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Del 1. Omgivningar
De fem kapitel som ingår i den här bokens första del ägnas åt områden som på olika vis utgör förutsättningar för min undersökning. Studien presenteras, placeras in i ett forskningsfält
och knyts till teoribildningar som utgör grund för de empiriska analyserna i bokens andra
och tredje delar.
I den här delen introduceras också de tre landsortstidningar, Arbetarbladet, Borås
Tidning och Vestmanlands Läns Tidning, vars rapportering om invandring från 1945 är
huvudintresset för den här studien.
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1. Inledning
En stor läsekrets har under de senaste 60 åren genom sin lokala tidning mött skildringar av
människor som av olika skäl har sökt sig till Sverige. De har kommit hit som arbetskraft,
flyktingar eller som anhöriga till tidigare inflyttade. Efterkrigstidens ökade migration har lett
till en etnisk, kulturell, religiös och språklig mångfald i Sverige, liksom i de flesta av Västeuropas länder. När man bläddrar i tidningslägg från 1945 och framåt blir det snart tydligt att
åtskilligt har förändrats i pressens sätt att berätta om invandring.
Tidningar bidrar till att skapa uppfattningar om människor med utländsk härkomst,
men också till idéer om vad svenskhet är. Världen över omförhandlas identiteter och att
vara svensk på 1940-talet är inte det samma som att vara svensk i dag.1 Identiteter är inte
stabila, opåverkade av tid och plats. Också i journalistiken märks skiftningarna i hur gemenskap och likhet gestaltas, vilket samtidigt kan innebära ett avståndstagande och särskiljande. Det är rimligt att anta att journalistikens sätt att skildra invandring och personer
med utländsk bakgrund får betydelse för läsekretsens verklighetsbilder (SOU 2005:56 s.
134; Tufte 2003: 182). Den lokala tidningen medverkar till att skapa samhörighet med det
lokala samhället och till lokal identitet (Nygren 2005: 365; Strid 2005: 182). Men i landsortstidningars betoning av det lokala perspektivet kan också nationell samhörighet konkretiseras. Det är i det lokala som det nationella tar gestalt.
Journalistikens villkor har, liksom förutsättningarna för invandringen till Sverige, genomgått stora förändringar. Globalisering och transnationell migration har påverkat hur
nationell tillhörighet upplevs genom att denna tillhörighets territoriella grundvalar har luckrats upp. De senaste årtiondena har sett nya identitetsformer uppstå bland minoritetsgrupper. Det har inte minst att göra med att tidigare uppfattningar om medborgarskap och kulturell identitet, vilka bygger på att nationella kategorier, har ifrågasatts och utmanats. Samtidigt har nya nationalismer vunnit mark.
Dessa motsägelsefulla fenomen är avhängiga av varandra, enligt den engelska sociologen Gerard Delanty. Han betraktar dagens nationalismer som ett resultat av statens försvagning till följd av globaliseringsprocesser och ett sökande efter gemenskap och identitet. Staten dominerar inte längre den nationella koden, som Delanty uttrycker det (2002: 157-158).
Antropologen Arjun Appadurai binder samman globaliseringen av migrationen med globaliseringen av medierna och betecknar dem som tvillingkrafter (1996/2000: 3). Massmigration
har, tillsammans med snabba elektroniska medieflöden, skapat diasporapubliker som inte är
bundna till lokala, nationella eller regionala rum, hävdar han.
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Globala processer och migrationsrörelser till trots verkar föreställningar om en homogen nationell gemenskap ändå leva vidare i pressen. Journalistikens verklighetskonstruktioner har fortfarande nationalstaten som referensram, konstaterar medieforskaren Jan Ekecrantz (2005:43) och svensk nationalism hör långt ifrån till det förgångna i tidningarnas rapportering. Föreställningar om Sverige som nation och folkgemenskap med gränser mot
andra är i högsta grad levande i pressen. Jag avser då inte i första hand högtidliga hyllanden
av nationen som under nationaldagen, utan hur det nationella uttrycks eller förutsätts i tidningarnas vardagliga rapportering.
Den här boken handlar om hur dagstidningarna Arbetarbladet, Borås Tidning, Vestmanlands Läns Tidning och Dagens Nyheter skrivit om främlingar, invandring och migrationspolitik vid åtta nedslag under perioden 1945 – 2005. Undersökningen uppmärksammar
främst de tre landsortstidningarna. Under hela den studerade perioden har de haft en stark
och stabil ställning bland läsekretsen. Tidningarnas utgivningsorter Gävle, Borås och Västerås har sedan 1945 en betydande andel utlandsfödda i sin befolkning. Den starka lokala
förankringen, som är ett av landsortspressens utmärkande drag blir, som jag kommer att
visa, av betydelse för journalistikens konstruktioner av främlingskap och svenskhet. Global
migration i samspel med journalistikens lokala och nationella perspektiv aktualiserar frågor
som rör närhet och avståndstagande, likhet och skillnad, gemenskap och främlingskap. Den
här undersökningen ska belysa delar av detta problemkomplex så som det framträder i
landsortspressen där anknytningen till plats får betydelse för såväl konstruktioner av en
trygg nationell gemenskap som av hoten mot samma gemenskap.

Lokaliseringar
Andra världskriget påverkade migrationen globalt, även den till Sverige. De flyktingar som
kom till Sverige i samband med krigsslutet berörde också på ett påtagligt vis livet i en lång
rad kommuner i landet. Av det skälet är år 1945 en naturlig startpunkt för denna studie.
Kriget fick också en direkt inverkan på den officiella hållningen till invandring och på svensk
utlänningslagstiftning. Sverige var ett utvandringsland i stort sett fram till andra världskrigets
början år 1939. Sedan dess är det ett invandringsland, det vill säga att omfattningen av invandringen överskrider utvandringen. I början av år 1939 fanns det knappt 24 000 utlänningar i Sverige, vilket motsvarade ungefär 0,4 procent av befolkningen (SOU 1951:42, s.
251). Situationen förändrades radikalt med den stora flyktingmigration som följde i andra
världskrigets spår. Krigsslutet markerar en ny period såväl för synen på invandring till Sverige som för svensk välfärdspolitik. År 1950 var andelen utrikes födda 1,8 procent och år
1960 var den 4 procent. Tjugo år senare, år 1980, var motsvarade siffror 7,5 procent och år

Främmande sidor

|

Gunilla Hultén

9

9

2000 utgjorde de utlandsfödda 11,3 procent av befolkningen.2 Under perioden 1945 till
2000, har antalet utrikes födda i Sverige nästan tiofaldigats från 120 000 till en miljon. Migration är en av vår tids viktigaste samhällsomdanande faktorer och ett brännande politiskt
område med betydelse för samhällets alla sektorer – journalistiken inbegripen
Journalistik om invandring måste förstås mot en fond som innefattar journalistikens traditioner, konventioner och rutiner och hur de har förändrats över tid. Även
journalistik som en samhällsinstitution liksom svensk migrationspolitik behöver beaktas
i historisk belysning. Som jag kommer att visa råder det genom de studerande åren en
samstämmighet mellan journalistikens och politikens diskurser om migration. Såväl i den
officiella som i den journalistiska retoriken tränger ett nationellt tänkande igenom, vilket
framträder i mina analyser av hur exempelvis normer upprätthålls, nationella markörer
brukas samt hur vissa kategorier används och görs naturliga.
Under många år var jag själv en av de reportrar som intresserade sig för och skrev om
invandrings- och flyktingfrågor. Som journalist har jag bidragit med min beskärda del av de
stereotypa berättelser om flyktingar, formade efter rutinstyrda journalistikmallar. Den sortens skildringar som jag i den här boken granskar med vetenskaplig blick. Under åren 1978
till 1984 var jag reporter vid Arbetarbladets Uppsalaedition, som 1980 blev UppsalaDemokraten, en självständig tidningsenhet inom Arbetarbladet AB. Arbetarbladet är en av
de tidningar som ingår i min studie, men min arbetsperiod hamnar utanför undersökningens
nedslag vart tionde år, vilka är grunden för min materialinhämtning. Jag arbetade inte vid
tidningen varken år 1975 eller 1985 och behöver därmed inte ta ställning till texter som jag
själv har författat. Under åren 1985 till 1995 var jag reporter vid tidningen Bohusläningen i
Uddevalla.
Den nära 20-åriga reportererfarenheten kan vara både till gagn och nackdel för mig i
min forskaruppgift. Inblick och erfarenhet ger vissa fördelar som förståelse för och kunskap
om redaktionella arbetsprocesser. Jag är väl förtrogen med redaktionen som arbetsmiljö,
dess arbetsrutiner och hierarkier. Samtidigt kan närheten givetvis innebära begränsningar.
Företeelser riskerar att ha införlivats i mitt synsätt så att de har blivit naturliga och självklara
och därför inte utsätts för distanserad och kritisk granskning. Men tio år har gått sedan jag
lämnade livet på redaktionen för att i stället börja undervisa i och forska om journalistik. De
åren har rimligtvis gett mig distans till den journalistiska praktiken.
Ett av mina sista uppdrag på Bohusläningen var att skriva en artikelserie om invandringen till Uddevalla och vad den inneburit för staden. Två personer som jag träffade var
Sixten Hansson, under lång tid personalchef vid Uddevallavarvet, och Christa Uschpilkat,

2

Statistiska centralbyråns webbplats, www.scb.se, ”Befolkningsstatistik” (2005-01-15).
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som i många år var sömmerska och facklig förtroendevald vid Tigerfabriken i Uddevalla.3
Bland de första arbetsuppgifterna som Sixten Hansson fick när han började vid det nystartade Uddevallavarvet år 1946 var att skaffa folk. Han reste runt i norra Bohuslän där det
fanns många arbetslösa och värvade också folk från textilfabrikerna i Uddevalla. Men det
räckte inte.
– Vi hade hört att det i Landskrona fanns varvsarbetare som flytt från Tyskland. Jag
åkte ner och fick med mig ett mindre antal tyska män, berättade han för mig.
Men han gjorde också värvarresor till Tyskland och Finland. År 1951 åkte han till
Hamburg i buss för att ta hem den första omgången av västtyska varvsarbetare. Samma år
kom den första busslasten tyska sömmerskor till Uddevalla. Varvet, som köpts nedmonterat
från USA av Gustaf Thordén, expanderade snabbt. Suezkrisen 1956 satte fart på båtbyggandet och Sixten Hansson började sina värvningsresor till Finland. Det var inte alltid som
de svenska värvarna sågs med blida ögon.
– Det var inte förbjudet att ta in arbetskraft i Sverige men det måste gå genom arbetsförmedlingen. Det ville inte jag. Jag vill ju välja ut dem jag ville ha, sa han under intervjun.
Christa Uschpilkat hade ännu inte fyllt 18 år när hon 1944 flydde med sina två
yngre systrar från Östpreussens dåvarande huvudstad Königsberg (nu Kaliningrad) och
hamnade i ett flyktingläger i Danmark. Efter flera år i lägret kom en dag en svensk medelålders kvinna med fina kläder, berättade Christa. Hon var från den svenska arbetsmarknadsstyrelsen4 och värvade unga flickor som hembiträden till Sverige. Christa nappade. Så kom det sig att hon 22 år gammal satt på ett tåg från Köpenhamn till Bohuslän
med en lapp i handen som det stod Dragsmark på – namnet sa henne ingenting. En novemberkväll år 1948 klev Christa Uschpilkat ensam av tåget i Uddevalla.
– Det var mörkt på stationen när jag kom fram. Jag såg en ensam man och jag förstod
att det var för honom jag skulle börja arbeta. Livet i Sverige hade börjat.
Så kom världen till Uddevalla och Uddevalla till världen. Skildringarna kunde lika
gärna ha gällt Borås, Gävle eller Västerås, de undersökta landsortstidningarnas utgivningsorter. Med sina textil-, tillverknings- och verkstadsindustrier, import av arbetskraft fram till
70-talet samt flykting- och anhöriginvandring från 80-talet har de alla befunnit sig i skärningspunkter mellan globala och regionala rörelser. Exemplen illustrerar hur stora världspolitiska händelser, transnationella skeenden och förflyttningar är sammanflätade med de som
försiggår i det lokala samhället. Under de senaste årtiondena har kopplingen mellan kom3

Intervjun med Sixten Hansson publicerades i Bohusläningen den 17 juni 1995 och den med Christa Uschpilkat
den 22 juni 1995.

4
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) startade den 1 januari 1948 som ny centralmyndighet och övertog uppgifterna
från Statens arbetsmarknadskommission (SAK), tillsatt i maj 1940, vilken sorterade under Socialdepartementet.
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munikations- och globaliseringsprocesser fått stort genomslag i förklaringar av hur upplösning av gränser i tid och rum inverkat och transformerat betydelser av begrepp som nation,
medborgarskap och tillhörighet. Inflytelserika forskare som exempelvis Anthony Giddens
(1991), Stuart Hall (1991), Jan Nederveen Pieterse (2004), John Tomlinson (1999) och John
Urry (1990/2002) har pekat på dialektiken mellan det globala och det lokala. Ömsesidiga
och samtidiga skeenden är både förenande och splittrande. Begreppet glokal har uppstått
just för att ange kombinationen av det globala och lokala och de parallella utvecklingslinjer
som homogenisering/globalisering och decentralisering/lokalisering inneburit (Pieterse 2004:
50). Journalistiken om främlingar har utvecklats i flera sådana korsningar mellan lokala,
nationella och globala processer.
En avsikt med den här boken är att visa på de sammansatta, ambivalenta och ofta
motsägelsefulla drag som rapportering om främlingar innehåller. Det främlingsbegrepp som
jag använder mig av är relationellt och låter sig inte beskrivas i entydiga motpoler (se kapitel
3). Etnologen Gunnar Alsmark har varnat för risken att forskningen, liksom medierapporteringen, hemfaller åt eländesbeskrivningar vilka förmedlar och befäster en bild av det mångkulturella Sverige som inte är osann, men heller inte representativ. En komplett bild måste av
nödvändighet bli mycket otydligare och suddigare, hävdar Gunnar Alsmark och efterlyser en
forskning som komplicerar och nyanserar.5
Det finns en risk att forskning om mediers representationer av etnicitet reproducerar
journalistikens stereotyper och upprepar samma mönster som den fördömer. Etnologen Oscar Pripp tar upp detta dilemma i artikeln ”Etniska gränser och gränssnitt”. När man i vetenskapliga sammanhang använder gränsdragningar som grundas på etnicitet och skillnad
finns också ett implicit antagande om ”vi” och ”de andra”, skriver han (Pripp 1996: 71).
Samtidigt är kategoriseringar oundgängliga för att kunna klassificera empirisk information
och kunna göra meningsfulla beskrivningar och analyser (se Borevi & Strömblad 2004: 9;

Westin m.fl. 1999: 12-15). Idén med kvantitativa analyser, en av de metoder som jag använder mig av, är just att kategorisera undersökningsmaterialet utifrån mätbara variabler.

5

Lunds universitets webbplats, www3.lu.se/info/lum/LUM_13_95/LUM13_10_sverigebild.html (2005-11-25).
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Det leder till en tanke om mig som forskare och min position i förhållande till det jag
undersöker. I min undersökning använder jag mig av olika kategorier för att studera tidningarnas inkluderande och exkluderande drag. Så har jag bland annat sorterat materialet
efter angiven nationell och religiös tillhörighet och efter använda beteckningar som invandrare

6

och utlänning med sammansättningar, det vill säga kategoriseringar som använts i

tidningarna.
Jag är medveten om problemen med kategoriseringar och dess inverkan på kunskapsproduktion och meningsskapande, vilket jag hoppas framgår av de teorietiska utgångspunkter som jag redovisar i kapitel 3. Oscar Pripp varnar för en forskarattityd som betraktar sig
själv ”som kulturellt fristående ‘över-jag‘ ” (Pripp 1996: 72). Michael Billig påminner i sin
bok Banal Nationalism om att ingen undgår nationalismer och dess dolda former. Nationalism är en vittomfattande ideologi som fångar in oss i vår vardag på omedvetna sätt. Den
lämnar ingen opåverkad, inte heller den som tror sig äga en kosmopolitisk vidsynthet (Billig
1995: 12). Ingen, forskaren inbegripen, kan ställa sig utanför tiden och rummet.
Just tidsaspekten får en särskild betydelse vid historiska studier. I den här boken undersöker jag gestaltningar av främlingar men också representationer av förflutenheter, ibland
i flera led. Dels studerar jag artiklar från tider som passerat, dels återberättar såväl reportrar
som personer i texterna om sådant som förevarit och sådant de minns. I en artikel i Svenska
Dagbladet varnar emellertid Tore Frängsmyr, professor i idéhistoria, för att låta historiska
framställningar bli facit för samtiden.
Man måste ställa nya frågor till det gamla materialet, men det sker för att bättre förstå en
viss tid eller för att visa framväxten av en rörelse eller en attityd. Historieboken kan aldrig
bli en facit, där man enkelt slår upp vilken lösning man skall använda på ett visst problem.
Historien kan aldrig på det sättet ”spegla” nutiden som det brukar heta. Nutiden får aldrig bli norm, när vi skall utvärdera historien, ty det leder just till den positivistiska tron på
det vetenskapliga framsteget, där slutmålet är dagens kunskapsnivå (Frängsmyr 2004).
Med detta i sinnet anlägger jag här 60-årsperspektiv på analysen av hur de fyra undersökta tidningarna har skildrat invandring till Sverige där samspelet nationellt och lokalt,
samt journalistik och migrationspolitik, står i förgrunden .

6
Benämningen invandrare är notoriskt obestämbar och problematisk. Under den period som jag har undersökt
skiftar dess innebörd och har blivit laddad med en mängd betydelser utöver att avse någon som invandrat till
Sverige. Jag intar en kritisk inställning till beteckningen. När jag i boken skriver invandrare knyter jag an till ett
sammanhang i vilket det använts, exempelvis en tidningsartikel eller statlig utredning.
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Introduktion till studien
Historiskt inriktade, longitudinella undersökningar av dagstidningars rapportering om invandring har hittills inte genomförts i Sverige. Den här undersökningen är sålunda den första
i sitt slag.7 Landsortstidningar har inte heller i detta sammanhang undersökts på ett systematiskt sätt. Det saknas också forskning om mediers skildringar av invandring utifrån ett längre
tidsperspektiv.
Ylva Brunes omfattande forskning är av stort intresse och betydelse för min undersökning. De frågeställningar som hon utgår från i sin avhandling (2004) ligger delvis nära mina
och det kan därför vara motiverat att peka på skillnader mellan hennes och mina studier vad
gäller uppläggning, material och undersökningsperiod . Ylva Brunes avhandling består av tre
delar med fallstudier baserade på olika material från skilda tidpunkter under perioden 1976
– 2000. Merparten av materialet har insamlats på grundval av specifika nyhetshändelser,
exempelvis rasistiskt våld eller våld mot kvinnor. Hon redovisar även två kvantitativa, jämförande översikter med artiklar från storstads- kvälls- och landsortspress från åren 1976 och
1993. Materialen till dessa har hämtats från inrikesnyheter och samlats in av ett klippserviceföretag utifrån sökorden ”invandrare”, ”flyktingar” och främlingsfientlighet” (2004: 61).
Min studie avser delvis samma tidsperiod men är alltså longitudinell i sin uppläggning,
det vill säga den sträcker sig längre bakåt i tiden, är inte händelsestyrd och grundas på ett
material inhämtat utifrån andra kriterier. Jag utgår från tidningsartiklar insamlade från fyra
dagstidningar, under samma tre marsveckor, vid åtta nedslagsår för att täcka in rapporteringen under åren 1945 – 2005. Mitt urval har således inte styrts av enskilda händelser utan
har ambitionen att fånga den vardagliga journalistiken. Av det skälet har jag läst tidningarna
i sin helhet. I mitt undersökningsmaterial ingår förutom inrikesnyheter även ledare, insändare, debattartiklar, kultur- nöjes- och sportjournalistik. Det omfattar artiklar inom alla ämnesområden vilka på något sätt skildrar personer med utländsk bakgrund eller invandring.
Jag har redan nämnt ett par orsaker till att jag valt att särskilt studera landsortspressen. I svensk journalistikforskning är storstadstidningarna väl representerade medan landsortstidningarna är väsentligt mindre utforskade, vilket också gäller deras rapportering av
invandring. Landsortspressen har en stark och stabil ställning bland läsekretsen, vilket ger
den en betydelsefull roll i opinionsbildningen. Det som skiljer min undersökning från tidigare forskning om journalistik och migration är det samtidiga lokala, nationella och historiska
perspektivet, det vill säga hur det rums- och tidsanknutna i samverkan skapar ramar för hur
skildringar av invandring till Sverige ska förstås och tolkas.
7

I ett pågående norskt forskningsprojekt undersöker de båda norska medieforskarna Elisabeth Eide och Anne
Hege Simonsen hur ’de andre’ har representerats i norsk press under de senaste hundra åren.
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Nästan alla svenska dagstidningar är huvudsakligen lokala eller regionala. Det är det
första kännetecknet som medieforskarna Lennart Weibull och Karl Erik Gustafsson (1999)
anger för att förstå den svenska dagstidningsmarknaden. Det är enbart Aftonbladet och Expressen som de betraktar som verkligt nationella tidningar genom att de har en spridning
över hela landet. Ett andra kännetecken är att den samlade dagstidningsupplagan är stor
(Weibull & Gustafsson 1999: 14). Landsortens morgontidningar har en mycket stabil läsekrets vilket hänger samman med tidningarnas starka position som lokal informationskälla.
Studier visar också att lokala nyheter är bland det som läsarna tycker är viktigast (Weibull
& Gustafsson 1999: 25; Severinsson & Nilsson 2000: 52).
Lokala tidningar är i mycket förbisedda i journalistikforskningen. ”Glöm inte landsortstidningarna!” uppmanar därför Per Rydén när han reflekterar över svensk presshistorisk
forskning i artikeln ”Skepsis, besinning, mänsklighet” (Rydén 1995:19). Ska man ge en
översikt över den svenska pressens historia behöver landsortstidningarna få sin givna plats,
är hans ståndpunkt.
En av de viktiga korrigeringarna av perspektivet som då ska till måste bestå i att man skapar en viss balans mellan de ständigt uppmärksammade huvudstadstidningarna och de
många rösterna ute i landsorten, vilka åtminstone tillsammantagna har samma styrka och
vilka totalt sett sannolikt har spelat större roll för sina läsare (Rydén 1995: 23).
Ett ytterligare skäl till att undersöka landsortstidningar är invandringens fördelning över
Sverige. Under andra världskriget och i samband med krigsslutet var i princip alla flyktingar
hänvisade till områden utanför de tre storstäderna (Olsson 1995: 22ff; Olsson 1997: 15ff).
Både under 1950- och 1960-talen var andelen utländska medborgare i Borås och Västerås
högre än genomsnittet i landet.8 Staten har också med politiska medel styrt bosättningen av
invandrade personer. År 1985 ändrades systemet för flyktingmottagandet och så kallad
kommunplacering infördes, den så kallade Hela Sverige-strategin. Tanken med förändringen
var främst att en blandad sammansättning av befolkningen skulle underlätta integrationen
(Magnusson 2001: 11). Men det innebar också att ett nationellt statligt beslut fick konsekvenser på lokal nivån. Också i dag har städerna en stor andel utlandsfödda i sin befolkning.
Borås, Västerås och Gävle hör till de 30 kommuner i Sverige vilka har flest invånare med
utländsk bakgrund. Andelen i Borås och Västerås var år 2002 ca 20 procent och i Gävle
knappt 11 procent. Siffran för Stockholm stad var 25 procent.9 Man kan på goda grunder

8

Folkräkningen 1955:83, SOU 1967:18, s. 262.

9

Befolkningsstatistik 2002. Del 3 (2003: 190-195).
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anta att erfarenheter av och möten med invandring bland lokaltidningarnas läsare varit av
ett annat och mer direkt slag än huvudstadstidningens. Det finns också en spänning i landsortstidningars förhållande till regionala och nationella intressen, där de förra ofta försvaras
(Ekecrantz 2005: 99; Hadenius & Mårtensson 1992). Till det hör lokalpressens inkluderande drag och skapandet av en kollektiv lokal identitet (Ekecrantz & Olsson 1994: 247 ff).
Per Rydén förordar en texttolkning som ser till sitt historiska sammanhang. Han
anser att det i den massmediala strömmen ”finns ett återkommande behov av att ta
ställning till vad som förevarit och på det sättet avgöra vad som är nytt (Rydén 1995:
31). Med Rydéns ord i ryggen finns det goda argument för inriktningen av min undersökning. Per Rydén tar på annat håll upp journalisternas roll som historieskrivare:
Att skriva historien över hur deras återgivning av världen gestaltas i samspel och tävlan
med andra dominerande gruppers är ett sätt skapa perspektiv på hur världsbilderna formeras, hur tidens diskurs blir till (Rydén 1998: 104).
Berättelserna om invandring och invandrade ger tillfälle att reflektera över vilka gestaltningar som dominerat i de undersökta tidningarna och över hur samspelet mellan journalistik
och politik kan ha medverkat till olika diskurser om invandringens faror och fördelar.

Syfte och frågeställningar
Med global migration och globala medieteknologier har betydelsen av nationella territoriegränser och nationen som enhet för kulturellt identitetsskapande förändrats och ifrågasatts. Min utgångspunkt, som jag redovisade inledningsvis, är att det nationella är ett
framträdande drag i journalistikens representationer av invandring och nära förbundet
med en officiell migrationspolitisk diskurs. Ett forskningsproblem som den här undersökningen ämnar belysa är hur lokala och nationella perspektiv samspelat i journalistiken när det gäller migrationsfrågor. Mot den bakgrunden är mitt syfte är undersöka hur
invandring och personer med utländsk bakgrund10 har framställts i tre landsortstidningar, Arbetarbladet, Borås Tidning, Vestmanlands läns Tidning, samt i en storstadstidning,
Dagens Nyheter, under åtta nedslagsår perioden 1945 – 2005, därtill hur journalistiken
gestaltat främlingskap och nationell gemenskap. Avsikten är tillika att studera förhållanden som kan ha bidragit till tidningarnas bilder av främlingar och av svenskhet över tid
och interaktionen mellan politikens och journalistikens diskurser om immigration. Mitt
10

Utländsk bakgrund inkluderade i den officiella statistiken enligt en tidigare definition utlandsfödda samt
svenskfödda med minst en utlandsfödd förälder. Den snävare definition som används sedan år 2002 omfattar
utlandsfödda samt svenskfödda med två utlandsfödda föräldrar. Jag har använt den äldredefinitionen även för
materialet från 2005.
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huvudintresse är således de lokala tidningarna, med stark platsbunden förankring och
ställning bland läsekretsen, och hur deras rapportering skiljer sig från huvudstadstidningen med dess närhet till nationella myndigheter och Sveriges politiska elit, som regering och riksdag. Av det skälet blir det aktuellt att studera teman, genrer, berättarmönster
och benämningar av människor i skiftande tidskontexter och regionala förhållanden i
landsortstidningarnas områden.
De övergripande frågor som undersökningen söker besvara är:
Hur har samspelet mellan journalistik och migrationspolitik sett ut över tid och vilka skillnader har funnits mellan huvudstadstidningen och de tre landsortstidningarna?
Vad har de senares närhet till lokalsamhället betytt för problem- och personbeskrivningarna?

Disposition
Boken består av tre delar vars empiriavsnitt i stort sett går från analyser av översiktliga
kvantitativa data och övergripande textstrukturer, till analyser av artikelexempel och
hela enskilda artiklar. I fortsättningen av kapitel 1 redovisar jag tidigare forskning om
journalistik och migration. Del 1 går vidare med redovisning av studiens material samt
metodologiska utgångspunkter i kapitel 2. Undersökningens analyser grundas på teorier
om nationalism, kultur, identitet och främlingskap, vilka presenteras i kapitel 3. Kapitel
4 tar upp samspelet mellan journalistik och politik samt nyhetsprocessen. I kapitel 5 ges
en kort generell presshistorisk introduktion kompletterad med en bakgrundsteckning av
de tre landsortstidningar som ingår i undersökningen.
Del 2 och 3 är studiens empiriavsnitt. Kapitel 6 innehåller en tillbakablick av svensk
invandringspolitik och en översiktsbild av tidningsinnehållet under studiens nedslagsår. Studiens kvantitativa analyser presenteras i kapitel 7. I kapitel 8 gör jag en tematisk kvalitativ
analys av centrala områden som utkristalliserats i den kvantitativa analysen. Empiriavsnittet
avslutas med analyser av hela artiklar i kapitel 9, i vilket jag belyser några väsentliga berättardrag och tankefigurer med betydelse för relationen mellan främlingsbild och det nationella. I det avslutande kapitlet 10 sammanförs de tidigare avsnittens perspektiv i en diskussion av de undersökta tidningarnas sätt att konstruera lokal och nationell gemenskap samt
hur dessa kan relateras till svensk migrationspolitik.
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Tidigare forskning
Min genomgång av forskning om journalistik och etniska grupper visar en övervikt av innehållsanalyser av majoritetsmediers representationer och gestaltningar. Även andra kunskapsöversikter ger stöd för den iakttagelsen.11 Även om dessa studier dominerar forskningsfältet finns även andra inriktningar i svensk och internationell forskning, exempelvis undersökningar av minoritetsmedier (Camauër 2002, 2005), redaktionella organisatoriska villkor
och processer (Allan 1999; Wilson 2000), journalistkårens etniska sammansättning (DjerfPierre & Levin 2005; Ungdom mot rasism 1995), receptionsstudier (Asp 2002; van Dijk
1991) och medieanvändning (Hedman 1998; Mäkinen 2004; Nord & Nygren 2002; Nygren 2005).
En rad studier som behandlar rapportering av etniska relationer i nyhetsmedier visar
en påfallande samsyn i resultat. Flera av dem kommer fram till att medierapporteringen av
etniska minoriteter är negativ, stereotyp och ibland rasistisk. Minoritetsgrupper skildras som
problem eller hot och förbinds ofta med kriminalitet eller våld. De kommer även till tals
mindre ofta och mindre utförligt än majoritetsgrupper (Allan 1999; Campbell 1995; Cottle
2000; Eide 2002; Hall 1990; Löwander 1998; ter Wal 2002; Pietikäinen 2000; Tufte 2003;
van Dijk 1991, 1993). Etniska grupper har också uttryckt sitt missnöje med vad de uppfattar vara ensidig, irrelevant, negativ och diskriminerande rapportering (se exempelvis Pripp
2002; Ross 2000). I den följande översikten tar jag upp empirisk forskning om nyhetsjournalistikens representationer av etniska grupper, framförallt den som rör dagstidningar, eftersom det är dessa som min studie handlar om. Översikten inleds med en redogörelse för utländsk forskning framförallt från USA och Storbritannien, följd av en presentation av svenska undersökningar.

Internationell forskning
Redan tidiga undersökningar gjorda under 1960- och 1970-talen visade att medier gav en
missvisande och ensidig bild av etniska minoriteter. En klassisk studie är den omfattande
rapport som lämnades år 1968 av den amerikanska Kerner-kommissionen. Den hade tillsatts av president Lyndon Johnson året dessförinnan för att utreda de våldsamma så kallade
rasoroligheter som brutit ut i USA under slutet av 60-talet. Undersökningskommissionen
fastställde att de 164 upplopp, som ägde rum år 1967, hade sin grund i en ”reservoar of
grievance and frustration” bland svarta amerikaner (Report of the National Advisory
Commission on Civil Disorders 1968: 117). Missnöjet hängde samman med fördomar,
diskriminering, arbetslöshet, dåliga bostäder och frustration över att inte kunna förändra
11

Se exempelvis Cottle (2000: 1-30), Eide (2002), Brune (2004) och SOU 2005:56, s. 127-161.
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dessa förhållanden. I Kerner-rapporten ingick också en analys av nyhetsmediers roll och hur
de återgav det svarta Amerika. Man fann i korthet att nyhetsmedierna hade en fördomsfull
inställning mot svarta, vilken underblåste diskriminering och rasism. Kommissionen ansåg
att medierapporteringen bidrog till de förhållanden som ledde till de våldsamma oroligheterna vid 60-talets slut. Rapporten följdes av en lång rad andra mediestudier inom området.
I Storbritannien undersökte Paul Hartmann, Charles Husband och Jean Clark (1974)
”rasfrågor” i brittisk press som en del av de studier vilka kom till på initiativ från Unesco i
början av 70-talet. I en kvantitativ studie analyserade de innehållet i fyra brittiska nationella
tidningar, The Times, The Guardian, The Daily Express och The Daily Mirror under åren
1963 till 1970. Tidningarnas rapportering inriktade sig under de undersökta åren i ökad
grad mot invandringkontroll och konflikt mellan olika grupper. Forskarna noterade att tidningarna endast i ringa utsträckning uppmärksammande orsaker till främlingsfientlighet och
diskriminering. De fann också att tidningarna behandlade materialet på en slående likartat
sätt. Förklaringar fann de i villkoren för nyhetsproduktionen, vilka medverkade till att skapa
ett tolkningsmönster (structure of inference) som även uttrycktes i samhällets dominerande
värderingar. Som en effekt av detta fann författarna att i relationer mellan ”coloured” och
”white” presenterades ”färgade” som problem, hot och som avvikelser från det normala,
det vill säga det vita brittiska livet.
One effect of this emerging news framework has been that the perspective within [sic] coloured people are presented as ordinary members of society has been overshadowed by a
news perspective in which they are presented as a problem (Hartmann, Husband & Clark
1974: 159).
Sedan dess har åtskilliga studier från skilda länder, medier och tider visat på snarlika slutsatser.
Även senare forskning i flera västeuropeiska länder visar på samma tendenser (ter Wal 2002;
van Dijk 2000). De nordiska länderna utgör inget undantag. Den norska medieforskaren Elisabeth Eide (2002) undersöker i sin avhandling hur ett västerländskt ”vi” framställs kontra ett
icke-västerländskt, i featuretexter om Indien och om etniska minoritetsgrupper i Norge, publicerade i norsk nyhetspress. Hon finner att den Andra vanligen representeras negativt, som hot
eller börda för samhället, men att det också finns visst utrymme för alternativa och mer ”positiva” vinklar (Eide: 2002: 222-224). Featureberättelserna om Europas ”interna Andra” placerar hon i sex olika kategorier utifrån texternas huvudsakliga inriktning: det färgstarka samhället, den Andra som resurs, den Andra som problem eller hot, den Andra som offer, vi
(majoriteten) som problem (för dem), samt informativa och upplysande texter (Eide 2002:
223). Hon noterar att featuretexterna avviker från problemvinkeln som ofta ses nyhetsrapporteringen och ställer frågan om den mer ”positiva” vinkeln hänger samman med genren.
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Grundantagandet är att genren, reportage och featuretexter, ger utrymme för utförligare och
mer sammansatta skildringar än nyhetsartikeln (se även Eide 2003).
Karina Horsti, finländsk medieforskare har analyserat hur finländska medier skildrade
ankomsten av en grupp asylsökande romer från Slovakien till Finland år 1999. Hon urskilde
fem huvudteman som händelsen presenterades på, ”the flood theme, the illegitimacy theme,
the fortress theme, the reputation theme, and the lax policy theme” (Horsti 2003: 41). Horsti fann att medierna ifrågasatte de asylsökandes motiv och framställde dem som ett hot mot
det finska samhället. Sari Pietikäinen har i sin avhandling undersökt hur den finska tidningen Helsingin Sanomat under åren 1985 – 1993 har framställt etniska majoritets- och minoritetsgrupper. Enligt Pietikäinen är tidningens vanligaste teman beslut om uppehållstillstånd,
antal utlänningar, immigration till Finland, finsk utlänningslag, asylpolitik och brottslighet
(Pietikäinen 2000: 211). Hennes innehållsanalyser visar att de som har fått mest utrymme i
nyhetstexterna har varit politiker, representanter från myndigheter och institutioner samt
tjänstemän (2000: 193). Sammantaget har migration skildrats som en administrativ och legislativ fråga och därmed en fråga för olika samhällsinstitutioner.
Den danska sociologen och medieforskaren Mustafa Hussain förklarar den asymmetriska och stereotypa medierepresentationen utifrån det ömsesidiga utbytet mellan medier och
andra institutioner i samhället, med det gemensamma syftet att försvara nationen och den
egna kulturen (2003 :123).
Medier och rasism

Forskningen tyder alltså på en påfallande samsyn och varaktighet i medierepresentationer av
etniska minoriteter, i vilka de kopplas samman med sociala problem, välfärdshot, konflikter
och brott. Stuart Hall, inflytelserik företrädare för cultural studies, har i några tongivande
studier visat på hur mediers sätt att representera ”ras” samspelar med ideologiska förhållanden. I boken Policing the Crisis (1978) visade Hall hur unga svarta ungdomar i medierna
förknippades med kriminalitet och hot, en ny sorts ”folk devil” (1978: 161) som allmänheten måste skyddas från. Mediers stora intresse för gaturån och utpekande av svarta unga
män som förövare användes som politiskt slagträ för att kräva lag och ordning. En konsekvens blev, enligt Hall, att ett samhällsproblem gjordes till ett ”rasproblem” som skulle lösas
med polisiär kontroll i stället för med sociala reformer. I artikeln ”The Whites of their Eyes”
(1990) visade Hall på hur medier genom ordval och syntax bidrog till att reproducera rasistiska ideologier genom att exempelvis naturliggöra skillnader och inordna dem i ett system
av över- och underordning. Han använde begreppet ”inferential racism” (1990: 12) för att
beskriva den rasism som inte uttrycktes direkt men som vilade på vissa outtalade och naturliggjorda antaganden.
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En närliggande ståndpunkt intar Teun A. van Dijk, holländsk forskare och diskursanalytiker, som i flera arbeten skrivit om nyhetsmedier och rasism. Han anser att nyheter
medverkar till en ”ny rasism”. Den grundar sig, menar van Dijk, inte som den tidigare rasismen på biologisk skillnad, vit överhöghet och systematisk nedvärdering av andra. Den
nya rasismen vill uppfattas som demokratisk och rumsren och placerar därför den ”gamla”
rasismen på den extrema högerkanten (van Dijk 1991: 28, 2000: 33-34; Wodak & van Dijk
2000: 16). Men det gör den inte mindre farlig, kommenterar van Dijk. Etniska minoriteter
beskrivs inte som underlägsna, men som annorlunda. Det är just genom att uttryckas i vardagliga diskurser, exempelvis i samtal, film, TV-program och nyhetsmedier, som den nya
rasismen är så verkningsfull. Den ingår i ett system av etnisk ojämlikhet baserad på till synes
rättmätiga värderingar och attityder. På så vis sprids och ges legitimitet åt rasistiska föreställningar (van Dijk 2000: 34-35).
I boken Racism and the Press (1991) presenterade van Dijk forskningsresultat från en
omfattande studie. Till grund för diskursanalyserna låg drygt 5 000 tidningsartiklar hämtade
från främst brittiska men även holländska dagstidningar. Utöver detta genomfördes intervjuer med 150 holländska tidningsläsare. Van Dijk och hans medarbetare analyserade bland
annat nyhetsdiskurser som förekom i samband med att ca 3 000 tamilska flyktingar sökte
sig till Holland år 1985. En annan nyhetshändelse som analyserades rörde de oroligheter
som samma år blossade upp på flera håll i Storbritannien mellan polis och ungdomar med
framförallt västindisk bakgrund. De tamilska flyktingarna skildrades i termer av ”invasion”
och ”flodvåg” (jfr Horsti 2003). Deras flyktingskäl ifrågasattes och definierades som illegala
eller ekonomiska. Flyktingarna framställdes som en börda för den holländska välfärden genom hotande arbetslöshet och bostadsbrist.
De källor som medierna hänvisade till var ofta elitkällor som politiker och myndigheter. Minoritetsgrupper kom till tals mindre ofta och mindre utförligt än majoritetsgrupper.
Också i rapporteringen av våldsamheterna i de brittiska städerna definierades de av den politiska eliten. De beskrevs som kriminella upplopp av svarta ungdomar och som en attack mot
samhället. Detta stärkte, enligt van Dijk, en fördomsfull syn på svarta som problem, våldsamma och brottslingar. Mediers nära förhållande till samhällseliten bidrog på så sätt att
skapa och driva fram en rasistisk diskurs, framhåller van Dijk.
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Since the dominant white media and their ideologies are inextricably related to these political, social and corporate elite groups, and mediate, legitimate, or even directly support
white elite power, it is also in their interest to play their crucial ’symbolic’ role in the reproduction of the ethnic consensus and, in fact, to participate itself in its (pre)formulation
(van Dijk 1991: 43).
I senare arbeten har van Dijk utvecklat sina tankar om denna elitrasism och anser att politiker tillsammans med medier spelar en avgörande roll för reproduktionen av etnisk ojämlikhet och en rasistisk dagordning (van Dijk 2005; Wodak & van Dijk 2000).

