händelseförlopp  

2.1 Den groende konflikten på Bil och Traktor

År 1971 avskaffades det renodlade ackordlönesystemet på Bil och Traktors verkstäder. De 

arbetande fick, efter vad Järhult i sin bok Nu eller aldrig beskriver som tre år av krav och 

förfrågningar, plötsligt utan motstånd från företagsledning sin fasta månadslön.

1976 krävde dock företaget återgång till ett lönesystem bundet till prestation för att betala ut 

lönehöjning utöver det som fastslagits i och med det centrala avtalet. Detta gick dock inte de 51 

anställda på Bil och Traktor i Boden med på. Året därpå, 1977, återupptogs förhandlingar om 

prestationslönerna som förutsättning för lönehöjning utöver avtalet. Men de arbetande motsatte 

sig prestationslöneförslaget än en gång och utövade påtryckningar i form av en maskningsaktion, 

vilken inte gav någon synbar verkan. Detta skedde samma år som firman övertogs av Martin 

Lindström. Han tog då ledningen över Norrbottens största bilfirma efter sin far Henrik. Martin 

Lindströms bror, Olov Lindström, verkade som platschef på Bodenfilialen. 1978 hade ett 

missnöje bland de arbetande på Bil och Traktors verkstad i Boden växt sig starkt. 

2.2. Strejken – en översikt 

I nedanstående avsnitt kommer ett sammandrag av Charlie Nordbloms bok Den långa striden att 

läggas fram, detta för att ge dig, läsaren, en samlad bild om vad strejken bottnade i samt en 

överskådlig bild av händelseförloppet.

Den 1 juni påbörjades strejken en första gång, detta i protest mot förslag om premielöner samt 

missnöje med det nuvarande löneläget. Fyra dagar senare, den 5 juni, avblåstes strejken, på 

grund av antydning till lättnad i konflikten i form av förhandlingar. Den 13 juni gjorde Martin 

Lindström, verkställande direktör för Bil och Traktor, ett uttalande för NSD, i vilket han jämförde 

prestationsbaserade löner med barns veckopengar. Detta rörde upp de, sen tidigare, upprörda 

känslorna på verkstaden och den 15 juni bröt strejken ut på nytt.
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Den 21 juni lämnades en stämningsansökan mot 36 av de strejkande in till arbetsdomstolen (de 

övriga var vid tiden antingen sjukskrivna eller på semester och arbetsvägrade därigenom inte rent 

juridiskt). I och med denna hoppades Bil och Traktor på skadestånd á 500 kr/person, samt krav på 

omedelbar återgång till arbetet. Den 13 juli inlämnades ytterligare en stämningsansökan. 

Rättegången ägde rum den 25 juli. Domen föll den 4 augusti. Utslaget blev böter på 400 

kr/person, krav på betalning av rättegångskostnader, samt en uppmaning om omedelbar återgång 

till arbetet.

Den 28 augusti efterfrågades ytterligare en rättegång av MAF (motorbranschens 

arbetsgivareförbund). Denna gång, om MAF:s förväntningar efterlevdes, var kravet ett 

skadestånd på 1200 kronor. Rättegången planerades hållas den 5 september. Efter rättegången 

den 5 september blev utslaget 200 kronor ytterligare per strejkande, utöver de 400 kr som 

tidigare betalats, samt 600 kr från de som inte ställts inför rätta tidigare på grund av sjukskrivning 

eller semesterperiod. I slutdomen fanns också något som kan ses som ett klartecken för avsked 

om de strejkande inte återupptog sitt arbete.

Ett möte mellan företagsledning och fackföreningsrepresentanter ägde rum den 18 september. 

Under mötet klargjordes att avsked förestod de som fortsatte strejka. De strejkande beslutade 

trots detta, den 2 oktober, att strejken skulle fortsätta, trots hot om avsked. Resultatet blir avsked 

för samtliga strejkande och den 9 oktober uttryckte en representant för fackföreningen Metall sitt 

stöd för de som ämnade ta anställning på Bil och Traktors verkstad i Boden i de avskedades 

ställe. Han menade att detta inte kunde betraktas som strejkbryteri.
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3. Strejkens förlopp och tidningarnas bevakning

I nedanstående kapitel kommer du att ta del av betydande händelser under strejkens förlopp samt 

tidningarnas rapportering kring dessa. 

3.1 Den första aktionen

I början av juni hade familjeföretaget Bil och Traktor 51 anställda vid den mycket moderna 

personbilsverkstaden i Boden. Kåre Andersson, verkstadsklubbens ordförande var väl medveten 

om det redan groende missnöjet på verkstaden. De droppar som fyllt bägaren upp till kanten, var 

dels arbetsmiljötekniska, som den ettåriga väntan på att få avgasutsugningen i 

personbilverkstaden tillrättad och mellanväggar i plåtverkstaden som aldrig kommit på plats trots 

att de funnits med i ritningarna över verkstaden. Dels nedskärningar i tidigare löneförmåner som 

subventionerade luncher och fria motorvärmarplatser. Droppen som skulle få bägaren att rinna 

över gällde dock det reella löneläget, och företagets försök att införa prestationsbaserade 

lönepåslag. Till att börja med kan nämnas löneklyftan, dels gentemot andra jämförbara 

verkstäder, och dels gentemot andra anställda inom företaget. Bland de lagerarbetande på Bil och 

Traktor i Boden fanns anställda som var anslutna till SIF (Sveriges industritjänstemannaförbund) 

respektive Metall. De metallanslutna tjänade, trots att arbetet som utfördes på vissa håll var 

identiskt, mindre än de SIF-anslutna (Nordblom, 1979. s 7). När företaget sedan inte släppte idén 

om att löneförhöjning skulle ske genom införande av prestationslöner var inte bara måttet rågat, 

det rann också över för de anställda (Nordblom, 1979. s 8). Den 1 Juni 1978 genomfördes den 

första strejkaktionen på Bil och Traktor i Boden  (Nordblom, 1979. s 10).

Händelsen följdes upp med förstasidor i såväl NSD som Norrskensflamman, den 2 respektive 3 

juni. Norrländska socialdemokraten rubricerar den begynnande konflikten ”STREJK drabbar 

Volvo” (NSD, 2 juni, 1978. s 1). Tidningens artikel framhåller att förhandlingarna inte gett mer 

än det centrala LO-SAF-avtalet. Större delen av artikeln utgörs av uttalanden från 

verkstadsklubbens ordförande Kåre Andersson som deltagit i förhandlingen. Andersson berättar 

bland annat om de senaste årens löneutveckling och säger vidare att det är möjligt att de fasta 

lönerna på Bil och Traktor kan ses som ”en nagel i ögat” på MAF. Familjeföretagets tidigare 
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verkställande direktör verkade numera som ordförande i förbundet. Utrymme ges, om än inte fullt 

så stort som åt fackföreningsrepresentanten, till uttalanden från Bil och Traktors VD Martin 

Lindström. Lindström uttrycker förvåning över strejken och beskriver den som ”sällsynt 

beklaglig” (NSD, 2 juni 1978. s 8).

Den 3 juni uppmärksammas strejkaktionen för första gången i Norrskensflamman. På 

tidningens första sida står ”REPARATÖRER UT I STREJK” med fetastilta bokstäver. I 

textavsnittet som följer beskrivs kortfattat att aktionen skedde till följd av att de lokala 

förhandlingarna inte givit mer än det centrala avtalet. Skribenten avslutar med de menande orden: 

”det kan alltså konstateras att det finns starka skäl för de drabbade arbetarna att ta strid för sin 

sak” (Norrskensflamman, 3 juni 1978. s 1). Samma dag ger NSD strejkaktionen ännu en första 

sida vilken anger att strejken kan komma att bli lång (NSD, 3 juni 1978. s 1). I artikeln som följer 

ges Kåre Andersson åter ett betydande utrymme. Även Jörgen Lång, representant för de 

strejkande vid verkstaden, kommer till tals och uppger att han personligen är beredd att strejka 

”hur länge som helst för en utjämning”. I en mindre kommentar från Bodenverkstadens platschef 

Olof Lindström vill denne flytta ansvaret från företaget och säger att löneskillnader bundet till 

fackföreningstillhörighet inte är något de kan rå över (NSD, 3 juni 1978. ”nyhetsuppslaget”).

3.2 Mellanspel

Följande vecka hölls ett möte under vilket Kåre Andersson förde fram de strejkandes talan till 

den dåvarande verkställande direktören som i sällskap med sin pensionerade far, tog emot på 

huvudkontoret i Luleå. Andersson la fram de strejkandes krav om justering av lönenivån men 

kunde inte få några löften. De kom överens om att genomföra en gemensam utredning av 

löneläget inom företaget, samt löneläget i jämförelse med liknande verkstäder med samma 

lönesystem. Detta såg Andersson och de strejkande som en öppning inför den fortsatta 

förhandlingen. Den första aktionen avslutades, strejken var avblåst och alla återgick till sina 

arbeten. När utredningen sedan stod klar visade det sig att verkstadsklubben och de strejkande 

hade haft rätt uppfattning om läget: Bil och Traktor och de metallanslutna hade halkat efter 

lönemässigt (Nordblom, 1979. s 12-14). När fackföreningsordföranden och Henrik Lindström 

under torsdagen tillsammans såg igenom löneutredningen menade Lindström dock att han innan 
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löneläget kunde jämnas ut måste få godkännande från MAF. Ytterligare en käpp i hjulet för mer 

radikala höjningar av löner skulle ligga i en uppgörelse mellan LO och SAF, vilken förbjöd 

höjning utöver de 27 öre avtalet inneburit. Lindström menade att han, för att kunna ge lönepåslag 

utöver de 27 örena, måste få klartecken från MAF och försökte förmå en ombudsman från 

motorbranschens arbetsgivareförbund att resa upp för samtal kring detta. Förhandlingarna som 

skulle äga rum följande vecka blev inte av som Lindström hoppats på. Försöket misslyckades då 

ombudsmannen inte kunde ställa upp med så kort varsel (Nordblom, 1979. s 15). 

Norrländska socialdemokraten skriver den 6 juni med anledning av att strejken avblåsts en halv 

sida i slutet av tidningen med få uttalanden från inblandade. Det enda uttalandet som görs är av 

fackföreningsman Kåre Andersson, som kort kommenterar att det skulle dröja ett par dagar innan 

förhandlingarna kunde avslutas. Artikeln går igenom det som dittills hänt i konflikten och 

avslutar med att lyfta fram problematiken kring att MAF måste godkänna en eventuell lokal 

uppgörelse (NSD, 6 juni 1978, s 33). Artikeln följs upp några dagar senare med en mindre artikel 

i nyhetsuppslaget, i vilken Kåre Andersson fortfarande framhåller att han tror en lösning är att 

vänta men att processen blir mer utdragen än väntat. Skribenten nämner även att de missnöjda 

anställda lovat att arbeta så länge förhandlingarna fortgår (NSD, 9 juni 1978. ”nyhetsuppslaget”). 

Norrskensflamman framhåller, i sin bevakning av konflikten på verkstaden, den 6 juni, att 

strejken nu är avblåst men beskriver den som en protest mot ett ”uruselt” förslag till avtal. 

Företrädare för de som genomfört strejkaktionen ges utrymme att uttrycka sin syn på det 

nuvarande läget. De säger enligt Flamman att de inte kommer att acceptera annat än 

löneutjämning för att åtgärda ”löneorättvisan”, som Flammans skribent Lars Lidström uttrycker 

det. Lidström verkar i sitt språk optimistisk då han anser att eventuella strejker längre fram kan 

komma att drabba företaget kännbart och att de anställda som genomfört aktionen nu satt press på 

företagsledningen (Lars Lidström, Norrskensflamman, 6 juni 1978).

3.3. Vild strejk på Bil och Traktor

Den 13 juni gör Martin Lindström ett ödesdigert uttalande i Norrländska socialdemokraten. 

Han försvarar förslaget om prestationslöner genom att dra en liknelse mellan sina anställda och 

barn, mellan löneläget och höjning av veckopeng. Uttalandet eldar på det starka missnöje som 
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redan finns på arbetsplatsen (Jährhult, 1982. s 196). Uttalandet publiceras dagen därpå under 

rubriken ”BILREPARATÖREN: - premielön stimulerar”. Den tillhörande artikeln tar upp större 

delen av nyhetsupplaget. Lindström-citatet ”VI VILL PRÖVA OM VI KAN BLI 

EFFEKTIVARE” tar upp en stor del av detta utrymme. Bil och Traktors överhuvud, Martin 

Lindström tar upp större delen av det utrymme tidningen gett strejken även om företrädare för 

fackföreningen Metall också gör uttalanden, vilka beskriver Martin Lindström idéer om 

premielön som bakåtsträvande (NSD 14 juni 1978). 

Torsdagen den 15 juni var den dag då 43 av de 51 anställda på verkstaden stämplade ut och 

inledde strejken. De som stannade på arbetsplatsen var fackklubbens ordförande, kassör och 

sekreterare, samt två ledamöter i fackets avdelningsstyrelse. De stödde enligt Jährhult strejkens 

motiv men kunde med tanke på kollektivavtalslagen inte själva medverka (Jährhult, 1989. s 196). 

Detta kan stärkas genom antydningar även av H. Lindström. I sina memoarer beskriver han att 

han upplevt verkstadsklubben i Boden som allt mer ”omedgörlig”. Vid lokala förhandlingar 

under de år som föregått ”Boden- strejken” (1970-77) hade kortare strejker tidigare använts som 

påtryckningar under de perioder förhandlingar pågått och fredsplikten inte gällt (Lindström, 

1989. s 141). Dagen därpå ”satte sig” de anställda på Bil och Traktor i Luleå, men återgick till sitt 

arbete några timmar senare (Jährhult, 1982. s 196). Den 19 juni, en måndag, hade strejkens 

medverkande sitt första riktiga möte. Inga direkta beslut togs på det mötet men när de åter 

samlades den 21 bestämdes att en stödkommitté skulle utses, i vilken representanter från de 5 

avdelningarna på verkstaden skulle verka. Dess uppgift skulle bli att hålla samman och länka de 

strejkande, samt att styra upp solidaritetsarbetet (Jährhult, 1982. s 196). Familjeföretaget 

överenskom inom familjen att Henrik Lindström, VD Martin Lindströms far, skulle stå för 

kontakterna med massmedia (Lindström, 1989. s 141).