Svensk forskning
Sociologen och medieforskaren Birgitta Löwander har uttryckt liknande tankegångar i avhandlingen Rasism och antirasism på dagordningen – studier av televisionens nyhetsrapportering i början av 1990-talet (1997). En utgångspunkt är där att medier bidrar till att skapa
en kollektiv förståelse och nationell konsensus. Som en konsekvens var det en bestämd bild
av rasism och antirasism som framträdde vars uttolkare var polis, politiker och nyhetsjournalister. Mediers gynnande av elitkällor bidrog till att främja en rasistisk diskurs. Löwanders
slutsats är att nyhetsmedier förstärkte en rådande maktstruktur där invandrares underordning legitimerades genom bland annat den undanskymda roll som de tilldelades (1997: 175179). Den dominerande bilden av invandrare som problem är central i en rasistisk mediediskurs, anser Löwander, och pekar på det samspel som råder mellan journalistik och politik. ”Nyhetsjournalistiken är inte en fristående verksamhet, frikopplad från samhället och
dess konkurrerande ideologiska värderingssystem”, kommenterar hon (1998:93).
Mot bakgrund av det som beskrevs som ökade tendenser till fördomar och motsättningar på etnisk grund tillsattes diskrimineringsutredningen år 1978. I kommittédirektiven
uttryckte sig statsrådet Rolf Wirtén i bekymrade ordalag om de ”skildringar av diskriminering och fördomar mot invandrare och medlemmar av andra minoritetsgruppers som på
senare tid har förekommit i massmedia” (Dir. 1978:78). Det var anledningen till att utredningen år 1985 lämnade rapporten Invandrare i tystnadsspiralen. Journalisten som verklighetens dramaturg. I den behandlades mediernas roll och ansvar för människors uppfattningar om invandring och invandrade. Sociologen och medieforskaren Lowe Hedman
fann bland annat att massmedierna i alltför hög grad koncentrerade sig på enstaka händelser medan förklarande material fick mindre utrymme. Han observerade också att invandrade personer ofta presenterades i konfliktartade situationer och negativa sammanhang.
Enligt Hedman kan detta leda till att medieutbudet ”mycket väl kan tänkas förstärka de
negativa attityder hos allmänheten som massmedierna kan antas vara ute för att förändra,
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genom att innehållet fungerar som självuppfyllande profetior” (Hedman 1985: 161).
I rapporten medverkade också medieforskaren Ylva Brune, som gjort de mest omfattande svenska undersökningarna på området, sammanställda i doktorsavhandlingen Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt
våld (2004). I den tar även Brune fasta på mediers sätt att etablera tolkningsgemenskaper, eller det hon benämner tolkningspaket, med en bestämd tolkningsrepertoar
och nyhetsvokabulär (2004: 342-343). Nyhetsjournalistikens formkrav medverkar till att
fixera invandraren, observerar hon, bland annat genom bruket av stereotyper. Brune beskriver rutinmässiga tekniker i nyhetsrapporteringen som bidrar till att skapa och befästa
gränser mellan ”invandrare” och ”svenskar”. Teknikerna konstruerar generella skillnader
mellan normen ”vi” och ”invandrarna”. På så sätt reproducerar medier en ”begreppslig
invandrare”, skriver Brune och avser med det en tankekonstruktion frikopplad från verkliga människor (2004: 309, 323).
I en studie av uteslutningsprocesser i den offentliga sfären har statsvetaren Kristina Boréus bland annat analyserat val- och riksdagsmaterial samt ett mindre antal nyhetstexter och
TV-program. Materialet har hämtats från tre nedslag, 1932/33, 1970/71 och 1994/95 och
avser hur människor har kategoriserats som döva, förståndshandikappade, prostituerade
och immigranter (Boréus 1997, 2001, 2005). Kategorisering på etniska eller nationella
grunder verkar ha haft liten betydelse under 1932/33, sannolikt beroende på den begränsade
invandringen till Sverige. Det innebar inte en avsaknad av nationalistiska uttryck, snarare
tvärtom, noterar Boréus. Under de båda senare perioderna förekommer däremot etnisk kategorisering och Boréus anger att distinktionen mellan svensk – icke-svensk verkar vara tydligare under 1994/95 än under 1970/71 (Boréus 1996). Begreppet ”invandrare” används då
också på ett vidare sätt och avser inte enbart immigranter utan även deras barn även om
dessa är födda i Sverige. Betydelsen av begreppet har luckrats upp och det har fått en rasistisk anstrykning, menar Boréus (1996: 12).
I licentiatuppsatsen Ethnic Affair Reporting in the Mass Media: Construction of
‘Ethnicity’ in Four Swedish Daily Newspapers (1998) menar statsvetaren Mohsinul Hyder
att mediespecifika strategier bidrar till att skapa immigrantidentiteter. Sådana är exempelvis
tidningarnas betoning av anpassningen till det svenska samhället liksom kunskap i det
svenska språket, i texter om asylsökande. I de undersökta tidningarna Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet användes dessa strategier på liknande sätt
(1998: 209). Hyder fann att etnicitet konstrueras på skiftande vis och att etniska minoriteter
inte har en fixerad identitet (1998: 216f).
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Islam

I sin kända studie Covering Islam granskade Edward Said (1981/1997) skildringar av islam
och muslimer i huvudsakligen nordamerikansk nyhetsjournalistik. Han anser att polariteten
mellan öst och väst och de seglivade uppfattningarna om Orienten har haft en fortsatt inverkan på den västerländska medierapportering om islam. Genom en rad exempel visar Said
hur medierapporteringen byggde på förutfattade uppfattningar och en fördomsfull syn, där
islam och muslimer sågs som hot och fick stå för fundamentalism, terrorism och våld.
Medieforskaren Håkan Hvitfelt har undersökt svenska förhållanden och kommit fram
till snarlika resultat, presenterade i ”Den muslimska faran. Om mediebilden av islam”
(1998). Studien byggde på TV-inslag om islam i nyhetsprogrammen Aktuellt, Rapport och
Nyheterna sända under 1991 – 1995. En överväldigande andel, 85 procent, handlade om
våld. Hvitfelt sammanfattar:
En sedan gammalt negativ uppfattning om islam och muslimer hos svenskarna har förstärkts genom en ensidig, dramatiserad, våldsinriktad samt mestadels allmänt negativ medierapportering samt stereotypa och inte sällan missvisande medierapporter (Hvitfelt
1998: 83-84)
Efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001 studerade Marina Ghersetti och Anna
Levin mediebilden av islam och muslimer i svensk nyhetsrapportering (Ghersetti & Levin
2002). Rapporteringen i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter under den första månaden efter terrorattackerna analyserades. I artiklarna med svensk vinkel handlade ca 80
procent om rasism mot muslimer eller andra hotfulla och problematiska aspekter av islam
(2002:17). En särskild bildanalys visade att fotografierna på islam och muslimer till övervägande del associerades till krig och våldshandlingar. Sammantaget gjordes i rapporteringen
en tydlig uppdelning mellan västvärlden och den muslimska världen där muslimska länder
behandlades som en enhet utan särdrag, och muslimer beskrevs som farliga, känslostyrda
och obildade (2002: 19-21).
Förorten

Mediers skildringar av storstädernas förorter med hög andel utlandsfödda, har i några mediestudier analyserats utifrån ett postkolonialt perspektiv (se kapitel 3). Förorterna har sedan
1980-talet befunnit sig i ett kolonialt förhållande till resten av Sverige, skriver forskarna Urban Ericsson, Irene Molina och Per Markku Ristilammi i Miljonprogram och media (2002:
30). De menar att beskrivningar av miljonprogrammets förorter är knutna till etniska relationer och till rasifieringsprocesser. De liknar journalister vid upptäcktsresanden som drar
upp symboliska gränser mellan de som är utanför och de som är innanför. I medieskildring24
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arna finns också de koloniala troperna, exempelvis förorten som en djungel, vild, farlig,
mörk och efterbliven, men också autentisk, ärlig, lockande och fascinerande (se kapitel 3).
Magnus Dahlstedt jämför i sin avhandling dagens nyhetsrapporteringen om förorten
med 1800-talets skildringar av de framväxande städernas slumområden (2005: 107). Han
har analyserat ett pressmaterial från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska
Dagbladet hämtat från perioden 1996 – 2003. Dahlstedts undersökning visar att bilden av
förorten har blivit något mer nyanserad under den senare delen av perioden. Men han finner
att även motbilder ordnas efter en tudelad och stigmatiserande tankelogik, vilken befäster en
problemtyngd bild av förorten, associerad till missförhållanden, våld och kriminalitet (2005:
112-114; jfr även Brune 2004: 231). Också Gunnar Nygren noterar att rapporteringen om
de resurssvaga förortsområdena påminner om mediernas bilder av tredje världen. Förorterna
skildras som icke-svenska, främmande världar i vilka brott och sociala problem dominerar
bilden med undantag för ett och annat exotiskt inslag (2005: 198-199).
Genusaspekter

Ylva Brune har skrivit utförligt om mediers stereotypiseringar av ”invandrarmän” och ”invandrarkillar” respektive ”invandrarkvinnor” och ”invandrartjejer” och hur de använts för
att definiera och gestalta ”svenska” värderingar (Brune 2002: 176ff, 2004: 293 ff). Invandrarmannen beskrivs som styrd av irrationella sedvänjor och invandrarkvinnan som förtryckt
och okunnig, det vill säga avvikande mot och underordnade en svensk norm. Brune kopplar
samman de stereotypa beskrivningarna av ”invandrarförorten” med skildringar av ”invandrarkillen”. Han står för rotlöshet, kriminalitet och maktlöshet och förkroppsligar på så vis
förorten (2004: 358). Vid en genomgång av nyhetsrapportering om ”invandrarkvinnan” i
Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Aftonbladet under 1997 och 1998 ser Kristina
Berggren och Malin Lindblad två dominerande typer framträda, den aktiva starka och offret. Den starka och aktiva kvinnan framställs i artikelmaterialet som engagerad, intelligent
och självständig. Hon är integrerad i svenskt samhälle, är ofta en ”kändis” och framträder
vanligen i sin yrkesroll eller som aktiv i politiken eller föreningslivet. Offret är en utsatt och
drabbad person. Den starka och aktiva kvinnan är en enskild individ medan ”den vanliga”
invandrarkvinnan oftare skildras som en anonym person eller som en av ”gruppen invandrarkvinnor”. Hon framträder i första hand som invandrare och representeras tydligast av
muslimska kvinnor (Berggren & Lindblad 1998:64).
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Anna Bredström (2002) har analyserat medierapporteringen av den så kallade Rissnevåldtäkten, där en flicka blev sexuellt utnyttjad av en grupp unga män, i januari år 2000.
Hon noterar att beskrivningar av de unga männen och flickan präglades av underförstådda
föreställningar om ”svensk” och ”icke-svensk” samt om manlighet och kvinnlighet. I debatten kring händelsen i Rissne refererades ofta till ungdomarnas ”kulturella bakgrund” och
”krocken med svensk kultur” som förklaringar till händelsen (2002: 187). En patriarkalisk,
kvinnoförnedrande Mellanösternkultur ställdes mot en svensk kultur med jämställda könsroller. En polariserad syn framträdde där ”invandrarkillarna” stod för det hotfulla Andra
och flickan symboliserade det nationellt svenska (2002: 189). I en analys av Sveriges Televisions rapportering av mordet på Fadime Sahindal i januari 2002 finner Pia Strand Runsten
att den kurdiska/österländska kulturen ställdes mot den överlägsna svenska/västliga. Det
dominerande mönstret var att det så kallade hedersmordet på Fadime knöts till en avlägsen,
hotfull och våldsam kultur. Den svenska kulturen framställdes som den kurdiska kulturens
motsats, det vill säga som rättvis, jämställd och beskyddande (Strand Runsten 2006).
Flyktingjournalistikens hotbilder

Undersökningar av journalistikens representationer av flyktingar och asylsökande svarar för
en avsevärd del av den svenska medieforskningen om migration och etniska minoriteter.
Ylva Brune har i bokkapitlet ”Journalisten som verklighetens dramaturg” (1985) och i rapporten Flyktingfrågorna i pressen 1985 – 1988 (1990) analyserat mediernas sätt att skriva
om de flyktingar som kom till Sverige under senare delen av 1984 och början av 1985. En
stor del anlände till Trelleborg och svenska medier skrev om ”flyktingvågen” och ”rekordinvasionen” det vill säga samma metaforer som van Dijk (1991) och Horsti (2003) fann i
sina undersökningar. Brune fann att journalister följde gemensamma konventioner för när
och hur flykting- och invandrarfrågor skulle behandlas. Ett sådant gemensamt mönster var
att nyheterna riktade in sig på dramatiska händelser, ett annat att verkligheten betraktades
utifrån ett konfliktperspektiv. Polisen användes ofta som huvudkälla, flyktingarna var sällan
själva huvudpersoner i pressens skidringar och fick endast undantagsvis själva formulera sig.
Det är häpnadsväckande sällan som flyktingar tillåts att själva formulera vari deras problem, drömmar, bakgrund etc. består. När flyktingar framträder som individer i pressen
sker det nästan alltid i typiska situationer under typiska rubriker, som på förhand definierar vilka drag i flyktingens verklighet som kommer att beskrivas (Brune 1990: 7).
Som en följd trädde flyktingarnas individuella drag i bakgrunden. De blir ”även när de framträder med foto och namn, utbytbara personer” (1990: 7). Texternas huvudpersoner är i
stället främst företrädare för svenska myndigheter. Vanligen framställs flyktingarna som ett
26
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kollektiv, som blir föremål för olika slags åtgärder från svenskarnas sida. Enligt Brune inträdde ett perspektivskifte i nyhetsrapporteringen om flyktinginvandring under hösten 1985.
En negativ bild dominerad av hotet av den okontrollerade flyktingströmmen skiftade till en
bild präglad av en mer engagerad hållning (1990: 21-23).
I flyktingjournalistiken under 1980-talet framträdde enligt Brune en mediebild där invandrare och flyktingar beskrevs som offer av olika slag, exempelvis för den svenska flyktingpolitiken , diskriminering eller rasism. Under 90-talet noterar hon en svängning där invandrare gavs mer aktiva roller men i negativa sammanhang (1996b). Mediernas intresse för
invandrares kriminalitet ökade och fokuseringen på konflikt blev tydligare. Invandrare
nämndes oftare i samband med brott, slagsmål, misshandel, våldtäkter, narkotikabrott, snatterier, människosmuggling (1996b: 15-16, 2004: 63).
I boken Journalister Invandrare Flyktingar från behandlar journalistikforskarna Britt
Hultén, Anders Lugn och Torsten Thurén (1988) några av de svårigheter som är förenade
med journalistik om invandring och flyktingar. Britt Hultén diskuterar konsekvenserna av
att flyktingar ofta beskrivs som problem och skildras ur ett svenskt perspektiv. Tidningen
Expressens sätt att skriva om avvisningshotade flyktingar följde ett grundmönster som hon
kallade Expressenmallen. Den innehöll i korthet följande beståndsdelar: presentation av flyktingens situation efter myndighetsbeslutet, dramatisk framställning av flyktingens belägenhet, bakgrund av flyktingens skäl och historia i Sverige, slutkommentar med en sista vädjan
om att avvisningsbeslutet ska upphävas (Hultén 1988: 137-139). Resultatet blev förutsägbara texter skrivna efter samma mall (jfr Hultén 1992).
Ylva Brune har på skilda håll uppmärksammat stereotypa skildringar i nyhetstexter
och inslag om personer som ska avvisas från Sverige (1997, 1998, 2004). Hon finner att de
innehåller en fast uppsättning roller eller karaktärer med en förutbestämd handlingssfär.
Med en beteckning hämtad från Vladimir Propps studier av folksagor beskriver Brune huvudpersonerna som offerhjältar. Nyheternas sagobetonade avvisningshistorier gestaltar motsättningar i vårt samhälle på ett metaforiskt sätt (Brune 1998: 40, 2004: 90).
I Britt Hulténs granskning av hur dagspressen skrev om flyktingar, invandrare och
rasism under en vecka i november 1991 visar rapporteringen upp två kontrasterande
huvudbilder (Hultén 1992). Den ena är det onda Sverige där flera attentat mot flyktingar
står i förgrunden, bland annat mordet i Stockolm på Jimmy Ranjbar, ett av den så kallade lasermannens offer. Den andra är det goda Sverige, företrätt av bland annat folkrörelserna och kyrkan med deras engagemang mot rasism. Dessa båda sidor belystes av Aftonbladets artikelserie ”Främlingshatet”, vilken inleddes under den granskade veckan
och som gav utrymme åt främlingsfientliga synpunkter. Tidningen konstruerade en myt
om det främlingsfientliga småfolket, hävdar Hultén. Mot den ställdes det kloka folkröFrämmande sidor
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relsesverige. Denna dubbelhet är kännetecknande inte bara för Aftonbladet utan även för
annan press (Hultén 1992: 84).
I rapporten Möta eller mota (Nohrstedt m.fl. 1995/1997) studerades ur ett krishanteringsperspektiv nyhetsrapporteringen av en grupp baltiska flyktingar som anlände till
Gotland årsskiftet 1992/93. Fram tonade en hotfull bild som skulle kunna skapa en kaotisk
situation i Sverige. Mediernas probleminriktade bevakning bidrog till att skapa ett krismedvetande och till att ”frammana en rädsla och ett motstånd mot de flyktingar som söker asyl i
Sverige” (1995/1997: 105).
Senare forskning om mediers representationer av flyktingar tyder på att samma tendenser består såväl i Sverige som utomlands. Flyktingar och asylsökande beskrivs som välfärdshot och i metaforer som flod, ström, våg, invasion. Kännetecknande är också att ett
myndighetsperspektiv dominerar utbudet och de asylsökandes motiv ifrågasätts. En annat
gemensam drag är avsaknaden av bakgrundsinformation om skälen till flykten eller om situationen i de asylsökandes hemländer (Bailey & Harindranath 2005; Horsti 2003; Ivanova
2005; ter Wal 2002).
Men även forskningen kan kritiseras för att slå fast en förenklad bild. Simon Cottle
(2000: 9-10) observerar inte bara de relativt statiska och likformiga framställningarna utan
även de skillnader som förekommer både i och mellan medier samt att mönstren är komplexa och föränderliga. Även Elisabeth Eide (2002) argumenterar för en forskarinriktning
som beaktar variationerna i journalistikens skildringar av de Andra. Hon tar Homi Bhabas
begrepp ”third space”12 som utgångspunkt för att problematisera vad som finns i mellanrummen mellan polariserande skildringar av vi och dem, väst och öst, norsk och invandrare.
Ett av hennes syften är att jämka samman och medla mellan binära oppositioner och undersöka spår av mer nyanserade representationer i de analyserade texterna. I den här undersökningen ansluter jag mig till en sådan ambition.

12

Se Eriksson, Baaz & Thörn (1999: 283-293).
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2. Material och metoder
Den period som jag undersöker omfattar 60 år, en till synes kort tid, men som ändå avsatt
en ofantlig mängd tidningsutgåvor. En första uppgift var därför att få ett hanterligt men
ändå representativt material att undersöka. År 1945 fanns i Sverige 185 dagstidningar som
kom ut med tre till sju nummer per vecka. Ekonomiska svårigheter under årtiondena som
följde innebar en omfattande tidningsdöd i Sverige. År 1975 hade motsvarande antal tidningar minskat till 112 och år 2000 fanns 91 stycken kvar (Hadenius & Weibull
1993/1996: 64; Carlsson & Facht 2002: 84). Ett urvalskriterium för mig var att de undersökta tidningarna skulle ha kommit ut kontinuerligt under perioden 1945 – 2005. Andra
kriterier var att de skulle representera variationer i politisk färg, spridningsområde och ha
getts ut i regioner som haft såväl arbetskraftsinvandring som flyktinginvandring. Som tidigare angetts avser undersökningen främst landortstidningarna men också hur och i vilken mån
deras rapportering skiljer sig från huvudstadspressens med dess närhet till den politiska eliten, regering, riksdag och andra myndigheter.

Tidningsurval
För den här studien har jag således valt Arbetarbladet (socialdemokratisk, Gävle), Borås
Tidning (moderat, Borås), Vestmanlands Läns Tidning (liberal, Västerås) och Dagens Nyheter (oberoende liberal, Stockholm). Dagens Nyheter var landets största dagstidning år 1945
och har sedan dess behållit sin position som ledande morgontidning. De tre landsortstidningarna har alla läsare i regioner som upplevt såväl arbetskraftsinvandring som flyktinginvandring. Tidningarna representerar olika politiska tendens, har olika ägarformer och konkurrensvillkor samt kommer ut i regioner med skilda näringsmönster. De har alla en lång
utgivningshistoria. Vestmanlands Läns Tidning startade år 1831 och Borås Tidning sju år
senare år 1838, Arbetarbladets första nummer kom år 1902 och Dagens Nyheter år 1864.
Målsättningen med urvalet var att få ett tillräckligt stort antal tidningsartiklar som kan
ge en representativ bild av innehållet. Samtidigt måste urvalets omfattning jämkas med arbetsinsatsen. Guido H. Stempel har med utgångspunkt från dagstidningar studerat representativiteten i stickprov av olika storlekar. Hans slutsats var att stickprov på tolv dagar per år
räckte och att ett urval utöver det endast gav marginellt större representativitet (Stempel i
Hård af Segerstad 1974: 70-71). Flera andra undersökningar visar att relativt begränsade
tidningsurval är representativa (Ekecrantz 1994; Hård af Segerstad 1974; Lundström 2004).
Hård af Segerstad använde sig av stickprov på tio dagar med så kallade syntetiska veckor.
Två femdagarsperioder valdes där de olika veckodagarna (måndag – fredag) hämtades ur
olika veckor under två månader med tioårsintervall under 1900 –1970 (Hård af Segerstad
1974: 74). Lundström använder sig av olika urval för att undersöka Svenska Dagbladet och
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Dagens Nyheter under åren 1899, 1901, 1003, 1905 och 1906. I en jämförande delstudie av
de båda tidningarna har hon använt ett material insamlat under två marsveckor från 1901
och 1905 (Lundström 2004: 34).
I sina så kallade tvärsnittsstudier av svensk press har Ekecrantz grundat sig på utgivningen under en sammanhållen novembervecka vart tionde år, med vissa modifieringar, perioden 1905 – 1992 (Ekecrantz 1994: 1-2).13 En intention var att kunna jämföra hur vissa
nyhetshändelser utvecklats i olika tidningar och genrer inom veckoramen. Argumentet för
att välja sammanhängande veckor till skillnad från konstruerade veckor var att kunna följa
utvecklingen under veckans lopp. Av samma skäl har jag för mina syften valt att undersöka
en sammanhållen period. Anledningen till att den omfattar tre veckor hänger samman med
att frågor som rör invandring utgör en liten andel av tidningarnas totala material (se kapitel
7). Ett annat motiv är att det gör det möjligt att studera intertextuella förhållanden i och
mellan tidningar. En intertextuell analys ser till spår i texterna av andra diskursiva praktiker
(Fairclough 1995b: 61). En sådan analys kan bland annat visa på hur andras röster och texter är inbäddade i texten. På ledarplats kan tidningen exempelvis kommentera det som framförts på nyhetsplats och en tidning kan kommentera eller citera vad som skrivits i en annan.
Ett tredje skäl är att mitt val av uppläggning medger jämförelser med exempelvis Ekecrantz
(1995) och Pollacks (2001) undersökningar från samma period i vilka delvis samma nedslagsår och tidningar har studerats.
För att pröva om olika veckourval skulle påverka utfallet genomfördes en pilotstudie
av tidningarna Arbetarbladet, Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning. Detta urval
bestod av slumpmässigt valda sjudagarsperioder, vilka avsåg en undersökningsvecka per
tidning och år, dock ej år 2000, tillsammans 266 artiklar. Undantag är Vestmanlands Läns
Tidning för år 1955 då artiklarna är hämtade från de två första månaderna. Avsikten var att
pröva säsongsmässiga eller andra tidsbundna förändringar vad gäller exempelvis volymen av
artiklar och fördelningen av teman. Resultaten av pilotstudien påvisade inte några sådana
betydelsefulla skillnader.
I undersökningen kombinerar jag kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser av såväl texter som bildmaterial under perioden 1945 – 2005. Materialet insamlat för pilotstudiens artiklar ingår i de kvalitativa analyserna och i artikelexempel men inte i den kvantitativa
undersökningen. Den kvantitativa delen bygger på nedslag vart tionde år, 1945, 1955, 1965,
1975, 1985, 1995, samt år 2000. Under de studerade åren publicerade de fyra undersökta
tidningarna tillsammans ca 10 000 tidningsutgåvor, så också här var det nödvändigt att göra
ett urval. Eftersom jag ville studera den vardagliga, alldagliga rapporteringen valdes de
13

Detta omfattande grundmaterial har sedan använts i olika studier, exempelvis Becker, Ekecrantz &Olsson
(2000), Ekecrantz & Olsson (1994), Pollack (2001).
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sammanhållna undersökningsveckorna utifrån att stora helger som påsk, midsommar, jul
och nyår inte fick infalla under de tre nedslagsveckorna. Materialet omfattar de tre första
veckorna i mars månad under nedslagsåren, sammanlagt 546 tidningsnummer. Dessa motsvarar ungefär fem procent av det antal som de fyra tidningarna gav ut under de studerade
åren. Urvalet får ses som en jämkning mellan det enorma antalet nummer som tidningarna
har gett ut och vad som varit möjligt att undersöka inom det här projektets resursmässiga
ramar. Ur dessa tidningar hämtade jag 1 537 artiklar, i fortsättningen kallat huvudmaterialet. Dessa artiklar är även föremål för kvalitativa analyser. Materialet har kompletterats med
407 artiklar från år 2005 ur ytterligare 82 tidningsutgåvor, från samma veckor och tidningar, dessa ingår dock inte i den kvantitativa analysen men används i artikelexempel. Således
ingår sammanlagt 2 210 artiklar i undersökningsmaterialet.
Tabell 1. Huvudmaterialets artiklar fördelade på tidning och år. Antal.

Arb. bl.

BT

VLT

DN

Summa

1945

49

42

60

99

250

1955

21

40

44

57

162

1965

10

20

43

35

108

1975

24

31

38

54

147

1985

16

38

71

69

194

1995

54

61

91

115

321

2000

39

72

110

134

355

Summa

213

304

457

563

1537

Gemensamt för artiklarna är att de handlar om personer eller grupper med utländsk bakgrund i
Sverige, samt om flykting-, invandrings- och invandrarpolitik .14 Allt redaktionellt material finns
med i undersökningen, det vill säga nyhetsartiklar, recensioner, reportage, ledare, insändare,
debattartiklar, familjenotiser, sportartiklar etc. Material som undantagits är reklam, annonser,
börsnoteringar, väderprognoser, sporttabeller, radio- och TV-tablåer och liknande. Artikelurvalet har gjorts genom att på mikrofilm läsa de aktuella årgångarnas tidningar i sin helhet. Artiklarna från år 2005 har hämtats från tidningarnas pappersupplagor.
Vid läsningen har jag identifierat personer som själva har invandrat till Sverige. Men
eftersom jag vill studera tidningarnas inneslutande och uteslutande processer, räcker inte det.
14
Med invandrarpolitik avses de åtgärder som staten vidtar för att införliva invandrare, och i viss mån dessas
barn, i det svenska samhället. Ofta benämns den i dag integrationspolitik. Invandringspolitik avser de regler och
principer som avgör vilka utländska medborgare som får vistas i Sverige. Ett samlande begrepp är migrationspolitik vilket även innefattar återvändandepolitik.
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Jag har också tagit med texter som handlar om personer som är födda eller uppvuxna i Sverige men som har utländsk bakgrund. Ett motiv är att bruket av begreppet invandrare har
förändrats sedan 1970-talet från att beteckna personer som själva invandrat till personer
som är barn till någon som invandrat. Jag har inte tagit med artiklar som handlar om turister i Sverige eller utlänningar på kortvarigt besök. Inhemska minoriteter, som exempelvis
samer och tornedalsfinnar, ingår inte heller i studien. Ett av avhandlingens syften är ju att
studera relationen mellan journalistik och migrationspolitik. Därför har även artiklar om
asyl-, invandrings- invandrarpolitik tagits med.
Vid undersökningar av det här slaget uppstår alltid metodologiska problem. För att
kunna studera inkluderande och exkluderande drag i tidningsartiklarna, räcker det inte med
att identifiera personer som själv har invandrat till Sverige. Sociolog och genusvetaren Nira
Yuval-Davis betonar i boken Gender & Nation att för att bli främling är det inte nödvändigt att vara nykomling till ett samhälle eller immigrant (Yuval-Davis 1997: 48). Såväl gamla
som nya minoriteter innehåller den syntes av närhet och avstånd, vilken kännetecknar främlingsbegreppet som jag använder det.
En riktlinje för urvalet av de enskilda artiklarna har varit svensk invandringslagstiftning och invandringspolitik, vilken omfattar tillståndsgivning och principer för vilka utländska medborgare som ska få vistas till Sverige. Jag har också vägletts av den officiella
svenska statistiken där begreppet invandrare kopplats till personer vilka är inflyttade från
utlandet och som kyrko- eller mantalsskrivits i landet (Hammar 1964: 13, Ds 2000:43, s.
21). Personer som flyttat till Sverige utan att bokföras på detta sätt eller som vistats endast
en kortare tid i landet faller utanför statistiken. Som invandrare räknas alltså till exempel
inte turister, tillfälliga resenärer, personer som endast är på genomresa eller säsongsarbetare
som vistas en kort del av året i landet. Jag har också tagit intryck av Alfred Schütz (1964)
syn på främlingar som personer inriktade på att bli medlemmar i den nya gruppen. Han
uteslöt därmed turister och tillfälliga besökare (se kapitel 3).
Jag har således i mitt material inte tagit med artiklar som handlar om turism eller turister i Sverige eller utlänningar på kortvarigt besök, men här är gränsen naturligtvis flytande.
Jag har också uteslutit texter om personer anställda vid utländska beskickningar. Under de
undersökta marsveckorna år 1965 avled drottning Louise som var född och uppvuxen i
Storbritannien. Hennes sjukdom och död avsatte en betydande mängd artiklar som jag inte
har inkluderat eftersom de skulle ge en missvisande bild av rapporteringens omfattning. Jag
har även uteslutit svenska medborgare som återinvandrat till Sverige. Däremot ingår artiklar
om internationell adoption eftersom denna regleras av lag om svenskt medborgarskap och i
vissa fall av utlänningslagen. Barn som adopterats från utlandet ingår även i den officiella
statistiken över utrikes födda.
32
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I den forskning som sökt mäta synligheten av invandrade eller flyktingar i nyhetsmedier, kan några olika metoder urskiljas för att bestämma personernas etniska bakgrund. Marina Ghersetti, har undersökt i vilken utsträckning personer med utländsk bakgrund förekom i Rapport, Aktuellt, Sportnytt och Kulturnyheterna under två veckor år 2001. Hennes
bedömning av vilka som skulle ingå baserade sig på namn, brytning och utseende. Hon kom
fram till att ca tio procent av personerna som kom till tals hade annan än svensk etnisk bakgrund (Ghersetti 2001).
Medieforskaren Kent Asp, använde sig av namn och sammanhang när han undersökte andelen invandrare och flyktingar som intervjuats i Rapport under åren 1979 – 1999
(2002: 72). Hans resultat visar ungefär samma andel som Ghersettis, knappt 10 procent av
de enskilda personer som intervjuades var invandrare/flyktingar. Men han pekar också på
bedömningssvårigheterna och ser andelen som ett minimivärde (2002: 72).
Tomas Andersson Odén, medieforskare vid Göteborgs universitet, har analyserat vilka
personer som uppmärksammas i svensk landsortspress. För att identifiera personer med invandrarbakgrund använde han i första hand explicit information i artiklarna. Saknades den
gjorde han en bedömning utifrån personens namn, men ej utseende. Enligt hans undersökning förekom personer med utländsk bakgrund i sex procent av artiklarna (Andersson Odén
2003: 39-40).
Hur har jag då kunnat identifiera om en tidningsartikel handlar om en person av utländsk härkomst eller bakgrund? Ett uppenbart svar är att det inte alltid har gått . Charles
Westin och Anders Lange använder sig av begreppet ”etnisk identitetsmarkör” (1981). Sådana markörer som medierar etnisk identitet kan exempelvis vara tal, klädedräkt, religionstillhörighet och fenotypiska drag (exempelvis hudfärg ). Genom att använda en kombination
av samtidigt använda etniska identitetsmarkörer har jag gjort en avvägning om artikeln ska
inkluderas eller ej. Jag har utgått från den information som getts i texten, namn i kombination med utseende på pressfotografi och sammanhang.
Namnkriteriet har inte använts ensamt eftersom det blir för trubbigt verktyg för att
kunna få en uppfattning om den generella rapporteringen om invandring och personer med
utländsk bakgrund. I synnerhet i det senare materialet förekommer det inte sällan att företeelser inom exempelvis skola eller arbetsliv illustreras med fotografier på personer med explicit eller sannolik utländsk bakgrund. Om dessa personer inte nämns i själva texten har artikeln inte tagits med. Ett exempel är en artikel i Dagens Nyheter den 19 mars 2000 vilken
handlar om nya arbetssätt i skolan och om den så kallade portfoliometoden. Artikeln illustreras med en bild på ”Bahram Pazhamn från Afghanistan”, men han förekommer sedan
inte i reportagetexten och har därför uteslutits.
I materialet från de senare undersökningsåren 1995, 2000 och 2005 blir det vanligare
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att personer med ett utländskt klingande namn förekommer i artiklar om allehanda ämnen
där deras ursprung inte nämns. Om artikeln inte är försedd med fotografi, utifrån vilket en
bedömning kan göras om individen rimligen har utländsk bakgrund, har den uteslutits. Den
16 mars 1995 skriver Vestmanlands Läns Tidning om satsningen på flytande vattenkonstverk i Mälaren och intervjuar då kultursekreteraren Hugo Catolino, som också förekommer
på en liten bild. Det är möjligt att mannen har ett utländskt ursprung men det är också
tänkbart att han inte har det och därför har artikeln inte inkluderats.
Jag har tillämpat en återhållsam tolkning vid de fall då explicit information om etnisk
bakgrund i texten saknas. Ett rimligt antagande är därför att personer med utländsk bakgrund förekommer i fler artiklar än de som utifrån urvalskriterierna är med i undersökningen. I materialet från 1944 och 1955 nämns nationalitet rutinmässigt i artiklarna. Urvalsproblemet är här ett annat. För det stora antal flyktingar som kom till Sverige i samband med
krigsslutet var den statliga inställningen att de skulle repatrieras så snart som möjligt, det vill
säga sändas tillbaka till hemlandet (se kapitel 5). Avsikten var alltså inte att de skulle vistas
någon längre tid i Sverige. En princip för mitt urval var ju att undanta artiklar som handlade
om personer på tillfälligt besök. Strängt taget skulle alltså inte några artiklar från 1945 om
flyktingar kunna ingå i materialet. I efterhand vet vi att åtskilliga stannade i Sverige och att
flyktingmottagandet under krigets slutskede fick avgörande betydelse för flykting- och invandringspolitikens fortsatta utformning. Det är också motivet till att jag valt att ta med
dessa artiklar.
För att en artikel skulle innefattas i materialet måste den i väsentlig omfattning handla
om invandring eller personer med utländsk bakgrund. Det räcker alltså inte med enbart ett
omnämnande, utan företeelsen, gruppen eller personen måste ha relevans för textens innehåll. I en artikel, som inte tagits med, nämns i en kort passage att textens huvudperson har
en vän med utländsk bakgrund. Vännen har ingen aktiv roll i texten, vars ämne i övrigt inte
berör om invandring. Man kan sammanfattningsvis förmoda att antalet texter i vilka personer med utländsk bakgrund förekommer är större än vad mitt urval visar.

Tillvägagångssätt
Huvudmaterialets artiklar har analyserats både kvantitativt och kvalitativt. De kvantitativa
beskrivningarna har använts för att få en överblick av innehållets omfattning och inriktning.
Med hjälp av dem kan generaliserbara jämförelser göras mellan de enskilda tidningarna, och
också mellan landsortstidningarna sammantagna och Dagens Nyheter.
Under mellankrigstiden var den avdelningsindelade tidningen etablerad (Engblom
2002: 180). Sedan 20-talet har pressen strukturerat sitt stoff så att politiskt material, kultur
och idrott förts till olika givna platser eller sidor (Hård af Segerstad 1974: 78). Också avdel34
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ningar som Lätta sidan och serier har under lång tid haft en särskild placering i tidningarna.
Tomas Hård af Segerstad påpekar i sin doktorsavhandling att dagstidningens uppbyggnad
och struktur ofta är avgörande för hur innehållstypologier upprättas. Vid undersökningar av
tidningars innehåll skiljer man vanligtvis ut nyhetsmaterial från politik, kultur och idrott.
”Det innebär att man ofta tycks ha anledning att utgå från den klassificering av stoffet som
tidningarna själva genomför”, skriver Hård af Segerstad (1974: 78). Även Per Rydén kommenterar den relativt stabila uppsättning genrer som pressen uppvisat de senaste hundra
åren, där finns exempelvis ledare, notis, telegram, kåseri, recension, insändare, och feature
(Rydén 1998: 103). Han pekar också på betydelsen genrer har för såväl produktion som
reception av texterna: ”Läsaren har också en anmärkningsvärt stor förmåga att anpassa sin
läsning efter de flera dussin olika sorter som finns exempelvis i en modern storstadsmorgontidning” (Rydén 1998: 104).
Utformningen av kodschemat har delvis grundats på tidigare forskning, bland annat
Hartmann, Husband & Clark (1974) och van Dijk (1991) men anpassats till den här undersökningens syften. Olika modeller har använts av pressforskare för allmänna kategoriseringar tidningars textinnehåll beroende bland annat på undersökningens syfte och inriktning.
Jörgen Westerståhl använde 13 ämneskategorier för att undersöka dagspressens totala innehåll (1960). Ingemar Oscarsson och Per Rydén (1972) hade drygt 20 ämneskategorier i sin
undersökning av innehållet i Norrköpings tidningar och Gunilla Byrman kategoriserade notisers innehåll i 15 ämnesgrupper (Byrman 1998: 145). I min kategorisering av textteman
har jag utgått från den ämnesindelning som använts i Media Monitor (1995) vilken omfattar 20 kategorier, ämnesindelningen i Hartmann, Husband & Clark (1974) samt från Teun
A. van Dijks indelning i 41 kategorier (1991:80) och bearbetat dessa till 30 textteman. I den
tematiska undersökningen har jag utgått från Bertil Rombergs (1983) definition av tema.
Han pekar själv på att begreppet är svårt att definiera men beskriver det som:
[…] ämnet för ett verk, ofta möjligt att formulera som verkets grundtanke eller dess essen-

tiella känsla eller stämning, utan att denna konkretiseras, alltså utan fastläggning till bestämda individer i en viss miljö (Romberg 1983: 52).
Samma grund har Torsten Thurén i sin avhandling Reportagets rika repertoar (1992: 353). I
den ämnesindelning Teun A. van Dijk använder är topic och theme (ämne och tema, min
översättning) utbytbara begrepp. Han avser en långt förd sammanfattning av texten och
beskriver den som ”the most relevant or important information of a text” (van Dijk 1991: 7173).
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Jag har klassificerat artiklarna i tema 1 och tema 2, där det första temat är textens huvudtema vanligtvis uttryckt i rubrik och inledning. Det andra temat, stödtema, är det som
introduceras i texten efter tema 1. Korta, enkla artiklar hade ibland inte mer än ett texttema
medan längre och komplexa kunde ha fler än två. Det var heller inte alltid lätt att avgöra
vilket som var artikelns första och andra tema. De flesta artiklar bör dock på ett tillfredsställande sätt ha kunnat beskrivas med två teman. Skälet till att inte använda sig av ömsesidigt uteslutande temakategorier är att det är möjligt att analysera hur olika teman kombineras med varandra och hur ämneskombinationer har varierat över tid. Med utgångspunkt
från vilka textteman som förekommit mest under de undersökta åren har fyra sådana utkristalliserats: immigration, brott- och rättsfrågor, kultur/nöje och sport (se även tabell 2). Dessa
har jag benämnt kardinalteman och är föremål för en närmare analys i den kvalitativa delen
(kapitel 8).
Att kategorisera bilder skiljer sig från att kategorisera tidningstext. Vid klassificering
av text ges vanligen tydlig information i rubrik och ingress om textens huvudsakligen innehåll. För att systematisera bildmaterialet har jag använt mig av klassificeringssystemet Outline. Det är ett ämnesklassifikationssystem som används för att klassificera museiföremål men
även för att klassificera bilder. Outline är väletablerat och används av många museer (Landahl 1993: 12). Outline är avsett att kunna brukas av olika grupper och i presentationen av
systemet finns också en utförlig handledning till hur det kan nyttjas. Förutom handledningen
ges vägledning av det mycket stora antal slagord som katalogdelen till den svenska versionen
innehåller. Det är ett system med huvudgrupper och undergrupper vilka kan användas för
en noggrannare precisering. Presentationen innehåller också en instruktion i klassificering av
bildmaterial med exempel på hur olika bilder indelats. Till ledning för bildklassificeringen
har Outline sju huvudprinciper. Kriterierna är i huvudsak beskrivande som: Vad gör personerna på bilden? Beskriver bilden en aktivitet under vissa omständigheter? Är det en speciell
grupp av människor som bilden beskriver (1993: 24). Jag har utgått från systemets 79 huvudgrupper och anpassat dem till mitt material så att jag har använt mig av 29 kategorier.
Jag har inte använt mig av undergrupper. Bildmaterialet har sedan kodats för första och
andra tema enligt samma princip som för texterna.
Den enhet som jag använt vid den kvantitativa undersökningen är artikel, det vill säga
rubrik, text och bilder sammantaget. Enheten är dock inte helt oproblematisk. Särskilt vid
nedslagen år 1945 och 1955 kan under en gemensam rubrik rymmas flera texter med olika
ursprung. Det var också vanligt att under en rubrik lägga alla domstolsnotiser. Jag har i de
fallen enbart tagit med de avgränsade textavsnitt som faller under mina urvalskriterier
Artiklarna har kodats för egenskaper som tidningsnamn, datum, sidplacering, längd, yta,
förekomst av bild, bildtyp, bildtema, journalistisk genre, negativ eller positiv tendens i ru36
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brik, texttema, aktör, relation mellan aktörer, etnisk/nationell markör, religiös markör, negativ respektive positiv tendens i rubriker samt förekomst av orden invandrare/utlänning
med ordstammar som exempelvis invandrarspråk och utländsk. Med valet av variabler vill
jag bland få svar vilken uppmärksamhet materialet ges i tidningarna, vilka teman som prioriteras, vilka som får medverka i artiklarna, hur de benämns, vilken betydelse etniskt ursprung och religion tillmäts. Artiklarnas rubrik har skrivits in som öppet svar (se bilaga 1).
Under den undersökta perioden har spaltbredden varierat, både över tid och mellan tidningarna. Vid nedslagen 1945 och 1955 var det vanligt med spaltmåttet 13 cicero, medan det
under senare år vanligtvis är 10,5 – 11 cicero. Alla spaltmått har därför omräknats till 11
ciceros bredd. Utifrån en provkodning för en mindre del av materialet modifierades kodschemat. Jag har själv utfört all kodning.15

Val av artikelexempel
Resultaten av den kvantitativa analysen har varit vägledande för valet av vilka artiklar som
skulle undersökas kvalitativt. Med hjälp av den har jag alltså identifierat fyra kardinalteman:
immigration, brott- och rättsfrågor, kultur och sport (se ovan). I valet av de artiklar som
ingår i den kvalitativa analysen har jag inom dessa teman velat fånga det som är representativt och typiskt för tidningarnas rapportering.
I den kvalitativa analysdelen har jag också tagit med artiklar vilka illustrerar teman
som den kvantitativa delen inte har fångat eller tillräckligt belyst. Dessa artiklar har analyserats i sin helhet och har karaktären av fallstudier som exemplifierar hur självbilden av det
goda Sverige gestaltats i olika sammanhang samt hur mat, språk och invandrarbegreppet
använts som kulturella och nationella markörer. Den delen tar fasta på med vilka språkliga
och visuella medel fenomen som likhet och skillnad, gemenskap och utanförskap konstrueras.