Dagen därefter uppmärksammades de strejkandes andra aktion, och inledningen på strejken som 

skulle komma att bli den längsta i Sveriges historia, med ännu en första sida i Norrländsk 

socialdemokratisk dagspress. Företaget hade under förhandlingarna inte vikit från sin linje 

angående införande prestationslöner. Nu hade bägaren, efter Martin Lindströms uttalande, 

slutligen runnit över. Konflikten tar stort utrymme i de närmast kommande dagarnas tidningar, 

både Flamman och NSD. De båda tidningarna uppger att strejken denna gång kan förväntas bli 
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långvarig. NSD fokuserar på Lindströms uttalande som det som ”tände gnistan” (NSD, 16 juni 

1978, nyhetsuppslaget) medan Norrskensflamman mest överskådligt ger beskrivningar av 

strejken. Det är också under de här dagarna vi första gången ser uppmaningar till solidaritet i 

Norrskensflamman. Uppmaningar som flitigt kommer att uttalas i tidningen vidare under 

strejken. Detta nämndes första gången i en artikel den 17 juni vilken presenterar det nyöppnade 

solidaritetskontot (Norrskensflamman, 17 juni 1978, s 11). Den mer direkta uppmaningen till 

ekonomiskt stöd, med angivet kontonummer, publicerandes den 27 juni på Norrskenflammans 

första sida i samband med stämningen inför arbetsdomstolen. (Denna uppmaning till ekonomiskt 

bistånd till de strejkande kom att upprepas inte mindre än 52 gånger under de kommande 

strejkmånaderna.) 

3.4 Arbetsdomstolen 

Henrik Lindström, (ordförande i MAF) träffade veckan innan midsommar MAF:s VD. Under 

detta möte slogs fast att Henrik Lindström inte var ansvarig för konflikten och onsdagen den 21 

juni lade MAF fram en stämningsansökan mot 36 av de strejkande på Bil och Traktor (resterande 

av de strejkande hade påbörjat sin ferieperiod och arbetsvägrade därigenom inte i juridisk 

mening). Stämningen ville åstadkomma ett beslut från arbetsdomstolen som skulle avkräva de 36 

anställda 500 kr/pers i skadestånd, samt omedelbar återgång till arbetet (Jährhult, 1982. s 169-

202). 

Information om denna stämningsansökan når Norrskensflammans läsare den 27 juni i en 

förstasidesartikel. Artikeln redogör kort för skadeståndskraven. Vidare anser skribenten att 

skadeståndskraven sker till följd av en ”hårdhänt arbetsköpartaktik” och uppmanar slutligen till 

att ekonomiskt stödja de strejkande (Norrskensflamman 27 juni, 1978. s 1). Den uppmaningen 

följs upp redan dagen därpå genom att ytterligare en gång, på förstasidan, publicera 

kontonummer på vilket bidrag till strejkkassan kan sättas in (Norrskensflamman, 28 juni  1978. s 

1).

3.5 Rekordhög bötessumma
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Ännu en stämningsansökan lämnades den 13 juli in till Arbetsdomstolen. Med denna ville man 

lägga ytterligare skadestånd på de olovligt strejkande. Skadeståndet skulle utökas och bli 1200 

kr/person (Det dittills högsta skadeståndskravet som ålagts en strejkande, då det fram till 1976 

funnits en högsta beloppsgräns på 200 kr). 

Denna händelse kom i Norrskensflamman att till största delen uppmärksammas genom 

uttalanden rörande de strejkandes resa till Stockholm under domstolsförhandlingarna och de 

strejkandes uppslutning kring resan, den 18 juli. Insprängt mellan information kring den enade 

strejkfronten och information om strejkfonden finns den lilla rubriken ”alla till AD” 

(Norrskensflamman, 18 juli, s 4). Exempel på rapporteringen ses även den 20 juli under rubriken 

”mangrann uppslutning till arbetsdomstolen”. Även i denna artikel uppmanas till ekonomiskt stöd 

(Norrskensflamman, 20 juli 1978. s 6). (Sedan övertogs uppmärksamheten kring strejken hos 

Norrskensflamman av strejkbryterifrågan.) 

Norrländska socialdemokratens bevakning ter sig något annorlunda. Ljuset i NSD:s bevakning 

faller till större delen (till skillnad från Norrskensflammans) på den stämningsansökan som lagts 

fram till AD, istället för de florerande strejkbryterianklagelser som kommer att ta stor plats i 

Norrskensflammans rapportering. Den 28 juni publiceras den första artikeln gällande AD i NSD. 

En företrädare för de strejkande, Bill Larsson, uttrycker i denna åsikten att 

domstolsförhandlingarna kommer att låsa de båda parternas positioner och kan ses som en 

upptrappning av konflikten. Också Henrik Lindström uttalar sig för NSD och hävdar motsatsen 

(NSD, 28 juni, s 10). Ännu en förstasida i NSD trycks den 14 juli, vilken uppmärksammar de 

höjda bötessummorna. Det är på denna förstasida och under den uppföljande artikeln inne i 

tidningen strejkbryterifrågan för första gången kommer på tal i NSD. Artikeln ägnar sin 

uppmärksamhet främst åt de ”rekordhöga” bötessummorna vilka skapar stora rubriker. Uppgifter 

om det befarade strejkbryteriet, i form av bilar vars service skulle ha gjorts på Bil och Traktor i 

Boden, som nu planeras fraktas till verkstäder i Luleå, för att behandlas där, ges inte samma 

utrymme. Frågan ställs dock till Henrik Lindström i en artikel den 14 juli men låter sig 

dementeras av denne (NSD, 14 juli 1978, s 1 och 6).
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Den 17, respektive 19 juli dras fackföreningarna in i debatten kring de höga bötessummorna. En 

talesman för Metall utrycker den 17 juli s 6 i NSD sitt missnöje över arbetsköparens sätt att 

behandla konflikten och tar avstånd ifrån kraven på höjd bötessumma. Den 19:e juli uttalar sig 

Per-Åke Carlsson, också han talesman för Metall, och säger att det viktiga nu är att få ned 

skadeståndskraven. I samma artikel ger även en strejkande åter uttryck för den alltmer spända 

stämningen parterna emellan i samband med AD-anmälan (NSD, 17 juli 1978. s 6, 19 juli 1978, s 

7). 

3.6 Strejkbryteri?

Juli månad kantas av anklagelser om strejkbryteri då företaget lade ut det arbete

Bodenverkstaden skulle utföra på andra verkstäder. De strejkande reste under juli runt på olika 

verkstäder för att informera om sitt ställningstagande. Sympatiserande organisationer och 

privatpersoner stödde strejken ekonomiskt genom bidrag till strejkkassan. Den 12 juli bestämdes 

att solidaritetsarbetet skulle skötas av några frivilliga från Märsta utanför Stockholm. De 

strejkbryterianklagelser som lades fram under juli månad bevakades flitigt av

Norrskensflamman. Från den 6 juli och framåt kommer det påstådda strejkbryteriet att ta stor 

plats i bevakningen av strejken. Mellan den 6-22 juli ges just strejkbryteriet 3 förstasidor, alla 

med stora rubriker (Norrskensflamman, 6 juli, 7 juli, 22 juli 1978.). Bryteriet tillsammans med 

uppmaningar till ekonomiskt stöd och information som pekar mot att de strejkande är enade om 

att fortsätta, samt att strejken är angelägen även utanför Bil och Traktor upptar nära hela den plats 

tidningen ger strejken under perioden 6-22 juli. 

Norrländska socialdemokraten uppmärksammar främst strejkbryterifrågan efter avskedandet av 

de strejkande i konfliktens slutskede. Då publiceras bland annat en artikel i vilken Metalls 

förbundsstyrelse klargör att de inte ser nyanställningarna som strejkbryteri (Norrländska 

socialdemokraten, 12 oktober 1978. s 8). En strejk-bryteridebatt av det slag Norrskensflamman 

för under juli månad saknar motstycke i NSD.