15

För behandling av kodschemats data från huvudmaterialets 1 537 artiklar användes statistikbehandlingsprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Med ett chi2�test undersökte jag signifikanta skillnader mellan olika fördelningar. Samband mellan variabler har i första hand undersökts genom korstabuleringar.
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Diskurs- och retorikanalys
Undersökningens kvalitativa analyser utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv, särskilt de
angreppssätt som utvecklats inom kritisk diskursanalys (critical discourse analysis, CDA).16
Inom denna rikting finns flera utvecklingslinjer som följer skilda metodologiska och
teoretiska ansatser.17 Några gemensamma drag kan emellertid urskiljas, språk betraktas som
en social praktik och måste förstås utifrån sin historiska, samhälleliga, kulturella och ideologiska kontext. Särskild vikt fästs vid relationen mellan språk och makt med syfte att visa hur
språkbruk formas av maktrelationer och ideologier i vid mening.
Det är alltså inget neutralt förhållningssätt som förordas utan en kritisk hållning till
sociala orättvisor. Van Dijk beskriver den som diskursanalys ”with an attitude” och avser
med det ett forskarperspektiv som tar ställning mot förtryck och maktmissbruk (van Dijk
2001: 96). Jag har i mina analyser influerats av Teun van Dijks analysmetoder. I sina
diskursanalyser kombinerar han flera metodologiska perspektiv där bland annat retorik och
pragmatik ingår. Van Dijk står för en sociokognitiv inriktning och hans analyser av nyhetsdiskurser om rasism och etniska minoriteter är ofta citerade. Jag använder mig av delar av
hans analytiska ramverk men inte av hans kognitiva aspekter. I de kvalitativa analyserna
stödjer jag mig även på klassisk retorik.
En av journalistikens hörnstenar är att presentera berättelser som läsaren kan finna
övertygande, trovärdiga och angelägna. En central del i den klassiska retoriken är topiken18,
det vill säga de tankeplatser som talaren kunde uppsöka för att finna argument till sitt tal
(Hellspong 1992/2004: 97; Johannesson 1998: 16). Topikläran utgick från sju grundfrågor:
vem, vad, varför, var, när, hur, med hjälp av vad? Lätt igenkännliga ur dessa är journalistikens berömda fem W:n, who, what, why, where, when. Topiken får betydelse för att analysera hur mina insamlade artiklar knyter an till plats, såväl geografisk förankring som idémässig. Benämningar av personer eller grupper är viktiga för hur inneslutning respektive
uteslutning konstrueras. I det sammanhanget är användning av troper, som metaforer och
metonymier, av betydelse. Immigration har exempelvis liknats vid naturfenomen som ström,
våg, flod eller och vid krigsoperationer som invasion.19
Den klassiska retoriken innehöll också modeller för hur tal skulle byggas upp för att
vara så effektiva som möjligt. Talets disposition, sågs som en konst i sig och delades in i fem
16

Wodak räknar in kritisk lingvistik (critical linguistics, CL) under kritisk diskursanalys (Wodak 2001: 1).

17

För presentationer av olika perspektiv inom CDA se exempelvis Fairclough & Wodak (1997) och Wodak &
Meyer (2001). För en översiktlig sammanfattning se även Pietikäinen (2000).

18

av grekiska topos, pluralis topoi, latinsk motsvarighet locus, pluralis loci.

19

I forskningsöversikten redovisade flera studier bruket av liknande troper.
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olika delar. I talets inledning, exordium, måste man väcka åhörarens intresse. Narratio
skulle ge bakgrunden till det man ville framföra. Klar, kort, koncentrerad och sannolik var
kraven på en sådan berättelse. I propositio kom själva yrkandet eller tesen. Först därefter var
det dags för talets huvuddel, argumentatio, argumentationen. Så kom talets avslutning, dess
peroratio eller conclusio (Johannesson 1998: 65-68; Karlberg & Mral 1998: 28-29). Den
här berättartekniken är relevant för analyserna av nyheternas berättarmönster och dramaturgiska struktur.

Social konstruktion
Norman Faircloughs namn förknippas dels med den breda inriktning som ryms under begreppet kritisk diskursanalys dels med den särskilda analysmodell som han utvecklat med
samma beteckning. För honom är CDA lika mycket teori som metod, vilket inbegriper ett
dialektiskt förhållande mellan språk och andra sociala praktiker (Fairclough 2001: 121123). Nära knutet till diskursanalytiska angreppssätt är en socialkonstruktionistisk syn. Så
betonar företrädare för CDA att språk inte är en avspegling av verkligheten utan bidrar till
att skapa den sociala världen.
Begreppen konstruktivism eller konstruktionism återfinns inom en rad discipliner som
konst, filosofi, matematik, litteraturstudier, pedagogik, psykologi, sociolog och lingvistik.
Bland inriktningarna finns exempelvis social, kognitiv och radikal konstruktivism. De båda
senare utgår från att det inte finns absoluta sanningar utan att allt som iakttas i ”verkligheten” står i relation till den människa som iakttar. Det innebär att kunskap är en självorganiserad kognitiv process i den mänskliga hjärnan. Människan producerar sin verklighetsuppfattning enligt egna lagbundenheter och regler. Viktiga nyckelbegrepp inom den radikala
konstruktivismen är autopoiesis (självskapande), självreferens och operativ slutenhet (Harste
1992: 64-68). Det får som konsekvens att varje människa konstruerar sin subjektivt orienterade verklighet utifrån bland annat socialisation och levnadsförhållanden. Enligt en sådan
syn är hela vetandet baserat på den omgivande kulturen och språkvärlden (Bergström &
Boréus 2000: 211).
När man i medieforskning använder sig av en konstruktionistisk syn vilar den oftast på socialkonstruktionistisk grund. Detta förhållningssätt delar inte den ovan nämnda kognitiva synen (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 97). Gemensamt för socialkonstruktionistiska utgångspunkter är synen att det inte finns ett neutralt språk som verkligheten kan beskrivas på. Språk ses inte som objektivt avbildande, utan som ett verktyg för
att uppfatta och se världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:97). Medier avbildar då
inte verkligheten, men presenterar något som verkligheten (Schmidt 1992: 5).
Mediers sätt att sortera och tolka den sociala och historiska världen efter vissa möns-
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ter beskrivs ofta som en konstruktionsmakt (McQuail 1994/1998: 331-332). Min studie
ansluter till en socialkonstruktionistisk grundhållning där text både uttrycker och skapar
social struktur i ett ömsesidigt utbyte. Nyhetsjournalistik berättar om verkligheten, men är
inte verkligheten. Det sätt som nyheter struktureras på framställs ibland som en dagordningsmakt eller beskrivningsmakt. Jan Ekecrantz har i olika sammanhang analyserat journalistikens omformning av verkligheten. Tillsammans med historikern Tom Olsson använder han i boken Det redigerade samhället beteckningen transformationer, för att beskriva mediernas medskapande roll i en historisk och samhällelig kontext (1994: 37). Genom att studera tidningstexter från olika år under 1900-talet visar de hur framväxten av
journalistiken som samhällsinstitution har skett i samspel med samhälleliga, historiska förändringar. Journalistiken bidrog till att strukturera samhället och var den etablerade länken mellan det politiska systemet och medborgarna (Ekecrantz 2005: 99-100).
Med språkets hjälp skapas beskrivningar av verkligheten vilka ger den innebörd och mening. Journalistikens representationer ger utrymme åt konstruktioner av identitet, gemenskap och
skillnad vilka kan jämföras över tid. Ett sådant exempel som jag återkommer till i följande kapitel
är hur journalistiken medverkade till att skapa kategorin ”invandrare”.

Diskurs och makt
Michel Foucaults teorier och begrepp har haft stor inverkan på i stort sett alla diskursanalytiska inriktningar (Winther Jørgensen &Phillips 2000: 19). Enkelt uttryckt ser Michel Foucault diskurs som den praktik som frambringar en viss typ av yttranden (Foucault 1993: 57).
Norman Fairclough sammanfattar innebörden i en diskurs på ett snarlikt sätt, nämligen som
”way of signifying a particular domain of social practice from a particular perspective
(Fairclough 1995a: 135). I Foucaults diskursteori spelar namngivandet en central roll för att
ange och avgränsa det som faller utanför normen och det tillåtna. Klassificeringar gör det
möjligt att både beskriva och att ordna kunskap. För Foucault är detta en del av maktmekanismen. ”Makten är överallt”, skriver Foucault, därför att den kommer överallt ifrån (Foucault 1976/2002: 103). Makt är enligt Foucault relationell och produktiv. Den är ingenting
man äger eller kan förvärva. Den är inte heller en institution eller struktur. Han ser inte heller makt som en viss förmåga som vissa individer är utrustade med. Makt är inte ett privilegium som man tilldelas eller tillskansar sig, utan något som utövas. Där makt finns, finns
också motstånd, anser Foucault, vilket innebär att styrkeförhållanden är föränderliga (Foucault 1976/2002: 104-106). Foucaults maktbegrepp har haft stor inverkan på Fairclough
och andra företrädare för CDA.
Faircloughs analysmodell är uppbyggd kring tre dimensioner, text, diskursiv praktik
och social praktik. Han ser diskurs som en form av social praktik som både reproducerar
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och förändrar kunskap samt formas av andra sociala praktiker. Hans analyser är knutna till
språkbruket där diskurser bidrar till att konstruera sociala identiteter och relationer liksom
kunskaps- och betydelsesystem i vilka relationen språk och makt är av särskilt intresse.
Fairclough delar uppfattningen att makt är relationell och produktiv men fäster utifrån
Gramscis hegemonibegrepp också vikt vid hur medier fungerar i ett system av dominerande
mönster (Fairclough 1995a: 93, 133, 1995b: 67). Teun van Dijk ser också till hur sociala
och politiska strukturer uttrycks i nyhetsrapporteringen, vilka i sin tur kan bidra till att reproducera eller legitimera maktförhållanden (van Dijk 1991: 45). Han delar emellertid inte
Foucaults syn på makt utan betraktar den som ett dominansförhållande där makten är undertryckande (van Dijk 1997: 24).
Utifrån dessa synsätt inbegrips medier i produktionen av kunskap makt och ideologier.
Medier är verksamma bland annat som namngivningsmakt, genom att kategorisera människor och företeelser, och som dagordningsmakt, genom att ange vad som alls är relevant,
lämpligt, angeläget att ta upp i rapporteringen och markera gräns för vad som ses som
onormalt och förbjudet. Men också presuppositioner, det som tas för givet och som inte
behöver utsägas, är en viktig del i ideologianalysen, påpekar Norman Fairclough (1995b:
108) i det att ideologier oftast är implicita i en text. Presuppositioner handlar om outtalade
förhållanden som en text vilar på och som är den underförstådda bakgrunden till det som
förs fram (Hellspong & Ledin 1997: 127; van Dijk 1988: 62-64). De förutsätter alltså att
något tidigare är känt och omtalat och är därför enligt Fairclough länkat till intertextualitet
(1995b: 108). Det som främst är av intresse för Faircloughs analys är de gängse uppfattningar som läsarna antas dela. I artiklarna om invandring spelar presuppositioner en viktig
roll för att söka fånga hur det som förutsätts vara givet och känt varierar över tid.

Text och bild i samverkan
En utgångspunkt i de kvalitativa analyserna är att tidningstexter skapar och förmedlar sina
budskap i samspel med bilder. Medieforskaren Karin Becker (1996, 2004) argumenterar för
en helhetssyn där text och bild samverkar i den journalistiska representationen. Också Terje
Hillesund, norsk medieforskare, betraktar tidningsartikeln som en visualverbal enhet där
text, bild och layout ingår (Hillesund 1994). Det gör, enligt Hillesund, tidningen till visuellt
medium. I någon mening är allt material, även det språkliga, i en tidning visuellt förmedlat i
det att bokstäverna är visuella representationer av vissa ljud (Hillesund 1994: 23). Hillesund
skiljer ändå på språkliga och visuella element. Till de visuella räknar han budskap som ligger
i bilder, bokstävernas utformning och storlek, artiklarnas placering på sidorna, användningen av grafiska signaler, layout, linjer, färger och så vidare.
Som grund för sin analysmodell av tidningar använder sig Hillesund av den klassiska
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retorikens terminologi. Retorikens indelning av talekonstens fem delar, inventio, dispositio,
elocutio, memoria, actio blir i hans tappning ett sätt beskriva det journalistiska arbetet och
ge analysen dess inriktning (Hillesund 1994: 38). Inventio, där talaren finner sina argument,
motsvaras då av journalistens ämnesval, insamling av material och källarbete. I dispositio ,
där argumenten ordnas, liknas vid journalistens disponering och vinkling av innehållet. Den
sker, påpekar Hillesund, med hänsyn till genrekraven för den artikeltyp som ska skrivas.
Elocutio är att finna stilmedel som gör argumenten så övertygande som möjligt. För journalisten innebär det att välja ord och uttryck i den språkliga framställning och att visualisera
budskapet med hjälp av fotografier, illustrationer, grafik med mera. Memoria då talet memoreras, har ingen parallell i det journalistiska arbetet. Actio, själva framförandet av talet,
motsvaras av presentationen av artikeln, det vill säga hur den placeras, vilket utrymme den
får och om den är bildsatt eller ej. Analyserna av de visuella elementen baseras i huvudsak
på visuell retorik i samspel med en sociosemiotisk ansats så som den formulerats av Gunther
Kress och Theo van Leeuwen (1996/2004).

Analytiska riktlinjer
Gången i mitt analysarbete går från den kvantitativa analysens sammanfattning av övergripande karaktärsdrag av tidningarnas rapportering till mer detaljerade kvalitativa analyser
av artiklar. Analyserna kopplas till särdrag för tidningarna som politisk tendens, spridningsområde och upplaga. Jag vill också fånga hur rapporteringen förändrats över tid och hur
den kan förstås som journalistisk praktik i en social och politisk kontext.
Vid de kvalitativa analyserna går jag från artikelns helhet till dess delar. Jag uppmärksammar textytan det vill säga layout, bilder, grafiska signaler, rubriker inklusive dårrader
eller nedryckare. Enligt van Dijk följer nyhetsrapporteringen ett hierarkiskt ordnat övergripande schema (van Dijk 1988: 53-55). Han föreslår en analysmodell vilken inleds med ett
bestämma textens ämne eller ämnen, dess semantiska makrostruktur (van Dijk 2001:101113).Dessa themes eller topics sammanfattar textens viktigaste information vilken ofta ges i
rubriken (van Dijk 1991: 46).
Nästa steg i analysen inbegriper bland annat ordval, det vill säga lexikal analys, men
också indirekta betydelser som implikationer, presuppositioner och allusioner. Jag ser även
till vilka som framträder i text och bild. Med hjälp av klassisk retorik analyserar jag texternas komposition, dramaturgiska drag, argument och stilmedel. Även andra retoriska drag
uppmärksammas, som kontrastverkan, stereotyper, metaforer och metonymier. Jag ser också hur dessa drag framställs visuellt. Tillsammans med analyser av ordval och syntax kan jag
få svar på frågor om perspektiv, ideologi och värderingar i journalistikens skildringar av
olika teman under olika tider.
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3. Medierade främlingar – teoretiska perspektiv
Nyhetsmediers verklighetskonstruktioner av främlingskap och svenskhet är beroende av en
lång rad faktorer knutna till tiden och samhället. Liksom begrepp som kvinnligt, manligt,
barndom, ungdom, etnicitet definieras främlingar i ett föränderligt socialt och kulturellt
sammanhang. Journalistiken som institution med dess normer, rutiner, arbetsmetoder samt
förhållningssätt till andra samhällsinstitutioner får betydelse för tidningarnas innehåll, hur
det utformas och vad som utelämnas.
Forskningsöversikten (kapitel 1) visade att flera teoretiska utgångspunkter använts för
att undersöka mediers sätt att skildra etniska minoriteter. Min undersökning inriktar sig på
hur tidningsartiklar om invandring använts för att konstruera främlingskap samt nationell
kulturell och lokal gemenskap i skiftande tidskontexter. Jag presenterar i det här kapitlet
teoretiska angreppssätt som jag finner användbara för mina analyser. Min studie berör
bland annat hur identitet struktureras i en journalistisk, historisk och nationell och lokal
kontext. Jag undersöker alltså inte de psykologiska eller sociala sidorna av hur identitet formas. För att kunna åskådliggöra studiens flerdelade problemområde utgår jag från teorier
om nationalismer, nationell och kulturell identitet, postkolonialism samt teorier om främlingen och främlingskap.

Journalistik och det nationella
Den 6 juni 2005. Den svenska nationaldagen firas för första gången som helgdag. På tidningarnas förstasidesbilder och i TV-rutan trängs de nationella symbolerna: svenska flaggor,
folkdräkter, blågula blomsterbuketter och ballongknippen, kungafamiljen på Skansen. I en
tid av globalisering då nationalstater vacklar väljer EU-landet Sverige att under högtidliga
former manifestera nationen och kungariket. Det som till synes verkar vara en anakronism
är kanske i stället ett tidens tecken. Det finns en dubbelhet i synen på nationalism. Nationalismer förknippas gärna med något otidsenligt som finns i andra länder, bland andra grupper (Billig 1995), och något som Sverige har lämnat bakom sig (Berggren 2001). Samtidigt
är nationen knuten till demokratins framväxt under den moderna epoken, vilket också gav
nationalismen enande och inkluderande drag (Berggren 2001: 75; Smith 2001: 71, 89-90).
Det är talande att just Skansen år 1945 valdes som plats för en stor utställning som
uppmärksammade att den svenska pressen fyllde 300 år. Utställningen invigdes den 29 maj
1945, tre veckor efter krigsslutet och när den stängde i september hade den lockat en rekordstor publik. I utställningens första rum hängde i taket ett exemplar av landets samtliga
dagstidningar och de kunde också läsas i ett särskilt läsrum (Lundell 2005:170, 173). Pressens framväxt placerades in i en lång historia, en kontinuitet, en tradition och gavs en nationell infattning i den nationalromantiska skapelsen Skansen. Även på andra sätt knöt utställ-
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ningen den svenska pressen till nationella attribut. Ett särskilt frimärke gavs ut med en gåspenna och en fackla korslagda. Utställningen invigdes av kronprins Gustaf Adolf och som en
programpunkt ledde den berömde Sven Lilja allsång från Solliden. Skansenutställningen kan
ses som ett av många uttryck för den starka och långlivade relationen mellan nationalstaten
och journalistikens verklighetskonstruktioner, ett samband som fortfarande är verksamt
(Ekecrantz 2004: 43). I journalistiken fortplantas nationen i skildringar om exempelvis det
framgångrika Sverige eller om gemensamma minnen, vilka handlar om att väcka kollektiva
vi-känslor.
I inledningen tog jag upp hur globala processer har påverkat etablerade föreställningar om tillhörighet. Både fysisk mobilitet och symbolisk sådan i form av att genom
medier förflytta sig över tid och rum har under de senaste årtiondena fört med sig att nya
identitetsformer har uppstått bland minoritetsgrupper (Appadurai 1996/2000:22; Sreberny 2000: 179). Som jag kommer att visa kännetecknas de insamlade tidningsartiklarna inte främst av uppluckring eller överskridanden av gränser mellan nationer, kulturer
och identiteter. I stället vidmaktshålls i betydande utsträckning föreställningar om det
nationella med starka kopplingar mellan kultur och territorium, men också mellan kultur och Sverige som samhällsbygge. Dessutom knyts kulturell deltaktighet och folkgemenskap samman (Ehn 1993:271). Det är alltså en treenighet som stödjer varandra, territoriet, fosterlandet och identiteten. Enligt sociologen och antropologen Ernest Gellner
är dessa uttryck för en nationalistisk princip eftersom den politiska samhällskonstruktionen binds till ett territorium där gemenskapen består i en föreställning om kulturell delaktighet (Gellner 1997:45). Nationalism är för honom när den politiska och den nationella sfären sammanfaller, i vilken kulturell likhet är det sammanhållande kittet. Den
nationalistiska principen bygger på att alla inom den politiska enheten tillhör samma
kultur och att de som delar denna kultur finns i samma politiska enhet (Gellner 1997:
45).
Thomas Hylland Eriksen, norsk antropolog, ansluter sig till Gellners syn på nationalism och beskriver nationalstaten som en stat dominerad av en etnisk grupp, vars identitetsmarkörer, exempelvis språk och religion, ofta är lagrade i dess officiella symboler och lagstiftning (Eriksen 1993: 99). I detta sammanhang knyter Eriksen an till Benedict
Anderson som pekat på massmediernas avgörande betydelse för moderna nationsbyggen. Människor som aldrig kommer att mötas bibringas genom medierna det som Anderson
kallade ”den föreställda gemenskapen”. Hans numera klassiska definition av nationen lyder:
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Den är en föreställd politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig begränsad och
suverän. Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig
kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av denna gemenskap (Anderson
1996: 21, kursivering i originalet).
Etnologen Orvar Löfgren har i flera sammanhang understrukit just mediernas betydelse för
att upprätthålla och reproducera nationell gemenskap.
Vi får inte glömma mediernas roll för att samla människor, synkronisera deras liv eller
etablera känslor av närhet och samtidighet har en lång historia. 1800- och 1900-talens nationsbyggen kan inte förstås utan en analys av de sätt på vilka olika medier har bundit nationen samman, från tidningsläsandet till 1900-talets radio och television (Löfgren 1997:
36).
Han använder uttrycket ”nationella mediegenerationer” för att beteckna den tidsbundna
nationella delaktighet som medier bidrar till (Löfgren 1993: 114). ”Vissa former för retorik
och praktik är endast möjlig i bestämda historiska lägen”, påpekar han (1993: 41). Förvandlingarna av det nationella visar upp det som etnologen Billy Ehn benämner omladdningsprocesser av nationsbygget (Ehn 1993: 268). Bland de faser han urskiljer finns bland
annat folkhemsbyggets välfärdsnationalism som följdes av en mer lågmäld fosterländsk retorik men med starkt försvenskande praktiker. Nationalismer är föränderliga och mångskiftande och kan inte beskrivas i entydiga termer, anser han.
Det slående är snarare hur ett samhälle som det svenska genomgått parallella processer av
internationalisering och nationalisering – blivit både mer och mindre svenskt samtidigt.
När svenskar inkorporerats i kontinentala och globala beroenden har de samtidigt odlat
sin egenart (Ehn 1993: 269).
Billy Ehn ger svensk identitet motsägelsefulla drag. Diskursen om svenskhet är därför inte enhetlig
och det pågår en ständig kamp om den ska definieras. Flera attribut har använts parallellt. ”Förmodligen består den överraskande styrkan, som bestämningen av de nationella identiteterna har, i
just det faktum att mångfalden, inte enhetlighen, har varit dess främsta kännetecken” (Ehn
1993:151). Tidningarnas skildringar av det annorlunda och ”osvenska” sker i utväxling med
framställningar av vad det innebär av vara svensk och att leva i Sverige. Journalistikens berättelser
om främlingar kan i det perspektivet ses som ytor för att uttrycka och omförhandla ”svenskhet”.
Jan Ekecrantz och Tom Olsson har betonat hur utvecklingen av den svenska journalistiken varit nära förbunden med konstruktionen av folkhemmet. Journalistiken var delaktig i
Främmande sidor

|

Gunilla Hultén

45

45

att förmedla och sprida folkhemstanken, framhåller de (Ekecrantz & Olsson 1994: 219;
Ekecrantz 2005: 99-100). Jag argumenterar för att folkhemsidealen lever vidare också i det
senare tidningsmaterialet. Det är som om drömmen om det jämlika, välmående och rättvisa
Sverige där alla har en plats inte riktigt vill lämna tidningsspalterna.

Kultur och identitet
Det är rimligt att anta att journalistikens sätt att skildra och förhålla sig till mångkulturella
skeenden får betydelse för relationer och positioner för olika grupper i samhället (SOU
2005:56 s. 134; Tufte 2003: 182). En av Ella Shohats och Robert Stams utgångspunkter i
boken Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the Media (1994) är att medier bidrar till identitetsskapandet. De baserar sina studier på framför allt förhållanden inom film
men deras resonemang och iakttagelser är till stora delar överförbara till journalistik. Hybriditet, kreolisering, diaspora – beteckningarna är flera för att fånga de lager av identiteter som
har att göra med omflyttningar, blandningar av kulturer, religioner, språk. Utifrån postkolonial teoribildning framhåller de att global migration och medieanvändning har gett upphov till motsägelsefulla och mångskiftande kulturella förhållanden (1994: 42).
I mina analyser av tidningarnas innehåll blir det aktuellt att ta hänsyn till flera dimensioner av kulturbegreppet. Tidningarnas rapportering ger uttryck för och är medskapare till
gemensamma uppfattningar och värderingar. Journalistiken ses då som en samhällelig institution som bidrar till att upprätta en delad kultur, vilken får betydelser för uppfattningar om
såväl identitet, som nationell tillhörighet (jfr Schudson 1995: 3). I den bemärkelsen är kultur
ett samlingsbegrepp för gemensamma kunskaper, föreställningar och normer vilka ligger till
grund för ett samhälles sociala, ekonomiska, politiska och religiösa institutioner. Det antropologiska kulturbegreppet tar fasta på kulturens allomfattande roll. Enligt etnologen KarlOlov Arnstberg är kultur ”en grupp människors gemensamma regler, värden och symboler”
(Arnstberg 1993: 73). Stuart Hall, lägger sig nära den definitionen när han hävdar att vara
av samma kultur är att tolka och uttrycka världen på ungefär lika sätt. Kultur används för
att markera behålla identitet inom grupper och markera skillnad gentemot andra (Hall
1997a: 2-3).
Raymond Williams, förgrundsgestalt inom cultural studies, förde samman kultur med
kommunikation och såg kultur som en del av hela samhällslivet. I boken The Long Revolution definierar han sin kulturteori ” as the study of relationships between elements in a
whole way of life” (Williams 1961/1971: 63). Hur en kultur har förändrats och hur den
impregnerat hela samhällslivet är grunden i Williams kulturmaterialism. I den ses kulturen
som en aktivitet eller process som inte kan särskiljas från ett samhälles ekonomiska eller politiska förhållanden.
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Förenklat kan man säga att kultur utifrån det klassiska antropologiska begreppet ger
vissa gemensamma drag till alla medlemmarna av en grupp och som personer utanför inte
delar. Kultur ses då som relativt stabila helheter som gör det möjligt att se kulturmönster
med gränser och skillnader mellan kulturer. Kultur blir då en fråga om tillhörighet. I artikelmaterialet om till exempel det mångkulturella samhället och kulturell mångfald finns spår
av synen på kultur som helheter. De finns exempelvis i uttryck som ”kulturkrock”, ”kulturarv” eller ”kulturell bakgrund”.
Under 1980-talet dök det upp ett fenomen som kallades ”den nya rasismen” (se även
kapitel 1). Den traditionella synen på rasism baserad på biologiska skillnader mellan raser
betraktades inte längre som intellektuellt eller politiskt gångbar. I stället framträdde en rasism grundad på kulturella olikheter. Den grundade sig på tanken att blandning av olika
kulturer skulle leda till sociala konflikter och upplösning av sociala band. Tariq Modood
(1997), brittisk forskare som utförligt skrivit om migration, etnicitet och medborgarskap,
anser att denna kulturellt präglade rasism har sina rötter mycket långt tillbaka i tiden. I rasismens långa historia ser han 1800-talets biologism som ett mellanspel. Biologisk rasism
beskriver han som antipati mot, uteslutning och ojämlik behandling av människor på grund
av deras utseende eller andra tillskrivna fysiska skillnader. Kulturell rasism bygger vidare på
biologisk rasism men har lagt till en diskurs om kulturella skillnader från en ”civiliserad”
norm i syfte att förtala, marginalisera eller kräva assimilering av grupper (Modood 1997:
154-156). Författaren uppfattar dagens rasism som en kombination av de två och kallar
dagens Storbritannien för multirasistiskt (Modood 1997: 160). Kulturgeografen Irene Molina (2001) ansluter sig till tanken att kultur har fått den åtskiljande innebörd som rasmässiga
skillnader hade på 1930-talet.
Frågan är om inte ”invandrare” som en socialt konstruerad grupp har samma funktion att
fylla idag som arbetarklassen hade vid sekelskiftet, och tattare, zigenare och andra grupper, som stämplades som avvikande, gjorde framför allt under 1930-talet (Molina 2001:
63).
Kulturmöten aktualiserar frågan om identiteten. En människas många olika grupptillhörigheter reduceras ofta i journalistiken till en kategori – kön, yrke, klass, etnicitet – som sedan
utgör medietextens förklaringsram. En förenkling som får betydelse för hur tillhörighet och
utanförskap framställs. Filosofen Kwame Anthony Appiah, använder ordet livsmanus för att
beskriva hur kollektiva identiteter knyts till föreställningar om hur en ”riktig person av detta
slag ska bete sig” (Appiah 1994: 148). De kollektiva identiteterna tillhandahåller, enligt Appiah, ett mönster för människors berättelser om sina livshistorier, de ger berättelserna en
narrativ enhet. ”Det är inte bara könsidentiteten som […] ger form åt ens liv: även de etnisFrämmande sidor

|

Gunilla Hultén

47

47

ka och nationella identiteterna fogar in varje individuell historia i en större berättelse” (Appiah 1994: 148). Ur de livsmanus som tidningarna i mitt material ofta förbinder med flyktingar, invandrare, främlingar, stiger en kollektiv identitet. Den låter oss identifiera människor som medlemmar av en särskild etnisk, nationell, kulturell eller religiös grupp och identitetens personliga dimensioner träder ofta i bakgrunden. I mina analyser av hur individers
och gruppers identiteter kommuniceras i tidningarna, söker jag mönster för hur den identifikationen går till och hur de omformas över tid. En del sådana mönster eller signalement,
verkar följa varaktiga spår som yttrar sig i schablonmässiga beskrivningar eller stereotypiska
föreställningar. Appiah anser att det är i dialog med andra människors uppfattning som den
egna föreställning om en själv utvecklas. Identiteten formas också ”genom begrepp och
praktiker som religionen, samhället, skolan och staten ställer till mitt förfogande och som i
skiftande grad förmedlas genom familjen” (Appiah 1994: 143). Till dessa institutioner kan
även journalistiken fogas.
Ordet identitet kommer från latinets idem och betyder densamme, att jag är jag. I identiteten ligger hur vi uppfattar oss själva och var gränsen går till andra. Identitet hänger samman med tillhörighet, både en personlig som hör till individen och en kollektiv som hör till
gruppen. Identiteten är mångfacetterad, inte sällan motsägelsefull. Är identiteten föränderlig
och mångskiftande eller är den stabil och enhetlig? Etnologen Gunnar Alsmark sammanfattar frågeställningen så här:
Är identitet skjorta eller själ, något man strategiskt kan byta ”när det passar”, eller något
mycket mer sammansatt, kontinuerligt och grundläggande. Ett slags moraliskt-kulturellt
raster som normativt styr vårt handlande? (Alsmark 1997: 12).
Det är i utbytet mellan tolkningen av andra och min egen bild som självidentiteten blir till.
Delvis skapas den av andras uppfattningar om oss, delvis bestäms den av oss själva och värden vi tar till oss eller tar avstånd från. Den Andra är oundgänglig för att skapa jaget men
blir också betydelsefull för att skilja ut det som inte hör till mig själv, det främmande. På så
vis grundas främlingskap i min relation till den Andra och dennes relation till mig.
Gunnar Alsmark knyter identitet till diskussionen om modernitetens framväxt. De genomgripande förändringar som det västerländska samhället har genomgått under 1800- och
1900-talen har också djupt påverkat de individuella möjligheterna. Alsmark ser också till
identitetens kontrastiva sida – för att förstå vem du är måste du veta vem du inte är. Genom
att skapa kategorier för dig själv och andra skapas identitet och tillhörighet. Vill man förstå
hur olika grupper skapas och vidmaktshålls måste man söka sig till gränsytor mellan olika
kulturer, menar han. I journalistiken finns sådana ytor. Varje individ, varje grupp, varje kul-
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tur har sina egna föreställningar om främlingen både i attraktiv och repulsiv bemärkelse,
skriver sociologen Lars-Erik Berg och sammanfattar:
Ty vi är själv aktiva konstruktörer av den verklighetsupplevelse som gör vissa Andra till
Närstående Andra, under det att andra Andra blir bärare av Främlingskapets karaktäristika, i det att dessa inte passar in i våra önskningar (Berg 1996: 50).
Kategorier anger vad som räknas in och vad som står utanför. Klassifikation är därför en
väsentlig del i mediers representationer av den Andra. Kultur kan användas för att markera
och upprätthålla identitet inom grupper och skillnad mellan grupper. Symboliska gränser är
grundläggande för alla kulturer, skriver Stuart Hall (1997b: 236). Så blir kulturella och
rumsliga kriterier viktiga för hur tidningarna i mitt material rankar distans eller närhet. I
artikeln ”The spectacle of the ’other’ ” tar Stuart Hall (1997b) upp hur annanhet (otherness)
representeras i samhället, framförallt i massmedier. Representationer av skillnader aktualiserar också maktrelationer mellan de som beskriver och de beskrivna. Uppfattningar om likhet
och skillnader får betydelse för hur människor grupperas. Mediers bruk av kategoriseringar
utvecklar sig ofta till klichéartade bilder. Enligt Nationalencyklopedin är stereotyp en ”förenklad […] föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp” (NE
1995: 241). Stereotyper beskrivs av Stuart Hall som representational respektive signifying
practices, det vill säga med vilka medel något framställs och därigenom mening skapas.
Gemensamt för typer och stereotyper är att de är enkla och lättfattliga beskrivningar av
verkligheten. De griper tag i några få enkla, igenkännliga, karaktärsdrag hos en person (eller
kultur, religion, trakt, nationalitet, samhällsklass etc.) och reducerar personen (företeelsen)
till dessa egenskaper. Stereotyper inskränker, essentialiserar, naturliggör och fixerar olikhet
(Hall 1997b: 257). Genom att dela in det som beskrivs i motsatspar som svart – vit, ond –
god, civiliserad – outvecklad, förenklar stereotyperna beskrivningar och gestaltningar (Hall
1997b: 229). Samtidigt är de kraftfulla redskap för symbolisk makt och symboliskt våld,
anser Hall och de tenderar att uppträda där maktfördelningen är ojämlik.
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Det koloniala arvet
Främlingen – dröm eller hot, så kallade Nationalmuseum sin utställning år 1996 om framställningar av främlingar i konsten från 1600- till 1800-tal. En av de bärande tankarna var
att följa en äldre bildtradition i spåren och knyta den till en nutida diskussion kring främlingsfientlighet och rasism. Utställningen ville också väcka debatt om hur äldre framställningar av främlingen kan tolkas av vår samtid. I utställningskatalogen skriver Mari Granath om de snäva och statiska ramar som afrikanska och orientaliska personer avbildades
inom. Skildringarna pendlade mellan det vilda, naiva, naturliga, primitiva och det hotfulla,
skrämmande, obehagliga, annorlunda.
Svarta och orientaliska personer framställs antingen som positivt exotiska i bemärkelsen
”den gode vilden” eller i ett negativt utanförskap uttryckt i ”den barbariska vilden” (Granath 1996: 29).
Drag i bildkomposition kan spåras tillbaka till 1500-talet och följas vidare till fotografier
som missionärer, upptäcktsresande och antropologer tog under 1800-talets andra hälft. Bilder som fann sin väg till dags- och veckopress. Även i nutida journalistik om främlingen
finns spår av månghundraåriga berättartraditioner i både text och bild. Utställningen kan
också illustrera det faktum att Sverige var del i ett kolonialt tänkande. Visserligen blev landet
aldrig någon kolonialmakt även om sådana anspråk fanns.20 Sverige gynnades ekonomiskt
av det kapitaltillskott som flera europeiska stater hämtade från sina kolonier. Också kolonialmakternas idéarv om egen överhöghet och den koloniserades underlägsenhet vann fotfäste
i Sverige (SOU 2005:56, s. 95).
Kolonialismen har haft ett fortsatt och avgörande inflytande på migrationens omfattning och sammansättning till Europa, Sverige inkluderat. Europas migrationshistoria har sin
grund i ett kolonialt förflutet, sammanfattar den amerikanska sociologen Saskia Sassen
(1996/2000). Efter andra världskrigets slut drogs människor från imperiets utkanter till sina
”moderländer.” Där behövdes de för att återuppbygga länder som Storbritannien, Frankrike, Nederländerna (Sassen 1996/2000: 143). Trots skillnader i immigrationspolitik mellan
Europas länder framträder enligt Sassen en gemensam grundstruktur, där statens suveränitet
och vikten av gränskontroll är grundläggande (1996/2000: 205). Värnet om nationalstatens
gränser är, som jag kommer att visa, en återkommande ingrediens i journalistiken om migration.
20

Delstaten Delaware på den amerikanska västkusten var under svenskt styre under perioden 1638 – 1655. Ön
Saint-Barthélemy i Västindien var svensk koloni år 1784 – 1878. Efter överlämnandet från Frankrike 1784 bildade kung Gustaf III Västindiska kompaniet med rätt att bedriva slavhandel mellan Afrika och Västindien. Ön
användes som transitplats för handel med slavar till slutet av 1840-talet, se Berg (1997) och Catomeris (2004).
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Begreppet postkolonialism21 började användas under slutet på 80-talet för att ange en
forskningsinriktning som rörde koloniala relationer och dess efterverkningar. I generella ordalag
kan postkoloniala studier sägas handla om samspelet mellan europeiska stater och de samhällen
som de koloniserade. Med Edward Saids inflytelserika bok Orientalism från 1978 inleddes en
ny typ av koloniala studier. I boken undersökte Said hur den europeiska kulturen lyckades styra
och skapa Orienten som tankestruktur och som diskurs. Denna västerländska ”kunskap” om
Orienten användes som redskap för kontroll och kolonial maktutövning.
Edward Said beskriver hur idéerna om Orienten och idéerna om Europa i västerländsk
forskning sammanfogats till en helhet av systematiska skillnader, där Europa framstår som
rationellt, utvecklat, humant och överlägset; Orienten som efterblivet, degenererat, stillastående och ojämlikt.
Orientalismen ligger aldrig långt från [...] idén om Europa, ett kollektivt begrepp som
identifierar ”oss” som européer gentemot alla ”dem” som inte är européer, och det kan
faktiskt hävdas att den viktigaste komponenten i den europeiska kulturen är just det som
gjort denna kultur hegemonistisk [sic] både inom och utanför Europa, nämligen idén om
en europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk och kulturer (Said 1978/1997: 9).
Said anser att representationer av Orienten har bidragit till dikotomin mellan Europa och
dess Andra. Denna uppdelning har varit av central betydelse för att upprätthålla makt över
icke-européer.
Ty orientalismen var i sista hand en politisk vision av verkligheten vars struktur framhävde skillnaden mellan det kända (Europa, Västerlandet, ”vi”) och det okända (Orienten,
Österlandet, ”de”). Denna vision skapade på sätt och vis dessa två världar och blev sedan
deras tjänare (Said 1978/1997: 45).
Detta synsätt har förts vidare in i vår tid. I en Said-inspirerad presshistorisk studie visar exempelvis Eide hur skildringar av Indien och indier i den norska tidningsbilagan A-magasinet
sedan starten 1927 kännetecknats av ett varaktigt hierarkiskt och asymmetriskt perspektiv
(2002: 199). I sin analys av reportage om Ryssland i de svenska tidningarna Dagens Nyheter, Expressen och Vi under 1990-talet, finner Ekecrantz att berättelserna ordnades efter
motsatsförhållandet Väst mot Öst. Väst förknippades med ord som upplyst, rent, modernt
och tryggt medan öst knöts till mörker, smutsigt och hotfullt, det vill säga samma orientalistiska tankefigurer som Said fann (Ekecrantz 2002: 152).
21

För en diskussion av begreppets ursprung och betydelser se bl a Loomba (1998) och Shohat & Stam (1994).
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Saids utgångspunkt är att var och en som skriver om Orienten måste placera sig själv i
förhållande till sitt ämne. Denna placering omsätts i texten genom exempelvis läsartilltal,
bildspråk, motiv, teman, strukturer. Varje författare skriver i ett sammanhang och texter om
Orienten ingår sålunda i ett samband till andra verk. På liknande sätt går den amerikanska
författaren och nobelpristagaren Toni Morrison (1993) till väga för att visa hur amerikansk
litteratur har medverkat till rasismens uppkomst och hur en rasistisk diskurs har använts för
att skapa en vit amerikansk identitet. Genom att studera den amerikanska litteraturen
åskådliggör hon afrikanens (the africanist) betydelse för uppkomsten av en vit amerikansk
identitet. Hennes studieobjekt är några av den amerikanska litteraturens klassiker. Bland
författarna märks Edgar Allan Poe (f. 1809), Herman Melville (f. 1819), Mark Twain (f.
1835),Willa Cather (f. 1873) och Ernest Hemingway (f. 1898) – alla vita författare. Hon
studerar karaktärer, berättardrag, språkliga uttryck och yttranden för att ur koder och tecken finna mönster i hur den afrikanska Andra föreställs och representeras.
Morrison ser det hon benämner ”an Africanist persona” som ett sätt att beskriva självet.
Hos afrikanen förläggs både det hotfulla och lockande. Hon lånar termen afrikanism från filosofen Valentin Yves Mudimbe (1988) och hans bok The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy,
and the Order of Knowledge. I den undersöker han (influerad av Michel Foucault) relationerna
mellan kunskap och makt i skapandet av föreställningar om Afrika. Utifrån ett maktperspektiv
analyserar han hur exempelvis antropologer, missionärer och ideologer från väst har, som han
skriver, transformerat kunskapen om Afrika (1988: x). I Morrisons version betecknar begreppet
africanist persona ”the denotative and connotative blackness that African peoples have come to
signify” (Morrison 1993: 17). För Toni Morrison är afrikanen en projektionsyta mot vilken den
nya vita amerikanska identiteten kan framträda som en kontrast och en skillnad. I litteraturen
avläser Morrison hur teman som frihet, nymodighet, civilisation och makt grundas på och kontrasteras mot en afrikanism som får stå för det vilda, irrationella och råa. Hon menar också att
afrikanismen i litteraturen, oavsett om den är uttalad eller ej, är ständigt närvarande och är en
kraft som ingen kan undgå. ”The act of enforcing racelessness in literary discourse is itself a racial
act (Morrison 1993: 46).
Morrison tar också upp några lingvistiska strategier för att upprätthålla en rasmässig
åtskillnad, genom exempelvis troper, allegorier och stereotyper. Samma tillvägagångssätt
som är verksamma i en eurocentrisk och kolonial diskurs (Shohat &Stam 1994: 9). Så används exempelvis färgbeteckningarna röd, gul, vit, svart för att beteckna raser och ”blod”
används för att beteckna religiös hemvist (judiskt blod), klasstillhörighet (blått blod), nationell tillhörighet (tyskt blod) och ras (svart blod) (Morrison 1993: 68; Shohat & Stam 1994:
137).
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Med animaliserande troper liknas den koloniserade vid ett vilt och ohämmat djur som
saknar anständig klädsel. Deras hyddor jämförs med bon eller lyor. Icke-europén förknippas
med det vegetativa och instinktiva i motsats till det lärda och kulturella. De är kropp snarare
än tanke. Infantilisering, den koloniserade beskriven som ett barn, finns exempelvis i beskrivningar om politisk omognad och beroendeförhållande till den vite mannen. En annan
typ av troper knutna till kön och erotik finner Shohat och Stam i beskrivningar av territorier
som jungfrulig mark och mörk kontinent. Dessa orörda oåtkomliga områden ska sedan utforskas av den vite mannen. Orienten sexualiseras genom den återkommande beslöjade
kvinnan. Hon får stå som sinnebild för det österländska som kräver ett västerländskt avtäckande för att bli begripligt. Shohat och Stam pekar också på den darwinistiska tanken om
”the survival of the fittest” fördes över från zoologin till att gälla även områden som klass,
kön, ras. De här troperna lever kvar i nutida mediediskurser och spelar en central roll i konstruktionen av en eurocentrisk hierarki, sammanfattar Shohat och Stam 1994: 137-151).
I medierapporteringen om migranter kan ett kolonialt perspektiv spåras i sätten att definiera och rangordna kulturer och etniska grupper efter ett mönster som utgår från den
egna kulturens överlägsenhet (Brune 2004; Eide 2002; Hall 1997; Ristilammi 2001). Också i
min studie förekommer, som framgår senare, förgivettagna ”sanningar” om svensk kultur
som skild från ”invandrarkulturen” och om skillnader mellan ”invandrare” och ”svenskar”.
”Invandrares” livsmönster förstås inte sällan mot bakgrund av oöverstigliga kulturskillnader
där ”svensk kultur” framställs som mer utvecklad och överlägsen.

Främlingar och främlingskap
En betydande del av avhandlingen kretsar kring främlingen och främlingskap samt hur dessa
fenomen på olika vis textualiseras och visualiseras. Ordet främling kan ha flera olika innebörder som utlänning, obekant, utanförstående, outsider. Ett främlingsfientligt synsätt innebär att utlänningar är främlingar vilka hotar den egna kulturen och nationen. Invandring
och pluralism riskerar då att upplösa det som uppfattas som en unik nationell identitet. Ofta
är den hållningen kopplad till tankar om främlingens underlägsenhet.
Främlingsbegreppet har av forskare använts på skilda sätt, från att beteckna känslor av
utanförstående som livet i exil fört med sig till ett mer allmänt främlingskap (Johansson
2000: 96). I den senare betydelsen har beteckningarna främling och den Andra inte sällan
använts synonymt. Skildringar om främlingen har ofta utgått från polariteten vi och dom,
självet och den Andra. Den inflytelserika franska lingvisten och psykoanalytikern Julia Kristeva diskuterar i boken Främlingar för oss själva utanförskapets olika former.
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Vem är främling? Den som inte tillhör någon grupp, den som ”inte är del av den”, den
andre. Man har ofta kunnat konstatera att det endast finns en negativ definition av främlingen. Vem är han/hon ett negativ av? Vilken grupps andre är han/hon? (Kristeva
1988/1997: 104, kursivering i originalet).
Julia Kristeva visar på främlingskapets mer generella sidor där främlingen och den Andra är
liktydiga. I en värld av pluralism, ambivalens och blandning av koder blir vi alla främlingar.
Främlingskapet blir då inte ett undantag utan en regel, ett sätt att leva. Den Andra blir en
dubbelgångare i vilken vi ser oss själva i främlingen och främlingen i oss (Kristeva
1988/1997: 142). På motsvarande sätt inbjuder tidningarna i sina främlingsartiklar läsaren
till en sådan dubbel resa, där landningsplatsen alltid är en själv och det egna.
Jag knyter i den här undersökningen an till Georg Simmels mer begränsade främlingsbegrepp som avser vissa individer och grupper. Han korta essä ”Främlingen” är en av hans
mest kända och inflytelserika texter22. Simmel uppehåller sig vid det komplexa, paradoxala
och relationsbundna som främlingens ställning innehåller. Ja, han ansåg att ambivalensen är
inbyggd i själva främlingskapet. Hans reflektioner över främlingen grundar sig främst på
situationen för Europas judar, men hans resonemang har en generell giltighet och kan appliceras på nutida förhållanden (se Johansson 2000). Det är just de motsägelsefulla och ambivalenta dragen i Georg Simmels främlingsbegrepp som gör det relevant för min studie. Simmel betraktar främlingen som en ”potentiell vandrare”, en individ som kommit utifrån men
som väljer att stanna kvar, ”den som kommer i dag och stannar i morgon” (Simmel 1995:
139). Han beskriver främlingen som samtidigt lösgjord och fixerad, nära och avlägsen.
Främlingen representerar en enhet av dessa motsatta egenskaper och knyts till en rumslig
sfär där rummet också kan ses som symbol för förhållanden mellan människor. Främlingen
är en del av gruppen men den lösgjorda ställningen ger honom en rörlig syn på den. Det ger
främlingen en objektivitet och en frihet som ”innebär en positivt specifik form av delaktighet” (Simmel 1995:141). Främlingen är en person med distans till det sociala liv han deltar i.
Han kommer utifrån och är egentligen inte medlem av något socialt system. Han är en
vandrare och observatör. Främlingen är besläktad med flanören, mannen som hade frihet att
ströva och titta, en iakttagare av stadens offentliga rum.23 I sin essä skriver Georg Simmel att
det är det allmänna, generella som är betecknande för vårt sätt att se på främlingen. Det är
22

Texten publicerades första gången som ”Exkurs über den Fremden” i Simmels bok Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (1908).
23

Kultursociologen Janet Wolff påpekar att främlingsbegreppet huvudsakligen har använts för att beteckna män
och noterar att litteratur om främlingen nästan uteslutande handlar om män (Wolff 1995: 8). I artikeln ”The
Woman Reporter Goes Street Haunting” applicerar genus- och medieforskaren Birgitta Ney (2001), utifrån
Wolff, begreppet flâneuse på tidiga kvinnliga reportrar.
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inte de individuella egenskaperna som framhålls utan sådana som är gemensamma för
många. Därför uppfattas främlingarna egentligen inte heller som individer, hävdar Simmel.
Jag utgår i den här studien främst från de teorier om främlingen som presenterats av
Georg Simmel och till viss utsträckning även av hans efterföljare Alfred Schütz, Robert E.
Park och Everett Stonequist. Främlingsbegreppet som det utarbetats av Georg Simmel tog i
första hand fasta på erfarenheten av att vara en främling Simmels essä från 1908 översattes
och introducerades för en amerikansk publik år 1924 av Robert E. Park och Ernest W. Burgess, båda sociologer verksamma vid universitetet i Chicago. När främlingsbegreppet importerades av Chicagoskolan betonades i stället främlingens påverkan på samhället (Levine
1985: 75 ). Park hade under åtskilliga år arbetat som journalist och när han kring sekelskiftet 1900 reste till Berlin för att lyssna på Simmels föreläsningar sökte han förstå nyhetsmediers roll för opinionsbildning i ett modernt samhälle (Levine 1985: 112). Som ledare för den
så kallade Chicagoskolan lånade Park främlingsbegreppet från Simmel men gav det delvis ett
annat innehåll (Levine 1985: 75). Park var intresserad av att beskriva migration, etniska minoriteter och kulturmöten i komplexa samhällen, särskilt de problem som han såg i de amerikanska storstäderna (Levine 1985: 114). Han och hans medarbetare gjorde omfattande
sociologiska undersökningar i Chicago under 1920- och 30-talen bland annat av olika etniska grupper. Park betonade att etnicitet och etniska konflikter var en aspekt av grupprelationer och att etniska kategoriseringar hade ett flytande drag (Eriksen 1993:20).
Park lanserade begreppen marginal man och cultural hybrid för att beskriva positioner
hos immigranten som lever i två grupper, i vilka han är en slags främling i båda. Han existerar
dels i den som står för det förflutna, för traditioner och som han inte vill eller kan bryta med,
dels i den som han försöker finna en plats i men som han inte helt accepteras av (Park 1950:
354). Han är mannen i marginalen av två kulturer och två samhällen.
[… ] a cultural hybrid, a man living and sharing intimately in the cultural life and traditions of two distinct peoples; never quite willing to break, even if he were permitted to do
so, with his past and his traditions, and not quite accepted, because of racial prejudice, in
the new society in which he now sought to find a place. He was a man on the margin of
two cultures and two societies, which never completely interpenetrated and fused (Park
1950: 354).
Begreppet cultural hybrid har senare haft stor betydelse för att beskriva identiteter i samhällen präglade av migration och mobilitet. Komplexa hybridformer av kultur och identiteter
har uppstått som en följd av globaliseringens uppluckrade band mellan kultur och plats (Pieterse 2004: 80; Tomlinson 1999: 141). Men kritik har också framförts mot hybridbegreppet
på grund av att det döljer ojämlika maktförhållanden. Termen förmår inte att skilja mellan
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olika former av hybriditet, som kolonialt tvång, assimilation, politiskt övertagande, eller
kulturell anpassning (Shohat & Stam 1994: 43).24 Ordet hybrid användes ursprungligen för
att beteckna en korsning mellan två arter och förknippades länge med koloniala och rasistiska idéer om renhet och att undvika blandning mellan raser och kulturer (Loomba
1998:173; Pieterse 2004: 53).
Simmels främling var den potentiella vandraren som stod för en specifik positiv delaktighet. Han betonade inte kulturellt avstånd lika mycket som social och rumslig distans. För Parks
marginal man är den kulturella distansen central för att definiera främlingen (Harman 1988: 18,
21; Levine 1985: 75). Begreppet marginal man har utvecklats av flera författare, bland andra
Everett Stonequist (för övrigt Parks student) som lät det bli titeln till sin inflytelserika bok The
marginal man från 1937. Stonequists marginal man skapas i storstäderna och i sociala miljöer
som kännetecknas av täta möten mellan människor med olika kulturella bakgrunder. Thomas
Johansson, sociolog och psykolog, spårar redan hos Stonequist tankar om hur ökad globalisering påverkar den enskilde individens identitet, samt kopplingar mellan långsiktiga kulturella
förändringar och marginaliseringsprocesser (Johansson 1996: 11). Stonequist (1937/1965) pekar
mot ett mer generellt främlingskap som är en del av vår identitet. Stonequist betraktar inte främlingskapet som nödvändigtvis knutet till enskilda individer. Han ser det som en kulturell process
som berör ett stort antal människor. Marginalisering uppstår heller inte enbart ur migration,
utan kan ha andra interna orsaker. Han gör också en klar distinktion mellan Simmels främling
och the marginal man. Om en person hamnar i en marginaliserad position kan han inte längre
identifieras som främling, enligt Stonequists definition. Det innebär också att han gjorde en åtskillnad mellan främlingskap och marginalisering. Den marginella människan hör på samma
gång till två (eller flera) kulturer och upplever ett utanförskap i såväl den nya som i den gamla
kulturen.
So the marginal man as conceived in this study is one who is poised in psychological uncertainty between two (or more) social worlds, reflecting in his soul the discords and harmonies, repulsions and attractions of these worlds, one of which is often ”dominant” over
the other; within which membership is implicitly if not explicitly based upon birth or ancestry (race or nationality); and where exclusion removes the individual from a system of
group relations (Stonequist 1937/1965: 8).

24

Se även Loomba (1998) och Papastergiadis (1997) för en utveckling av hybridbegreppets ursprung och användning.
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Detta dubbla medlemskap leder till inre konflikter och ambivalens för individen. ”He will, in
fact, be a kind of dual personality” (Stonequist 1937/1965: 4 ). Både för Georg Simmel och
Alfred Schütz stod immigrantens erfarenhet i centrum men Schütz främling har en annan
position än Simmels. Han är immigranten som är i behov av en tillflykt. Schütz essä ”The
Stranger” tar upp nykomlingens dilemma och hur han ska kunna orientera sig i sitt nya
sammanhang (Schütz 1964: 91). Schütz främling är en vuxen som i vår tid och i vårt samhälle söker att bli permanent accepterad eller åtminstone tolererad av den grupp som han
närmar sig. Han utesluter därmed gäster, turister, besökare, vilka inte är inriktade på att bli
medlemmar i den nya gruppen. Inte heller barn inkluderas. Schütz uppehåller sig vid den
situation då främlingen närmar sig gruppen och försöker att tolka dess kulturella mönster.
Det är en tyngd främling som försöker komma underfund med all den kunskap som tas för
given i den nya gruppen. Men främlingen saknar den historiska tradition på vilken gruppens
kulturella mönster vilar. Hans referensramar och tidigare regler duger inte när han ska tolka
omgivningen. Först när han erövrat kunskap om hur dessa mönster ska tydas kan de bli en
del av hans egna sätt att uttrycka sig. För främlingen framstår inte mönstret som en sammanhängande enhetlig bild utan den blir fragmentariserad och sönderstyckad. Schütz liknar
mönstret vid en labyrint i vilken främlingen förlorat orienteringen. Hans projekt är att utforska de kulturella mönstren och göra dem till sina. Inte förrän då är han anpassad, assimilerad och kan upphöra att vara främling (Schütz 1964: 105).
I Simmels efterföljd har olika författare använt en rad beteckningar för att ringa in
specifika typer av främlingar som exempelvis the marginal man, the newcomer, the sojourner, the dual man, the cosmopolitan (Harman 1988: 119).25 Den kanadensiska sociologen
Lesley D. Harman undersöker i boken The Modern Stranger främlingsbegreppet utifrån vad
som skapar delaktighet och tar upp olika förhållanden som resulterar i främlingsrelationer
(Harman 1988: 11). Exkluderingen sker inte av homogena grupper, hävdar hon, i stället blir
avvikaren den som inte är bekant med uppförandekoder som anger rumslig, social och kulturell närhet. Kriterierna för att bli del av gruppen kommer då snarare att ligga på en konnotativ nivå än på en denotativ. Den moderna främlingen söker delaktighet inifrån, skriver
Harman, ”he is an outsider on the inside” (Harman 1988: 44).
När Simmel skrev sitt arbete hade geografisk närhet eller avstånd central betydelse,
men med senare tiders mobilitets- och migrationsmönster har rumsliga aspekter fått en förändrad innebörd. Bland annat har mediekommunikation bidragit till förändrade gränser
mellan kulturell och social närhet, liksom minskad betydelse av rumslig närhet. Rebecca
Saunders, amerikansk litteraturvetare, lanserar begreppet global foreigner, den globala

25

För en litteraturgenomgång av efterföljare till Simmel se även Levine (1985).
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främlingen, för att fånga det hon anser vara begreppets nya konturer. Även om globalisering
har förändrat tidigare betydelser av främlingskap, knutna till nationalstat och etnicitet, har
främlingen inte upphört att existera, hävdar hon (Saunders 2001: 88). Hon avser då framförallt den transnationella migrationen av låglönearbetare till följd av globaliseringen. Denna, menar hon, har gjort att främlingen knutits hårdare till fattigdom och bestämda etniska
grupper. Saskia Sassen har uppmärksammat hur de globala städerna har kunnat öka sitt
välstånd och makt genom att bland annat utnyttja den arbetskraftsreserv som migrantarbetarna utgör (Sassen 2003: 258).
Globalization allows links to be forged between countries that send migrants and countries that receive them; it also enables local and regional practices to go global (Sassen
2003: 274).
Den globala migrationen skapar, med detta sätt att se, motsatsen till tillhörighet: lönearbetare som inte är hemma någonstans, avskurna från inflytande och strukturer såväl i det forna
hemlandet som i landet där de vistas (Saunders 2001: 89). Den globala främlingen befinner
sig långt från Georg Simmels främling vars lösgjorda ställning medförde en frihet som ”innebär en positivt specifik form av delaktighet” (Simmel 1995:141).
Den polske sociologen Zygmunt Bauman menar att alla samhällen frambringar främlingar men att varje samhälle gör det på sitt specifika sätt (Bauman 1997: 46). Han reflekterar, bland annat utifrån Simmel, över främlingens positioner och skriver: ”There are friends
and enemies. And there are strangers” (Bauman 1991:53, kursivering i originalet). Vänner
och fiender är varandras motsatser, medan främlingen inte låter sig definieras i något motsatsförhållande. Främlingen är varken vän eller fiende, men kan vara både och, anser han
(1991:55). I och med att främlingen gör gränsdragningar oskarpa föder främlingen också
osäkerhet och utmanar nationalstaten som bygger på klara gränser. Främlingen är här för
att stanna och samhället behöver främlingen. Frågan är inte hur vi ska bli av med främlingarna utan hur vi ska leva med dem, sammanfattar Bauman (1997: 55).
I en artikel ifrågasätter Anna Ryding (1999), doktorand i sociologi, den förenklade
bild av främlingskapet som ofta förekommer i debatten om det mångkulturella Sveriges hot
och möjligheter. Hon noterar att det är populärt att i sådana sammanhang hänvisa till ett
negativt främlingskap kopplat till marginaliserade invandrargrupper. Hon vill med sin artikel föra in ett mer nyanserat synsätt där hon även ser främlingskapets individuella och konstruktiva sida och tar stöd i Georg Simmels främlingsbegrepp.
De olika definitionerna och aspekterna av främlingen och främlingskap utifrån rumsligt, kulturellt eller tidsmässigt sammanhang blir tillsammans med ett diskursanalytiskt angreppssätt verktyg för min undersökning av hur främlingen konstrueras i förhållande till en
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föreställd svenskhet. Inledningsvis tog jag upp hur globaliseringsforskare förutspått nationens minskade betydelse för identitetsskapande som en följd av bland annat globaliserade
migrations- och medieflöden. Andra teoretiker har i stället lyft fram hur globalisering setts
som hot mot nationen och gött en välfärdsnationalism. Jag vill i den här studien peka på
vikten av den lokala, nationella och historiska kontexten i tidningarnas representationer av
invandring. Jag kommer att uppehålla mig vid hur landsortspressen reproducerar varianter
av folkhemstanken där de lokala perspektiven bryts genom journalistikens samlingslins och
projicerar det nationella.
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4. Nyhetens omvandlingar
Man kan på goda grunder förmoda att dagstidningar är viktiga källor för läsekretsen när det
gäller att informera sig och bilda sig en uppfattning om invandring. Det sätt på vilket tidningar
skildrar migration och dess konsekvenser är emellertid inte slumpartat utan sker på ett konventionsbundet och strukturerat vis. En lång rad faktorer påverkar tidningarnas nyhetsinnehåll. Här
brukar man peka på bland annat rutiner, ideal, normer, källor, mediernas ägare, organisation,
och den teknik som används. Till dessa kommer också ekonomiska och marknadsmässiga faktorer (Hall 1978: 53; Hvitfelt 1985: 38-40; Hvitfelt 1989: 18-19). De uppfattningar och värderingar som journalistiken förmedlar är kulturellt och historiskt förankrade och kan inte isoleras
från sitt sociala sammanhang. Med det synsättet ser jag inte främlingar och främlingskap eller
svenskar och svenskhet som bestämda egenskaper knutna till specifika individer eller grupper,
utan som sociala och kulturella konstruktioner vilka är historiskt föränderliga och som uttrycks
diskursivt i de undersökta tidningarna.
Den amerikanska medieforskaren Michael Schudson, ser nyheter som del av den samtida kulturen, i form av en allmän och delad kunskap. För att förstå journalistik måste man,
enligt Schudson, betrakta den dels som en institution i samhället och del av den politiska
demokratin, dels som den praxis och de konventioner vilka har format det journalistiska
arbetet (Schudson 1995: 2-3). Mediers representationer får stor betydelse bland annat för att
upprätta gemensamma tolkningsramar, gemensam kultur och identitet (Hall 1997a: 2). Medieforskaren Peter Dahlgren har pekat på hur medier erbjuder ”kulturella matriser” som
ligger till grund för mediers berättande och som bidrar till gemensamma tolkningsbanor
(Dahlgren 1993: 62-68). Nyhetsberättandet betraktas av Dahlgren som moralbärande med
tydliga fostransavsikter vilka drar upp gränser mellan det tillåtna och det förbjudna (1993:
75). I det följande tar jag upp faktorer inom nyhetsprocessen som får betydelse för att förklara urval och inriktning av journalistik om invandring.
Under många år kännetecknades den svenska dagspressen av att vara partianknuten.
De olika regeringarna och partiledningarna hade nära förbindelser med sina partitidningar
(Hadenius 1990: 38). Även om partibanden har försvagats eller upphört råder det fortfarande nära relationer mellan press och regering. ”Massmedierna har blivit en del av det dagliga regeringsarbetet”, som Stig Hadenius uttrycker det (1990: 42). Politikens och journalistikens institutioner lever i symbios med varandra och under de senaste årtiondena har medier fått ökat inflytande på det politiska livet, politiken har medialiserats (Schudson
2003:154). Medier är både aktör och arena, det vill säga medier har en dubbelroll som ligger i olika maktgruppers beroende av medier för att nå ut med sina budskap och mediers
påverkan genom sin bevakning av andra samhällsinstitutioner (Petersson & Carlberg 1990:
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35). Jan Ekecrantz har pekat på hur journalistiken i sig är en maktinstitution samtidigt som
den medverkar till att upprätthålla samhällets makthierarkier genom det sätt som medierna
ger tillträde och utrymme till olika slag av källor (Ekecrantz & Olsson 1994: 22; Ekecrantz
m. fl. 1994: 111). Politisk medialisering används som beteckning för mediers roll som dominerande kommunikationskanal för politiken, som självständiga politiska aktörer och för
företeelsen att politikens aktörer anpassar sig till medielogiken (SOU 1999: 126 s.4). För
min studie är relationen mellan journalistik och politik av intresse med särskilt avseende på
migrationspolitiken.
Framväxten av journalistiken som en professionell praktik bidrog till hur den etablerades som samhällsinstitution. Utbildning var en viktig del i journalistkårens professionalisering.26 Den kan också länkas till hur gemensamma yrkesmässiga rutiner och ideal utvecklades. Redan i början av 1900-talet tog det nybildade Svenska Journalistförbundet (SJF) upp
behovet av att utbilda journalister. Men inte förrän år 1960, då Journalistinstitutet för journalistisk grundutbildning startade sin verksamhet, hade en allmän journalistutbildning etablerats. Kort tid efter det tog staten över ansvaret för de ettåriga utbildningarna i Göteborg
och Stockholm och 1967 blev de tvååriga. År 1969 blev instituten journalisthögskolor och i
Stockholm och Göteborg övergick de 1989 respektive 1990 till att bli institutioner inom
universiteten.
Vid sidan av de formella utbildningsvägarna har landortstidningarna fungerat som
journalistskola och rekryteringsbas för huvudstadspressen, påpekar historikern Birgit Petersson (1998). Journalister har sett arbete på en mindre tidning som förberedelse för arbete på
en storstadstidning med högre status. Hon beskriver också hur storstadstidningarna aktivt
gjort ”talangsvep i landsorten” (Petersson 1998: 220). Även medlemstillväxten inom SJF har
påverkat journalisternas ställning inom företagen (Hultén 1990: 30). Mot slutet av 1930talet hade Svenska Journalistförbunden omkring 1 200 medlemmar. Under de följande tio år
ökade anslutningen och 1960 var medlemstalet uppe i nästan 2 900 (Petersson 2001). Vid
början av år 2005 hade SJF drygt 18 000.
Framväxten av gemensamma etiska regler och yrkesnormer har bidragit till kårens
professionalisering. De första publicitetsreglerna antogs av Publicistklubben år 1923. Tidningarnas förändrade innehåll och sätt att skriva gav Publicistklubben anledning att år 1953
göra en genomgång rekommendationerna. Den ledde till utökade regler vilka bland annat
gällde läsarnas förtroende för tidningarna och kravet på korrekt innehåll, skydd av den personliga integriteten och försiktighet vid rapportering om brott (Engblom 2002: 56).

26

För en översiktlig diskussion av professionsbegreppet se Engblom (2001). Se även Djerf-Pierre & Weibull
(2000) och Orre (2001).
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Nyheter som innehåll
En del av den här studien inriktar sig på vilka händelser och skeenden som blir nyhetsstoff i
de undersökta tidningarna och vilka ämnen som prioriteras över tid. Nyhetsprocessen inbegriper rutiner och konventioner för att bedöma vad som är relevant, intressant och värt att
publicera (Altheide & Snow 1979; Gans 1980; Hvitfelt 1985; Tuchman 1978). I detta sammanhang används ofta beteckningen medielogik, myntat av de amerikanska medieforskarna
David L. Altheide och Robert P. Snow (1979) för att beskriva nyhetsprocessens villkor och
produktionsformer, vilka bidrar till omformningen av verkligheten i nyhetsmedierna. Medielogiken bygger på olika format, regler eller koder för att definiera, välja, organisera, presentera och känna igen information (Altheide 2002: 102). Den avser de förutsättningar och
processer som frambringar budskap inom ett givet medium (Altheide 2002:102). Denna så
kallade grammatik styr bland annat hur tid bör användas och hur olika innehållsenheter bör
placeras.
I begreppet nyhetsvärde ligger redaktionella bedömningar av vad som är rapporterbart
och de faktorer som styr urvalet. Det inbegriper journalistiska tillvägagångssätt för att konstruera och presentera händelser som uppfattas som nyhetsmässiga samt legitimeringen av
dessa val (Pietikäinen 2000: 99; Allan 1999: 61). Johan Galtung och Marie Holmboe-Ruge
anger i en numera klassisk artikel bland annat följande kriterier för att en händelse ska bli
utrikesnyhet: den ska ha inträffat nyligen, handla om samhällselit eller elitnationer, gå att
personifiera och vara negativ (1973/81). Inom medieforskningen har kriterierna sedan dess
problematiserats och kritiserats för att bland annat vara alltför universellt utformade och
inte i tillräckligt hög grad ha tagit hänsyn till i vilken samhälls- eller tidskontext nyheterna
skrivits (se Allan 1999: 61-63; Biltereyst 2001: 44-45; Eide 1991:68; Roosvall 2005: 18-19).
Om nyheter ses som kultur (se ovan) innebär det också att nyhetsvärdet inte ligger i händelsen i sig utan skiftar med tid, samhälleliga värderingar och redaktionell organisation.
The media do not simply and transparently report events which are ‘naturally’ newsworthy in themselves. ‘News’ is the end-product of a complex process which begins with a systematic sorting and selecting of events and topics accordning to a socially constructed set
of categories (Hall 1978:53, kursivering i originalet).
Dagstidningar inriktar sig mot vissa typer av händelser, ämnen och källor. Håkan Hvitfelt
(1985) har i boken På första sidan analyserat de sex upplagemässigt största dagstidningarnas förstasidor. Han urskiljer några egenskaper som ökar sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras, placeras på första sidan samt där bli huvudartikel. Ju fler av
följande egenskaper händelser har desto troligare är att de ska bli stora nyheter:

62

62

Gunilla Hultén

|

Främmande sidor

1. Händelserna utspelas inom sakområdena politik och ekonomi samt brott och olyckor.
2. Händelserna är viktiga eller relevanta.
3. Händelserna handlar om olika slag av avvikelser och inte det normala eller konstanta.
4. Händelserna utspelas på kort avstånd i olika dimensioner till mediets spridningsområde.
5. Händelserna är på olika sätt konsonanta med journalisternas och publikens värderingar.
6. Händelserna handlar om olika slag av eliter.
7. Händelserna är begripliga för respektive nyhetsmediums publik.
8. Händelserna berör enskilda personer (Hvitfelt 1989:64, kursivering i originalet).
Samtidigt medverkar en rad organisatoriska faktorer till att denna selektionsprocess sker på
ett likartat och regelbundet sätt inom dagspressen. Gaye Tuchman (1978) använder metaforen nyhetsnätet för att beskriva processen av hur skeenden i verkligheten omvandlas till nyheter och hur det oväntade rutiniseras. Nyhetsnätets maskor är utformade för att fånga stora fiskar och ordnar därmed också den sociala verkligheten efter bestämda linjer. Vissa händelser och platser fångas av nätet, medan andra aldrig kommer i närheten av maskorna
(1978/2003: 294-295). En del av nyhetens konstruktion hänger samman med antaganden
om publiken. Nyhetens händelser och skeenden måste göras begripliga. Detta meningskapande sker enligt Stuart Hall med hjälp av identifikation och kontextualisering. Genom
att skapa ”kulturella kartor” placeras det okända och oväntade in i för publiken kända
sammanhang. Nyhetsmedier berättar vad som har hänt men händelserna blir begripliga genom att tolka och definiera betydelsen av det skedda. Det får till följd att nyheter både förutsätter och bidrar till att skapa en värdekonsensus. På så vis, anser Hall, att medier reproducerar redan existerande maktstrukturer och den dominerande ideologin (1978: 54-55). Nyheter kan då sägas vara del i skapandet av politiska och kulturella samförstånd. Detta gäller
även journalistik om invandring och migrationspolitik.

Nyheter som form
Journalister förväntas vara objektivt neutrala. Journalistikens norm och ideal för nyheter
formuleras i publiceringsreglernas första paragraf: ”Ge korrekta nyheter. Massmediernas
roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig
nyhetsförmedling” (Spelregler för press TV radio). Det finns alltså ett krav på att nyheter ska
vara sakliga, balanserade och sanningsenliga utsagor om verkligheten. Den synen står i ett
spänningsförhållande till uppfattningen att journalistiken använder sig av välkända narrativa
drag med rötter i klassisk berättartradition.
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Ibland används begreppet nyhetsnovell för att ange att nyhetstexter ges drag av fiktion.
I nyhetsberättelsers dramaturgi om verkliga händelser hämtas uppbyggnad från bland annat
myter och sagor. I nyheternas berättelser finns en resonans av något igenkännbart eller som
Elizabeth Bird och Robert Dardenne uttrycker det, ”the feeling that we’ve written or read
the same stories over and over again” (1988: 72-73). Litteraturvetarn Claes-Göran Holmberg betraktar ”nyhetsförmedlingen som ett symboliskt system där fakta, detaljer, händelser
förändras men där helheten följer narrativa, mytiska och rituella mönster” (Holmberg 1995:
102). Nya företeelser gestaltas i journalistiken med hjälp av uråldriga narrativa mönster och
arketypiska berättelser om exempelvis hjältar, offer, skurkar, framgång och fall. Vid en del
tillfällen är dessa narrativa mönster tydliga, som i fallet med prinsessan Dianas död (se Ghersetti 2000) eller som i rapporteringen från Gulfkriget (se Hadenius & Stùr 1992).
Också lingvisten Allan Bell (1991) jämför i boken The Language of News Media journalisten med sagoberättaren.
Journalists are professional story-tellers of our age. The fairy tale starts: ‘Once upon a
time.’ The news story begins: ‘Fifteen people were injured today when a bus plunged …’
The journalist’s work is focused on the getting and writing of stories (Bell 1991: 147).
I nyhetsberättelser om migration återkommer vissa berättarramar och rollbesättningar (se
kapitel 1). De retoriska mönster som används är ofta känsloladdade. Skildringar om avvisningshotade enskilda asylsökanden vädjar till läsarens medkänsla och välvilja. Rapportering
om exempelvis rasistiskt våld eller övergrepp mot kvinnor appellerar i stället till känslor av
fruktan och avsky. När det gäller konsekvenserna av flyktingmottagandet vädjar i stället
texterna ofta till förnuftet. Fakta presenteras av vilka läsaren förmodas inse att bostäder
saknas, att arbeten inte finns, att kommunen i fråga visserligen vill men av ekonomiska skäl
inte kan ta emot flyktingarna. Rapporteringen kan ses som ett sätt att förmedla gemensamma värderingar om samhället och därigenom dra upp gränsen till det som uppfattas som
avvikande eller oacceptabelt. Men samhällsnormer är inte statiska och fixerade. Även om
nyhetsberättelser är kulturellt laddade påminner medieforskaren Michael Schudson om att
allmänna attityder och nyhetstrender också förändrar rapporteringen (2003: 184).
För att nyheter ska bli meningsfulla måste informationen ha en inbördes logik, en koherens, det vill säga att textens element hänger samman. Det sätt som nyheter berättas på
följer konventionsbundna berättarstrukturer. Nyheter bygger på att de kan uppfattas som
övertygande och trovärdiga, men de måste också kunna fånga läsare. Journalistikens sätt att
skapa dramatiska berättelser kan spåras bakåt till den klassiska retoriken (se kapitel 2) Parallellerna är lätta att se till de dramaturgiska spänningskurvan med delarna anslag, presentation, fördjupning, konfliktupptrappning, konfliktlösning och avtoning (se t ex Ghersetti
64
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2000: 42). Konflikt är ett grundelement i journalistikens sätt att skapa dramatiska berättelser (Ghersetti 2000: 43). Motsättningar mellan personer, organisationer och stater betonas
(Hvitfelt 1989: 106). Genom journalistisk vinkling och klassiska retoriska och dramaturgiska mönster struktureras nyhetsberättelser för att vara spännande och intressera sin publik.

Främmande sidor

|

Gunilla Hultén

65

65

5. Tidningsterräng
I det förra kapitlet tog jag upp en rad generella faktorer som påverkar journalistikens innehåll men också hur journalistiken kan påverka samhället. Min studie sträcker sig 60 år bakåt i tiden. Av den anledningen tecknas en kort presshistorisk bakgrund. Min undersökning
inriktar sig mot landsortspressen, därför blir också omständigheter som specifikt rör Arbetarbladet, Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning och deras spridningsområden av
betydelse för att förstå och tolka mitt undersökningsmaterial. Av det skälet ges nu en presentation av dessa tre tidningars särdrag.
Jag gör inte någon motsvarande presentation av Dagens Nyheter.27 Visserligen kan
man invända att även Dagens Nyheter är en lokal tidning för stockholmsborna. Det är
emellertid inte tidningens lokala material som motiverar att jag har den med i min studie. Av
vikt är i stället Dagens Nyheters ställning och inflytande som dominerande morgontidning
under hela undersökningsperioden, vilket gör den till något av en rikslikare för svensk journalistik.28 Som huvudstadstidning står den också för ett nationellt perspektiv.
Dagens Nyheter ägs av Bonniers, den enskilt största medieägaren i Sverige med drygt
en fjärdedel av den totala dagspressupplagan.29 I en artikel från 1994 om ägarkoncentrationen i svenska medier citerade journalisten Jan Scherman ett brev från Olof Lagercrantz, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter. Hans brev handlade om hur svårt eller omöjligt det
är för unga journalister att ta sig fram i mediebranschen om man inte fogar sig i ”magnetberget” Bonniers vilja och inriktning.
Utan hänsyn till magnetberget Bonniers kan ingen framgång tänkas. Detta betyder att en
rad problem och tankesfärer avförs som omöjliga att upptas i dessa unga människors
medvetande. Tala om snedvridning av debatten. Den är redan ohygglig och den blir bara
värre (Scherman 1994).
Tidningens opinionsbildande roll för andra tidningar är betydelsefull i sammanhanget. Historikern och journalistikforskaren Stig Hadenius pekar på rundgången i medierna och att
journalistiken i Dagens Nyheter även har haft inverkan på andra medier. ”DN får makt när
tidningen kan fånga upp en fråga som intresserar andra medier” (2002: 452).30

27

För en historik över Dagens Nyheter se Hadenius (2002) och Torbacke (1972).

28

Dagens Nyheter blev Sveriges största morgontidning år 1941 (Hadenius 2002: 219).

29

Nordicoms webbplats, www.nordicom.gu.se ”Mediestatistik” (2006-03-13)

30

Dagens Nyheter har också haft inflytande över landsortstidningarnas layout och typografi (Hellmark 2001:
233-234).
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Men också tidningens position som opinionsbildare i kraft av närheten till huvudstadens
politiska maktcentra som regering och riksdag motiverar mitt val.

Journalistik i tiden
År 1995 fyllde den svenska pressen 350 år. Göran Leth, historiker och pressforskare, delar
in den perioden i fyra epoker.31 Den tredje perioden, som han betecknar partipresseran,
börjar år 1884 och slutar är 1982. Den följs av en period vilken han benämner en ny liberal
era. Åren 1933 – 1955 kännetecknas enligt Leth av en ”folkhemsjournalistik” i vilket välfärdsbygget står i förgrunden. ”Folkhemmet både speglades och definierades genom pressen”, skriver han (1998: 106). Under krigsåren karaktäriseras stora delar av den svenska
pressen av en anpassning till Tyskland, påpekar han, och exemplifierar med pressens behandling av judarna vilka betraktas ”som en individlös massa, var öde endast bemöttes med
likgiltighet” (1998: 106). Åren 1956 – 1982 utmärks enligt Leth av uppbrott från partitraditionen. Skjutjärnsjournalistiken fick sitt genombrott och den samhällskritiska journalistiken
fick ett uppsving med vänstervindarna. Den sista perioden karaktäriseras av en liberal renässans och Leth låter den inledas av Raineraffären vilken han ser som det definitiva avskedet
från partitraditionen. Avslöjandena i den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet tvingade
den likaledes socialdemokratiska justitieministern Ove Rainer att avgå. Journalistiken kom
att präglas av olika affärer. Radio- och tv-monopolet avskaffades och mediesfären dominerades av starka ekonomiska aktörer.
Medieforskaren Lars-Åke Engblom beskriver krigsslutet 1945 som startskottet för en
dynamisk ekonomisk period för tidningarna. Under efterkrigstiden tog folkhemsbygget fart.
Nu förverkligades sociala reformer som barnbidrag utan inkomstprövning, höjda folkpensioner och obligatorisk sjukförsäkring. Den lagstadgade semestern utvidgades till först två,
sedan tre veckor. År 1945 bestod dagspressen av nästan 200 tidningar med utgivning minst
tre gånger i veckan (Gustafsson & Rydén 2002: 13). Den samlade upplagan översteg antalet
hushåll och det var inte ovanligt att man höll sig med två tidningar. Fyra dagstidningar såldes i mer än 100 000 exemplar, Bonnierägda Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten med Harry Hjörne som ägare, Stockholms-Tidningen och Aftonbladet, de båda senare ägda av Torsten Kreuger.
År 1945 gick TU (Svenska Tidningsutgivareföreningen) med på textbegränsningar på
31

Även andra periodindelningar förekommer. Jan Ekecrantz och Tom Olsson beskriver den svenska journalistiken förändring utifrån begreppen Det oredigerade samhället fram till 1910, Det refererade samhället 1910 –
1955, Det samtalade samhället1956 – 1965 och Det redigerade samhället 1966 – 1990 (Ekecrantz & Olsson
1994). Monika Djerf-Pierre och Lennart Weibull skiljer i sin undersökning av aktualitetsjournalistik i svensk
radio och TV mellan perioderna Upplysning 1925 – 1945, Spegling 1945 – 1965, Granskning 1965 – 1985 och
Tolkning från 1995 (Djerf-Pierre & Weibull (2001).
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10 procent för att underlätta exporten av papper, en av Sveriges viktigaste exportvaror och
av stor betydelse för handelsbalansen. Inför hot om lagstiftning började den att gälla den 1
oktober 1945 (Engblom 2002:29). Borås Tidning uppgav att man på detta sätt sparat in
100 tidningssidor under den fjärde kvartalet 1945 (Dungel 1976: 182) Tidningarna sparade
både på papper och på tryckfärg. Borås Tidning uppmanade sina annonsörer att undvika
annonser som krävde mycket färg som till exempel svarta klichéytor och breda svarta ramar
(Dungel 1976: 183). De flesta svenska tidningar gick också över till smalare spaltbredd, från
13 cicero till 11, för att kunna få in sju spalter i stället för sex. Anledningen var bristen på
papper för inhemsk förbrukning. ”Så mycket som möjligt av denna vara måste som bekant
exporteras för att skaffa landet främmande valutor”, meddelade Borås Tidning den 10 juli
1948 (Dungel 1976: 183). Ransoneringen fortsatte under de närmaste åren fram till 1950 då
leveranserna åter blev mer normala (Engblom 2002: 30). På redaktionell plats använde man
mindre rubriker och stilsorter och så små marginaler som möjligt. Sidorna kunde därför bli
mycket kompakta och bildfattiga. Borås Tidning angav också att man var tvungen att korta
artiklar och sovra strängare i innehållet (Dungel 1976: 184). De anvisningar som Svenska
Tidningsutgivareföreningen utfärdade var detaljerade. TT (Tidningarnas Telegrambyrå)
uppmanades att sända mindre material och undvika att ägna rader åt ”likgiltiga remissutlåtanden, betänkanden, officiella nyheter av tidsbegränsad eller lokal karaktär, kongress- och
mötesreferat, jordfästningar o.dyl.”. Andra punkter innehöll rekommendationer om bland
annat kortare bok- och filmrecensioner, inskränkta sportavdelningar och slopade söndagsbilagor (Engblom 1999).
När papperstillgången åter ökade från början av 1950-talet innebar det också att innehållet i tidningarna breddades mot mer förströelsematerial och populärjournalistik. Sportoch nöjesmaterialet fick mer utrymme (Engblom 2002: 43). Koreakrigets utbrott sommaren
1950 ledde till överhettad ekonomi och stegrad inflation (Engblom 2002: 23). Löne- och
prisstegringar påverkade också tidningsbranschen. Andratidningar gynnades av att förstatidningar inte kunde expandera på grund av pappersransoneringen. Den hade medfört att
konkurrensen mellan tidningar begränsats och efter det att den hävts fick många tidningar
problem. Tidningsdöden tog fart. Kraftiga prishöjningar på papper och minskad annonstillströmning var mer än vikande upplagor orsaker till att många tidningar hamnade i ekonomisk kris och tvingades till nedläggning under 1950-talet (Gustafsson & Hadenius 1976:
13). Under perioden 1949 – 1958 lades 58 landsortstidningar ned, alla utom en var andraeller tredjetidningar, det vill säga att de hade en eller två större konkurrenter inom samma
spridningsområde. Trots detta ökade landsortstidningarnas samlade upplaga under samma
period från 1,5 till 2 miljoner exemplar (Engblom 2002: 108). De tre landsortstidningar som
jag har undersökt fanns alla tre bland de tio största landsortstidningarna år 1958. Också de
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socialdemokratiska landsortstidningarna ökade sin upplaga med 25 procent från 1946 –
1949. Lars-Åke Engblom kopplar uppgången till det ökade politiska intresset och pekar på
att den politiska agitationen åren efter kriget inte var begränsad till ledarsidorna. Även det
inrikespolitiska nyhetsmaterialet var ofta partipolitiskt vinklat efter tidningens politiska färg.
”Till detta bidrog att de flesta journalister sympatiserade med den politiska uppfattning deras tidning företrädde” skriver han, ett förhållande som varade fram till slutet av 1950-talet
(Engblom 2002: 24).
En annan hämmande faktor efter krigsslutet, förutom pappersransoneringen, var att
tidningarnas tekniska utrustning ofta var sliten. Tekniska investeringar hade fått stå tillbaka
och många tidningar behövde nya tryckpressar (Engblom 2002: 38). Tryckpresstillverkare i
utlandet fick åtskilliga svenska beställningar, en av de första nya rotationspressarna gick till
Vestmanlands Läns Tidning år 1947.32 Andra tekniska nyheter rationaliserade arbetet i
många tidningssätterier. Teletypesättning började göra sitt intåg under mitten av 1950-talet.
Sättmaskinerna kunde styras med hjälp av hålremsor som kodades av perforatriser eller
överfördes telegrafiskt från TT.
Journalistikforskaren Lars Hultén anser att åren runt 1960 markerar övergången till
en ny fas i medieutvecklingen i Sverige (Hultén 1990: 25). Efter tidningsdöden under
1950-talet tillsatte regeringen år 1963 den första statliga pressutredningen som föreslog ett
stöd som skulle gå genom de politiska partierna (Gustafsson & Hadenius 1976: 62). I högertidningen Borås Tidning kunde man den 13 mars 1965 under rubriken ”Tidningsförlusterna är ej skattebetalarnas sak” läsa stark kritik mot förslaget som skribenten finner
”beklämmande”. ”Med en sådan utveckling är det en stor fara för pressens frihet gentemot statmakten”, kommenterar reportern. Detta presstöd, som infördes 1965, fick emellertid inte önskad effekt och en ny pressutredning tillsattes 1967 för att komma med förslag om ekonomisk hjälp till svaga tidningar (Gustafsson & Hadenius 1976: 62). År 1969
introducerades samdistributionsrabatt och pressens lånefond. År 1971 utökades stödet
med produktionsbidrag till tidningar i marknadsmässigt underläge. Ännu en pressutredning tillsattes 1972 med uppgift att precisera målen för den svenska presspolitiken. Ytterligare stödformer kom till som samverkans- och utvecklingsbidrag och etableringsstöd för
nystartade tidningar (Engblom 1998: 184)
Så som presstödet kom att utformas fick det också inverkan på journalistiken (Engblom 1998). Produktionsbidraget/driftsstöd, det vanligaste och största presstödet, grundades
till en början på pappersförbrukning av redaktionellt material. För att få bidrag måste det
egna redaktionella bidraget vara minst 50 procent. År 1981 skärptes kravet till 65 procent.