3.7 Rättegången
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Tisdagen den 25 juli skulle rättegången mot de 36 anställda hållas vid arbetsdomstolen i 

Stockholm. Under rättegångsförhandlingarna lades ny statistik över löneläget fram. Denna sades 

bevisa att de medverkande i den vilda Bodenstrejken hade en lön som låg över den 

genomsnittliga bland verkstadsanställda. Detta slog hål på ett av strejkens mest betydelsefulla 

argument (Jährhult, 1982. s 199). Denna statistik motsade alltså de löneutredningar som  tidigare 

gjorts i samförstånd fackförening och företagsledning emellan. 

NSD ger den 25:e en förstasida med tillhörande helsida på sidan 8 i tidningen. I artikeln påvisas 

de strejkande Bil och Traktorarbetarnas underläge ekonomiskt. Förstasidan säger sig påvisa att 

SAF kommer att stå för de förluster företaget drabbas av genom strejken, och att den summa SAF 

har till förfogande i situationer som denna uppgår till 2,2 miljarder kronor. Vidare presenteras 

strejkkassan vilken sägs innehålla 40 000 vid tillfället. Skribenten fortsätter även med att 

understryka att strejkkassan måste utökas till det dubbla om de strejkande ska ha ekonomisk 

möjlighet att fortsätta sin strejk. Insidesartikeln innehåller uttalanden från såväl arbetsgivare, 

strejkande och talesmän från SAF. Återigen belyses det ekonomiska underläget i form av en 

fetstilt stor rubrik som löper över sidan ägnad strejken. Rubriken lyder: ”Hur länge håller de mot 

2000 miljoner” (NSD, 25 juli 1978. s 1, s 8). 

Rapporteringen från Norrskensflammans håll ter sig annorlunda. Strejken väcker 

förstasidesreaktioner även i Norrskensflamman, men fokus ligger den 25 juli inte på det 

ekonomiska underläge de strejkande befinner sig i, utan på ett misstänkt brott mot MBL som 

företaget ska ha begått. Flammans reporter säger sig kunna konstatera att detta brott begåtts 

genom flyttning av arbete från Bodenverkstaden till verkstäder i Luleå (fokus ligger alltså åter på 

strejkbryterifrågan). På tidningens ledarsida presenteras anklagelserna för brott närmare, och det 

anses att företaget brutit mot såväl förhandlingsskyldigheten som informationsplikten 

(Norrskensflamman, 25 juli 1978, s 1, s 2). Vidare ägnas hela mittuppslaget till vidare 

information om läget fram till dagen, samt vidare det befarade brottet mot MBL och 

fackföreningsaktiva intervjuas i fråga om detta. Uppslaget innehåller även uppmaningar till stöd 

för de strejkande (Norrskensflamman, 25 juli 1978. ”mittuppslaget”). Rapporteringen kring 

arbetsdomstolsförhandlingarna kommer igång i Norrskensflamman den 26 och 27 juli. Den 26:e 

presenterar Norrskensflamman själva rättegången och de ökade böteskraven och konstaterar att 
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”det kan alltså bli mycket kostsamt för arbetarna att försvara principen om tidlön”. I artikeln 

berättas om de strejkandes resa ner till Stockholm och ett möte som hållits på tisdagkvällen. Från 

mötet citeras en person som enligt skribenten ska ha sagt: ”det finns inga vilda strejker, bara vilda 

arbetsköpare” (Norrskensflamman, Janne Bengtsson, 26 juli 1978, s 1, sista sidan).

Den 27:e ger Norrskensflamman fackföreningarna en känga, och säger att det nog är 

oproblematiskt att förespråka ”arbetsköparsidan” om fackföreningarna medger brott på  alla 

åtalspunkter. Skribenten Arne Söderquist medger att Metalls förbundsjurist Steen de Geer hållit 

en saklig slutplädering, i vilken han pekat på att Bil och Traktor själva vållat strejksituationen 

men menar att detta inte ska ha varit tillräckligt. På samma sida, men under skilda rubriker finns 

en notis vilken redogör för en stödaktion i form av en demonstation vilken hölls i Stockholm 

dagen innan. En annan notis gör klart att ytterligare pengar kommit in till strejkkassan och 

uttalandet om att det inte finns några vilda strejker, utan bara vilda arbetsköpare reciteras åter 

(Norrskensflamman, Arne Söderquist, 27 juli 1978. s 5).  Den 27 juli skapar ett uttalande gjort av 

SAF-juristen Göran Kjöllerström under domstolsförhandlingarna förstasidesrubriker i NSD.

Denne ska ha uttalat att det med tanke på ett tidigare mål, det så kallade städerskemålet, är rimligt 

att avskeda de vilt strejkande om de inte följer AD:s beslut. 

Henrik Lindström kommenterar i samma artikel det hela och säger att han inte vet hur konflikten 

kommer att fortlöpa, men han hoppas enligt NSD på att de anställda kommer att återgå till sin 

arbetsplats (NSD, 27 juli 1978. s 1). Den 27 juli är också dagen  då NSD officiellt tar en typ av 

ståndpunkt i konflikten. I form av en ledarsida uttrycker NSD:s skribent att Bil och Traktors 

försök att införa premielönesystemet kan ses som utpressning. Ledarskribenten tar klart ställning 

och säger tveklöst att ”alla former av prestationslöner måste utrotas” (NSD, 27 juli 1978. s 2).

Vidare i bevakningen av konflikten kommer NSD att den 2 augusti ge Bil och Traktors Henrik 

Lindström en första sida med tillhörande helsidesartikel. Lindström berättar om de stora 

ekonomiska förluster företaget lidit under konflikten. Han befarar enligt uttalanden att firman kan 

komma att gå i konkurs och berättar att de hittills haft förluster på två miljoner kronor. Han 

menar också att det ekonomiska läget för företaget varit problematisk de senaste åren eftersom 

utbyggnationer skett i samband planerna på Stålverk 80. Tanken hade varit att ett större 
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arbetsunderlag skulle följa med detta. När nu stålverksplanerna aldrig sattes i verket har det heller 

inte funnits utrymme för några större löneökningar hos de anställda (NSD, 2 augusti 1978. s 1, s 

2). Henrik Lindström själv beskriver att denna artikel blev följden av ett samtal med NSD:s 

chefsredaktör. Lindström ska ha tagit kontakt med redaktören för att dementera vissa uppgifter 

rörande samverkan med SAF som publicerats tidigare under strejken. Chefsredaktören ska ha 

förklarat detta med att säga att tidningens ideologi ledde skribenterna att försvara strejken och de 

strejkande. Lindström kommenterar även Norrskensflammans svar på artikeln och beskriver det 

som ett ”skrik” (Lindström 1989, s 142). 

Artikeln rörande Bil och Traktors ekonomi, vilken baserades på en intervju med Henrik 

Lindström besvaras dagen därpå, den 3 augusti, med en ledarsida i Norrskensflamman. 

Skribenten beklagar att NSD med rötter i arbetarklassen gett så stort utrymme till 

företagsledningen (Norrskensflamman, 3 augusti 1978. s 2). Längre in i tidningen ägnas hela 

mittuppslaget till frågan om det påstådda konkurshotet. Men till skillnad från NSD:s artikel är det 

uttalanden från de strejkande som finns att läsa i artikeln. 