32

Enligt en annan uppgift skedde installationen hösten 1945 (Innersidan 1981: 104).
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De här stödreglerna stimulerade enligt Engblom tidningarna till att satsa på luftigare layout,
redigera artiklarna med kraftigare rubriker och fler och större bilder. Men han förklarar
också att presstödet enbart var en av flera faktorer i en större förändringsprocess som även
inbegripit nya datoriserade tekniker för layout och bildhantering. Han pekar också på att
presstödet medverkat till den stora ökningen av familjematerialet med exempelvis bilder på
nyfödda och troligen även till sportmaterialets expansion i landsortstidningarna under 1970och 80-talen (Engblom 1998: 196). Från och med 1960 ökar det lokala materialet i dagstidningarna. År 1972 var över hälften av tidningsinnehållet lokalt material (Hultén 1990:26).
Samma tendens noterar Gustafsson och Hadenius och skriver: ”Det stora utrymme som
regiontidningarna ger det lokala materialet är anmärkningsvärt och denna företeelse är relativt ny” (Gustafsson & Hadenius 1976: 26).
Från mitten av 1960-talet började den tunga och farliga blysättningen ersättas av fotosättning. År 1970 hade 15 procent av dagstidningarna fotosättning, sju år senare 70 procent
(Jonsson 2002: 150). Vid samma tidpunkt introduceras också offsettekniken på dagstidningarna, först på de mindre tidningarna eftersom tekniken till en början inte var anpassad
till stora upplagor. Så småningom följde de större landsortstidningarna (Hultén 199o:27).
Mot slutet av 1970-talet hade drygt hälften av dagstidningarna gått över till offsettryck
(Jonsson 2002: 152). Den nya tekniken förändrade tidningsproduktionen. Snabbare och
bättre tryck fick stor betydelse för bildens roll och utrymme i tidningarna men också för layout, textutformning och materialbedömning (Hultén 1990: 27).

Pressbilder
Tidningarnas användning av fotografier i mitt material har givetvis förändrats starkt under
den period som jag undersöker. Av tradition har texten och ordet tillmätts större vikt än
bilden. Denna underordning av bildens betydelse har levt kvar såväl inom medievetenskap
som inom journalistik (Becker 1996; Bicket & Packer 2004; Olsson 1991: 9). Omedelbarhet
var ett attribut som tillskrevs den ökade användningen av nyhetsfotografiet (Schwartz 1999:
69). Fotot antogs både förmedla sakliga och sanna fakta och väcka känslor hos publiken.
Denna omedelbara påverkan sågs (ses) som ett hot mot den intellektuella tankeförmågan
(Becker 2004: 149, Bicket & Packer 2004: 366). Nyhetsfotografiet kopplas ofta samman
med utvecklingen mot en mer objektiv rapportering i pressen under slutet av 1800-talet. Fotografiet betraktades som mer objektivt än till exempel en målning eller teckning (Sturken &
Cartwright 2001: 16) och sågs som en faktisk och verklighetstrogen återgivning till skillnad
från andra illustrationer (Bicket & Packer 2004: 364). Även efter det att de största tekniska
hindren hade lösts vid förra sekelskiftet fanns ett motstånd på redaktionerna mot fotografier
vid de amerikanska tidningarna. Tecknare och gravörer vid tidningarna arbetade aktivt mot
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användningen av fotografier (Bicket & Packer 2004: 365). Bland journalister fanns också en
skepsis mot nymodigheter som telefotomottagning och mot den betydelse som fotografier
fick i pressen. Pressfotografiet förknippades länge med sensationsjournalistik. Tabloidpressens popularitet och stora upplagor vilade i hög grad på dess användning av fotografier
(Schwartz 1999: 168). Elittidningarna följde snabbt efter. Vid 1930-talets mitt fanns bilder
på de flesta av New York Times insidor (Bicket & Packer 2004: 368). Nyhetsfotografiet
kritiserades för att inte vara upplysande utan appellera till en okunnig och lågutbildad massa
samt främja lathet och moraliskt fördärv (Bicket & Packer 2004: 373).
Också i Sverige fanns motstånd mot att använda bilder i tidningarna med argumentet
att bilden inkräktade på de intellektuella värdena och inte hörde hemma i seriös journalistik
(Olsson 2001: 40). Mindre kameror som var lättare att bära och ljuskänsligare negativmaterial gjorde det möjligt för fotojournalisterna att arbeta under skiftande ljusförhållanden
(Barnhurst & Nerone 1999: 62). Samtidigt gjorde ny teknik det möjligt att återge halvtoner i
tidningstryck. De amerikanska medieforskarna Kevin Barnhurst och John Nerone kopplar
framväxten av den moderna fotojournalistiken till mer enhetligt utformade tidningssidor
under 1930-talet. När förstasidorna utvecklades till att innehålla färre texter växte bildernas
storlek och berättande funktion.33 De pekar också på att när det objektiva reporterjaget
vann terräng fick även bilder en aura av objektivitet (Barnhurst & Nerone 1999: 62, 2001:
14). Dona Schwartz, amerikansk fotograf och forskare med inriktning mot fotojournalistik,
visar också på hur tidningarnas förändringar inte enbart berodde på nya teknologier som
gav bättre tryck och möjlighet till färgfoto utan att de även hängde samman med konkurrensen från radio och film.
Det första svenska pressfotografiet publicerades i Dagens Nyheter år 1902. Men redan
år 1910 fanns åtskilliga porträtt och bilder i det dagliga nyhetsflödet (Lundström 2004:
193). De fotografiska nyhetsbilderna var få under 1900-talets första årtionde. Det stora genombrottet för pressbilden kom i samband med de olympiska spelen i Stockholm år 1912
(Olsson 2001: 43). Året därpå anställdes de första pressfotograferna, John Stjernström och
Karl Ransell vid Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet. Mellan 1920 och 1930
ökade bildvolymen påtagligt i de svenska dagstidningarna (Lundström 2004: 193-194, jfr
Becker 1996: 179-180, 2000: 147). Bilder förekom vanligast vid allmänreportage och lätt
information. Andra världskriget innebar ett genomslag för pressbilden, även i landsortspress
(Olsson 2001: 54). Olsson ser två förklaringar; pengar och ny teknik. Mot slutet av 40-talet
kom två tekniska hjälpmedel som förändrade bildbruket. Det ena var telefotomottagarna,
33
En liknande reflektion gör Lars J Hultén i avhandlingen Reportaget som kom av sig (1990). Han ser där ett
samband mellan tidningarnas ökande bildanvändning över tid och den minskande dokumentära gestaltningen i
reportaget som genre.
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det andra klichémaskinerna (2001: 54). Telefotoanläggningarna gjorde det möjligt att
snabbt få hem aktuella bilder. Den första anläggningen togs i bruk av Dagens Nyheter år
1947 och nymodigheten spred sig snabbt till landsortstidningarna. De olympiska spelen i S:t
Moritz och London 1948 påskyndade lanseringen. De olympiska spelen i London 1948 var
för många svenska landsortstidningar det första stora evenemanget med färska bilder i tidningen. Borås Tidning hade köpt in en telefotoanläggning för 40 000 kr och rapporterade
till sina läsare den 10 juli 1948:
Anläggningen är den enda i sitt slag i länet och kommer att göra det möjligt att få fotografier överförda från London-olympiaden till Borås någon timma efter det de tagits” (Dungel 1976: 183).
En annan bildteknisk nyhet introducerades i början av 1950-talet, de fotoelektriska klichémaskinerna. Det blev enklare, billigare och snabbare att framställa bilder. De nya plastklichéerna kostade bara en fjärdedel så mycket som de traditionella zinkklichéerna (Engblom
2002: 41). Många tidningar slapp nu att anlita klichéanstalter utan kunde själv framställa
klichéerna. Mot mitten av 1950-talet hade i stort sett alla dagstidningar utrustningen
(Engblom 2002: 42). Den billiga bildframställningen medförde att bilder blev fler, viktigare
och gavs ett allt större utrymme. Under åren 1945 till 1955 ökade antalet bilder med över
50 procent i landsortstidningarna (Engblom 2002: 42). Ulf Wallin visar i Sporten i spalterna
att den genomsnittliga bildstorleken fördubblades mellan 1955 och 1965 (Wallin 1998:
144). Liknande resultat visar Thomas Hård af Segerstad i sin undersökning (1974: 86ff). År
1956 startade Sveriges Television sina reguljära sändningar och det nya mediet fick även
betydelse för bildens viktigare roll i tidningarna (Engblom 2002: 42). Bildandelen fortsatte
att öka i hela pressen fram till 1980-talet (Engblom 1998: 189).

Tre tidningar, tre trakter
Efter denna generella presshistorik ger jag nu en bakgrund till de tre undersökta landsortstidningarna och de områden de kommer ut i. Tidningarnas ägarstrukturer och marknader
presenteras liksom hur de har förändrats under den studerade perioden.34 Här beskrivs också kortfattat vad som kännetecknar respektive tidnings spridningsområde vad gäller näringsgrenar, befolkning och invandring.
Spridningsområdena skiljer sig även åt i invandringens utseende och omfattning.
Vid undersökningens startår år 1945 bodde redan de allra flesta utlandsfödda i tätorter,
en tendens som hållit i sig sedan dess. Det finns, och har genom den undersökta perioden
34

För en sammanställning av uppgifter om tidningarnas politiska tendens, ansvarig utgivare, chefredaktör, utgivningsfrekvens, satsyta, genomsnittligt sidantal, upplaga, prenumerationspris och bilagor se bilaga 2.
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funnits, en stor koncentration av vissa invandrargrupper till olika delar av landet. Vid
slutet av 1950 fanns till exempelvis de flesta finländarna i Stockholms stad, följt av
Västmanlands län och Stockholms län. Flest estländare fanns i Göteborgs och Bohus län,
därnäst i Östergötland och Älvsborgs län (varav merparten i Borås). Den största gruppen
från Lettland fanns i Jönköpings och Västmanlands län. Polackerna var i stort koncentrerade till Stockholms stad och Malmöhus län, men en stor grupp fanns även i Älvsborgs
län (Folkräkningen 1955: 234). I Älvsborgs län fanns den största gruppen av medborgare
från Sovjetunionen. Där fanns också efter Stockholms stad och län den största gruppen
av statslösa. Denna bestod till största delen av flyktingar från Estland, Tjeckoslovakien,
Lettland och Tyskland. År 1960 var nästan nio procent av Borås invånare födda i utlandet, därefter kom Västerås med en andel på åtta procent, följda av Eskilstuna och Stockholm med vardera sju procent (SOU 1967:18, s. 262).
I början av 1970-talet var italienarna i Sverige koncentrerade till fyra städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. På 90-talet fanns hälften av alla personer födda i Iran
i fyra kommuner, hälften av turkarna fanns också i fyra kommuner och hälften av chilenarna i sex kommuner. Hälften av alla utlandsfödda bodde i början av 90-talet i 11 av 280
svenska kommuner, efter fallande ordning: Stockholm, Göteborg, Malmö, Botkyrka, Uppsala, Helsingborg, Huddinge, Södertälje, Västerås, Lund och Solna.35 Finländarna har främst
bosatt sig i Stockholm, personer från Norge i Göteborg och danskar i Malmö. I Stockholm
och Göteborg dominerar de nordiska invandrarna. I Malmö är dock personer från (tidigare)
Jugoslavien i flertal (Carlsson 1996:207). De allra flesta av Sveriges medborgare som är födda i utlandet finns i storstadsområden och i Mälardalen. Drygt hälften bodde år 1999 i storstadsområden medan motsvarande andel för inrikes födda var drygt 30 procent (Magnusson
2001: 11).
Den svenska dagstidningsmarknaden är uppbyggd kring lokala tidningar med relativt
begränsade spridningsområden (Weibull 2002: 57). Det är också en marknad som har varit
förhållandevis stabil under de senaste 50 åren. Den dagstidningsmarknad som växte fram
under 1950-talet är fortfarande den som kan ses i dag, trots att ägandet koncentrerats och
att antalet tidningar blivit färre (Weibull 2002: 57). Gustafsson och Hadenius skiljer mellan
tre tidningstyper. Ensamtidningar är de som inte har någon konkurrens från någon jämförbar tidning. Om det inom ett spridningsområde mellan tidningar råder en påtaglig konkurrens betecknas de som konkurrenstidningar. En tredje grupp kallas komplementtidningar
och har lägre periodicitet än andra dagstidningar (Gustafsson & Hadenius 1976: 76). Vestmanlands Läns Tidning är ensamtidning, Borås Tidning och Västgöta-Demokraten, social-

35

Befolkningsuppgifterna är hämtade från Folkräkningen 1955:74, SOU 1974:69, s. 120, SOU 1996:55, s. 119.
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demokratisk, var konkurrenstidningar fram till 1986 då Västgöta-Demokraten lades ned.
Borås Tidning var då den helt dominerande tidningen på utgivningsorten. Arbetarbladet och
liberala Gefle Dagblad var konkurrenttidningar tills sammanslagningen i koncernen Gävletidningar AB år 2003. Vestmanlands Läns Tidning har under hela perioden varit en privatägd tidning med släkten Pers som dominerande ägargrupp. Borås Tidning är sedan 1968
stiftelseägd av Stiftelsen Tore G Wärenstam. Arbetarbladet var fram till år 2003 organisationsägd av Arbetarrörelsen i Gävleborg som huvudägare (Sundin 2002:33-34).
Den lokala förankringen är, som tidigare nämnts, ett utmärkande drag för svensk
morgonpress (Weibull 2002: 61). Det märks på vad som presenteras som förstasidans huvudnyhet men också i antalet artiklar från utgivningsorten och antalet sidor som har lokal
vinjettering. Det har också blivit vanligare att använda ortsmarkörer i samband med enskilda artiklar (Weibull 2002: 61). I slutet av 1990-talet kom i stort sett alla större landsortstidningar ut i flera sektioner (Weibull 2002: 60), något som även inbegriper Arbetarbladet,
Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning. Landsortstidningarnas allmännyheter har
till cirka 80 procent lokal orientering (Carlsson & Facht 2002: 94). Det är också det material som 84 procent av läsarna svarade att de läste i stort sett allt eller ganska mycket av år
2000 (Carlsson & Facht 2002: 100). En annan förändring inom dagspressen är övergången
till mindre format, framför allt tabloidformatet. I slutet av 1970-talet trycktes mer än två
tredjedelar av dagstidningarna i fullformat, år 1995 hade andelen sjunkit till en tredjedel.
Vid nedslaget år 1995 hade Arbetarbladet gått över till tabloidformat från berliner medan
Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning hade kvar fullformatet. Vid nedslaget i mars
2005 kom undersökningens samtliga fyra tidningar ut i tabloidformat.
Samtliga tidningar som ingår i min undersökning har under de senaste årtiondena stadigt ökat sitt genomsnittliga sidantal. Det är i linje med den volymökning som skett i svensk
morgonpress överlag och som hänger samman med en hög annonstillströmning (Weibull
2002: 60). Som en följd av volymökningen har det sedan 1980-talet blivit allt vanliga att
trycka tidningen i två eller flera delar. Den ökade annonsvolymen innebar också hög lönsamhet för dagspressen. Med lågkonjunkturen under 1990-talet vände lönsamheten nedåt
för att åter vända uppåt under 90-talets sista år och år 2000 (Weibull 2002: 61). Vestmanlands Läns Tidning hade år 1985 en nettomarginal på 6 procent, 1995 var den 11 procent
och år 2000 låg den på 18 procent. Motsvarande siffror för Borås Tidning var 15 procent år
1985, och 13 procent för år 1995 och 2000 (Carlsson & Facht 2001/2002: 90). För de
stödberoende tidningarna har 1990-talet inte medfört någon påtaglig förbättring. Konkurrensen från andra medier har i första hand gått ut över andratidningar (Weibull 2002:63)
som exempelvis Arbetarbladet. Av de tidningar och år som jag har undersökt hade Arbetarbladet, Vestmanlands Läns Tidning och Dagens Nyheter sina upplagetoppar under 1975.
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Borås Tidning visar ett avvikande mönster. Tidningen ökade sin upplaga för varje nedslagsår fram till år 2000 då upplagan var 3 200 exemplar färre än år 1995.

Arbetarbladet, Gävle
Vid andra världskrigets slut fanns det tre tidningar i Gävle, Arbetarbladet, Gefle Dagblad
och Norrlands-Posten. Länge rådde en jämn kamp mellan liberala Gefle Dagblad och socialdemokratiska Arbetarbladet medan Norrlands-Posten gick i graven år 1956. Redan under
40-talet hade Gefle Dagblad högst hushållstäckning i Gävle, medan Arbetarbladet hade
större spridning i bruksorter i Gästrikland och norra Uppland som Sandviken, Hofors,
Norrsundet, Skutskär, Söderfors. Den situationen skulle råda under flera årtionden framöver.
År 1948 blev Yngve Möller ny chefredaktör efter Nils Sigfrid Norling, som fram tills
dess varit tidningens huvudredaktör från 1910 och dessutom ordförande i stadsfullmäktige
och riksdagsman. Yngve Möller hade ambitioner att förändra tidningen och göra den till
”en modern och välskött nyhets- och familjetidning” (Nilsson 2002: 115). Samtidigt fortsatte han att vara partipolitiskt engagerad för socialdemokraterna. Han satt i Gävle stadsfullmäktige under åren 1951 – 1972 och var från 1954 och 18 år framåt riksdagsman (Nilsson
2002: 127). Från 1945 till 1955 ökade Arbetarbladet sin upplaga från 17 500 till 28 300
exemplar. År 1948 hade en ny press installerats vilken gjorde det möjligt att trycka upp till
32-sidiga tidningar (Nilsson 2002: 112). Den var i bruk ända till 1975 då tidningen gick
över till offsettryck. År 1949 bestod redaktionen av åtta män och en kvinna som var korrekturläsare. Det skulle dröja till 1952 innan den första kvinnliga journalisten anställdes.
Under 50-talet växte redaktionen och år 1963 hade tidningen ett 40-tal redaktionella
medarbetare, men bara tre kvinnor (Nilsson 2002: 112, 118). Tidningen anställde sin första
fotograf år 1951. Möllers offensiv blev framgångsrik och upplagemässigt gick Arbetarbladet
om konkurrenten Gefle Dagblad. Upplageökningen fortsatte till 1965 om än i måttligare
takt, till 32 300 exemplar. Arbetarbladet försökte också komma in på tidningsmarknaden i
Uppsala och inrättade en lokalredaktion där 1957. Fram till 1962 var Arbetarbladet en eftermiddagstidning medan konkurrenten Gefle Dagblad hade morgonutgivning.
Den hårdnande kampen om läsarna gjorde att Arbetarbladet slutade med eftermiddagsutgivningen. Den ökade konkurrensen, investeringar i utbyggd tryckpress och tidningshus medverkade till att tidningen hamnade i akut ekonomisk kris år 1963 och hjälptes ur
den med hjälp av ekonomiskt stöd från ägarna, A-pressen, samt från den lokala arbetarrörelsen (Nilsson 2002: 131-133). De ekonomiska svårigheterna fortsatte och när presstöd i
form av produktionsbidrag inrättades år 1971 bidrog det till den fortsätta utgivningen. Mot
bakgrund av stora ekonomiska problem omorganiserades A-pressen år 1991 under den hårt
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kritiserade VD:n Torbjörn Båth. Arbetarbladet placerades i Nescio Svenska AB, ägt av Apressen AB, tillsammans med elva andra tidningar (Hadenius & Odescalchi 1991: 46-48).
Året därpå gick A-pressen i konkurs. Tidigare A-presstidningar samlades i en ny koncern
Avisa, som i april 1992 gav ut nio tidningar, bland andra Arbetarbladet (Hadenius & Odescalchi 1992:25). År 2003 gick Gefle Dagblad och Arbetarbladet samman i en koncern
Gävletidningar AB där Gefle Dagblad Förvaltnings AB äger hälften av aktierna och den lokala arbetarrörelsen den andra halvan.
De största arbetsgivarna i Gävle är kommun och landsting. Under 1970-talet utlokaliserades de båda statliga verken Lantmäteriverket och Statens institut för byggnadsforskning
till Gävle. Men Gävle har en lång arbetartradition och har under en följd av år varit ett av
socialdemokratins starkaste fästen. De dominerande näringsgrenarna i spridningsområdet
har traditionellt varit tillverkningsindustri som järn- och stålindustri, trä- massa- och pappersindustri. Järn- och stålindustrin är koncentrerad till Hofors (Ovako Steel AB med tillverkning av specialstål) och Sandviken (Sandvik AB som tillverkar hårdmetallprodukter).
Här finns företag inom trä-, massa och papperstillverkning som Korsnäs AB, Stora Enso AB
och Assi Domän. Andra stora arbetsplatser finns inom elektronik- och it-branschen som
Ericsson AB, Syntronic AB och Vattenfall Utveckling. I Gävle finns också en betydande
livsmedelsindustri med kända varumärken, till exempel Gevalia, Kockens Kryddor, Läkerol
och Ahlgrens bilar.
De första flyktingarna efter kriget kom framför allt från Norge, Estland och Finland.
Den norska gruppen bestod av 160 personer, följd av den estländska på 85 stycken. År 2003
var befolkningen i Gävle kommun 91 710 varav 9 procent utrikes födda, att jämföras med
riksgenomsnittet som var 12 procent. Gävle kommun har haft socialdemokratiskt styre under hela den undersökta perioden.

Borås Tidning, Borås
År 1945 kom högertidningen Borås Tidning ut sex dagar i veckan och upplagan var 21 700
exemplar, vilken steg till 30 500 år 1955. Den var redan då den dominerande tidningen på
utgivningsorten. Borås Tidning började med söndagsutgivning år 1949 och närmaste konkurrenten, socialdemokratiska Västgöta-Demokraten, hakade på. Det var tidningens ägare
Tore G Wärenstam som låg bakom satsningen på söndagsutgivning för att möta konkurrensen från Göteborgs-Posten (Engblom 2002:122). Västgöta-Demokraten hade 1945 en upplaga på 12 200 exemplar år 1945 och 18 800 tio år senare. År 1965 hade upplagegapet
mellan de båda tidningarna ökat ytterligare. Borås Tidning kom ut i nästan dubbelt så
många exemplar och hade en hushållstäckning på 75 procent. Boråsarnas tidningsutbud var
störst under början 1950-talet. Förutom de två nämnda tidningarna fanns då en tredje sex-
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dagarstidning, den folkpartistiska Borås Nyheter som fick lägga ned år 1951. Sjuhäradsbygdens Tidning kom ut tre dagar i veckan och gavs ut av Bondeförbundet. Den blev endagarstidning år 1959. Den kommunistiska tidningen Borås Folkblad kom ut fram till 1957.
Redan 1930 hade den första sportredaktören tagit plats på tidningen. År 1943 anställde tidningen sin första pressfotograf, Bengt Bergman och året därpå den första kvinnliga
journalisten, Berta Hertling-Schreiberg. Tidningen hade nu tre lokalredaktörer. År 1947
fanns det 16 redaktionella medarbetare på Borås Tidning (Dungel 1976: 182). Tidningen
hade skaffat en rotationspress år 1939 och var en av de första landsortstidningarna att installera en telefotoanläggning år 1948, vilket gjorde det möjligt att snabbt få hem bilder från
olympiaden i London. År 1954 tillträdde Tore G Wärenstam som huvudredaktör efter Henry Johnsson och blev året därpå dessutom vd. I början av 1950-talet hade redaktionen vuxit
till 22 personer och tidningen fick en telexanläggning (Dungel 1976: 210). År 1968 övergick
tidningen från att ha varit privatägd till att bli stiftelseägd (Dungel 1976: 237). Tore G Wärenstam skulle stanna kvar på sin post i 20 år till 1974 då han lämnade över till Rune Larsson.
Borås, belägen mitt i Sjuhäradsbygden, var under många år dominerad av textilindustrin. Stadens utveckling är nära knuten till textilindustrin och var länge en utpräglad fabriksstad. År 1945 hade Borås lite mer än 51 000 invånare (Borås 1949: 88). Vid samma
tidpunkt hade staden 238 fabriker som sysselsatte runt 14 000 personer, det vill säga ungefär var fjärde person (Borås 1949:138). I industristaden Borås fick idrotten en stark ställning
och beskrevs i en 40-talsskildring som ”en social nödvändighet” och ”en väsentlig del av
samhällets fysiska och psykiska uppfostringsmedel” (Borås 1949: 594). I början av 1950talet var det textilindustrin som sysselsatte flest utlänningar och var den invandrartätaste
industribranschen med 12 procent utlänningar (Lundh & Ohlsson 1996: 60). Samtidigt var
den starkt kvinnodominerad. Under 1960-talet och under 1970-talets första år rådde det
stor brist på arbetskraft i Borås, främst inom textilindustrin (Engelbrektsson 1987: 53). I
början av 1970-talet bestod tre fjärdedelar av arbetsstyrkan av invandrare, de allra flesta
finländare. Av den grekiska gruppen i Borås på något mer än 700 personer arbetade i stort
sett alla på Algots (Engelbrektsson 1987: 52-53).
Under senare delen av 70-talet drabbades beklädnadsindustrin hårt av konjunkturnedgången. Avindustrialiseringen som startat i mitten av 60-talet fortsatte i snabb takt under 70talet. Fortfarande dominerade tekoföretagen i Borås under 1970-talets första år. Av 20 800
industrianställda var hälften tekoanställda år 1972 (Dungel 1976: 264). Till Borås kom finländska värvare för att locka tillbaka den finländska arbetskraften. Algots startade fabriker i
Norrland, företagets etableringar i Portugal drogs med ekonomiska svårigheter och den
halvstatliga trikåkoncernen Eiser såldes till det symboliska priset av en krona. Vid 1980Främmande sidor
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talets början fanns praktiskt taget inget kvar av konfektionsindustrin (Carlsson 1996: 208).
Borås var en av de svenska städer som hade en hög andel utlandsfödda efter andra
världskriget slut. År 1945 fanns det 2 100 utlänningar i kommunen varav drygt hälften eller
1 200 var estländare (Dungel 1976: 180). Också i Borås Tidning märks det stora antalet
estländare på att tidningen det här året startar en avdelning med nyheter på estniska, Eesti
Veerg. Omkring 1 000 judar flyttade till Borås från 1945 till mitten av 1950-talet. Ett judiskt
samhälle av överlevande tog form på orten, där det tidigare inte funnits någon judisk befolkning. I Borås fanns därmed den största nya judiska befolkningsgruppen i Sverige av
överlevande och hade då den fjärde största judiska bosättningen i Sverige (Sterner-Carlberg
1994). Under 1970-talet kom nya flyktinggrupper från bland annat Uganda och Chile till
Borås. Fortfarande var dock finländarna den största gruppen. Vid mitten av 1970-talet svarade den ensam för tio procent av kommunens befolkning. År 1967 startade Borås Tidning
en finskspråkig avdelning med såväl allmänna som lokala nyheter. Några år senare tillkom
idrottsnyheter på finska.
Vid årsslutet 2004 hade Borås kommun ca 99 000 invånare. Av dem var lite mer än
16 000, 16 procent, födda i utlandet eller utländska medborgare. Den största offentliga arbetsgivaren var 2003 Borås Stad med ca 9 600 anställda. Största privata arbetsgivare var
Ericsson AB med runt 1 200 anställda. Handel och kommunikationer var kommunens största bransch med drygt 11 000 anställda.
Från valet 1946 till 1966 hade socialdemokraterna majoritet i kommunfullmäktige.
Därefter var det borgerlig majoritet under 1970-talet. Under 1980- och 1990-talen har det
rått omväxlande socialdemokratisk och borgerlig majoritet. Socialdemokraterna förlorade
stort vid kommunvalet 1998 och tappade då sin majoritetsställning. Sedan valet 2002 styrs
Borås av en majoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, det lokala partiet Vägvalet och Miljöpartiet.

Vestmanlands Läns Tidning, Västerås
Vestmanlands Läns Tidning centrala spridningsområde, den så kallade A-regionen, är
kommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Vestmanlands Läns Tidning har
under hela den undersökta perioden varit helt dominerande i länet med ställning som monopoltidning på utgivningsorten Västerås och i Hallstahammar och Surahammar. Tidningen
lästes på 70-talet av fyra av fem hushåll i Västerås. Hushållstäckningen är fortsatt hög och
var 64 procent år 2002.36 Den socialdemokratiska andratidningen Västmanlands Folkblad
hade en avsevärt lägre täckning och tvingades att upphöra som dagstidning år 1959. På
36

Konkurrens och samarbete inom medierna (2003: 351)
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1960-talet försökte tidningen ta upp konkurrensen med Sala Allehanda men fick ge upp
striden om att bli förstatidning i Sala (Sundin 1996:81– 82). År 1970 förvärvade familjen
Pers Bärgslagsbladet i Köping med avläggaren Arboga Tidning och år 1981 köptes ytterligare tre lokaltidningar i Västmanland, Avesta Tidning, Fagersta-Posten och Sala Allehanda.
Dessutom köptes år 1988 två tidningar i Västergötland, Elfsborgs Läns Allehanda och
Trollhättans Tidning. År 1995 sammanfördes utgivningen av Bärgslagsbladet, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten och Avesta Tidning i ett bolag, Ingress Media AB.
Från 1948 till 1972 verkade Anders Yngve Pers som huvudredaktör och ansvarig utgivare. Han efterträddes av sin son Anders Harald Pers. År 1948 hade Vestmanlands Läns
Tidning tio redaktionella medarbetare på huvudredaktionen och två lokalredaktörer (Sundin
1996: 85). Mot slutet av 1950-talet inrättade tidningen sin första centralredaktion varifrån
det redaktionella arbetet leddes. Tidningen gick över till offsettryck 1977 och hade vid den
tidpunkten ett 80-tal redaktionella medarbetare (Innersidan 1981: 7). År 1943 fanns bara en
lokalredaktion utanför huvudredaktionen i Västerås, den i Hallstahammar som startats
1940 (Innersidan 1981: 15). Fyrtio år senare, år 1980 hade tidningen nio lokalredaktioner
och år 2005 har alla utom den i Hallstahammar avvecklats. Tidningen fick sin första sportredaktör år 1949, anmärkningsvärt sent, kommenterar Staffan Sundin, forskare i ekonomisk
historia, och senast av de sex större landsortstidningar han har undersökt (Sundin 1996: 86).
Vestmanlands Läns Tidning anställde sin första fotograf i början av 1940-talet och startade
en egen fotoavdelning år 1957. År 1980 hade man sex heltidsanställda fotografer (Innersidan 1981: 107-109). Tidningen har en utpräglat lokal karaktär med dominans för utgivningsorten. Från 1950 dominerar lokalnyheter det redaktionella materialet med en ganska
stabil andel på runt 60 procent (Innersidan 1981: 122 – 143). Vestmanlands Läns Tidning
hade under 1940- och 1950-talen en folkbildande profil med populärvetenskapliga artiklar
men även mycket kyrkligt material.
År 2004 hade Västerås kommun 130 000 invånare med en stark koncentration till
centralorten. Västerås är starkt beroende av en stor arbetsgivare, ABB. Det ger Västerås karaktären av ”bruksort”. De största arbetsgivarna var år 2002 Västerås kommun med runt 8
700 anställda. ABB-koncernen med 6 000 anställda, landstinget med bland annat centrallasarettet sysselsatte 5 200 personer. Bombardier transportation, som producerar driv- och
kontrollutrustningar till tåg, sysselsatte 1 100 och Ica handlarnas AB runt 1 000 personer.
Vid samma tidpunkt var knappt 14 procent utlandsfödda. Finländarna var den klart största
gruppen med drygt 2 500 personer. Andra större grupper var efter storlek medborgare i
Iran, Norge, Jugoslavien, Turkiet, Italien och Chile. En stor del av de utlandsfödda fanns i
bostadsområdena Vallby och Råby. I Vallbyområdet fanns och finns fortfarande en stor
syriansk grupp. (Bäck & Soininen 1998:26). Under hela undersökningsperioden har komFrämmande sidor
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munen haft socialdemokratiskt styre fram till valet 1991 då det blev borgerlig majoritet. Vid
valet 2002 återtog socialdemokraterna makten i kommunen med stöd från vänsterpartiet.
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Del 2. På insidan
Föregående del inriktade sig på att ge en teoretisk och tidningshistorisk bakgrund till analyserna av det empiriska materialet vilka tar sin början i den här delen. Kapitel sex inleds med
en resumé av svensk invandringspolitik som den såg ut årtiondena före andra världskriget.
Utifrån mitt material tecknar jag därefter en översiktsbild av tidningarnas innehåll under åtta nedslagsår. Innehållet från huvudmaterialet kompletteras här med materialet från
pilotstudien och det material som insamlats under de tre första veckorna i mars år 2005 från
de fyra tidningarna Arbetarbladet, Borås Tidning, Vestmanlands Läns Tidning och Dagens
Nyheter. Avsikten är att med korta artikelexempel ge en tidskontext till nedslagsårens journalistik och att teckna huvuddragen i periodens migrationspolitik. Tidsbilderna hämtas ur
tidningarnas rapportering under nedslagsveckorna men kompletteras i vissa fall med uppgifter utanför materialet vilka har betydelse för de fortsatta analyserna. Denna sammanfattning
leder över till kapitel sju och den kvantitativa delen av min studie. Syftet med den är att visa
på generella mönster i materialet och hur dessa har förändrats över tid.
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6. Främling under press
Utvecklingen av Sveriges ekonomi är en viktig förklaringsfaktor för att förstå förändringarna
i invandringen till Sverige (Lundh & Ohlsson 1994). Efter andra världskrigets slut expanderade tillväxten i industrin och välfärdsstaten byggdes upp. Sverige hade en intakt produktionsapparat och en stor marknad att exportera till under återuppbyggnaden av ett krigshärjat Europa. Under andra hälften av 1940-talet var flera grundläggande sociala reformer
genomförda, som allmänt barnbidrag, bostadsbidrag, arbetslöshetsförsäkring, allmän folkpension. Två viktiga reformer återstod, allmän sjukförsäkring som infördes år 1955 och
beslutet om ATP (Allmän tilläggspension) vilket togs år 1959. Framtidstron blev hegemonisk, skriver författarna till Det sociala landskapet (1996: 37) och avser med det en allmän
tillförsikt och tilltro till att välståndet skulle växa och allt skulle bli bättre. Oljekrisen år
1974 brukar anges som slut för den perioden (Ahrne, Roman & Franzén 1996: 33; Lundh
& Ohlsson 1994: 62, 134). Efter det avtog ekonomin till år 1982, då den åter vände till en
högkonjunktur. En ny ekonomisk kris tog sin början vid 1990-talets första år, vilka präglades av hög arbetslöshet och ökande sociala kostnader (Ahrne, Roman & Franzén 1996: 33;
Lundh & Ohlsson 1994: 135).
Historikern Lars Olsson pekar på den stora betydelse som invandringen hade för att
bygga upp välfärdssverige. Han knyter arbetskraftsimporten till förändringar i själva arbetets organisation som ägt rum under efterkrigstidens första årtionden, exempelvis ökad arbetsdelning, fler anställda vid löpandebandsarbeten och andra rutinbetonade arbeten. ”De
importerade arbetarna bidrog i en omfattning och på ett sätt till det svenska folkhemsbygget
som inte har uppskattats efter förtjänst” skriver han (Olsson 2003: 21). Enligt Lars Olsson
skedde övergången från flyktingpolitik till arbetskraftsimport och inte tvärtom som Lund
och Ohlsson hävdar (Olsson 2003: 18).
Flyktingpolitiken kopplades alltmer till arbetsmarknadspolitiken där de svenska myndigheternas uppfattning var att i princip alla flyktingar skulle sättas i arbete. Lars Olsson ger
ett tydligt exempel på hur nära det bandet var. I samarbete med länsarbetsnämnderna, utlänningskommissionen37 och civilförsvarsstyrelsen tog Arbetsmarknadskommissionen fram
ett program för att placera polska kvinnor, som just befriats från koncentrationslägret Ravensbrück, i arbete på sydsvenska bet- och potatisfält.

37

Statens utlänningskommission bildades den 1 juli 1944 som resultatet av en sammanslagning av Socialstyrelsens utlänningsbyrå med Utrikesdepartementets expedition för utländska passärenden. Den nyinrättade myndigheten kom till för att koncentrera utlänningsärendena och få ökad kontroll. Dittills hade viseringar och passärenden skötts av utrikesdepartementet och omhändertagandet av Kungliga socialstyrelsen medan personkontroll och
registrering hade skötts av lokala myndigheter (Hallberg 2001: 29-30).
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”Baltiska flyktingar och polska kvinnor som överlevt Ravensbrück bidrog såväl till sin
egen försörjning som det svenska folkhushållet”, kommenterar Olsson (2003: 17). Han
sammanfattar flyktinginvandringen under andra världskriget som ”av central betydelse för
efterkrigstidens arbetsmarknadspolitik” (Olsson 2003: 21).
Från slutet av 1970-talet började det bli svårare för invandrade människor att komma
in på arbetsmarknaden. Denna tendens blev allt tydligare under 1980-talet. Detta trots att de
som kom till Sverige på 1980-talet var klart bättre utbildade än tidigare invandrade och att
den genomsnittliga utbildningen var minst lika hög som för den infödda befolkningens (Ekberg 2003: 30). Svårigheterna förstärktes ytterligare under 1990-talets lågkonjunktur och
nationalekonomen Jan Ekberg beskriver det aktuella sysselsättningsläget som ”katastrofalt
dåligt särskilt för utomeuropeiska grupper” (Ekberg 2003: 31). Han visar att fram till omkring 1980 fick den infödda svenskbefolkningen genom den offentliga sektorn ekonomiska
tillskott på grund av invandringen.
Den positiva inkomsteffekten kulminerade någon gång i början av 1970-talet därefter
började den minska i takt med att sysselsättningsläget för invandrare försämrades. Från
och med mitten/slutet förelåg ett neutralläge och under 1990-talet växte den årliga negativa inkomsteffekten med ytterligare försämringar i invandrarnas sysselsättningsläge (Ekberg 2003: 32).
Lågkonjunkturen utgjorde också grogrund för bildandet av det högerpopulistiska partiet Ny
demokrati år 1991 (Rydgren 2005).

Invandringspolitik i backspegeln
Med det andra världskriget ändrades inriktningen av svensk invandringspolitik. Från att ha
fört en mycket restriktiv politik tog Sverige i samband med krigsslutet emot ett stort antal
flyktingar. Innan jag sammanfattar några karaktärsdrag i de undersökta tidningarnas rapportering om invandring vill jag ge en bakgrund till kursändringen och vilken betydelse den
har fått för utformningen av migrationspolitiken som vi känner den i dag. Under årtiondena
före första världskriget rådde en liberal inställning till invandring. Från 1860 fram till krigsutbrottet 1914 behövde en utlänning inte pass, visum eller tillstånd för att få arbeta och bosätta sig här (Hammar 1964: 7, Lundh & Ohlsson 1994: 12). Under drygt femtio år ägde ett
fritt folkutbyte rum. Under den perioden emigrerade ett stort antal svenskar till USA. I jämförelse med emigranterna var den lilla gruppen utländska immigranter obetydlig (se figur 1).
Sverige fick sin första utvisningslag kort tid före första världskriget. Syftet var enligt
Tomas Hammar, statsvetare och migrationsforskare, i första hand inte att stoppa eller begränsa invandringen utan att ha kontroll över utlänningarna i landet. Det första världskriget
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satte stopp för de fria befolkningsrörelserna. Under åren 1917 – 1918 infördes en sträng
utlänningskontroll i Sverige, Norge och Danmark. Pass krävdes av alla resande, dessutom
krävdes särskilt inresetillstånd och alla utlänningar underkastades fortlöpande kontroll
(Hammar 1964: 9). Kontrollen över utlänningar som ville bostätta sig och söka arbete
byggdes ut. Invandringskontrollen motiverades allt oftare med att blandning av olika, sinsemellan svårförenliga raser borde undvikas. I den första utlänningslagen, som kom år 1927,
var skyddet av landets egna arbetare viktigast, men också skyddet av landets ”enhetliga ras”
(Lindberg 1973: 37). Andra världskriget gjorde det svårare att i den offentliga debatten öppet använda rasargumentet. ”Den hemska sanningen om rasförföljelserna i koncentrationsläger och gaskamrar brände tills vidare bort rasföreställningarna ur immigrationsdebatten”,
skriver Tomas Hammar (1964: 11).
Rastänkandet fanns ändå kvar i mitt undersökningsmaterial från nedslagsåret 1945.
Som i den här artikeln med rubriken:
Folkblandningen i Dalarna
(VLT 1945 03 02)

Texten är ett referat av en doktorsavhandling som handlar om dalfolkets härstamning.
Upphovsmannen, antropologen Bertil Lundman i Uppsala, hade gjort ett tjogtal forskningsresor under åren 1932 – 1938 och undersökt ”folkmaterialet”.
Från Norge har kommit en folktyp som starkt påminner om trönderna, och i senare tid
har inkommit tattare, som också satt sina spår bland befolkningen ifråga om färg på hår
och ögon. En enda folktyp synes vara inhemsk fastän gemensam med Norge, det är
den s.k. Tydalsrasen, mörklätt, småvuxen, bredansiktad och egentligen rätt ful.

Avhandlingen har sitt givna värde skriver referenten Carl Larsson i By.
Det för lekmannen värdefullaste är de hundratals fotografierna av folktyper från olika
håll. Typparaden börjar med vederhäftiga och ”ariska” bergmansättlingar från de södra
socknarna och fortsätter upp genom bygderna och visare de olika rasblandningarna
och förhärskande typerna genom landskapet. […] Porträttsamlingen avslutas med några stickprov på typer av studerat och ”bildat” folk från Västmanland och Dalarna […].

Flyktingarna som kom till Sverige betraktades som en arbetskraftsreserv. Efter andra världskriget rådde det brist på arbetskraft i stället för på arbetstillfällen (Hammar 1964: 11; Lundh
& Ohlsson 1994: 67). Sverige blev för första gången ett invandringsland med en betydande
immigration (figur 1). Hammar noterar också att den svenska invandringspolitiken i anmärkningsvärt hög grad utvecklats parallellt med den utländska. ”Den svenska immigrationspolitiken är en del av ett internationellt sammanhang” (1964: 11). Det andra världskrigets väldiga folkförflyttningar skapade helt nya problemställningar. Detta hade skett i god
överensstämmelse med utvecklingen i andra länder, påpekar Hammar (1964: 8).
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Under några årtionden före första världskriget behövde, som tidigare nämnts, resenärer inte ha pass eller inresetillstånd i större delen av Europa, med undantag främst för Ryssland. I samband med depressionen i början på 30-talet införde flera länder restriktioner mot
invandring med motiveringen att den inhemska arbetsmarknaden behövde skyddas. Såväl
USA som de europeiska länderna skärpte sin invandringspolitik. Den svenska lagstiftning
som 1927 antagits för fem år förlängdes år 1932 och därefter i ytterligare fem år till 1937.
Politiska och judiska flyktingar som efter Hitlers maktövertagande sökte sin tillflykt utanför
Tyskland mötte i alla länder stränga invandringsbestämmelser som under 20-talet skapats
till skydd för bland annat arbetsmarknad och rasrenhet.
När det gäller inställningen till flyktingar från Hitlers tredje rike beskriver Tomas
Hammar Sverige som ”snålt avvisande och föga gästfritt” (Hammar 1964: 5). Liknande
skildring ger historikern Hans Lindberg som konstaterar att Sveriges inställning till invandring var ytterst negativ och anger sex anledningar: allmän främlingsovilja, föreställningar om
värdet av en ren ras, antisemitism, nationalism, rädsla för utländsk konkurrens och omsorg
om den svenska arbetsmarknaden. Dessa var de ramar, inom vilka den svenska invandringspolitiken utformades (Lindberg 1973: 37 f). År 1937 antogs en ny utlänningslag vilken
kom att utgöra grund för flyktingpolitiken under andra världskriget. Flyktingsituationen i
omvärlden påverkade lagstiftningen samtidigt som syftet var att få en ökad kontroll över
invandringen mot bakgrund av farhågorna av en stor flyktinginvandring (Lindberg 1973:
71-73).
Figur 1. Invandring till Sverige 1875 – 2003 och utvandring från Sverige 1851 – 2003. Källa SCB.
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1945 – Kriget och flyktingarna
Det är således, efter 1945 som den moderna svenska invandringspolitiken tar form. När
invandringen tog fart efter andra världskriget omfattades den inte av tydliga politiska mål. I
praktiken drevs en assimilationspolitik även om den inte uttrycktes som officiellt statligt mål.
Uppfattningen var att de som kommit till Sverige skulle bli svenskar så snart som möjligt.
Det statliga stödet till flyktingarna i Sverige var i första hand utformat som ett indirekt stöd.
I juni 1939 bildades Nämnden för statens flyktinghjälp vars verksamhet i oktober 1941 fördes över till den nyinrättade Statens flyktingnämnd (Hallberg 2001: 148). Nämnden var en
central myndighet som hade till uppgift att ge statsbidrag till olika flyktingkommittéer, som i
sin tur gav understöd till enskilda flyktingar.38 Nämnden upphörde år 1950. I sin genomgång av det svenska flyktingmottagandet efter kriget kommenterar Svante Hansson bristen
på undersökningar av den svenska flyktingpolitiken efter 1941. ”I själva verket är det tveksamt om man över huvud taget kan tala om en flyktingpolitik annat än som efterhandskonstruktion” skriver han (Hansson 2004: 137) . Varje grupp behandlades för sig där estlandssvenskarna intog en privilegierad ställning, enligt Hansson. De fick snabbt svenskt medborgarskap, med stöd av en informell ”lag om återvändandet”, trots att det var flera hundra år
sedan deras förfäder hade lämnat Sverige (Hansson 2004: 137). Han knyter den förändrade
svenska synen på flykt och flyktingar till den tyska ockupation av Danmark och Norge. Under de första krigsåren gällde restriktionerna för invandringen fortfarande.
Men när kriget kom till Norden, först till Finland genom vinterkrigets utbrott och sedan
till Danmark och Norge den 9 april 1940, visade den allmänna opinionen en solidaritet
med ”brödrafolken” som aldrig hade kommit de tyska och centraleuropeiska judarna till
del (Hansson 2004: 136).
Kriget och dess konsekvenser dominerar självfallet de undersökta tidningarnas rapportering
under nedslaget år 1945. Stort utrymme ges åt två stora konferenser där riktlinjerna för efterkrigstidens politik drogs upp. I februari 1945 möttes USA:s president Franklin D. Roosevelt, Sovjetunionens regeringschef Josef Stalin och Storbritanniens premiärminister Winston
Churchill i Jalta på Krim. I juli samma år hölls konferensen i Potsdam utanför Berlin. Tyskland var då slaget, men kriget mot Japan fortsatte. Roosevelt hade avlidit i april och ersatts
av Harry S. Truman. Churchill hade efter ett valnederlag lämnat över till labourledaren
Clement Attlee.

38

Se även Lindberg (1973: 42-47).
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I inrikesmaterialet är det två teman som dominerar: flyktingarna39 till Sverige och de
många spionerirättegångarna. Man får här hålla i minnet att begreppet flykting associerades
med personer som kom från andra europeiska länder. Någon utomeuropeisk invandring
fanns knappt vid den här tidpunkten. Tre händelser ges särskilt stort utrymme, rättegången
mot utlänningskommissionens chef Robert Paulson, mordet på en svensk begånget av en
norsk flykting på ett tåg och transporten av internerade civila i Tyskland med fartyget
Drottningholm för utväxling mot krigsfångar.40 Trots pappersransonering (se kapitel 5) satsar inte bara Dagens Nyheter utan även de tre landsortstidningarna betydande resurser på
att bevaka dessa händelser utförligt i text och bild. Ankomsten av utväxlingsfartyget Drottningholm till Göteborg blir något av en mediehändelse och ger anledning att i tidningsspalterna framställa Sverige i en gynnsam dager. Ett halvår tidigare, i oktober 1943, hade omkring 7 000 danska judar kommit till Sverige. En räddningsaktion som enligt Svante Hansson gav Sverige ”högst behövlig internationell goodwill” (Hansson 2004: 40). Han anser
också att omvärldens positiva reaktion på att flyktingar de från nordiska länderna togs emot
påverkade utformningen av den svenska politiken vid krigets slutskede, och avser då de diplomatiska ansträngningarna i Budapest, Bernadotteexpeditionen, och överföringen av
överlevande från koncentrationsläger till Sverige omedelbart efter krigsslutet (Hansson 2004:
154). Den omfattande rapporteringen om Drottningholm och dess passagerare kan ses som
ett led i denna goodwillkampanj. Den här TT-texten återfinns i både Arbetarbladet och i
Dagens Nyheter.
Turkar på rundtur i Göteborg
Engelsmän och turkar bjödos på rundtur i staden
På tisdagseftermiddagen [sic] bjöd Göteborgs stad de engelsmän och turkar, som under utväxlingen av civilinternerade i Tyskland anlänt till Göteborg och som saknade alla
legitimationspapper, på sightseeing i Göteborg. Spårvägsstyrelsen hade ställt sju bensindrivna bussar till förfogande och med dessa fingo icke mindre än 280 personer göra
en rundresa till sevärda platser i staden. Man besökte olika bostadsområden och pensionärshem, solgårdar och småstugor samt offentliga byggnader.
(Arb. bl. 1945 15 mars)

Det är ett välmående välståndssverige som målas upp bland ”pensionärshem, solgårdar och
småstugor”. I en tid av bensinransonering bidrar spårvägsstyrelsen med ”sju bensindrivna
bussar” och Göteborg vill visa upp det bästa man har att erbjuda.

39

Flyktingbegreppet var under och åren efter andra världskriget diffust och kunde innefatta skilda grupper, som
nazistsympatisörer, politiska och judiska flyktingar. Först i samband med att utlänningslagen från 1954 trädde i
kraft skilde man på olika slags flyktingar (Songur 2002: 101). Avsikten var bland annat att kunna ”avlägsna
personer som […] inte var önskvärda” (SOU:1982:49, s. 43).

40

Fartyget Drottningholm användes vid flera utväxlingar. Journalistikforskaren Kristina Lundgren återger hur
journalisterna Maud Adlercreutz vid Aftonbladet och Astrid Ljungström (Attis) vid Svenska Dagbladet skildrade
en liknande utväxling av krigsfångar år 1943 (Lundgren 2002: 314 ff).
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det är också då som ett stort antal människor flyr till Sverige. Bla

Sverige var många flyktingar från de baltiska länderna och Tyskl

i stor utsträckning förlita sig till sin egen förmåga, stöd från släkt

I landsortstidningarnas
rapportering är spelade
det flyktingfrågan
centrum, både
frivilligorganisationer
en stor som
roll står
för iflyktingmottagande
på ett nationellt som lokalt plan. I början av 1945 gick kriget i Europa in i sin slutfas och

pel syns i annonsen nedan hämtad från Borås Tidning: Hjälpak

det är också då som ett stort antal människor flyr till Sverige. Bland de som sökte sig till

regional angelägenhet som landsortstidningarna aktivt medverkad

Sverige var många flyktingar från de baltiska länderna och Tyskland. De nyanlända fick
i stor utsträckning förlita sig till sin egen förmåga, stöd från släktingar och vänner. Även

Tag emot en liten norsk gäst i Ditt hem!
De som önska taga emot ett eller flera norska barn som gäste
pel syns i annonsen nedan
hämtad från
Borås Tidning:
också för
en Rädda
vänligheten
anmäla
detta tillHjälpaktionerna
nedanståendeblev
ombud
predikstolarna
i bygden
angivna
personer:
[…]
regional angelägenhet som
landsortstidningarna
aktivt
medverkade
i.
frivilligorganisationer spelade en stor roll för flyktingmottagandet. Något som till exem-

(Borås Tidning 21 juli 1945)

Tag emot en liten norsk gäst i Ditt hem!
Under
krigsåren
Sverige
emot
cirka torde
200 omedelbart
000 flyktingar.
Vid
De som önska
taga emot
ett eller tog
flera norska
barn
som gäster,
hava
vänligheten anmäla detta till nedanstående ombud för Rädda Barnen eller andra från
fanns
detangivna
i Sverige
över […]
30 000 personer från de baltiska staterna o
predikstolarna
i bygden
personer:
(Borås Tidning 21 juli 1945)

övriga nordiska länderna. En stor del av dessa var finska barn som

Under krigsåren tog Sverige emot cirka 200 000 flyktingar. Vid andra världskrigets slut

Man beräknar att 65 000 – 70 000 så kallade Finlandsbarn kom

fanns det i Sverige över 30 000 personer från de baltiska staterna och över 100 000 från de

under kriget.
I landet
hjälpkommittéer
(se ovan)
övriga nordiska länderna.
En stor del
av dessabildades
var finskaflera
barn som
evakuerats från Finland.

som

en regional
angelägenhet
med
tidningarna
Man beräknar attHjälpen
65 000 – blev
70 000också
så kallade
Finlandsbarn
kom till Sverige
på det
sättet

so

under kriget. I landet
bildades flera Läns
hjälpkommittéer
(se ovan) som
gav bistånd
barnen.
Vestmanlands
Tidning vädjade
om gåvor
fråntill
läsarna:
Hjälpen blev också en regional angelägenhet med tidningarna som aktiva medverkande.
Vestmanlands Läns Tidning
vädjade
om gåvor
från
läsarna: åt finska barnen
Pengar
behövs
för
hjälpen

1 500 finska barn kvar i Västmanland, länskommittén vädjar

Pengar behövs för Kommitterade
hjälpen åt finska för
barnen
Västmanlandshjälpen för finska barn hade i
1 500 finska barn kvar i Västmanland, länskommittén vädjar om bistånd
på
slottet
under
landshävdning
Conrad Jonssons ordförandes
Kommitterade för Västmanlandshjälpen för finska barn hade i går afton sammanträde
des,
att
kassan
nu
är
tömd
men
att
hjälpbehovet
fortfarande är
på slottet under landshävdning Conrad Jonssons ordförandeskap.
Därvid konstaterades, att kassan nu är
tömd
men att
är stort
trängande.och
Det att pen
står
klart,
atthjälpbehovet
en fortsattfortfarande
hjälpaktion
är och
nödvändig
står klart, att en fortsatt
att pengar
måste anskaffas
för
dettahjälpaktion
ändamålärpånödvändig
de olika och
vägar,
som kunna
stå till buds.
detta ändamål på de(VLT
olika 3
vägar,
som
kunna
stå
till
buds.
mars 1945)
(VLT 3 mars 1945)

1. Mera
pengar
behövas
till finska
barnhemmet
Bild 1. Mera pengar Bild
behövas
till finska
barnhemmet
i Svedvi.
VLT 9 mars
1945.
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De flesta nordbor återvände till sina hemländer under sommaren 1945. I en del artiklar vädras farhågor med att alltfler flyktingar söker sig till Sverige. Man vill inte få hit några quislingar41 och antityska stämningar vädras i spalterna. Arbetarbladet skriver exempelvis om
regeringens åtgärder ”med tanke på en ansvällning av flyktingströmmen under krigets slutskede.” Sverige kommer inte att ”bereda en fristad åt personer, som utmanat den civiliserade
världens samvete”. Flyktingarna uppges skapa påfrestningar på det svenska transportsystemet. Däremot skrivs inget om att de skulle innebära någon ekonomisk belastning för samhället, ett tema som skulle blir vanligt under 1980-talets flyktingrapportering.
Järnvägarna äro alltjämt hårt ansträngda av flykting- och krigsfångetransporter, och det
ser ut att bli så även i fortsättningen.
(BT 20 juli 1945)

I notiserna om brott som flyktingar är inblandade i, exempelvis stöld och fylleri, skönjs en
oro över det stora antalet flyktingar. Man kan ana den bakomliggande frågan – kan man
lita på dem? I juli 1945 greps tre unga estländare för att ha rånat Svenska Handelsbankens
kontor i Tärnsjö, inte långt från Sala. Under vapenhot kom de över bankens kassa på mellan
25 000 och 30 000 kronor. Det ger anledning för Borås Tidning att ta upp brottsligheten
bland flyktingarna.
Rätt många kriminella gäster här
Ett apropå till kuppen i Tärnsjö
Relativt talrika fängelsestraff
Hur sköter sig alla de tiotusentals utlänningar, som under senare år kommit till Sverige
för att stanna här längre eller kortare tid, ur polisiär eller fångvårdssynpunkt?
(BT 21 juli 1945)

Reportern har vänt sig till E. Wijkmark i Fångvårdsstyrelsen för att få ”besked i saken”.
Ett hastigt överslag rörande utlänningarna och kriminaliteten ger det intrycket, säger
han, att det inte är så få utlänningar, som på ett eller annat sätt kommit i klammeri med
våra rättsvårdande myndigheter, i första hand polisen.

Även om det är fråga om ”en tämligen utbredd kriminalitet” vill tidningen tona ned faran.
De allra flesta sköter sig bra. Visserligen uppges en del ha ”rent kriminella anlag” men skribenten pekar också på de svåra påfrestningar som många utsatts för och som fört med sig
att de ”fått sin känsla för lag och ordning avtrubbad”.
I tidningstexterna ges också uttryck för en annan hållning, präglad av humanism och
förståelse. Vestmanlands Läns Tidning engagerade sig tidigt och tydligt för balternas sak. En
bakgrund är de många balter, framför allt letter, som fanns i tidningens spridningsområde
(se kapitel 5), men också tidningens politiskt liberala hållning. I flera ledare under nedslags41

Beteckning med namn efter den norska nazisten Vidkun Quisling som i september 1945 dömdes till döden för
landsförräderi.
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veckorna för tidningen fram krav om att flyktingarna ska få rätt att stanna i Sverige. Den 4
januari 1945 ägnas en ledare med rubriken ”Otrevliga symptom” åt ”problemet med de
baltiska flyktingarna”, det vill säga det som ganska precis ett år senare skulle kulminera i
baltutlämningen i januari 1946.42 Tidningen vänder sig starkt mot det ryska kravet att balterna ska sändas till sina gamla hemländer och menar att humaniteten reser krav på att de
”skola ha rätt att stanna under vårt skydd”. Den 5 mars står den här huvudledaren att läsa,
försedd med rubriken ”Balterna”.
Hit kom särskilt i höstas en väldig ström flyende från dessa av Sovjet nu för andra
gången ockuperade länder. De togos emot som andra flyktingar, vi sökte ordna för
dem så drägligt som förhållandena medgåvo. Det ryktades rätt snart att Moskva betraktade denna flykt till Sverige med missnöje och ansåg att Sverige borde sända tillbaka resenärerna utan vidare parlamenterande, de voro nu ryska medborgare och
hade bara att lyda Moskvas order. […] Men det kan inte hindra oss svenskar att lika
bestämt hålla fast vid att dessa främlingar skola ha det skydd som god tradition bjuder
oss att ge anständigt folk som kommer hit för att rädda sin frihet och sitt liv.
(VLT 5 mars 1945)

Samma dag har tidningen en stort uppslagen nyhet på första sidan:
Flyginspektör hjälpte spion
Lämnade ut uppgifter om flyktingar
Byråinspektör i utlänningskommissionen åtalas

Den ger upphov till ett ledarstick:
Man skäms
då det uppenbaras att en tjänsteman, som på nationens vägnar anförtrotts uppdraget
att ta emot hit undan förtryckarna flyende norrmän gjort sig skyldig till nedrigheten att
utlämna flyktingarnas namn till en simpel angivare.
(VLT 4 januari 1945)

Den byrådirektör som nämns är Robert Paulson och rättegången mot honom och konsekvenserna av hans agerande följs utförligt i de fyra tidningarna.43 Mot bakgrund av Paulsonaffären tillsattes den 12 januari 1945 en statlig kommission under tidigare utrikesminister Richard Sandlers ledning, vilken skulle undersöka myndigheternas sätt att behandla flyktingar .

42

Utlämningen den 25 januari 1946 av 146 baltiska soldater till Sovjetunionen. Enligt författaren Per-Olov Enquist hade Anders Yngve Pers, chefredaktör för Vestmanlands Läns Tidning, i november 1945 fått uppgifter om
den förestående utlämningen. Så hade också folkpartistiska Svenska Morgonbladet som, enligt Enquist, skulle ha
publicerat nyheten den 17 november, men dragit den tillbaka efter påtryckningar av ÖB. Vestmanlands Läns
Tidning publicerade uppgifterna den 19 november 1945 (Enquist 1968: 144f).

43

Per-Olov Enquist tecknar i boken Legionärerna (1968) en kort bakgrund till Robert Paulson och hur han
genom sin centrala ställning avgjorde tusentals flyktingärenden under kriget.
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I samband med uppdagandet nyligen att en svensk medborgare bedrivit en omfattande
olovlig underrättelseverksamhet, närmast riktad mot flyktingar här i landet, framkom
jämväl, att e.o. byråinspektören i statens utlänningskommission R. Paulson sedan 1942
tillhandahållit denne sådana uppgifter om dessa flyktingar, till vilka Paulson på grund av
sin tjänsteställning hade tillgång. I den allmänna diskussion som föranletts därav har gjorts
gällande att Paulson haft en politiska inställning som gjort honom ovänligt sinnad mot
stora grupper flyktingar samt att detta borde har varit känt av dem, vilka ägt möjlighet att
följa Paulsons verksamhet i tjänsten (SOU 1946:36, s. 7)
Den så kallade Sandlerkommissionen, som i tidningsmaterialet ibland benämns Paulsonkommissionen, överlämnade 1946 sitt Betänkande angående flyktingars behandling (SOU
1946:36). Fallet Paulson gås igenom av kommissionen men utredningens huvudsyfte var att
utvärdera den svenska flyktingpolitiken i allmänhet. Svante Hansson beskriver Robert Paulson som ökänd och att han var ”en av de få nazister som faktiskt straffades för sina ogärningar” (Hansson 2004: 131).
Flyktingfrågorna och svenska myndigheters inställning och agerande tas det här året
ofta upp på ledarsidorna, med undantag från högertidningen Borås Tidning. I Borås fanns
en stor grupp judiska flyktingar (se kapitel 5) framför allt från Polen. Även om Sverige styrdes av en samlingsregering (till den 31 juli 1945) fanns det politiska skiljaktigheter om flyktingpolitiken. Historikern Lars Olsson redovisar hur två riksdagsmän från högern, den ena
riksdagens vice talman, år 1944 ville dra igång en flyktingdebatt i riksdagen, vilken utgick
just från polska flyktingar i Västsverige.
Interpellanten Karl Magnusson tog upp den bristande arbetsviljan hos flyktingarna
och att han märkt ”ett långt gående ockrande på det svenska samhällets välvilja” (Olsson
1995: 136). Den dåvarande socialdemokratiska socialminstistern, Gustav Möller, gick i svaromål. Nu blev det ingen debatt, men övriga ledamöter ur högerpartiet tog heller inte avstånd från Magnussons synpunkter. Olsson sammanfattar:
Herr Magnussons framställning handlade också om människosynen i olika politiska läger,
även om socialministern, bunden av samlingsregeringens bordläggning av sådana frågor,
inte sade något om det (Olsson 1995: 143).
I övriga tidningar uttrycks många gånger kritik mot flyktingpolitiken, i vilken myndigheterna anklagas för bristande humanism. Trots att statsministern i samlingsregeringen är socialdemokraten Per Albin Hansson hindrar det inte Arbetarbladet från att instämma i den kritiska kören.
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Det gör ett beklämmande intryck att läsa de många historierna om hur antinazistiska
flyktingar behandlats av svenska myndigheter. Om det är sannt [sic] att vår flyktingspolitik i stort sett varit tämligen liberal och human – och det vill man ju helst tro – så är det
i alla fall uppenbart att undantagen från den goda regeln varit allt för många. Den s. k.
”paulsonkommissionen” har sannerligen ett rikt material att arbeta med.
Nära på dagligen ges nya bidrag till den tragiska historien om våra flyktingmyndigheters oförmåga att låta mänskliga hänsyn komma till sin rätt, så snart det gällt personer som ådragit sig misstanken att företräda en klart antinazistisk åskådning. Det förefaller som om Gestapo, eller i varje fall gestapodirigerade intressen, haft långt mera att
säga till om här i landet, än man tidigare trott sig ha anledning misstänka.
(Arb. bl. 5 mars 1945)

Flera artiklar handlar om hur uppgifter om utlänningar i Sverige lämnats ut ”till främmande
makt”. Ett axplock bland rubrikerna i Borås Tidning får tjäna som exempel:
Malmötysk häktad för spioneri
Finskan fick spionstraffet ändrat till villkorligt
Tysk påstår sig tvingad bli spion
Svensk läcka stoppade dansk patriottrafik

En fråga som diskuteras det här året är befolkningstillväxten. Den 5 januari konstaterar
Vestmanlands Läns Tidning att landets folkmängd är i stigande och ser det som ett uttryck
för ”nationens stegrade livsvilja”. Till den goda utvecklingen i Västmanland har förutom
ökade födelsetal också den ökade inflyttningen bidragit ”varjämte flyktinginslaget starkt
ökats under året”.
I takt med att det kom fler flyktingar blev den restriktiva arbetsmarknadspolitiken
alltmer ohållbar. Flyktingar och överlevande betraktades som arbetskraftsreserv både i jordbruket och i industrin (Hansson 2004: 277). De ansvariga på Kungliga socialstyrelsen menade att i princip ”alla manliga flyktingar i arbetsför ålder skulle vara tvungna att anta
skogsarbete eller jordbruksarbete, under det att kvinnorna skulle anvisas hushållsarbete”.
Det ansågs nämligen vara ”en av de grundläggande förutsättningarna för att flyktingpolitiken skulle kunna bemästras” att flyktingarna ”i största möjliga utsträckning kunde beredas
arbetsanställningar med vilka de kunna känna sig någorlunda tillfredsställda och därav de
kunde vinna en skälig försörjning” (Olsson 2003: 17). Först efter att ha arbetat i skogen eller
jordbruket under fyra till sex månader skulle män få anta annat arbete. Ett ganska stort antal baltiska män placerades efter avslutad utbildning på jordbruk där deras arbetskraft efterfrågades och där de erbjöds bostäder.
Också i landsortstidningarnas artiklar är den gängse uppfattningen att utlänningarna
ska göra rätt för sig, och att de är en resurs för regionen och det svenska samhället. Så här
skriver exempelvis Vestmanlands Läns Tidning.
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Balterna böra få göra nytta på landsbygden
Inventering av lämpliga bostäder göres
av länsarbetsnämnden
Den brist på arbetskraft som f. n. råder inom jordbruket borde i viss utsträckning kunna
avhjälpas genom att bostäder för balterna ställdes till förfogande i god anslutning till förefintliga arbetsmöjligheter, framhåller länsarbetsnämnden.
(VLT 4 januari 1945)

Det var inte bara av politiska och humanitära skäl som de svenska myndigheterna valde att
inte insistera på repatriering, det vill säga att flyktingarna skulle återvända till sina hemländer. Till dessa kom också arbetsmarknadsmässiga skäl.
[…] den mer eller mindre påtvingade flyktingpolitiken var på väg att övergå i en offensiv
arbetsmarknads- och invandringspolitik. Flyktingar och överlevande från nazistiska arbets- och koncentrationsläger hade visat nya vägar att rekrytera arbetskraft. De utgjorde,
kan man säga, en förmedlingslänk i Sveriges övergång från ett emigrationsland till ett immigrationsland, från ett arbetskraftsexporterande land till ett arbetskraftsimporterande
(Olsson 1995: 165).
Man får ha den bakgrunden aktuell för sig när man läser lokaltidningarnas artiklar om nyanlända flyktingar, där viljan att arbeta hårt, lära sig svenska och anpassa sig betonas. Som i
det här reportaget om nyanlända ester i Vestmanlands Läns Tidning.
Samtal med esterna en lektion i levnadskonst
Flyktingarna vänta, vänta och hoppas. – Svenska språket ett Sesam öppna dig!
(VLT 5 januari 1945)

En ung estnisk man som befinner sig i Kvicksundslägret med maka och sju små barn berättar i artikeln om en dramatisk flykt över havet i ett överfullt fartyg.
Det är ett under att vi hamnat här, och det är inte så svårt för oss att hoppas på och tro
på nya under, ett arbete i vårt nya fosterland.

Trots alla umbäranden och trots att livet i förläggningen är påfrestande andas flyktingarna
förtröstan. De är alla beredda att arbeta hårt, lära sig svenska och inlemmas i svenskt samhällsliv. De utstrålar styrka och handlingskraft. Flera av de intervjuade är högutbildade, men
i artikeln understryks att de är beredda att ”hugga i med rejält jordbruksarbete”.
I undersökningsmaterialet märks inget av tvångsarbetet, de låga lönerna, den många
gånger negativa svenska inställningen, den njugga statliga hållningen, arbetsmarknadshänsynen. Det är andra scenerier som läsarna får möta. Här framträder ett framväxande framgångssverige där alla ska inlemmas och få plats. I mötet med enskilda flyktingar är det införlivandet i den svenska välfärden och tryggheten som står i förgrunden.
Det är de många flyktingarna som dominerar landsortstidningarnas rapportering det
här nedslagsåret. De nyanlända balterna uppmärksammas i Vestmanlands Läns Tidning
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liksom gruppen judiska flyktingar från Polen i Borås Tidning. I Gävle var flyktinginslaget
mindre och i Arbetarbladet märks heller inte flyktingarna lika mycket som i de båda andra
landsortstidningarna (se kapitel 8). De undersökta tidningarna uttrycker en i grunden positiv
inställning till flyktingarna, parad med paternalism och synen att de ska göra rätt för sig.

1955 – Importerad arbetskraft
Under nedslagsveckorna det här året skriver tidningarna om att Nikita Chrustjev blivit Sovjetunionens nya ledare, om det kalla kriget och om hur FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld misslyckats i sina försök att få elva amerikanska flygare som fängslats i Kina frigivna.44 Kort tid därefter rapporteras att kinesiska styrkor invaderat Formosa, nuvarande
Taiwan. Inrikesnyheterna handlar bland annat om oroande låga födelsetal, byggstopp och
om finansminister Per Edvin Skölds maning till ekonomisk återhållsamhet. Regeringen beslutar om folkomröstning om högertrafiken. Svensk atomkraft uppmärksammas och Vestmanlands Läns Tidning toppar ettan den 1 februari med nyheten ”Asea bygger atomkraftverk. Plats: Stenungsund. Pris: 3 öre per kWh. Ragnar Liljeblad: i drift inom 10 år” (jfr
Ekecrantz, Olsson & Widestedt 1995: 44). Torsten Adenby, Snoddas Nordgrens tidigare
manager, anhålls för grov förskingring och Sixten Jernberg vinner Vasaloppet. ”Uppbyggnaden av televisionsverksamheten” dryftas. Handeln vill ha reklam i det nya mediet medan
LO varnar för att ”TV lätt kan medföra intresselöshet och likgiltighet”. Arbetarbladet meddelar att Sandvikenborna kan få ”titta närmare på television” i ett varuhus i staden. Den
”helautomatiska telefontrafiken” från Stockholm öppnas, vilket innebar att ”abonnenterna
kan koppla sina samtal själva till Västerås.” Alltjämt är många varor ransonerade som kaffe,
te och kakao, kött- och fläskvaror, tobaksvaror och matfett. Fortfarande är tidningarna
tunna, landsortstidningarna innehåller 12 – 24 sidor och Dagens Nyheter 26 –38 sidor (se
bilaga 2). Bilder förekommer i begränsad omfattning som konstaterats tidigare.
Åren efter krigsslutet dominerades invandringen av människor som kom för att jobba i
Sverige. År 1950 var antalet utrikes födda 198 000 personer, eller 2,8 procent av befolkningen
Av dem var hälften från de nordiska länderna, av vilka de allra flesta från Finland , därefter från
Estland och Tyskland (Folkräkningen 1955: 73). Bland de utrikes födda dominerade kvinnorna,
med 57 procent av samtliga. Andelen var ännu högre från några länder. Av de som kom från
Finland efter krigsslutet och fram till 1955 var 60 procent kvinnor, från Tyskland 66 procent
och från Norge var andelen nästan 70 procent. Nästan två tredjedelar av dem var ensamstående.
I hög grad var det en invandring av hembiträden, men många fick också jobb inom textiloch beklädnadsindustrin. Under 1950- och 60-talen förvärvsarbetade en högre andel av de in44

För en utförlig analys och diskussion av journalistiken i Sverige år 1955 se Ekecrantz, Olsson & Widestedt
(1995).
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vandrade kvinnorna än de svenska. År 1950 förvärvsarbetade 40 procent av de utlandsfödda
kvinnorna mot 23 procent i hela befolkningen (Folkräkningen 1955: 73). Tio år senare förvärvsarbetade 35 procent av de utländska kvinnorna medan siffran för alla kvinnor var 25 procent (SOU 1967:18, s. 34). Efter 50-talets mitt sjönk andelen kvinnor bland inflyttarna och var
som lägst vid mitten av 60-talet, drygt 40 procent. Sedan dess har andelen kvinnor hållit sig runt
50 procent. Andelen som arbetade inom industri och hantverk var högre bland de utlandsfödda
i jämförelse med svenskfödda. De importerade arbetarna behövdes för att säkra det svenska
välfärdsprojektet. Trots övervikten av kvinnor beskrivs det i de undersökta tidningarna som ett
uteslutande manligt projekt (jfr Kleberg 1999).
Svenska företag hämtade arbetskraft från länder som Finland, Italien och andra sydeuropeiska länder. Bland dessa fanns exempelvis Asea i Västerås och tekoföretag i Borås.
Textilföretagen samarbetade med finska arbetsmarknadsmyndigheter, stod för biljett, bostad och hämtade finskorna på centralen i Borås (Berglund m. fl. 2005: 48). Ett av de viktigaste skälen var att den inhemska arbetskraften inte räckte till för att möta tillväxten i
den svenska industrin. Från krigsslutet fram till oljekrisen 1974 skedde en nästan oavbruten tillväxt av industriproduktionen. Arbetskraften hämtades till en början framför allt
från de övriga nordiska länderna. Denna invandring underlättades av att krav på pass och
arbetstillstånd försvann i och med att den fria nordiska arbetsmarknaden införts under
1954. Bakgrunden var den omfattande finska invandringen till Sverige.
Både i Borås och Västerås fanns en stor andel utlänningar i förhållande till sin befolkning. År 1950 var andelen i Borås 6,3 procent och i Västerås 4,6 procent, att jämföras med
riksgenomsnittet 1,8 procent. Andelen för Stockholm stad var 2,9 procent (Folkräkningen
1955: 83). I en rapport om folkökningen i Västmanlands län skriver Vestmanlands Läns
Tidning att ”antalet immigranter har uppgått till inte mindre än 10 418, vilket är en bland
de högsta länssiffrorna i riket”.
9 000 utlänningar blev svenskar under 1954
Ett rekordmässigt stort antal utlänningar har under 1954 blivit svenska medborgare,
upplyser man i utlänningskommissionen. Svenskt medborgarskap har nämligen beviljats inte mindre än 9 235 personer av utländsk härkomst mot 8 327 år 1953. Som vanligt är det många estländare blad de nya medborgarna, 2 167 st. Talrikast representerade bland dem som fått sina ansökningar om svenskt medborgarskap beviljade är
dock finnarna – 2 282 st. För dem liksom för danskar och norrmän är ju kravet på vistelsetid här numera reducerat till fem år, medan för personer ur flertalet andra nationer
krävs sju års prickfri vistelse i landet.
(VLT 7 februari 1955)
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Inför riksdagens öppnande 1955 tar samma tidning i en ledare upp Aseas fortsatta import
av arbetare från Italien medan industrin i Surahammar vänt sig till Österrike. I ledaren sägs
att var fjärde arbetare vid Asea i Västerås är utlänning och att under de tio år som företagen
i regionen hämtat sin arbetskraft utomlands har erfarenheterna varit goda.
Sanningen är den att utan detta tillskott skulle produktionen inte kunnat hållas uppe
och än mindre visa den stegring, som är grundförutsättning för hela folkets levnadsstandard.
(VLT 10 januari 1955)

På nyhetsplats kan man samma dag läsa:
Asea får 70 italienska yrkesarbetare i sommar
Asea skall i år importera 100 italienska arbetare, huvudsakligen yrkesarbetare, av vilka
ett 70-tal placeras i Västerås och de övriga i Ludvika och eventuellt på ytterligare någon verkstad inom koncernen.
(VLT 10 januari 1955)

Endast ogift arbetskraft eller sådana som kan komma hit ensamma är av intresse, förklarar
direktör Sven Erik Eriksson i artikeln. Orsaken som anges är att det inte finns familjebostäder, däremot finns ”plats i ungkarlsrum”.
Den nya importen av italiensk arbetskraft får ses mot bakgrunden av att en mycket stor
brist på skolade metallarbetare uppstått genom översysselsättningen, fortsätter direktör
Eriksson. […] Vid Asea är bristen mycket kännbar, men får vi denna import till stånd så
är vi ett gott stycke på väg.

Den organiserade arbetskraftsimporten skedde till en tydligt könsuppdelad arbetsmarknad.
Statens arbetsmarknadskommission ville exempelvis ”förorda välrenommerad manlig italiensk arbetskraft” till järn- och metallindustrin medan kvinnlig arbetskraft skulle kunna placeras inom textil- och konfektionsindustrin samt restaurangnäringen (Olsson 2003: 20).
Under 50-talet kom de allra flesta invandrarna från Finland, men ett stort antal rekryteringsresor gjordes också till andra länder, huvudsakligen till Västtyskland, Italien och Österrike. Svenska företag genomförde ibland offensiva värvningskampanjer och svenska myndigheter medverkade aktivt vid rekryteringen av arbetskraft. Italienare, jugoslaver, ungrare
samt sudettyskar från den brittiska ockupationszonen kunde rekryteras inom ramen för
formella avtal som ingicks mellan staterna år 1947. Till och med mottagandet av ungerska
flyktingar efter 1956 underordnades arbetsmarknadsmässiga hänsyn (Olsson 2003: 21).
Arbetsmarknadsstyrelsens medverkan i urvalet av flyktingar i flyktingförläggningarna i Österrike tas upp i den här artikeln:
600 flyktingar från Österrike till Sverige
Över 600 i Österrike boende flyktingar, av vilka många inte har möjlighet att emigrera,
skall få bosätta sig permanent i Sverige […] En svensk delegation under ledning av byråinspektör i arbetsmarknadsstyrelsen fru Agda Rössel, är sedan början av förra månaden i verksamhet i Österrike, där flyktingläger över hela landet besökts.
(BT 15 september 1955)
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Det finska och italienska inslaget i Västerås märks även på andra håll i Vestmanlands Läns
Tidning. Bland familjenotiserna meddelas lysning ”för italienska medborgarna verkstadsarbetare Sranjo Zufic och Ada Sarcinelli, båda från Hallstahammar” (8 mars) och ”för finska
medborgarna metallarbetare Knut Vilhelm Keitle och Eila Annikki Koistinen” (21 mars).
Bland mattipsen finns ”spagetti med riven ost och svampsås” och man kan lära sig italienska
vid Circolo Italo-Svedese. Läsarna får också i en notis veta:
En förening för svenskitalienska gifta eller förlovade par bildades på söndagen i
Västerås vid ett möte på Aroslokalen. Föreningen, till vilken vid grundandet 45 par anslöt sig, fick namnet Svensk-italienska föreningen.
(VLT 21 mars 1955)

Även om benämningen tattare höll på att utgallras i språkbruket finns rester ännu kvar i
tidningsrapporteringen 1955. Så här inleds en brottsnotis i Vestmanlands Läns Tidning.
Tattarkalabalik då polisen kom
Polis som besökte en tattarfamilj i Jularbo på lördagskvällen för att utreda ett fall av
bedrägeri, råkade mitt in i ett slagsmål och fick ta itu med uppgiften att avstyra bråket.
(VLT 11 januari 1955)

Nykterhetsfrågan och trafiksäkerheten är omdebatterade områden i tidningsmaterialet från
1955. Bakgrunden får ses i motbokens avskaffande samma år. En brett anlagd nykterhetskampanj som ska upplysa om alkoholens skadlighet lanseras, vilken inbegriper broschyrer,
film, föredrag, affischer. Det finns en stark oro för det ökade fylleriet och rattfylleriet i synnerhet. Insatser för att få framförallt ”ungdomen från superiet” dras igång.
Den helt dominerande nyheten under nedslagsveckorna i mars är den omfattande spioneriaffär som utgått från de rumänska och tjeckiska ambassaderna i Stockholm. Söndagen
den 13 mars är det den stora huvudnyheten i Borås Tidning och Dagens Nyheter.
Förstasidesrubriken som går över sex spalt i Borås Tidning lyder:
Ny stor spionhärva – nio anhållna
Sex svenskar, tre utlänningar
Stockholm, Göteborg och Karlskoga platser för polisingripanden

Dagens Nyheters rubrik går över hela tidningssidan:
Landsomfattande förrädarliga sprängd av polisen
Nio anhållna för spioneri
Agent hos Nobelkrut avslöjade centraler i Stockholm – Göteborg

Vestmanlands Läns Tidning och Arbetarbladet vilka inte har någon söndagsutgivning får
vänta till måndagen den 14 mars med de stora förstasidesrubrikerna. Vestmanlands Läns
Tidnings ledare sammanfattar och kommenterar situationen så här den 14 mars:
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Den officiella kommunikén tillåter några slutsatser redan på nuvarande stadium. För
det första rör det sig om en ovanligt vittutgrenad affär. […] I den aktuella affären har
som nämnt [sic] tio personer anhållit, hittills, på fyra olika platser i landet. ”Upprullning”
synes knappast vara ett för starkt ord. För det andra är spioneriets art visserligen icke
klart angiven – kommunikén dementerar ”de i dagspressen i rikt mått förekommande,
delvis motstridiga uppgifterna om den brottsliga verksamhetens art och inritning”. Men
samma officiella meddelande anger två konkreta fall: ”flyktingspionage och ”grovt militärt spioneri”. Av dessa anses och är givetvis det senare det allvarligare. Men det förra
är sannerligen inte mindre avskyvärt, även om det skulle vara av mindre direkt betydelse för nationens säkerhet. Blodhundar i spåren på hetsade flyktingar – det är ett lindrigt
straff för den sortens odjur att endast bli hemskickade till husse.