Sammanfattningsvis kan man säga att budskapet i artikeln är att Bil och Traktor har ekonomiska 

förutsättningar att klara strejken, och om Lindström ”vill gå i konkurs är det hans sak”. De menar 

att arbetet vid verkstaden då kommer att ledas av andra inom Volvokoncernen 

(Norrskensflamman, Pär Granlund, 3 augusti 1978, mittuppslaget). Norrskensflammans 

bevakning riktar sig utöver detta på att belysa strejkbryterianklagelser och ett ökande stöd från 

andra arbetsplatser och allmänheten till de strejkande. 

3.8 Domen

Den 4 augusti föll domen. AD:s beslut blev 400 kr/pers i skadestånd samt rättegångskostnader på 

322 kr/person. Domstolen rekommenderade även de strejkande att återgå till sin arbetsplats 

snarast. I samband med rättegången skickades även ett brev ut till de strejkande anställda. 

Avsändaren Bil och Traktor, antydde att de kunde tvingas avskeda om inte arbetet på verkstaden 

återupptogs. Men eftersom företagsledningen ännu inte gett efter gällande något av de krav 

arbetarna framlagt fortsatte strejken (Jährhult, s.199). 
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Norrskenflamman ger domen en förstasida och redogör inne i tidningen för domslutet. I slutet 

av artikeln uppmanar de än en gång till ekonomiskt stöd till de strejkandes kassa och anger 

kontonummer. Samma dag publiceras en ledare vilken starkt kritiserar arbetsdomstolen. Ledaren 

rubriceras ”Fru Justitia i SAF:s ledband” vilket kan tala för hela ledarens innehåll 

(Norrskensflamman, 5 augusti 1978. s 1, s 2, baksidan). NSD beskriver också domslutet, men 

ägnar det ingen förstasida. Visst fokus kommer dock att falla över uttalanden som gjorts under 

domstolsförhandlingarna. Uttalanden vilka kan antyda att avsked av de strejkande kan komma att 

bli aktuellt. Visst utrymme ges till det brev som i samband med förhandlingarna utgick från 

företaget till de anställda. Brevet klargjorde att anställningstryggheten inte längre var klart given 

(NSD, 8 augusti 1978. s 1 & sista sidan, 10 augusti 1978, s 9).

Fokus på den fortsatta rapporteringen i Norrskensflamman (mellan den 7 och 18 augusti) 

kommer att pendla mellan uttalanden från de strejkande om att de även fortsatt står eniga och 

beslutar fortsätta strejken och uttalanden från sympatiserande anställda på arbetsplatser ute i 

landet, samt rapporter om ytterligare ekonomiskt bistånd som inkommit i strejkkassan. Den 16 

augusti publiceras dock en artikel, vilken bygger på uttalanden från fackföreningsrepresentant 

Berthold Isakssons uttalanden. Han uttalar stöd för de strejkande och säger att Metall i Boden 

försöker stödja de strejkande. Isaksson beklagar att de, på grund av lagstiftning, inte kan göra mer 

än att eventuellt hjälpa till med penninginsamlingen (Norrskensflamman, Pär Granlund, 16 

augusti 1978, s 7). Förhandlingar mellan facket och företaget hölls till och från under hela augusti 

månad.

3.9 Ny statistik

I slutet av augusti lade facket fram ny statistik, liknande den som använts mot de strejkande i 

arbetsdomstolen. Den nya statistiken visade att de strejkande haft rätt när de påstått att Bil och 

Traktors löner halkat efter i förhållande till jämförbara verkstäder och de SIF-anslutna. 

Den 21 augusti hålls ett stormöte och de nya siffrorna presenterades. Uppgifterna kommer NSD:s 

läsare till del samma dag. Kåre Andersson berättar att statistiken stämmer överens med det de 
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strejkande hävdar och spekulerar kring varifrån de siffror Bil och Traktor lagt fram under 

rättegången ska ha kommit ifrån. Lönestatistiken berörs vidare både den 22 och 23 augusti i 

NSD. (NSD, Gunnar Vagerstam, 21 augusti 1978, s. 10, NSD, 22 augusti 1978, Gunnar 

Vagerstam, ”nyhetsuppslaget”, NSD, 23 augusti s.10) Nyheten om den nya statistiken kommer 

aldrig i tryck i Norrskensflamman, istället berör bevakningen till viss del arbetsdomstolen och 

artiklar i vilken det omfattande stödet för de strejkande lyfts fram.

3.10 Svartlistning och en andra rättegång

Den 28 augusti ville MAF än en gång ställa de strejkande inför rätta. Arbetsdomstolen meddelade 

att en ny rättegång skulle hållas den 5 september (Jährhult, 1982 s 169-202). MAF riktar sin 

stämningsansökan mot 39 strejkande och vill ålägga dessa ett skadestånd på 1600 kronor. 

Verkställande direktör i MAF, Olof Ljunggren, ingriper också på så sätt att han skickar ut den 

tidigare AD-domen till sammanlagt 900 medlemsföretag i Norrbotten. I de utskickade 

domstolshandlingarna fanns också en lista med alla som medverkat i strejken, både namn och 

personnummer (Nordblom, 1979. s 124). Den 5 september var det ännu en gång dags för 

domstolsförhandlingar. De strejkande bestämmer, under ett föreliggande möte den 1 september, 

att de som själva vill får åka ner till Stockholm och ta del av förhandlingarna i arbetsdomstolen. 

20 av de strejkande valde att resa ner (Nordblom, 1979. s 126-127). Domen som föll, veckan 

därpå, kom att innebära ett skadeståndskrav på ytterligare 200 kronor utöver de 400 som redan 

avkrävts de strejkande. Samt att de som tidigare inte ålagts skadestånd på grund av att de i 

juridisk mening ej arbetsvägrat utan vid tiden var semesterlediga, nu ålades att betala 600 kronor, 

de med. I slutet av domstolens motivering från domen stod också skrivet något som skulle 

komma att få stor betydelse i konflikten, fortsättningsvis. Där antyddes att de strejkande inte 

skulle kunna komma att ställas inför rätta ännu en gång om inte de två parterna kom till en 

lösning. Detta öppnande enligt Nordblom dörren för avsked av de strejkande (Nordblom, 1979. s 

131). 

Norrskensflamman befarar i en liten spalt på tidningens första sida redan den 23 augusti att en 

ny stämning kan vara nära. Spalten ger bilden av att det primära motivet med en sådan anmälan 

ska vara att ”bryta den kompakta arbetarfronten mot ackordets införande” och sekundärt få ett 
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snabbt slut på strejken som nu pågått i 69 dagar (Norrskensflamman, Per Granlund, 23 augusti, 

1978, s 1). Den 30 augusti har den nya anmälan till AD lämnats in och Norrskensflamman 

kommenterar ironiskt den svenska ”rättvisan” på arbetsmarknaden. Artikeln som består av en hel 

sida (11) presenterar den stämningsansökan som inlämnats till AD och beskriver Bil och Traktors 

attityd som ”helt oresonlig”. Kommentarer från den strejkande Jörgen Lång hjälper skribenten att 

förklara det missnöje som finns gentemot att de strejkande kan komma att dömas två gånger för 

ett och samma brott. I artikeln finns strejkkassans kontonummer samt uppmaningar till 

ekonomiskt stöd (Norrskensflamman, 30 augusti, 1978, s 11). Den 25 augusti ägnas större delen 

av nyhetsuppslaget i NSD strejken och de rykten som  florerar angående en eventuell andra 

rättegång. Spekulationer om avsked om de strejkande inte återgår tar även det en viss plats. 