Under den följande veckan skriver tidningarna i stort sett varje dag om spioneriaffärens utveckling. De tre landsortstidningarna använder nästan uteslutande TT-material eller refererar andra tidningar men Borås Tidning har också egen datering på en del av nyheterna.
Skriverierna om spioneriaffären får nedslagsperiodens största utrymme i text och bilder. Det
här är en händelse som tidningarna verkar ha satsat stora resurser på.
I landsortstidningarnas rapportering noteras det här nedslagsåret ”importen” av arbetskraft. Vestmanlands Läns Tidning betonar dess betydelse för traktens utveckling. Men
tidningarna riktar också blicken på de problem som knyts till utlänningarna, i dessa skildringar står finnar och fylleri i förgrunden. Den tidsmässiga närheten till kriget märks i den
omfattande bevakningen av den beskrivna spioneriaffären.

1965 – Den svenska modellen
Flera händelser ger stora rubriker under nedslagsveckorna 1965. Den 3 mars toppas förstasidorna av nyheten att en lavin i Österrike dragit med sig en svensk turistbuss. Rubriken i
Vestmanlands Läns Tidning går över hela förstasidan.
Alp-lavin tog fjorton ungdomars liv
Turistbuss slungades utför femtio meters stup
Katastrof på skollovsresa 6,5 mil söder om Salzburg

Fem dagar senare handlar de stora rubrikerna om att drottning Louise avlidit efter en operation. I utrikesnyheterna står att läsa om de fortsatta striderna i Vietnam. Dagens Nyheter
skriver den 3 mars att amerikanskt och sydvietnamesiskt bombflyg ”företog på tisdagen de
hittills största anfallsoperationerna mot militära mål på nordvietnamesiskt territorium. Men
den händelse som får störst uppmärksamhet är den ryske kosmonauten Alexej Leonovs
rymdpromenad. Förstasidesnyheterna den 19 mars är den spektakulära händelsen som det
ännu inte råder enighet om hur den ska benämnas. ”Ryss simmade i rymden” är Arbetarbladets rubrik medan Dagens Nyheter toppar med ”‘Grodmannen‘ vågade livet i drama
inför TV-miljoner”. Rymdexperimentet är givetvis sensationellt, men en lika stor tilldragelse
är det faktum att hela evenemanget har bevittnats av tittare i Sverige och i övriga Europa.
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TV-mediet har på allvar slagit igenom i såväl människors vardag som i tidningarnas spalter.
På ett mer jordnära plan skriver tidningarna om de förvärvsarbetande kvinnorna. Arbetarbladet tar i en artikelserie upp kvinnan i industrin och Vestmanlands Läns Tidning tar
upp den viktiga arbetskraftsreserv som finns i de gifta kvinnorna (jfr Kleberg 1999). För att
locka kvinnorna till industrin behövs barndaghem, skriver tidningen, eller som den manliga
representanten från länsarbetsnämnden uttrycker det:
Vi måste ha klart för oss, att det är lika viktigt att barnen får det varmt och tryggt som
att bilen har det…
(VLT 19 mars 1965)

Bengt Anderbergs ”pornografiantologier” Kärlek I och Kärlek II undgår åtal och konfiskering, liksom boken Fanny Hill efter beslut av justitieminister Herman Kling. Författaren Eyvind Johnsson, som intervjuas i Dagens Nyheter den 16 mars, tror att när ”vissa ord inte
längre är litterärt förbjudna bör de så småningom mista sin saftiga valör”.
Vid mitten av 60-talet ökade invandringen tydligt. I november 1960 var andelen utrikes födda 6,7 procent i Borås och i Västerås, 6,3 procent och låg därmed högt över riksgenomsnittet som var 2,5 procent. Gävle med en andel på 1,9 procent placerade sig under genomsnittet. Motsvarande siffra för Stockholms stad var 3,9 procent (SOU 1967:18, s. 262).
Det stora behovet av arbetskraft gjorde att invandringen i princip var fri. Bristen på arbetskraft upplevdes som ett problem och Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) gav i sitt betänkande
år 1965 stort utrymme åt olika arbetskraftsreserver som till exempel gifta kvinnor, handikappade och äldre, men även utländsk arbetskraft. Samtidigt började det växa fram ett motstånd inom fackföreningsrörelsen mot den fria invandringen. Det höjdes röster för att det
var bättre att utnyttja inhemsk arbetskraft. Åsikten var att en fortsatt fri och stor invandring
skulle skapa motsättningar mellan svenskar och invandrare. Svenskarna kunde se utlänningarna som konkurrenter till jobben. Man pekade också på svårigheten att ordna bostäder och
varnade för utlänningsslum. Framförallt var det ”den jugoslaviska invasionen” som oroade
och på sommaren 1965 krävde LO att invandringen skulle regleras. Farhågorna märks till
exempel i den här artikeln i Borås Tidning.
Jugoslaver får bostad i Ulricehamn
Det råder för närvarande stora svårigheter med att hysa den ständiga ström av jugoslaver, som söker sig till Sverige.
(BT 1 november 1965)

Ett antal paviljonger i Ulricehamn har därför gjorts i ordning till bostäder och tidningen förklarar att ”det blir ett ‘jugoslaviskt läger som upprättas‘ ”.
Under 1965 var nettoinvandringen 34 000 personer, nästan tre gånger fler än under
60-talets första år. Nu ökade invandringen från Grekland, Turkiet och Jugoslavien. Under
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nedslagsåret 1965 kommer de första tecknen på att journalistiken kring invandring blir mer
probleminriktad. I tidningsspalterna tas olika åtgärder för att minska invandringen upp.
Finska emigrationen till Sverige dämpas
Finlands regering har tillsatt en tremannakommitté med uppgift att finna medel för att
stoppa eller dämpa den finländska emigrationen till Sverige.
(BT 21 november 1965)

En annan insats är hemresehjälp som ska hejda ”oplanerad invandring”. Det är Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) som föreslår att svenska staten ska betala återresa för utlänningar
omedelbart vid inresan. Redan i passkontrollen till Sverige ska utlänningar få information
om arbets- och bostadssituationen. Ams vill också att en ”intensifierad information i vissa
immigrationsländer” ska ges.
Sverige informerar i Grekland, Turkiet om invandringen
För att informera de grekiska och turkiska myndigheterna om den oplanerade invandringen till Sverige och den situation som härigenom uppstått för de spontant inresande
utlänningarna kommer en delegation från arbetsmarknadsstyrelsen att nästa vecka besöka Aten och Ankara.
(BT 20 november 1965)

Parallellt med uppfattningen att Sverige måste skydda sig mot invandringen finns också en
vidgad internationell utblick. Även den ökade arbetskraftsinvandringen kan ses som tecken
på en ökad internationalisering av Sverige (Ahrne, Roman & Franzén 1996: 38). I tidningsmaterialet märks det bland annat på allt fler charterannonser samt på att artiklar om ökad
export och företagsetableringar i utlandet får större utrymme. Flera artiklar tar upp frågor
som rör gemenskap och solidaritet över gränserna. Den här texten ur Vestmanlands Läns
Tidning får illustrera.
Lions bjöd västeråsare av flera nationaliteter på förbrödringssamkväm
(VLT 8 maj 1965)

Artikeln handlar om Lions initiativ till att föra ihop ”nyblivna västeråsare, som kommit hit
från andra länder med ‘äldre stadsbor‘”. I gruppen fanns bland annat ”jugoslaver, kenyaner,
ungrare, egyptier, nigerianer”. Reportern beskriver träffen i entusiastiska ordalag.
Ställets värd: språkfenomenet och mångsysslaren Ferenc Matok, satt och myste i ett
hörn. Myste över att en av hans älsklingstankar om en övernationell samkänsla höll på
att få en puff framåt.

Under rubriken ”Studier – för kontakter över alla gränser” skriver Borås Tidning den 16
november om verksamheten inom IOGT. Alla finländare i Borås ska få möjlighet att lära sig
svenska. Men svenskar ska också få tillfälle att lära sig ”grannarnas språk” för att ”öka förståelsen broderfolk emellan”.
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Bild 2. Studier – för kontakter över alla gränser, BT 16 november 1965.

I artiklarna från 1965 framträder de inflyttade i nya roller. De som var nyanlända på 1940- och
50-talen får vara exempel på hur väl de inneslutits i svenskt samhällsliv. Gemenskap kan signaleras på olika sätt. När Arbetarbladet presenterar Hofors nya musikledare gör man det så här:
Hofors musikledare Haenflein vill lära folk att förstå musik
(Arb. bl. 12 augusti 1965)

Läsaren får veta att han är född i Wien, att han som 14-åring kom till Danmark och att
”från 1943 blev hemlandet Sverige”. Men ursprunget har ingen framskjuten placering. I
artikelns centrum står hans musikaliska gärning. Det är delaktigheten som understryks och
Haenfleins självklara position i Hofors. Musiken blir ett gränsöverskridande element, en
brygga människor emellan. Även Haenflein själv är välkomnande. Bildtexten till fotot där
han poserar med höjd stråke till sin fiol lyder:
– Välkommen kära hoforsbor till en givande kontakt inom musikens värld, säger Robert
Haenflein, glatt assisterad av ”vapenbrodern” från Gävle, Mats Hjelm.

I Dagens Nyheter är flera personer med utländsk härkomst omskrivna som kultur- och TVpersonligheter, som exempelvis författaren Peter Weiss, fotografen Lütfi Özkök, TV-
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meteorologen Artturi Similä, teatermannen Michael Meschke och dirigenten Silvio Varviso.
Tidningen bevakar under marsveckorna också två möten som tar upp sociala problem förknippade med invandringen, dels svårigheterna för ”utlänningarna” att få bostad, dels utlänningslagstiftningen som beskrivs som ”orealistisk” och ”diskriminerande.”
Landsortstidningarna lyfter i stället fram samförstånd och föreningsgemenskap. Så berättar exempelvis Vestmanlands Läns Tidning om att ”de i Skinnskatteberg boende finländarna” har bildat en egen finsk förening ”då de numera blivit så många i samhället”. Två
svenskar har utnämnts till hedersledamöter i föreningen. Ordföranden Simo Svetsnow förklarar:
– Genom vår förening vill vi försöka stärka den finska kamratskapen och behålla den
arbetskraft, som vi utgör här på orten.
(VLT 4 maj 1965)

Själva betecknandet av människor kan markera närhet eller avstånd. När Borås Tidning i en
stort uppslagen artikel uppmärksammar Lettlands nationaldag anges en dubbel tillhörighet i
uttrycket ”boråsbalterna” .
Lettland – ett dystert 20-årsminne
Nationaldag firas i dag i Borås
20 år i exil – minnet av flykten från andra sidan Östersjön firas på lördagen över hela
landet av de baltiska flyktingarna i Sverige. 20-årsminnet infaller så gott som samtidigt
med Lettlands nationaldag – den 18 november – vilken firas av boråsbalterna i kväll på
traditionellt sätt.
(BT 20 november 1965)

Internationaliseringen märks också i sportsstoffet som tar upp att utländska spelare rekryteras till svenska klubbar (se kapitel 8).
Italienproffs klar för Sirius
SFF stoppar?
(Arb. bl. 13 augusti 1965)

Sebastiano Alicata har värvats av Uppsalaklubben Sirius men övergången hotas av Svenska
Fotbollförbundet. När Arbetarbladet skriver om honom betecknas han som ”ex-italienare”.
Han har nämligen en svenskfödd fru och ska flytta till Uppsala med henne.
Ekecrantz och Olsson anger 1960-talet som höjdpunkt för folkhemsjournalistiken där
de sociala relationerna kännetecknades av ”kompakt konsensus” (Ekecrantz & Olsson
1994: 220). Nedslaget 1965 är samförståndets år, den lokala gemenskapen ska förstärkas
genom föreningsliv och samkväm. Samtidigt kommer i artiklarna om insatser för att mota
invandringen en föraning om de senare nedslagsårens mer problemorienterade rapportering.
Man kan tycka att tidningarnas ökade intresse för internationellt samarbete och utbyte
står i motsats till kraven på att hindra den fria invandringen. Men båda kan ses som uttryck
för uppfattningen att nationen Sverige är något som ska skyddas. Det är bevakningen av
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gränsen som ska göra det möjligt att kontrollera flödet av varor och människor för att försvara landets ekonomiska och politiska intressen. Territoriet ”hemmet”, ska värnas, det ska
”ombonas” för att ge en växande välfärd till sina medborgare. Det är i denna tidsanda som
tillkomsten av Statens invandrarverk förbereds.

1975 – Invandraren blir till
Under mars månad ger utvecklingen av Vietnamkriget stora rubriker, som den här i Arbetarbladet:
Stora FNL-framgångar ändra hela krigets förlopp (Arb. bl. 21 mars 1975)

Nedslagsåret 1975 är terrorismens år på tidningarnas förstasidor. I januari beskjuts ett israeliskt El Al-plan på Orlyflygplatsen i Paris. Bara några dagar senare tar en grupp irakiska
terrorister tio personer som gisslan på samma flygplats. I ett franskt passagerarplan flygs de
till Bagdad där terroristerna ger upp. I början av mars friges Peter Lorenz, CDU-ledare i dåvarande Västberlin, efter att i sex dagar ha varit kidnappad av en terrorgupp . Frisläppandet
sker efter att kidnapparna träffat en uppgörelse med regeringen om att släppa fem medlemmar ur den så kallade Baader-Meinhofligan ur sina fängelser och flyga dem till Sydjemen.
Terrorhotet ger kårar också i Sverige. Fredag den 7 mars toppar Dagens Nyheter sin förstasida med misstankar om att den japanska terrorgruppen Röda armén har nått Sverige:
Röda armén här?
Säpo grep unga japaner
Spionage på ambassad

Terrorhotet bekräftas när Västtysklands ambassad i Stockholm ockuperas i april av en terrorgrupp som kallar sig kommando Holger Meins. Ett tiotal personer ur personalen hålls
som gisslan och två ambassadtjänstemän mördas. Efter ett dygns ockupation spränger de
sex terroristerna ambassaden varav en dödas. Övriga utvisas ur landet. Andra stora inrikesnyheter är branden den 5 mars på S:t Eriks sjukhus i Stockholm där sex personer omkom.
Den sista mars omkommer 14 människor i en tågolycka i närheten av Mjölby. Kvinnodagen
den 8 mars fylls med krav om ”gratis daghem till alla barn”.
I Kinna söder om Borås, inträffar en explosion vid Almedahls fabriker. En person skadas allvarligt och delar av textilfabriken förstörs. Men tekoindustrin har fler bekymmer än
så. I januari pågår en konflikt vid Algots fabrik i Oporto, Portugal. I februari får de 1 200
textilarbeterskorna löfte om högre lön och bättre arbetsförhållanden Man kan också läsa att
de flesta varslen om uppsägningar vid den här tiden berör anställa inom textil- och konfektionsbranschen.
Den viktigaste brytpunkten under efterkrigstiden brukar anges till åren omkring 1975.
Skälet är den så kallade oljekrisen 1974 som inledde en ekonomisk lågkonjunktur vilken
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varade till början av 80-talet då en ny högkonjunktur tog sin början (Ahrne, Roman &
Franzén 1996: 33, Lundh & Ohlsson 1994: 142). Under åren 1969 – 1970 ökade nettoinvandringen till Sverige starkt. Den årliga genomsnittliga nettoinvandringen låg under 1960talet runt 20 000 personer (Lundh & Ohlsson 1994: 22). År 1969 var den 46 300 personer
och 52 200 år 1970 (SOU 1982:49, s. 255). Till 70 procent rörde det sig om personer från
Finland. Bara under dessa båda år kom ca 80 000 finländare hit (SOU 1982:49, s. 259).
Under åren som följde sjönk antalet invandrare för att under 1972 och 1973 till och med
visa på ett nettounderskott, det vill säga att utvandringen var större än invandringen. Vid
årsskiftet 1973/1974 var den största gruppen utländska medborgare från Finland, viken utgjorde nästan hälften av alla utlänningar i Sverige. Därefter kom i turordning medborgare
från Jugoslavien, Danmark, Norge, Tyskland och Grekland (SOU 1974:69, s. 63). Några år
in på 1970-talet tilltog flyktinginvandringen från Latinamerika, framför allt från Chile som
en följd av militärkuppen där år 1973. Nya och skärpta regler gjorde att arbetsinvandringen
praktiskt taget upphörde från och med mitten av 1970-talet. Sedan dess är det i stort sett
endast flyktingar och deras anhöriga som fått stanna i Sverige.
I de fyra undersökta tidningarna har invandrarbegreppet nu helt slagit igenom (se kapitel 7). Under åren 1945, 1955 och 1965 finns ordet invandrare inte med i materialet. I
stället används beteckningar som flyktingar, importerad arbetskraft, utlänningar som företräder olika nationaliteter, de är polacker, finländare, italienare, tyskar etc. År 1975 har de
här beteckningarna ersatts av invandrare. Begreppet började användas på 1960-talet och
välkomnades till en början. Varm tillskyndare av det nya uttrycket var Kjell Öberg, en av
grundläggarna till svensk invandrarpolitik och Invandrarverkets förste generaldirektör vid
starten 1969. Med den nya benämningen ville man markera att Sverige inte hade något
gästarbetarsystem och att de som en gång tagits emot var accepterade för alltid.
År 1975 antog en enig riksdag riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken. Målen
var jämlikhet, valfrihet och samverkan. Riksdagen gav också invandrare rätt att bevara sitt
språk och sin kulturella identitet. Därmed tog man också avstånd från assimilationstanken,
åtminstone i retoriken (jfr Dahlström 2004).
När tidningarna det här året skriver om invandringen står det svenska samhällets åtgärder av olika slag i centrum. Frågor som rör jämlikhet och samhällets service förekommer
ofta.
Boråsmotion vill ge rättvisa åt invandrarbarn
– Invandrarbarn måste jämställas med svenska barn. Det anser boråsriksdagsmannen
Gördis Hörnlund (s) i en motion. Hon begär därför att möjlighet till bidragsförskott ska
finnas även för dem som inte kan få barnpension på grund av att han/hon inte ännu är
svensk medborgare.
(BT 21 januari 1975)
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”Visst kostar det pengar men det måste man räkna med!”
Invandrarservicen under all kritik i KAK-regionen
Det är alldeles för dålig service för de många invandrarna i Köping och Arboga. Vi
måste bl.a. få utbildade tolkar, som inte bara kan språk utan också är väl förtrogna med
sina ämnesområden. Detta framhölls med skärpa vid den invandrarkonferens som på
tisdagen var anordnad i Köping, där Statens invandrarverk stod som anordnare.
(VLT 5 mars 1975)

En annan fråga som får stor uppmärksamhet är förslaget till rösträttsreform, det vill säga att
utländska medborgare som varit bosatta i Sverige i minst tre år ska få rösträtt kommunala
val.45 Borås Tidning gör en lokal uppföljning av utredningsförslaget.
Rösträtt för invandrare?
– Väldigt positivt men medvetenheten kanske är för liten
(BT 23 januari 1975)

Reportern har frågat ”ett antal invandrare i Borås” vad de tycker om saken. De som får uttala
sig är alla i princip positivt inställda till kommunal rösträtt. Däremot finns skilda uppfattningar om hur många år man ska ha bott i Sverige för att kunna ha någon uppfattning om svensk
politik. Sveta Zivikovic, före detta ordförande i Jugoslaviska föreningen, tycker så här: ”Tre år
är för kort tid. Man hinner varken lära sig språket eller anpassa sig för övrigt.”
När tidningarna det här året skriver om invandring är den inte längre en angelägenhet
för frivilliga krafter utan är något som omfattas av betydande offentliga insatser både på
kommunal som statlig nivå. Kanske är det en förklaring till att den administrativa termen
invandrare får ett så stort och snabbt genomslag i medierna där journalistiken var behjälplig
i att lansera det nya begreppet och i att skapa en ny kategori. Med beteckningen konstruerades också en lång rad nya företeelser som invandrarproblem, invandrarbarn, invandrarspråk, invandrarpolitik Ordet ”invandrare” har sedan det introducerades blivit en central
kategori för att gränsa av det svenska.

1985 – Motsättningar och möten
Under 1980-talet kom de största flyktinggrupperna från Iran och Chile. År 1985 ändrades
systemet för flyktingmottagandet och så kallad kommunplacering infördes, den så kallade
Hela Sverige-strategin. Samma år slöt Invandrarverket de första avtalen med kommuner om
att ta emot flyktingar. Flyktingmottagandet som dittills i första hand berört storstadsområdena blev nu en kommunal fråga även i mindre städer. Det betydde också att huvudmannaskapet flyttades från Arbetsmarknadsstyrelsen till Statens invandrarverk.
Det lokala flyktingmottagandet innebar att ansvaret förlades till kommunernas sociala
sektor. Grundtanken var att socialtjänstens regelsystem skulle tillämpas i flyktingarbetet. Det
45

Reformen trädde i kraft år 1976.
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förde också med sig en förskjutning av värderingar, hävdar statsvetarna Henry Bäck och
Maritta Soininen (1998: 15, 92). De invandrarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan, kom enligt Bäck och Soininen att förskjutas mot betoning av integration på arbetsmarknaden där full sysselsättning var det centrala värdet (1998: 15). De tar också upp att
flertalet av Sveriges kommuner saknade erfarenhet av att ta emot flyktingar och att en utvecklad förvaltning bara fanns i större kommuner. Bland kommunerna växte en organisation fram för att ta hand om de människor som sökt eller fått asyl. Förläggningar togs i
bruk, tjänster som invandrarkonsulenter och flyktingsamordnare tillsattes, svenskundervisningen byggdes ut, särskilda dagisavdelningar för flyktingbarn öppnades. Reformen fick
även som följd en ökning av antalet lokalpolitiker och tjänstemän som kom i kontakt med
flyktingmottagandet (Bäck & Soininen 1998: 90). Förändringen i flyktingmottagandet tillsammans med den ökade flyktinginvandringen medverkade till att göra invandringspolitiken
till en aktuell fråga för många väljare och ge utrymme för politiska aktörer med ett främlingsfientligt budskap (Rydgren 2005: 52).
Det här är året då motsättningar mellan svenskar och invandrare gör sitt inträde i undersökningsmaterialet. Under nedslagsveckorna resulterar flyktingmottagandet bland annat i
artiklar om oro över de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna.
Stormöte i Morgongåva
Oro för problem med för många invandrare
Morgongåvaborna är oroade av Heby kommuns planer på att ta emot flyktingar
i Morgongåva. Det kom fram på ett informationsmöte som hölls på tisdagskvällen.
(VLT 6 mars 1985)

En tudelad inställning till flyktingar finns i texten. Dels måste de beslutande i kommunen ”ta
hänsyn till vad folk i Morgongåva tycker”, dels skulle flyktingarna ”kunna lösa en del av
kommunens problem med tomma lägenheter i Morgongåva”. Några mötesdeltagare är oroade för jobben, villapriserna, och om dagisplatserna kommer att räcka. I flyktingpolitiken
finns ett inneboende dilemma. Kostnader för samhället ställs mot etiska och ideologiska
överväganden. Något som uttalandet från Invandrarverkets representant får illustrera. Att ta
emot flyktingar är också ”ett sätt för oss att ställa upp för de människor som drabbats av
våld, tortyr och förtryck”, säger han artikeln.
Den senare uppfattningen stämmer väl överens med den som formuleras i regeringens
proposition om invandrarpolitiken:
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Samtidigt visar ingående undersökningar, att det har skett en markant förskjutning av den
allmänna opinionen inriktning mot större tolerans och större generositet mot invandrare i
Sverige. Denna glädjande utveckling förklaras med att allt fler människor kommer i kontakt med invandrare och invandrarfrågor och därmed får sådan kunskap och förståelse
som leder till att fördomar minskar och toleransen ökar (Prop. 1985/86:98, s. 15).
Men i nedslagsårets nyheter är det inte enbart ”denna glädjande utveckling” som märks. Det
här är också året som rasism seglar upp som ett orosmoln i spalterna. Tydliga jämförelser
görs med utvecklingen under andra världskriget och förföljelsen av judar. Borås Tidning
refererar ett föredrag av Ferenc Göndör som berättar om sina upplevelser av Auschwitz och
förintelsen. Nu ser han åter rasismen, berättar reportern.
Han varnar för rasism
– […] Jag kan bara be er – ha inga fördomar, möt era medmänniskor med förståelse
och ödmjukhet. Rädsla för det främmande är grogrunden för rasismen.
(BT 21 mars 1985)

Motsättningar kommer också till mer dramatiska uttryck.
Hot mot flyktingar i Falkenbergsläger
Flyktinglägret i Falkenberg utrymdes natten till söndagen efter ett bombhot. Någon
bomb hittades dock inte.
(BT 18 mars 1985)

Landsortstidningarna tar också upp den press som väntan på en flyktingförläggning kan
innebära.
Psykisk press
Flyktingar får vänta i månader på bostad
Ovissheten inför framtiden har lett till att många flyktingar vid förläggningen i Hallstahammar lider av psykisk stress och sömnsvårigheter. Skälet är att invandrarverkets
planering helt har spruckit. Fyra veckors väntan har i många fall blivit fyra månader.
(VLT 7 september 1985)

I kontrast till oros- och problemtexterna finns de goda berättelserna, de som har lyckliga
slut. Inte sällan har de karaktär av att vara ”eviga” berättelser (se kapitel 4). De handlar om
onda och goda, om fel och rätt, om fruktan och lättnad, om avsked och återförening (se
även kapitel 8). Arbetarbladet berättar om familjen Gorna som efter ett år av väntan fått
besked om att de får stanna i Sverige. I artikeln får vi veta att många människor i Hofors har
engagerat sig för familjen, inte minst barnens klasskamrater.
Med brev till riksdagspolitiker krävde de att deras kompisar – som helt upptagits
och anpassat sig i det svenska samhället – skulle få stanna. Demonstrationerna
gav resultat.
(Arb. bl. 2 december 1985)
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Vestmanlands Läns
Vestmanlands
Tidning har
Läns
en intensiv
Tidningbevakning
har en intensiv
av ettbevakning
återföreningsfall.
av ett återföreningsfall.
Nästan varje Nästan

dag får läsarna nya
dag avsnitt
får läsarna
i Marie-Anne
nya avsnittFarrows
i Marie-Anne
kamp för
Farrows
att få kamp
återförenas
för attmed
få återförenas
sin fäst- med si
man Valentin Jurov
man från
Valentin
Sovjetunionen.
Jurov från Det
Sovjetunionen.
blir till en lång
Det blir
följetong
till ensom
långtill
följetong
sist får som
sin till sist
lyckliga upplösning.
lyckliga
I början
upplösning.
av veckan
I början
skriveravtidningen:
veckan skriver tidningen:
Marie-Annes fästman
Marie-Annes
här omfästman
två månader?
här om två månader?
Hon avbröt hungerstrejken
Hon avbröt hungerstrejken
(VLT 3 september (VLT
1985)3 september 1985)

Två dagar senare:
Två dagar senare:
Glädjebud från Marie-Annes
Glädjebud från
Farrows
Marie-Annes
far:
Farrows far:
Valentin Jurov till
Valentin
Sverige
Jurov
i dagtill Sverige i dag

Följande dag toppas
Följande
ettandag
medtoppas
den fyrspaltiga
ettan medrubriken:
den fyrspaltiga rubriken:
Väntan är över Väntan är över
Valentin är fri Valentin är fri

Under den en stor
Under
bildden
på det
en stor
ungabild
ochpåglädjestrålande
det unga och paret
glädjestrålande
som äntligen
paret
fårsom
krama
äntligen
om får kram
varandra igen. varandra igen.
Bild 3. Väntan är över,
Bild 3.VLT
Väntan
6 september
är över, 1985.
VLT 6 september 1985.
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Det förändrade flyktingmottagandet med kommunplacering återspeglas i landsortstidningarnas journalistik som har en bekymrad underton. På flera orter tas flyktingförläggningar i
bruk. Asylsökandes oroliga väntan på besked om uppehållstillstånd blir nyhetsstoff, liksom
oron för att välfärden på lokal nivå hotas och ängslan för en gryende rasism (se kapitel 8).

1995 – Press och pris på mångfalden
Under 1980-talets sista år ökade antalet asylsökande från ungefär 10 000 per år till 30 000
per år 1989. När kriget i det forna Jugoslavien bröt ut 1992 sökte cirka 84 000 personer
asyl i Sverige. Hösten 1993 infördes visumtvång för Bosnien. Antalet flyktingar minskade
starkt och år 1995 var antalet 9 000. Över häften av flyktingarna som kom under 90-talets
första hälft kom från före detta Jugoslavien. Dessutom kom många från Irak, Somalia, Iran
och Libanon.
I en kommunal folkomröstning år 1988 i Sjöbo i Skåne sa 65 procent av väljarna nej
till att ta emot asylsökande och blev en symbol för en förändrad attityd till invandringspolitiken. Den 13 december 1989 tog den socialdemokratiska regeringen det så kallade Luciabeslutet. Det innebar att endast så kallade konventionsflyktingar skulle tas emot vilket i praktiken uteslöt merparten av de asylsökande. Under några månader från augusti 1991 till januari 1992 sköt den så kallade lasermannen elva män som han ”uppfattade som invandrare” (Tamas 2002/2004: 147). Flera attentat mot flyktingslussar inträffade och högerextremister var i batalj med poliser och med motdemonstranter. Samtidigt fick många erfara vad
arbetslöshet och statliga ekonomiska åtstramningar ville säga.
År 1991 tog det högerpopulistiska och främlingsfientliga partiet Ny demokrati plats i
riksdagen. Partiet verkade vinna större stöd i kommuner där de etablerade partierna var välvilligt inställda till flyktingmottagandet (Bäck & Soininen 1998: 14). Ofta hävdas att Ny demokrati förändrade det politiska samtalet om invandringen och bidrog till att legitimera en kritisk hållning mot svensk flyktingpolitik (Edgerton, Fryklund & Peterson 1994: 110). Historikern Christina Johansson är dock av en annan uppfattning. Hon anser att staten införde restriktioner i
migrationspolitiken redan under 1980-talet. Socialdemokraterna skulle alltså inte vid regeringstillträdet 1994 behöva någon ”inspiration från Ny Demokrati”, utan kunde bygga vidare på den
migrationspolitik som de själva tagit initiativ till (Johansson 2005: 150).
Undersökningsmaterialet förmedlar de växlande vindarna. I Vestmanlands Läns Tidning får flera våldsbrott stor uppmärksamhet. Tidningen publicerar den 1 mars ett reportage
från kvinnojouren och intervjuer med två kvinnor, Jamila från Algeriet och Jola från Polen
(se även kapitel 9). Jamila berättar i tidningen hur hennes svenska styvpappa misshandlat
henne. Jola beskriver hur hennes polska svärföräldrar tog till våld när hon begärde skilsmässa från sin man. Rubrikerna till dubbelintervjuerna är:
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Styvfadern slog och slog
”Svärmor vill döda mig”

Jamila citeras och uppger att familjen ville att hon skulle gifta sig med en algerisk man:
Men jag vill inte. Jag älskade honom inte och jag vill leva som en svensk, fri tjej.

Tidningen skriver också om en somalier som blivit ”nedslagen av ett gäng skinheads”.
”Jag trodde jag skulle dö”
En man begärd häktad för misshandel på den
19-årige somaliern i fredags kväll
(VLT 7 mars 1995)

När en 16-årig skinnskalle misshandlas är rubriken:
Gängkrig kartläggs på Skiljebo
Misshandeln på fredagskvällen var hittills det allvarligaste resultatet av bråk och spänningar mellan ungdomsgrupper på Skiljebo […] På ena sidan finns skinnskallar, på
andra, antifascister och invandrargäng.
(VLT 3 november 1995)

Tidningen Vestmanlands Läns Tidning publicerar under nedslagsveckorna det här året flera
insändare med ett öppet främlingsfientligt innehåll. Några av dem riktar särskilt in sig mot
muslimer. Signaturen Sunt förnuft anser att de som kommer till Sverige får ta seden dit de
kommer.
Om du har Koranen som rättesnöre, är det bättre du ger dig av till ett muslimskt land.
(VLT 1 mars 1995)

Under rubriken ”Svenskar naivast på jorden” tycker skribenten Rusee samma dag i Vestmanlands Läns Tidning att det är fel att ”muslimer ställer krav på att deras åsikter skall tillgodoses av oss skattebetalare”. Ytterligare andra insändarskribenter hävdar att skinnskallar
pekas ut som bråkmakare i tidningen.
I tidningarnas flyktingskildringar får den tärande väntan och de traumatiska upplevelserna i hemlandet stor uppmärksamhet. Artiklarna om flyktingmottagandet överskuggas nu
av ekonomiska ställningstaganden i kommunerna. En del kommuner anser att flyktingarna
kostar för mycket. Andra kommuner tycker inte att de har råd att vara utan dem. Försvinner
flyktingarna försvinner arbetstillfällen på flyktingförläggningarna och de kommunala bostadsbolagen riskerar att stå med tomma lägenheter. Förändringarna i tidningarnas rapportering om asylsökande ligger nära skiftet i den officiella synen. I Invandrar- och flyktingkommitténs direktiv från januari 1993 är det en allvarsam och oroväckande situation som
beskrivs. Där skrivs om migrationstryck, invandrares svårigheter att komma in i det svenska
samhället, bristande integrering på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser. Statsrådet Birgit Friggebo anger främlingsfientlighet och negativa attityder som bi-
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dragande orsaker. För henne står det klart att de invandrarpolitiska målen i många avseenden inte har kunnat förverkligas. Hon konstaterar att:
Den mycket kraftiga ökningen av antalet asylsökande innebär mycket stora kostnader ur
ett budgetperspektiv, vilket är angeläget att vidta åtgärder mot. Huruvida de samhällsekonomiska konsekvenserna är positiva eller negativa beror till största delen på hur integrationen fungerar. Kan invandrarna integreras i närings- och arbetslivet är konsekvenserna
positiva, men om politiken leder till arbetslöshet, passivisering, segregering och bidragsberoende är de negativa (Dir. 1993:1, s. 10).
Det är ingen entydig främlingsbild som framträder i tidningarna. De verkar engagera sig
starkt i några enskilda asylsökandes rätt till fristad och är samtidigt förstående till kommunalråds oro över att flyktingar kostar för mycket. Journalistiken både underblåser oron för
en tilltagande rasism och tonar ned den genom att peka på svensk solidaritet. Den opinionsmätning som år 1993 genomfördes av Centrum för invandringsforskning vid Stockholms
universitet (Ceifo)46 tydde på att inställningen till invandring hade blivit markant mer negativ
jämfört med den som gjorts år 1987. De båda forskarna Anders Lange och Charles Westin
pekade också på den uppmärksamhet som medier gett asylsökande, kommunernas kostnader för flyktingmottagandet, attacker mot förläggningar och enskilda avvisningsärenden
(Lange & Westin 1993: 52). I 1993 års undersökning svarade mer än 40 procent att invandringen måste minska och mer än 60 procent ansåg att invandringsreglerna borde bli strängare (Lange & Westin 1993: 47).
Artiklar som inriktar sig på de ekonomiska konsekvenserna för kommunernas kan
man tolka som en anpassning till en opinionen som svängt mot en negativare inställning mot
invandringspolitiken. Artiklar som argumenterar för att avvisningshotade flyktingar ska få
stanna kan ses som försök att bevara självbilden av att Sverige bedriver en generös flyktingpolitik.

2000 – Isär och ihop
Efter en folkomröstning i november 1994 blev Sverige medlem i EU i januari 1995. Medlemskapet har påverkat den svenska hållningen i migrationsfrågor. Redan innan inträdet
beslutade regeringen om att se över såväl invandrar- som flyktingpolitiken. I propositionen
”Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv” (Prop. 1996/97:25) sägs att den svenska migrationspolitiken bör ses som en helhet, som omfattar flykting-, invandrings- och återvändandepolitik och som i sin tur ingår i utrikes-, säkerhets-, handels- och biståndspolitiken.
46

Ceifo har numera namnet Centrum för internationell migration och etniska relationer.
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Sverige anslöt sig till Schengenavtalet 1996. Huvudprincipen är att personer inom Schengenområdet ska kunna resa fritt mellan länderna som deltar i samarbetet. Vid de yttre gränserna, det vill säga mot de länder som inte deltar i samarbetet, ska resenärer kontrolleras noggrant.
År 1998 bildades Integrationsverket med Lars Stjernkvist som dess första generaldirektör. Fram till 1985 var det Arbetsmarknadsstyrelsen som var huvudman för integrationen
och därefter Statens invandrarverk. I juli 2000 ombildades det till Migrationsverket. Samma
år godkände riksdagen en ändring av de migrationspolitiska målen. Den nya målformuleringen innebär att harmoniseringen av flykting- och invandringspolitiken inom EU betonas
ytterligare. År 2000 fick drygt 10 000 flyktingar uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa kom
drygt 4 000 personer från Irak, 3 300 personer från f.d. Jugoslavien. Dessutom kom ungefär
800 från Afghanistan.
Under de tre marsveckorna är några teman och händelser gemensamma. Rasism och
nynazism är framträdande ämnen. Arbetarbladet skriver två dagar i rad om rasistiska flygblad som delats ut på två olika skolor. Borås Tidning rapporterar om en liknande incident.
Nazister hängde ut misstänkta
Kartlagd organisation ligger bakom spridning av affischer
En nazistisk organisation hängde i går ut de fyra pojkar som misstänks för sexövergrepp på en 13-årig flicka i Borås.
(BT 17 mars 2000)

Vestmanlands Läns Tidning redovisar en undersökning av hur nazistiska och rasistiska
grupper använder sig av internet för att sprida sina åsikter.
Nazismen breder ut sig på Internet
I höstas fanns det mellan 40 och 50 svenska webbplatser med nazistiskt innehåll på
nätet. Räknar man in främlingsfientliga sajter är antalet 110. ”Det har skett en tredubbling sedan 1997”, säger Marina Taloyan, som kartlagt nazism och rasism på nätet.
(VLT 1 mars 2000)

Nazism skildras som ett hot att ta på allvar men som ändå är av begränsad omfattning. I
Borås Tidning beskrivs den nazistiska” kärntruppen liten men tungt kriminellt belastad”.
Arbetarbladet rapporterar om att elever och lärare samfällt tagit avstånd från de rasistiska
flygbladen.
Reaktionen blev omedelbar. Redan på morgonen samlades alla flygblad in och brändes. – Sån här skit tolererar vi inte, säger Lars-Håkan Bjurman, lärare.
(Arb.bl. 10 mars 2000)

Peter Birros och Lukas Moodyssons TV-serie ”Det nya landet. ” får stor publicitet. Den
handlar om de avvisningshotade Ali och Massoud och deras resa genom ett ”ursvenskt”
sommarlandskap. Men ”kulturkrockar” kommer också till uttryck i avsevärt allvarligare
sammanhang. Under de tre marsveckorna följs rättegången mot de åtalade i det så kallade
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Skogåsmordet, då en 11-årig flicka från Kongo dödades av sina släktingar. I Borås Tidning
lyder rubriken :
Mordåtalade var rädda för häxkonster
När inte bönerna hjälpte för att förmå barnen att sluta med sina häxkonster började vi
slå dem. Vi var rädda för att barnen skulle döda alla i familjen. Det berättade en 20-årig
kvinna på måndagen när rättegången om det uppmärksammade flickmordet i Skogås
inleddes vid Huddinge tingsrätt.
(BT 14 mars 2000)

Samma dag är rubriken i Dagens Nyheter:
Skräck för andar bakom våldet

Följande dag fortsätter tidningen att rapportera från rättegången och refererar vittnesmålet
av en professor i socialantropologi som kallats in som expert.
– I Kongo är det vanlig att alla problem förklaras med häxor och onda andar, menade
Kajsa Ekholm Friedman. (DN 15 mars 2000)

Det är en helt främmande och obegriplig värld som målas upp i tidningarnas skildringar. Ett
primitivt, ociviliserat beteende knutet till den afrikanske vilden.
Ännu en nyhet går igenom i alla fyra tidningar, migrationsminister Maj-Inger Klingvalls
förslag att inskränka asylrätten vid massflykt. Efter kritik dras det omtvistade förslaget tillbaka.
”Motståndet var för starkt efter att det blivit känt att förslaget inte hade stöd hos FN:s flyktingorgan UNHCR”, skriver Arbetarbladet och Borås Tidning och TT-texten fortsätter:
Regeringen riskerade också att drabbas av massiv kritik från folkrörelse-Sverige, som
planerade att publicera en debattartikel i dagarna.
(Arb.bl. och BT 3 mars 2000)

Fram träder bilden av ett Sverige förenligt med humanistiska ideal och generös flyktingpolitik. Trots rapporteringen om öppna uttryck för rasism och nynazism bibringas läsaren ändå
uppfattningen att företeelserna är avgränsade till kontrollerbara kretsar och att en enig folkopinion står som garant för att dessa idéer inte får spridning.