Artikeln innehåller uttalanden från såväl Henrik Lindström som talesmän för MAF (NSD, 

Gunnar Vagerstam, 25 augusti 1978. ”nyhetsuppslaget”). Följande dag meddelas även att ett 

beslut om fortsatt strejk enhälligt tagits bland de strejkande (NSD, 26 augusti 1978, 

”nyhetsuppslaget”). Den 29 augusti ger NSD en mer personlig bild i ett stort reportage om 

Christer Larsson, de strejkandes kassör. Han förklarar att strejken är påfrestande ekonomiskt men 

att det går (NSD, 29 augusti 1978, s 14). 

3.11 De strejkande avskedas

Måndagen den 18 september hölls ett möte i hopp om lösning av konflikten. Göte Lindström, 

ledamot av Metalls förbundsstyrelse och klubbordförande i NJA Luleå, hade kallats för att hjälpa 

till under förhandlingarna. Han lade fram ett förslag, vilket gick ut på, att Bil och Traktor skulle 

bevilja de strejkande ett lån, samt erbjuda dem en premielön á 40 öre/h. Allan Sundvall, 

representant för de strejkande under förhandlingarna, menade att detta skulle vara ett steg mot de 

rörliga löner strejken riktade sig mot. Henrik Lindström sade dock att han skulle kontakta MAF 

för ett eventuellt godkännande av förslaget. Den kvällen höll också de strejkande ett möte. Under 

mötet hölls en omröstning om huruvida förslaget skulle godtas eller strejken skulle fortsätta. 

Endast fyra röstade för återgång och strejken beslutades fortgå. När Lindström dagen därpå fick 

höra om omröstningen kallade han till ett nytt möte. Under detta möte bad Lindström de 

deltagande lova tystnadsplikt. Även Per-Erik Ökvist, sekreterare i Bodenklubben och anställd på 

Bil och Traktor i Boden gick med på detta. Under detta möte lades fram att Bil och Traktor skulle 
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komma att avskeda de strejkande om de inte återgick till sina arbeten före den 4 oktober. Den 25 

september lyckades metallavdelningens ordförande Berthold Isaksson kringgå paragrafen 

gällande tystnadsplikt och informerade de strejkande om de kommande avskedandena.  Metalls 

klubbstyrelse som under strejken stöttat sina arbetskamrater men själva inte kunnat strejka på 

grund av sin ställning i facket beslutade att säga upp sig med omedelbar verkan. Den 2 oktober 

samlades de strejkande och de före detta medlemmarna av klubbstyrelsen till ett möte. Under 

mötet beslutades enhälligt att strejken skulle fortlöpa, trots hotet om avsked. De betraktade risken 

för strejkbryteri som mycket liten (Jährhult, 1982. s 205). Dagen innan avskedandena skulle 

sättas i verket skickade de strejkande ut en vädjan om sympatiåtgärder på andra verkstäder. Några 

sittstrejker eller liknande genomfördes inte, dock ett antal demonstrationer i protest och 

uttalanden från organisationer vilka uttryckte sitt stöd för de strejkande. Måndagen den 9 oktober

gav metallombudsmannen Holger Olsson ett uttalande med vilket han uttryckte sitt stöd för de 

arbetare vilka skulle komma att ta de strejkandes plats på arbetsplatsen. Samma dag tog de första 

”strejkbrytarna” anställning på verkstaden och ca två veckor därefter gick även fem av de 

strejkande tillbaka till sina arbeten och några dagar senare tog ytterligare två man återanställning. 

Några andra avskedade, före detta strejkande, försökte på grund av sina svagheter på 

arbetsmarknaden (ålder eller andra arbetshandikapp) få sina jobb tillbaka. Företaget valde ut två, 

vilka som skulle återanställas. Men meddelade även ytterligare sju andra vilka de var beredda att 

ge återanställning. Efter lång debatt återgick de nio som företaget valt ut till arbetet.  (Jährhult, 

1982. s 206-207). 

Den 10 oktober väcker fem mekaniker, vilka tagit anställning efter de strejkande som avskedats, 

förstasidesreaktioner i NSD. På den helsida som ägnas händelsen berättar en talesman för de 

strejkande, Allan Sundvall, att stämningen är spänd men att de strejkande till varje pris vill 

undvika bråk. Han säger vidare att de strejkande funnits på plats för att informera de som tar jobb 

vid verkstaden om läget innan de tar anställning och därigenom blir betraktade som ”svartfötter” 

av de strejkande och deras sympatisörer. På samma sida, finns också uttalanden från 

fackföreningsrepresentanter vilka ger sitt stöd till de nyanställda. Förbundets avtalssekreterare 

säger att benämningarna ”svartfötter” och strejkbryteri inte är aktuella i det här fallet då en strejk 

i facklig mening inte ägt rum (NSD, 10 oktober 1978. s 1, s 13). Den 12 oktober följs dessa ord 

upp mer utförligt i en artikel. Denna debatterar avskedandena och nyanställningarna med hjälp av 



23

uttalande från både fackförening, avskedade strejkande och Henrik Lindström ur 

företagsledningen. Fackföreningarna betraktar inte de nyanställda som strejkbrytare. En 

representant för de strejkande betraktar de nyanställda som svartfötter och Henrik Lindström 

beklagar kortfattat läget och beskriver det hela som en tragedi (NSD, Gunnar Vagerstam, 12 

oktober 1978. s 8). 

Norrskensflammans bevakning avtar en bit in i oktober månads andra hälft. Ett antal artiklar 

vilka kritiserar avskedandena samt nyanställningarna publiceras och uppmaningarna till 

ekonomiskt stöd förbyts i uppmaningar att läsa de strejkandes egenhändigt utgivna tidning 

Boden-strejken. 

En liknande avmattning av intresset för konflikten ses hos NSD. Tidningen belyser, även den, 

avskedandena i ett antal artiklar. Men NSD lyfter fram uttalanden från Metall vilka understryker, 

att nyanställningarna inte kan ses som strejkbryteri och de nyanställda inte som svartfötter. 
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4. Nyhetsrapporteringen i siffror – presentation och analys

I nedanstående tabell finns angivet frekvens av uttalanden från de tre intressegrupperna i 

konflikten. Tabellen innehåller också siffror vilka påvisar i vilken kvantitet tidningarna uppmanar 

sina läsare till ekonomiskt stöd för de strejkande på Bil och Traktor. Antalet förstasidor som 

publicerades på ämnet under månaderna, juni till oktober, kan också det utläsas i tabellen.

Tabell 1. Frekvens av uttalanden i tidningarna Norrskensflamman och Norrländska socialdemokraten.

Upptagna uttalanden av: Norrskensflamman
Norrländska 

socialdemokraten

Strejkande 50 42

Fackföreningsrepresentanter 24 34

Företagsrepresentanter 5 31

Uppmärksammande av stöd för de strejkande 65 7

Uppmaning till ekonomiskt stöd för de strejkande 52 0

Förstasida 42 20

Vi kan i tabellen se att NSD och dess skribenter inte valt att ta ställning på det sätt 

Norrskensflamman gjort. Medan Norrskensflamman flitigt uppmanat sina läsare att stödja 

strejken valde NSD att inte ge sådana uppmaningar. Genom att ta siffror rörande antal intervjuer 

tidningarna tagit, antalet uppmärksammade solidaritetshandlingar och antalet förstasidesrubriker 

kan vi utläsa i vilken mån konflikten setts som en stor nyhet i de respektive tidningarna med 

tanke på att det är de viktiga nyheterna som tar plats på första sidan. Och vems ”version” av 

konflikten som varit fördelaktig för respektive tidning att lyfta fram. Därav kan man utläsa vilken 

vinkel respektive tidning haft på sin bevakning av strejken.
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5 Slutsatser och diskussion  

5.1 Slutsatser

Strejkens förlopp i rena händelser beskrivs på många sätt liknande i de två tidningarna. 

Norrskensflamman får med tanke på den större mängden publicerat material totalt i stort sett 

samma nedslagspunkter i förloppet som Norrländska socialdemokraten (Det utrymme 

Norrskensflamman publicerat utöver det direkta händelseförloppet består av uppmaningar till 

stöd, samt inslag som lyfter fram sympatiserande utomstående). De olika bilderna skiljer sig dock 

åt när det gäller prioritering, i framförallt domarna och arbetsdomstolsförhandlingarna. 

Norrskensflamman tenderar till skillnad från NSD att belysa strejkbryterifrågan mer än 

domstolsförhandlingarna. 

Skillnader går också att finna i beskrivningen av det ekonomiska läget och den ojämnvikt 

parterna emellan gällande resurser NSD lyfter fram. Norrskensflamman tenderar, i fråga om 

detta, att vara positivt inställd och ger en bild av att ”arbetarklassen” tillsammans kan stå emot 

Bil och Traktor och de ekonomiska krafter (i form av SAF) vilka står bakom företaget i 

konflikten. 

Den hypotes som jag i metodavsnittet i uppsatsens inledning lade fram kan delvis bekräftas av de 

fakta studien resulterat i. APK, visar i sin tidning Norrskensflamman, en bild av en skara arbetare 

vilka genom stöd från övrig arbetarklass, kan uppnå förändringar. Norrskensflamman framhåller 

på flera ställen att de strejkande nu ”sätter press” på företaget. Tesen om strejkens betydelse även 

utanför den specifika arbetsplats på vilken konflikten utspelas drivs också hårt av 

Norrskensflamman. Norrskensflammans rapporteringar lyfter också fram hård kritik mot 

arbetsdomstolens domslut vilket kan tolkas som kritik mot lagstiftningen som sådan. NSD håller i 

de här fallen mer av en mittfåra. Genom de många uttalanden man lyft fram från 

fackföreningsrepresentanter, positiva och negativa till strejken, visar de en mer problematiserad 

bild i vilken de (i majoriteten av artiklar vilka behandlar domarna) kritiserar de höga 

bötesbeloppen, men å andra sidan inte dömer ut domarna som sådana. Genom att publicera 

fackföreningsrepresentanter vilka uttalar att strejken i juridisk mening inte ägt rum rättfärdigar 

NSD:s  rapportering också de nyanställningar som sker efter avskedandena i konfliktens 
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slutskede. Något liknande finns inte att finna i Norrskensflamman där istället hård kritik mot 

”svartlistningen” av de tidigare anställda tar stort utrymme. 

    

Genom att betrakta den kvantitativa redogörelsen för antalet förstasidor som publicerats i 

respektive tidning, kan utläsas att tidningen Norrskensflamman mer än dubbelt så många gånger 

ansett att strejken varit av sådan betydelse att den förtjänat utrymme bland de viktigaste 

nyheterna i en tidning. Därigenom har Norrskensflamman placerat information och rubriker som 

rör strejken på tidningens mest betydande placering. Förhållandet de två tidningarna emellan är 

20 första sidor i Norrländska socialdemokraten respektive 42 i Norrskensflamman. Vissa av dessa 

förstasidesutrymmen har även inrymt direkta uppmaningar till ekonomiskt stöd till de strejkande 

vilket tydligt talar för den position tidningen tar i frågan. Något som ytterligare talar för att 

Norrskensflamman tagit en ståndpunkt vilken ställer sig bakom de strejkande i konflikten är 

antalet intervjupersoner från olika intressegrupper. En övervägande del av de uttalanden som 

gjorts i de olika nyhetsinslagen Norrskensflamman gjort under konflikten kommer från 

representanter för de strejkande. Detta talar för att tidningen ser deras syn på konflikten som den 

viktiga. Här talar även den upprörda ledarsidan som publicerades i Norrskensflamman som svar 

på en artikel i NSD, vilken tog upp företaget, Bil och Traktors, ekonomiska problematik. 

Norrskensflammans ledarskribent uttryckte i sin text att NSD inte borde publicera den sortens 

information med tanke på att tidningen har sina rötter i arbetarrörelsen. 

NSD å sin sida, har även de hämtat en övervägande del av de uttalanden de använt sig av för att 

spegla strejken, från just de strejkande. Även om de i många fall kompletterat dessa med, i första 

hand uttalanden från Facket. Tilläggas kan dock att flertalet av dessa uttalanden är gjorda av 

Bodens fackklubbs representanter. Vilka enligt både Charlie Nordblom och Henrik Lindström 

sympatiserade med strejken. Norrskensflamman har även de gett fackföreningarna betydande 

utrymme. De har i förhållande till NSD ett förhållande på 24 – 34, alltså tio uttalanden färre 

gjorda av Facken eller dess förbundsaktiva. Om detta sedan sätts i relation till de 50 uttalanden 

från strejkande Flamman tagit upp blir bilden de uppvisar än klarare. 

Norrskensflamman tenderar att till den absolut största delen måla upp strejken som något positivt 

och befogat. NSD ställer sig mer frågande och belyser problematiken för, framförallt de 
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strejkande (till exempel, genom de ekonomiska bilderna av de strejkandes ekonomiska underläge 

gentemot företaget och det stöd de har från SAF). NSD beskriver också företagets förluster i och 

med konflikten. Företagets bild av konflikten uppvisas på ett sätt som saknar motstycke i de 

artiklar som publicerats i Norrskensflamman. 

Företaget Bil och Traktors bild av konflikten är underrepresenterad i de båda tidningarna, men 

NSD ger en mer mångfasetterad bild. För att tydliggöra detta kan de siffror som tagits fram 

rörande frekvens av uttalanden som framlagts till läsaren från företagsledningen och dess 

representanter. Skillnaden de två tidningarna emellan är slående vida skiljt med ett förhållande på 

5 – 31, Nfl – NSD. Norrskensflamman tenderar att i mer eller mindre ironiska ordalag recitera 

företagsledningen från AD-förhandlingar och tidigare publicerade artiklar i NSD.    

5.2 Diskussion 

Tänkvärt efter läsningen av denna studie kan vara de två tidningarnas, och de partier de är knutna 

till, storlek och klientel. 

Det stora socialdemokratiska partiet vilket hade och har stort inflytande runtom i hela länet och 

riket, det klientel både parti och tidning hade är mycket brett. Norrländska socialdemokratens 

läsare har med tanke på sin stora upplaga ett brett spektrum av politiska åskådningar, mer eller 

mindre vänsterorienterade. Medan den betydligt mindre Norrskensflamman vilken hade en mer 

kompakt läsarskara där merparten av läsarna kan förmodas ha varit mer radikalt 

vänsterorienterade (genom att de sökt sig till en liten tidning med mindre resurser, utgiven av 

arbetarpartiet kommunisterna). Detta kan eventuellt ha varit bidragande till att NSD håller en mer 

”slät” linje än Norrskensflamman. 

   

Ett alternativt sätt att bedriva en liknande studie hade varit att intervjua inblandade i konflikten. 

Ett övervägande från min sida var att intervjua de journalister som följde strejken för respektive 

tidning. Valet att inte göra detta är gjort med tanke på att studien jag bedrivit syftar till att 

beskriva vad den vänsterorienterade läsaren tog del av under konflikten genom tidningarnas 

bevakning. Eventuella intervjuer skulle därför vara överflödiga och ligga utanför syftets ramar. 
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För vidare forskning har en mängd frågor väckts under läsandet av artiklar och böcker. Vad 

hände med de strejkande efter avskedandena? Vad blev följden av deltagandet i en vild strejk av 

det här måttet i det sena nittonhundratalets Sverige? Vilka hinder för en fortsatt yrkeskarriär inom 

motorbranschen kom ”svartlistningen” att innebära? Vad blev följden för företaget ekonomiskt 

och hur upplevde de nyanställda och återanställda situationen efter att den direkta konflikten 

avslutats? Infördes premielönen och hur förlöpte de fortsatta förhandlingarna kring 

löneförhöjningen? Frågorna är många och min förhoppning är att jag, eller någon annan, vid 

senare tillfälle ägnar Sveriges längsta strejk ytterligare uppmärksamhet. 
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”nyhetsuppslag”

Strejken avblåst – idag startar förhandlingarna. (1978, 6 juni). Norrländska socialdemokraten, s 
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…och inte heller vid Bil och Traktor i Boden. (1978, 9 juni). Norrländska socialdemokraten, s 
”nyhetsuppslag”

Bildirektören – premielön stimulerar. (1978, 14 juni). Norrländska socialdemokraten, s 1

Bilmekare i ny strejk. (1978, 16 juni). Norrländska socialdemokraten, s 1

Bilarbetarna till AD och nu rustar de för en lång konflikt. (1978, 28 juni) Norrländska 
socialdemokraten, s 10

Höjer kraven på strejkböter. (1978, 14 juli). Norrländska socialdemokraten, s 1 

40 strejkande i Boden krävs på rekordböter!. (1978, 14 juli). Norrländska socialdemokraten, s 6

Metall protesterar: Höga strejkböter ingen lösning. (1978, 17 juli) Norrländska socialdemokraten, 
s 6

Arbetarna på Bil och Traktor riskerar AD:s högsta bötessumma. (1978, 19 juli) Norrländska 
socialdemokraten, s 7

SAF betalar förlusterna för strejken vid Bil & Traktor. (1978, juli 25). Norrländska 
socialdemokraten, s 1
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Hur länge håller de mot 2000 miljoner? (1978, juli 25). Norrländska socialdemokraten, s 8

SAF hotar – mekanikerna avskedas?. (1978, 27 juli). Norrländska socialdemokraten, s 1

Bil & Traktors utpressning. (1978, 27 juli). Norrländska socialdemokraten, s 2

Bil & Traktor slår tillbaka – firman hotas av konkurs!. (1978, 2 augusti) Norrländska 
socialdemokraten, s 1

Nu avslöjar Bil & Traktor: förlust 2 milj. (1978, 2 augusti) Norrländska socialdemokraten, s 2

Bilarbetarna varnas men fortsätter att strejka. (1978, 8 augusti) Norrländska socialdemokraten, s 
1

Bil & Traktorarbetarna fortsätter att strejka!. (1978, 8 augusti). Norrländska socialdemokraten, s 
“sista sidan”

Fortfarande nej till återgång! Oenighet om löneskillnad. (1978, 10 augusti). Norrländska 
socialdemokraten, s 9

Fackets utredning läggs fram i dag. ‘löneläget är för långt’ (1978, 21 augusti). Norrländska 
socialdemokraten, s 10

‘våra kollegor ligger före’. (1978, 22 augusti) Norrländska socialdemokraten, s “nyhetsuppslag”

Facket pressenterar lönesiffrorna idag. (1978, 23 augusti) Norrländska socialdemokraten, s 10

Ny stämning eller avsked om ni inte börjar arbeta!. (1978, 25 augusti). Norrländska
socialdemokraten, s “nyhetsuppslag”

Strejken fortsäter på Bil och Traktor. (1978, 26 augusti). Norrländska socialdemokraten, s 
“nyhetsuppslag”

Nu börjar allvaret! (1978, 29 augusti). Norrländska socialdemokraten, s 14

Fem mekaniker började jobba – trots fackets “uppvaktning”. (1978, 10 oktober). Norrländska 
socialdemokraten, s 1

Många vill ha jobben efter de avskedade. (1978, 10 oktober). Norrländska socialdemokraten, s 13

Metalls förbundsstyrelse är enig de som anställs är inga strejkbrytare. (1978, 12 oktober) 
Norrländska socialdemokraten, s 8

Norrskensflamman
Missnöje med avtalet i Boden reparatörer ut i strejk. (1978, 3 juni). Norrskensflamman, s 1
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Bodenstrejken avblåst. (1978 6, juni) Norrskensflamman, 

Strejken fortsätter – solidaritetskonto öppnas. (1978, 17 juni). Norrskenflamman

Bil och Traktor stämmer de strejkande. (1978, 27 juni). Norrskensflamman, s 1

Stöd de strejkande på Bil & Traktor pg 432000-8. (1978, 28 juni). Norrskensflamman, s 1

De strejkande på Bil & Traktor: – vi ska inte knäckas. (1978, 18 juli). Norrskensflamman, s 4

Mangrann uppslutning till arbetsdomstolen. (1978, 20 juli). Norrskensflamman, s 6

Bilar går från Boden till Luleå: brytare sätts in mot de strejkande på Bil & Traktor?. (1978, 6 
juli). Norrskensflamman, s 1

Bil & Traktorledningen använder sig nu av strejkbrytare. (1978, 7 juli). Norrskensflamman, s 1

Direktören bekräftar: brytare jobbar. (1978, 22 juli). Norrskensflamman, s 1 

Bil & Traktor – ledningen bryter mot MBL. (1978, 25 juli). Norrskensflamman, s 1

Bil & Traktor sätter MBL ur spel. (1978, 25 juli). Norrskensflamman, s 2

MBL sätts åt sidan. (1978, 25 juli). Norrskensflamman, s ”nyhetsuppslag”

Till arbetsdomstolen. (1987, 26 juli). Norrskensflamman, s 1

Påväg till AD. (1978, 26 juli). Norrskensflamman, s ”sista sidan”

Metall medgav alla anklagelsepunkter. (1978, 27 juli). Norrskensflamman, s 5

Vad är syftet, NSD? (1978, 3 augusti). Norrskensflamman, s 2

Strejkande om konkurshotet. Bil & Traktor kan inte lägga ned bilservicen. (1978, 3 augusti). 
Norrskensflamman, s ”nyhetsuppslaget”

SAF fick sitt pilotfall hård dom mot B&T arbetarna. (1978, 5 augusti). Norrskensflamman, s 1

Fru Justitia i SAF:s ledband. (1978, 5 augusti). Norrskensflamman, s 2

Efter AD-domen mot B&T-arbetarna: fritt fram för SAF:s akordlinje?. (1978, 5 augusti). 
Norrskensflamman, s 25

Metall i Boden om stödet till de strejkande: Vi skall försöka hjälpa dem. (1978, 16 augusti). 
Norrskensflamman, s 7

B&T-jobbarna stäms av SAF?. (1978, 23 augusti) Norrskensflamman, s 1
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”Rättvisa” på svensk arbetsmarknad döms två gånger för samma ”brott”. (1978, 30 augusti) 
Norrskensflamman, s 11
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