2005 – Politisering och polarisering
Under 2005 sökte 17 000 personer asyl i Sverige, en minskning med 6 000 jämfört med år
2000. De allra flesta kom från Serbien-Montenegro, Irak och Ryssland. Sommaren 2004 skapade SOM-institutets årliga opinionsundersökning rubriker i medierna. Flyktingmotståndet i
Sverige hade ökat under det senaste året visade mätningen. Av de tillfrågade svarade 50 procent att Sverige bör ta emot färre flyktingar. Ungefär samtidigt fick debatten om behovet av
ökad arbetskraftsimport ny fart. Våren 2004 fattade riksdagen beslut om att tillsätta en utredning som ska ta fram nya regler för en utvidgad arbetskraftsinvandring till Sverige. Som skäl
angavs att en import av arbetskraft kan säkra tillväxten, bidra till fler jobb och därmed öka
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välfärden. Argumenten var i stort sett desamma som angavs efter andra världskrigets slut.
Också då var det den svenska välfärden som skulle säkras med en import av arbetskraft.
Under de studerade marsveckorna uppmärksammar tidningarna flera rättsfall om trafficking. De handlar om unga kvinnor, framför allt från de baltiska länderna, som av människohandlare hämtats till Sverige för prostitution. Även människosmugglingen av unga kinesiska asylsökanden tas upp.
Barn som söker asyl försvinner spårlöst
Kinesiska barn och ungdomar kommer till Sverige, söker asyl – för att sedan bara försvinna spårlöst. Polisen misstänker at Sverige fungerar som transitland för dessa ungdomar – de yngsta 13 år gamla – och att välorganiserade krafter ligger bakom det som
liknar människosmuggling. (DN 6 mars 2005)

Andra nyheter under nedslaget handlar om ”svensken Mina Ibrahim al-Yousifi” som uppges
vara kidnappad i Bagdad och som senare rapporteras frigiven. Dagens Nyheter refererar en
undersökning som sägs visa ”att många våldtäktsoffer och förövare har invandrarbakgrund” och om en annan rapport skrivs att ”personer av utländsk härkomst särbehandlas
negativt i rättskedjans all led”. Rapporteringen om de så kallade apatiska flyktingbarnen
fortsätter efter det att riksdagen sagt nej till att ge barnen generellt tillstånd att stanna. I Dagens Nyheter intervjuas överläkare Göran Bodegård som ”varnar för ett moraliskt feltramp
av baltutlämningskaraktär”. Riksdagsbeslutet att dra in bostadsbidraget för asylsökande
följs upp med intervjuer med berörda familjer.
I sport- och nöjesstoffet förekommer ofta artiklar om sportutövare och artister med
utländsk bakgrund. Men även inom områden som ekonomi och arbetsmarknad verkar de
uppträda oftare än under tidigare nedslagsår. Arbetarbladets bilaga Affärer har ”Invandrare” som tema och intervjuar en rad egna företagare med ursprung utanför Sverige. Vestmanlands Läns Tidning uppmärksammar att Hallstahammar har utnämnt Jovanka Olofsson, ursprungligen från Serbien, till Årets företagare. I en uppföljning av vad som hände efter
det att IT-bubblan sprack intervjuar Dagens Nyheter Zaheed Hacque som startat ett nytt ITföretag efter det att det förra gick i konkurs. I den texten nämns inte hans ursprung utan han
förekommer i tidningen enbart som företagare.
Ända sedan 1960- och 1970-talen då de invandrarpolitiska programmen utformades
har det i stort sett rått partipolitisk enighet om invandrarpolitiken. Den inte varit någon partipolitiserad fråga eller någon viktig valfråga (Dahlström 2004: 72). De invandrarpolitiska
målen som de formulerades 1975, och som gällde fram till 1997, antogs av en enig riksdag
(Dahlström 2004: 73). Enligt statsvetarna Marie Demker och Cecilia Malmström har partipolitiska skillnader funnits men de har inte varit föremål för politisk strid. I sin undersökning
av de riksdagspartiernas invandrarpolitiska hållning finner de att det socialdemokratiska
partiet tillsammans med miljöpartiet står för en ”assimilationsmodell” medan de övriga par114
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tierna omfattar en ”särartsmodell” (Demker & Malmström 1999: 75). ”Skillnader hos partierna mellan invandringens första period (1965 – 80) och den andra perioden (1980 – 95)
är marginell (1999: 76 f).
Inför valet 2002 blev frågor om invandring och främlingsfientlighet heta i valdebatten.
Folkpartiet gjorde partipolitik av frågorna och kastade bland annat in krav på språktest för
invandrare i valrörelsen. TV-journalisten Janne Josefsson smygfilmade i valstugor och partifunktionärers främlingsfientliga och rasistiska uttalanden i inslaget skapade debatt.
Tidningsmaterialet från 2005 verkar också tyda på att ett skifte inträtt. Under nedslagsveckorna i mars presenterar Folkpartiet sin integrationspolitiska rapport ”Bryt utanförskapet”. Bland annat föreslås att utlänningar som dömts till två år fängelse eller dömts till
fängelse tre gånger ska utvisas ur landet. Rapporten presenteras av partiets företrädare Mauricio Rojas och Nyamko Sabuni.
Socialdemokratiska Arbetarbladet jämför i sin ledare Folkpartiet liberalerna med det
högerpopulistiska Dansk folkeparti under ledning av Pia Kjærsgaard.
Folkpartiet har de senaste åren profilerat sig som ett svenskt alternativ till Kjaersgaards
danska rasism. Målgruppen och medlen är likalydande: inbrytning i folkhemmets
skrymslen med krav att ”göra rätt för sig”.
(Arb.bl. 3 mars 2005)

Moderata Borås Tidning kommenterar i en ledare att saknaden efter förre folkpartiledaren
Bengt Westerberg känns stor.
[…] under hans tid kunde man alltid lita på folkpartiet i försvaret av grundläggande
humanistiska värden. När rasismens vindar blåste snåla i början av 90-talet, när lasermannen härjade och Ny demokrati surfade på den främlingsfientliga opinionsvågen –
då var det Bengt Westerberg som kraftfullast tog striden för ett öppet och mångkulturellt Sverige.
(BT 4 mars 2005)

DN-journalisten Mustafa Can drar i en kolumn paralleller till såväl Ny demokrati som till
Dansk folkeparti. Han påminner läsaren om hur Bengt Westerberg valnatten 1991 rest sig
ur SVT:s intervjusoffa för att slippa dela den med det nya riksdagspartiet Ny demokratis
ledare Ian Wachtmeister och Bert Karlsson.
Allt sedan förra valet fiskar Det Svenske Folkeparti i samma grumliga främlingsfientliga
vatten som Ian och Bert gjorde en gång i tiden.
(DN 5 mars 2005)
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På Dagens Nyheters debattsida den 4 mars 2005 kräver 28 förtroendevalda inom socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, att förbundsordföranden Ardalan Shekarabi ska avgå.
Bakgrunden är anklagelserna om bidragsfusk inom ungdomsförbundet. Arbetarbladet publicerar dagen därpå en intervju med SSU-ordföranden i Gävleborg, Sergio Manzanarez, med
ursprung i Nicaragua, en av de som ställt sig bakom kravet. Han porträtteras i samma tidning ett par dagar senare.
Nalin Pekgul, ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet anklagar sina partikamrater för rasism och anser att hon diskriminerats på grund av sin kurdiska bakgrund.
Skolminister Ibrahim Baylan föreslår att bolag med vinstintresse inte bör få driva friskolor.
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö intervjuas i Dagens Nyheter med
anledning av att han är en av de som förespråkat lagändringen om det slopade bostadsbidraget för asylsökande. På lokalt håll uppmärksammas Said Irandoust, rektor för Borås
högskola i samband med att högskolan lämnar in sin universitetsansökan. Samtliga personer
i de här exemplen tillhör en samhällselit och ges tillträde till medierna i kraft av den egenskapen och inte i första hand för att de har utländsk bakgrund. Det fenomenet verkar vara
vanligare under 2005 jämfört med tidigare nedslagsår.
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7. Förändringar i tryck
Efter det förra kapitlets snabbmarsch genom 60 år ges här en kvantitativ översikt av de fyra
undersökta tidningarnas rapportering om invandringsfrågor. Utifrån de variabler som presenterades i kapitel 2 (se även bilaga 1) struktureras kapitlet i fem avdelningar som behandlar artiklarnas synlighet, teman, presentation, aktörer samt bilder. Resultaten, som redovisas
här, används som sorteringsverktyg för och bakgrund till de kvalitativa analyserna i kapitlen
8 och 9.

Hur mycket publiceras?
Ett mått på den uppmärksamhet som tidningarna har gett invandringsfrågor är att se till
antalet publicerade artiklar. Ett annat är att se till hur stor yta de upptar. Frekvens och tidningsutrymme har varierat starkt såväl mellan nedslagsåren som mellan de undersökta tidningarna. Av huvudmaterialets 1 537 artiklar publicerades 250 år 1945. Som figur 2 visar
sjönk antalet sedan till 162 under 1955 och 108 år 1965. Efter det har förekomsten ökat för
varje undersökningsår. Mellan åren 1975 och 1985 var ökningen måttlig, från 147 till 194
artiklar. Därefter steg antalet kraftigt till 321 år 1995 och 355 år 2000. Det innebär att dessa båda nedslagsår står för knappt hälften av huvudmaterialets artiklar. Den ökande trenden
håller i sig även vid nedslaget år 2005. Då publicerade de fyra tidningarna sammanlagt 407
artiklar under de undersökta marsveckorna.
Figur 2. Antal artiklar fördelade på år.
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Det relativt stora antalet artiklar år 1945 kan kopplas till flyktingmigrationen vid krigsslutet.
Uppgången år 1985 sker samtidigt som kommunplacering infördes och den kraftiga ökningen 1995 ligger tidsmässigt i fas med att många människor sökte asyl i Sverige på grund av
kriget i det forna Jugoslavien. Att antalet artiklar fortsatt att öka under nedslagen år 2000
och 2005 kan man däremot inte på något enkelt vis knyta till ökad flyktinginvandring. Antalet beviljade uppehållstillstånd av flyktingskäl var ca 10 000 år 2000 och runt
8 000 år 2005. Men man måste hålla i minnet att sedan 1990-talet har anhöriginvandringen
överstigit flyktinginvandringen. Sedan 1990 har anhöriginvandring varit mellan 20 000 och
25 000 personer årligen.47
Ser man i stället till hur frekvensen fördelas på de fyra undersökta tidningarna följer
den ganska väl tidningarnas upplaga och genomsnittliga sidantal (figur 3).
Figur 3. Antal artiklar fördelade på tidning.
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Större upplaga innebär för det mesta fler antal sidor och fler artiklar. Det är inte oväntat den
största tidningen Dagens Nyheter som har publicerat flest artiklar om invandring och personer
med utländsk bakgrund. Tidningen är störst både vad gäller upplaga och antal tidningssidor.
Därefter kommer i turordning Vestmanlands Läns Tidning, Borås Tidning och Arbetarbladet.
Arbetarbladet är också den upplagemässigt minsta tidningen under alla undersökningsåren, medan Borås Tidning har haft en större upplaga än Vestmanlands Läns Tidning men genomsnittligt färre antal sidor. Andra faktorer kan givetvis spela in. Borås Tidning, Vestmanlands Läns
Tidning och Dagens Nyheter är alla dominerande tidningar på sina utgivningsorter. I Gävle har
konkurrensen varit hård mellan Arbetarbladet och Gefle Dagblad (liberal).
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Migrationsverkets, webbplats www.migrationsverket.se ”Statistik” (2006-03-12).
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Det är möjligt att Arbetarbladet har valt att profilera sitt innehåll mot exempelvis
fackliga och politiska frågor (fördelningen av textteman kan tyda på det) vilket i så fall skull
kunna påverka fördelningen. Andra förklaringar kan ligga i tidningarnas policy. En medveten hållning att avstå från att ange etniskt ursprung gör att färre artiklar inkluderas i mitt
material. Vid det så kallade Skogåsmordet år 2000 där en elvaårig flicka mördades av sina
kongolesiska släktingar håller Arbetarbladet en låg profil och avstår länge från att ange förövarnas ursprung till skillnad från de övriga tidningarna.
Tidningarnas inbördes ordning vad gäller antalet publicerade artiklar i huvudmaterialet är densamma för alla nedslagsår, med undantag för marsveckorna 1945 då Arbetarbladet
hade något fler artiklar än Borås Tidning (se tabell 1).Under marsveckorna år 2005 har
skillnaderna mellan tidningarna jämnats ut och ordningen delvis kastats om. Arbetarbladet
publicerade då 76 artiklar, Borås Tidning 118, Vestmanlands Läns Tidning 96 och Dagens
Nyheter 117 artiklar. Värt att notera är att det är Borås Tidning som har flest artiklar.
Artiklarna blir inte bara fler med åren, de blir längre, de förses med större rubriker och
illustreras med både fler och omfångsrikare bilder. Den genomsnittliga artikeln år 2000 är
tre och en halv gånger så stor som än den genomsnittliga artikeln år 1945, vilket framgår av
figur 4. År 1945 är över 80 procent av rubrikerna enspaltiga. Under 1995 och 2000 är det
däremot runt 80 procent av rubrikerna som går över två spalter eller mer. Visserligen blir
texterna längre men den viktigaste förklaringen är att bildanvändningen ökar. År 1945 är
bara 16 procent av texterna bildsatta, år 2000 är siffran 64 procent. Som tidigare nämnts
blir bilderna fler och större i hela pressen från mitten av 1950-talet.
Figur 4. Genomsnittlig artikelyta 1945 – 2000.
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För att få ett mått på materialets andel av hela tidningarna har jag satt dess artikelyta i förhållande till tidningarnas totala satsyta, det vill säga såväl redaktionellt material som annonser (figur 5). Det hade givetvis gett en bättre bild att få veta hur stor del av det redaktionella materialet
som mitt insamlade material tog, men en sådan mätning hade varit orimligt tidsödande. Andelen
ger ändå en fingervisning om materialets ytmässiga omfattning. De stabilaste värdena visar
Vestmanlands Läns Tidning och Dagens Nyheter. För Vestmanlands Läns Tidning har andelen
legat mellan 0,3 och 0,4 procent för alla nedslagsåren, och i Dagens Nyheter mellan 0,15 och
0,2 procent utom 1995 som har ett avvikande värde på 0,28 procent. Arbetarbladet och Borås
Tidning har en betydligt större spridning mellan de olika åren. Det kan hänga samman med att
dessa båda tidningar har färre artiklar än de övriga två och därmed färre mätpunkter. Men det
kan också bero på skiftande annonsvolym. Vad som ändå framgår är att trots att texter om invandrare och invandring både blir västentligt fler och utrymmesmässigt större under de undersökta åren, får de inte större ytmässig andel i förhållande till hela tidningarna.
Figur 5. Sammantagen artikelyta i förhållande till tidningarnas totala satsyta fördelad på år.
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För landsortstidningarna är materialets genomsnittliga andel av hela tidningen ca 0,42 procent. Det är en andel som är närmast identisk med den andel på 0,41 procent som Hartmann, Husband och Clark redovisar (1974: 120). Om den genomsnittliga andelen annonser
grovt skattas till 50 procent av tidningsutrymmet utgör invandringsartiklarna mellan 1 och
1,5 procent av det redaktionella materialet, vilken även det är en andel som stämmer överens med andra forskningsresultat (Eisenberg 2004: 9; Hartmann, Husband & Clark 1974:
121; Pietikäinen 2000:151; van Dijk 1991).48
48

Birgitta Löwander noterar att nyhetsinslag om etniska frågor, invandrar- och flyktingfrågor utgjorde endast
några procent av samtliga TV-nyheter (Löwander 1998: 67).
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Vad tas upp?
Vad skriver då tidningarna om under nedslagsåren? Materialet har sorterats i 30 temaområden (se kapitel 2) och efter huvudtema och stödtema (texttema 1 respektive texttema 2). De
mest omskrivna temana varierar avsevärt över tid, samtidigt som några få teman samlar en
merpart av artiklarna. De huvudteman som är mest frekventa skiftar för varje nedslagsår
och även deras andel av nedslagets samtliga artiklar. Tabell 2 visar vilka fem teman som var
vanligast under nedslagsåren.
Tabell 2. Texttema 1 (huvudtema) fördelat på år. Antal och procent (inom parentes).

Rang

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2000

1

Immigration
126 (50)

Brott/rätt
80 (49)

Kultur
21 (19)

Integration
21 (14)

Immigration
72 (37)

Sport
62 (19)

Sport
47 (13)

2

Brott/rätt
62 (25)

Försvar
14 (9)

Brott/rätt
18 (17)

Försvar
20 (14)

Hem & familj
20 (10)

Brott/rätt
60 (19)

Kultur
44 (12)

3

Kultur
12 (5)

Immigration
12 (7)

Immigration
12 (11)

Kultur
20 (14)

Kultur
16 (8)

Immigration
41 (13)

Immigration
42 (12)

4

Undervisning
9 (4)

Hem & familj
11 (7)

Föreningar
10 (9)

Sport
15 (10)

Sport
12 (6)

Kultur
30 (9)

Hem & familj
35 (10)

5

Kommunikationer 7 (3)

Olyckor
8 (5)

Hem & familj
8 (7)

Politik
11 (7)

Brott/rätt
12 (6)

Religion
29 (9)

Brott/rätt
32 (9)

Summa

216 (86)

125 (77)

69 (64)

87 (59)

132 (68)

222 (69)

242 (68)

Övriga

34 (14)

38 (23)

39 (36)

60 (41)

62 (32)

99 (31)

113 (32)

Totalt

250 (100)

163 (100)

108 (100)

147 (100)

194 (100)

321 (100)

355 (100)

År 1945 är det två teman som helt dominerar tidningarnas rapportering, immigration och
brott/rättsfrågor. Dessa två teman är de avgjort största i alla fyra undersökta tidningarna. På
tredje plats kommer kultur följt av undervisning och kommunikationer. Övriga teman har få
eller inga artiklar. Det är fyra teman, nämligen immigration, brott, kultur och sport, som
samlar flest artiklar och som förekommer genomgående under åren. De är också de teman
som är de i särklass oftast förekommande på förstasidorna. Dessa har jag valt att kalla kardinalteman och de kommer att belysas mer noggrant i kapitel 8.
Som tabell 2 visar handlar hälften av alla artiklar under 1945 handlar om flyktingar.
Här är några rubriker:
Baltiska flyktingar till Gotland (Arb.bl. 9 mars 1945)
”Främlingslegion” av 450 flyktingar i Gävle (Arb.bl. 15 mars 1945)
Tysk patrullbåt flydde från Norge till Sverige (VLT 16 mars 1945)
Finska barnen kunna ännu ej skickas hem (BT 9 mars 1945)
Turkarna komma till Sverige i dag (BT 10 mars 1945)
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Den svenska flyktinghjälpen uppmärksammas och svenskar uppmanas att hjälpa till att ta
emot finska och norska barn. I en del artiklar vädras farhågor över att alltfler flyktingar söker sig till Sverige. Behovet av att skydda landet ”mot en invasion av icke önskvärda flyktingar” markeras. Enskilda flyktingar beskrivs som arbetsamma, ordentliga och tacksamma.
De ser fram emot att inlemmas i svenskt samhällsliv och betraktas i tidningarna som en tillgång. Men i kollektivet av ”de tiotusentals utlänningar som kommit till Sverige” finns dolda
hot om kaos och laglöshet. Bland utlänningarna uppges att det finns många som inte drar
sig för att stjäla och en del utmärks av ”arrogans och påtaglig likgiltighet”.
Som jag skrev i det föregående kapitlet får två uppmärksammade rättsfall stor publicitet under nedslaget år 1945, dels en spionerirättegång, dels ett mordfall. Under de studerade
marsveckorna bevakas den tidigare nämnda Paulson-affären intensivt. Bakgrunden är att
byrådirektör Robert Paulsson vid utlänningskommissionen sålt uppgifter om flyktingar i
Sverige till konsul J.A. Lönnegren som sedan fört dem vidare till tyska legationen i Stockholm. Samtliga fyra tidningar följer rättegången mot Paulson och Lönnegren. I början av
mars rånmördas en chaufför på Norrlandsexpressen. Förövarna är en svensk flottist och en
20-årig norrman. Tidningarna rapporterar utförligt och detaljerat även om det fallet.
Tio år senare, år 1955, har bilden ändrats radikalt. Det klart största temat är brottsoch rättsfrågor. Det ligger i topp hos alla fyra tidningar, med försvar och säkerhet på en
andraplacering. Under marsveckorna ges betydande tidningsutrymme åt en omfattande spionaffär. Den innefattar såväl militärt spionage som flyktingspionage. De inblandade är diplomater på de rumänska och tjeckiska legationerna men även flera utlänningar som tidigare
har kommit som flyktingar till Sverige. Också svenskar finns bland de åtalade.
Antalet flyktingar i Sverige har vid den här tidpunkten minskat markant och immigrationstemat hamnar nu på en delad tredjeplats. Dessa artiklar handlar mest om flyktingar
från Östeuropa men också om de finska arbetarna i Sverige. Finländarna uppmärksammas
också av andra skäl, nämligen i artiklarna om brott. Nykterhetsfrågan och trafiksäkerheten
är omdebatterade områden i journalistiken från 1955. Det finns en stark oro för det ökade
fylleriet och rattfylleriet i synnerhet. Fylleriförseelserna ges stor uppmärksamhet i landsortstidningarna. Det är framförallt finnarna som skildras som berusade, våldsamma och inbegripna i slagsmål.
Kultur hamnar i topp år 1965 men temafördelningen är jämnare än tidigare år. Det är
också det nedslagsår som det publiceras minst antal artiklar. I flera av kulturtemats artiklar
återfinns personer som kom till Sverige som flyktingar under kriget och som etablerat sig
som kulturutövare. Här förekommer också namnkunniga artister som Cornelis Vreeswijk,
Sune Mangs och Michael Meschke. Det skrivs en hel del om brott där utlänningar är inblandade. Det rör sig om allt från dråp och våldtäkt till rån och stölder. Föreningar seglar
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upp som nytt tema. Tidningarna rapporterar om de många finska föreningar, men även
danska föreningar som bildats.
Rapporteringen från år 1975 skiljer sig på flera sätt jämfört med andra år. Det är det
enda nedslagsåret som integration och politik är bland de fem vanligaste temana. Det hänger
dels samman med att Statens invandrarverk bildades 1969 och att det nu har byggts upp en
statlig och kommunal organisation för att handlägga invandrarärenden. Vid den här tiden
diskuteras också en rad åtgärder och reformer som är föremål för politiska överväganden på
såväl riskdagsnivå som på kommunalt plan. I mars 1975 är ges utrymme åt rösträttsreformen, det vill säga att invandrare som bott minst tre år i Sverige ska få rösträtt till kommun
och landsting. Också kommunal service till invandrare uppmärksammas, tidningarna skriver
om exempelvis språkkurser, daghem, tolkar och hemspråksundervisning för invandrare.
Artiklarna i temat om försvar och säkerhet handlar om att säkerhetspolisen griper två japaner som misstänks för att tillhöra terrorgruppen Röda Armén. Männen misstänks för att ha
spionerat på en ambassad i Stockholm.
År 1985 är immigration åter det vanligaste temat, det har det inte varit sedan 1945. Man
får se det mot bakgrund av att det nya systemet för flyktingmottagandet har införts. Det resulterar i artiklar om oro över vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för kommunerna – kommer
jobben och dagisplatserna att räcka och hur blir det med villapriserna. Ekonomiska kostnader
för samhället ställs mot etiska och ideologiska överväganden som talar för solidaritet med de
människor som drabbats av våld, tortyr och förtryck. I andra artiklar kommer motsättningarna
till mer dramatiska uttryck som i rapporter om hot mot flyktingförläggningar. Men det finns
också ett betydande antal artiklar som handlar om avvisningsärenden. Inte sällan får de drag av
följetonger där redaktionen rapporterar om utvecklingen till det lyckliga eller tragiska slutet där
personen eller familjen får stanna eller måste lämna Sverige.
Under marsveckorna 1995 är det ännu ett annat mönster som framträder. De två vanligaste temana är sport och brott som svarar för lika stor andelar av artiklarna, 19 procent.
Det är också det enda året som religion är ett av de fem största texttemana och det är nästan
uteslutande islam som det rör sig om. Bakgrunden är dels det stora antal människor som
flydde från Jugoslavien efter krigsutbrottet 1991. Under åren 1991 – 1995 fick drygt 70 000
personer från före detta Jugoslavien uppehållstillstånd i Sverige och av dem var 50 000 från
Bosnien-Hercegovina. Under samma period fick drygt 15 000 personer från Irak och 8 000
från Iran uppehållstillstånd.49 I samtliga dessa tre länder har islam ett starkt fäste.
De brott som står i förgrunden är betydligt grövre än de som tidningarna rapporterade
om 1955 och 1965. Det här året handlar det om misshandel, dråp och mord. Dels är det

49

Migrationsverkets webbplats, www.migrationsverket.se ”Statistik” (2006-06-13).

Främmande sidor

|

Gunilla Hultén

123

123

rasistiskt präglade brott i vilka ungdomar är inblandade, dels våldsbrott mot kvinnor. Under
de undersökta veckorna börjar rättegången om Stureplansmorden för de båda åtalade Guillermo Marquez Jara, med chilenskt ursprung, och Tommy Zethraeus, med spansk pappa.
I mars år 2000 handlar merparten av artiklarna om sport, tätt följt av kultur och immigration medan brott kommer på en femteplats. Rapporteringen under 2000 är både mer
rikhaltig och mer variationsrik än under tidigare år. Tidningarna skriver både mer och om
fler ämnen. Personer med utländsk bakgrund förekommer i fler sammanhang än under tidigare. Fördelningen mellan ämnena är också jämnare än förut. Procentuellt och antalsmässigt
skriver tidningarna mindre om sport det här året men temat kommer ändå på förstaplats .
Både andelen och antalet artiklar om brott har däremot minskat i betydande grad.
Att sport får en så framskjuten placering både under 1995 och 2000 hänger givetvis
samman med att en lång rad sporter har framstående idrottsutövare med utländskt ursprung. Här finns exempelvis skidåkarna Antonina Ordina från Ryssland, Vladmir Smirnov
från Kazakstan, friidrottaren Ludmila Engqvist från Ryssland, de amerikanska basketspelarna i Magic och M7, boxaren Armand Krajnc född i Sverige av föräldrar från Slovenien,
fotbollsspelaren Henrik ”Henke” Larsson med pappa från Kap Verde, tennisspelaren Andreas Vinciguerra med italienskt påbrå, polska och finska ishockeyspelare.
Kultur och immigration är lika vanliga teman under 2000 med en andel på 12 procent,
obetydligt mindre än sport. Samma fenomen som inom sporten ger sig till känna här, en rad
artister, skådespelare, musiker och TV-kändisar är utlandsfödda. Under de här marsveckorna får också Peter Birros och Lukas Moodyssons TV-serie ”Det nya landet” premiär, vilket
uppmärksammas framför allt i tidningarnas TV-bilagor. I mars 2000 tvingas regeringen att
dra tillbaka ett hårt kritiserat förslag om asylrätt vid massflykt, vilket gick ut på att endast
tillfälliga uppehållstillstånd skulle utfärdas vid massflyktssituationer. Om detta skriver alla
fyra tidningarna. Vestmanlands Läns Tidning rapporterar under flera dagar om 10-årige
Tivar som ska avvisas tillsammans med sin pappa men som slutligen får återvända till sina
klasskamrater i Västerås. Var tionde artikel år 2000 handlar om hem och familj, temat har
inte varit bland de fem vanligaste sedan 1955. Under temat finns artiklar om giftermål, adoption, traditioner, personporträtt , vardagsliv och här finns också familjenyheterna.
Analysen av frekvens av teman ger en indikation om vilka ämnen som anses som mer
viktiga än andra. För att belysa nyhetshierarkin har jag också undersökt vilket ämne som
nämns först och vilket som nämns därnäst. Normen för hur nyhetstexter konstrueras är att
det mest relevanta ämnet får den mest framträdande placeringen i rubrik och ingress (van
Dijk 1988). I tabell 3 sammanfattas de vanligaste ämneskombinationerna för de undersökta
åren. Dessa kan ge en mer nyanserad bild av den inramning enskilda teman fått under de
olika nedslagen.
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Tabell 3. Nedslagsårens vanligaste ämneskombinationer.

År

Texttema 1

Texttema 2

1945

Immigration och kommunikationer

Immigration och brott

1955

Brott och försvar/säkerhet

Brott och politik

1965

Föreningar och immigration

Föreningar och sociala frågor

1975

Försvar/säkerhet och brott

Integration och undervisning

1985

Immigration och sociala frågor

Immigration och hem/familj

1995

Brott och rasism

Religion och immigration

2000

Kultur och immigration

Brott och religion

En slutsats som kan dras är att tidningarna har prioriterat inhemska skeenden med undantag för år 1945 då de vanligast ämneskombinationen handlade om flyktingar som kom till
Sverige och då landets gränser kom i fokus. År 1985 är det i stället flyktingmottagandet i
kommunerna som uppmärksammas och avvisningsfallen där familjer står i centrum. Vid
nedslaget år 2000 är invandringen i stället knuten till kultur och nöje, vilket inte minst kom
till uttryck i Peter Birros och Lukas Moodyssons omskrivna TV-serie ”Det nya landet”.
Konsensusinriktningen år 1965 tydliggörs av betoningen på förening. Integrationsfrågorna
år 1975 handlade i stor utsträckning om olika utbildningsinsatser. Man kan också notera att
artiklarna om brott ges skilda sammanhang under de olika nedslagsåren. Under 1945 och
1955 handlar de om nationella intressen, rikets säkerhet och säkerhetspolitik, liksom under
1975. År 1995 är det i betydande grad brott i tidningarnas närområden som uppmärksammas, våld mot kvinnor med utländsk bakgrund, ”gängbråk”, misshandel och attentat med
rasistiska förtecken. Det är också det år som invandringen kopplas till islam. År 2000 rör
kopplingen brott och religion det omskrivna flickmordet i Skogås. Avlägsna händelser och
trosföreställningar i förhållande till landsortstidningarnas områden.

Variation och samstämmighet
Jag har studerat hur de fyra kardinaltemana uppträder i tidningarna genom åren. Det mönster som framträder visar på en påfallande överensstämmelse i tidningarnas sätt att hantera
dessa områden. Det tyder på att tidningarnas urval, bedömningar och prioriteringar av nyheter sker efter likartade kriterier och rutiner. Det förekommer dock en del skillnader mellan
de olika tidningarnas uppmärksamhet av skilda teman. Jag vill här kort peka på några särdrag. Dagens Nyheter skriver signifikant mer om brott än de övriga tidningarna tillsammans. Vestmanlands Läns Tidning uppmärksammar hem och familj i större utsträckning,
Borås Tidning skriver procentuellt mer om sport och Arbetarbladet har en större andel artiklar som handlar om politik än de övriga.
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Alla fyra tidningar uppvisar i stort sett samma mönster med en topp för temat immigration år 1945, därefter en stark nedgång till nedslaget år 1985. Efter det publicerar tidningarna åter färre artiklar vid nedslagen år 1995 och 2000 med undantag från Vestmanlands Läns Tidning som visar på en ökning för år 2000 (figur 6). I redovisningen ovan av
frekvensen av artiklar kopplade jag den till invandringens omfattning. Det är emellertid intressant att notera att när arbetskraftsinvandringen var som störst under åren 1965 – 1970
så är antalet artiklar som minst (jfr figur 1). De ekonomiska konsekvenserna för kommunerna med det nya flyktingmottagandet får starkt genomslag vid nedslaget år 1985. År 1995
har antalet publicerade immigrationsartiklar nästan halverats. Också då är det lokala förhållanden som tas upp, men nu som artiklar om avvisningsfall. Vid nedslaget år 2000 är
perspektivet i stället nationella intressen och regeringens asylpolitik.
Figur 6. Artiklar med huvudtema immigration 1945 – 2000 fördelade på år och tidning. Antal.
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Som man kan utläsa ur figur 7 hade samtliga tidningar flest artiklar om brott under 1955 och
1995, medan det lägsta antalet var under 1965 och 1975. Alla visar också på färre brottsartiklar under 2000 än under 1995. Mina siffror både överensstämmer och avviker från de resultat som Ester Pollack redovisar i avhandlingen En studie i medier och brott (2001). Hon
har i den undersökt fyra dagstidningars texter om brott under en novembervecka vart tionde
år under perioden 1915 till 1995. I Pollacks undersökning är antalet brottsartiklar fler vid
nedslaget 1945 än 1955 för att därefter bli än färre år 1965 och sedan stiga för varje nedslag
med flest antal artiklar år 1995 (2001:109). Hon knyter förändringarna till skiftningar i samhälleliga och kriminalpolitiska förhållanden men också till det faktum att våldsbrott säljer
(2001: 122). I mitt material stiger antalet brottsartiklar år 1955 för att sedan följa samma utvecklingskurva som Pollack anger till 1995 då hennes undersökning tar slut.
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Som jag visade i det föregående avsnittet skiljer sig brottsartiklarnas inramning vid olika
nedslagsår. Brottsartiklarna under marsveckorna 1955 med nationens säkerhet i centrum får
läsas mot bakgrund av det kalla kriget och hoten från kommunismen i öst. Den omskrivna spioneriaffären är också en berättelse om yttre och inre fiender till den västliga friheten i Sverige (jfr
Olsson 1995: 262 ff). Vid nedslaget år 1995 har Berlinmuren rasat. Ur brottsartiklarna stiger nu
andra hot, mer riktade mot lokalsamhällenas stabilitet och gemenskap, men därmed också indirekt mot nationen.
Brott är nästan uteslutande en manlig affär. Mellan 80 och 90 procent av alla brottsartiklar har män som huvudaktörer. Undantag är år 2000 då en tredjedel av brottsmaterialet har en
kvinna som huvudaktör och nästan lika stor andel har både en kvinna och en man. Det hänger
samman med den omfattande bevakningen av det så kallade Skogåsmordet då en elvaårig flicka
från Kongo mördades av släktingar boende i Sverige och där två av de åtalade är kvinnor.
Figur 7. Artiklar med huvudtema brott 1945 – 2000 fördelade på år och tidning. Antal.
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Följsamheten är påfallande också när det gäller kultur/nöje och sport. Efter en topp under
nedslaget1965 får kultur- och nöjesartiklarna väsentligt större uppmärksamhet efter nedslaget 1985 (figur 8).
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Figur 8. Artiklar med huvudtema kultur 1945 – 2000 fördelade på år och tidning. Antal.
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Vestmanlands Läns Tidning visar en något avvikande bild. Under 1985 skriver Vestmanlands
Läns Tidning mer om kultur än övriga tidningar. Under marsveckorna rapporterar tidningen
utförligt om jubileet av det finska nationaleposet Kalevala, vilket man får förstå mot den stora
finländska befolkningsgruppen i Västerås. Arbetarbladets artiklar om temat blir färre under
2000, medan de andra tidningarna då har fler än tidigare år. Visserligen har tidningarnas kulturoch nöjesmaterial ökat generellt i pressen sedan mitten av 1980-talet (Carlsson & Facht 2002:
94) men inte i samma utsträckning som i mitt material. Orsakerna får i stället sökas i kultur- och
nöjesbranschen har fått många utövare med utländsk bakgrund. I landsortstidningarna blandas
rapporteringen om lokala evenemang, musiker, artister och konstnärer med artiklar om framförallt rikskändisar i underhållningsindustrin.
Figur 9. Artiklar med huvudtema sport 1945 – 2000 fördelade på år och tidning. Antal.
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Under 1945, 1955 och 1965 finns det knappast några sportartiklar som innehåller idrottsutövare med utländsk bakgrund, av det enkla skälet att de inte heller fanns i idrottsvärlden
(se figur 9). Antalet stiger något under 1975 vilket bland annat hänger samman med tidningarnas ökade intresse för basket och de amerikanska spelare som rekryterats till svenska
lag. Antalet sportartiklar stiger sedan brant från 1985 till 1995 för att sedan plana ut under
2000. Både Borås Tidning och Arbetarbladet har fler sportartiklar än Dagens Nyheter under
1995. I landsortstidningarna handlar sport i stor utsträckning om lokala lag och idrottsutövare. Arbetarbladet gör sedan en dykning under 2000 med bara tre artiklar om sport.
Vestmanlands Läns Tidning är den som avviker mest från de övrigas mönster. Under 1995
sjunker deras rapportering för att sedan stiga måttligt under 2000.
Även om gränsen mellan sommar- och vinteridrotter blivit mer diffus under åren
genom exempelvis inomhushallar (Wallin 1998: 67) kan ändå valet av undersökningsveckor i haft inverkan på utfallet, liksom valet av tidningar. Rapporteringen om sport i
mitt material följer dock allmänna trender inom sportjournalistiken. Ulf Wallins undersökning av sportjournalistiken visar på en kontinuerlig ökning av sportmaterialet i
landsortstidningar under perioden 1895 – 1995. Hans material är avsevärt mycket
större än mitt och visar inte på någon dramatisk förändring mellan 1985 och 1995.
Huvudtrenden i min studie stämmer dock överens med Wallins resultat, nämligen att
sportartiklarna blir fler under perioden och blir allt omfångsrikare (Wallin 1998: 249f).
Andelen sport i tidningarna har ökat stadigt sedan 1920-talet då de första sportsidorna
började dyka upp. I landsortspressen har den varit särskilt påtaglig under de senaste
årtiondena visar Ulf Wallin i Sporten i spalterna (1998: 55), något som också min undersökning ger stöd åt. Sporten är också en jämförelsevis sett billig avdelning, enligt
Wallin. Avdelningen står för en hög andel av det redaktionella utrymmet men en relativt sett låg andel av redaktionskostnaderna (1998: 57).
Sport är ett område som intresserar många läsare och som också många kan sluta upp
kring. Ett lokalt idrottslag kan få stöd av åtskilliga oavsett politisk färg eller religiös åskådning. Som jag visar nedan får också sportjournalistiken betydelse för att markera lokal samhörighet som även knyts till en nationell gemenskap.

Hur återges innehållet?
Det är nyhetsartiklarna som dominerar i huvudmaterialet, men man kan också se tydliga
förskjutningar mellan de sex vanligaste genrerna under de undersökta åren (figur 10). Notisen var nästan lika vanlig som nyhetsartikeln under 1945 men efter det har denna genre tagit
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överhanden.50 En tydlig förändring är att andelen nyhetsartiklar har sjunkit betydligt sedan
1985 till förmån för featureartiklar (i figur 10 inkluderar de även reportage och personintervjuer). Något som också är värt att notera är att när andelen nyhetsartiklar ökar sjunker
andelen featureartiklar och reportage, och omvänt. Insändarna hade en liten topp under
1985 och 1995 för att sedan sjunka något under 2000. Familjenotiser fanns redan 1955
bland de fem vanligaste genrerna och har sedan dess befunnit sig på en ganska stabil nivå.
Figur 10. Vanligaste textgenrer 1945 – 2000 i förhållande till samtliga artiklar. Procent.
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Ser man till frekvensen av begreppen invandrare/invandrar- och utlänning/utländsk i de fyra
undersökta tidningarna visar det sig att vid nedslagen 1945, 1955 och 1965 förekommer
inte ordet invandrare i materialet (figur 11). I stället används beteckningen utlänning eller
nationalitetsbeteckningar. År 1975 har utlänning nästan helt ersatts av invandrare. I rapporteringen från år 1975 märks den nya inriktningen tydligt. Invandrarbegreppet dyker upp i en
mängd sammanhang i mitt material (jfr ovan). Här följer ett axplock ur rubrikerna: invandrarkommittén, invandrarpolitiken, invandrarkvinnor, invandrarkonst, invandrarbyrå, invandrarkultur, invandrarbarn, invandrarfrågor, invandrarråd, invandrarstöd. Det svenska
samhällets åtgärder av olika slag är i centrum, liksom frågor som rör jämlikhet och samhällets service.

50

För en definition av notis se Byrman (1998), nyhetsartikel se Hvitfelt (1989), reportage se Hultén (1990) ledare se Nord (2001).
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Figur 11. Artiklar innehållande orden invandrare och utlänning med ordstammar
i förhållande till samtliga artiklar. Procent.
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Under nedslagsåren 1995 och 2000 sjunker andelen artiklar med beteckningen invandrare
En anledning är att sport och kultur är omfattande teman under dessa år och att ordet invandrare nästan inte alls brukas i dessa texter. Begreppet invandrare används vanligen i några få teman med små skillnader mellan landsortstidningarna. I dessa finns begreppet i
knappt hälften av de inalles 30 huvudtemana. I Dagens Nyheter förekommer begreppet i
något fler teman, 18 stycken. Immigration är det texttema i vilket benämningen invandrare
återfinns oftast, följt av integration. Tillsammans svarar de i Borås Tidning för 63 procent av
artiklarna med begreppet invandrare, i Vestmanlands Läns Tidning för 48 procent och i
Dagens Nyheter för 38 procent. Arbetarbladet har ett avvikande mönster där politik är det
tema där begreppet oftast används följt av immigration, sammantaget 48 procent. Vad man
kan märka är att bland kardinaltemana immigration, brott, kultur och sport förekommer
ordet invandrare endast i enstaka artiklar om kultur och sport.
I samtliga landsortstidningar används begreppet från 1985 i allt färre artiklar för varje
nedslagsår, bortsett från en liten uppgång i Arbetarbladet år 1995. Dagens Nyheter är den
enda tidning som har en motsatt tendens. Från 1975 har antalet artiklar med begreppet invandrare i stället ökat. Det hänger främst samman med två företeelser, dels att Dagens Nyheter skriver mer om brott än övriga tidningar och använder begreppet oftare i brottssammanhang, dels skriver tidningen mycket om segregation under nedslagen 1995 och 2000.
Även i de artiklarna används invandrarbegreppet ofta. Den allra vanligaste genren är nyhetsartiklar, 600 eller 40 procent av huvudmaterialets artiklar. Begreppet invandrare återfinns i ca en fjärdedel av nyhets- och featureartiklarna. Värt att notera är att det används i
närmare 40 procent av insändarna och debattartiklarna.
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Tidigare forskning har visat att rapportering om invandring i huvudsak knyts till negativa sammanhang. Jag ville därför veta om artiklar där ordet invandrare används försågs
med positiva eller negativa rubriker (se figur 12). Rubriker som uttryckte kritik, konflikt,
avståndstagande, problem klassificerades som negativa medan rubriker som uttalade stöd,
beröm, uppskattning, välvilja kodades som positiva (jfr Ghersetti 2000: 71). Obestämbara
eller neutrala rubriker har i diagrammet nedan beteckningen varken positiv eller negativ.
Högst andel negativa rubriker har artiklarna under marsveckorna år 1945 och 1955. Det
enda år som de positiva rubrikerna är i liten övervikt är år 1965. År 1975 har också en jämn
andel positiva och negativa rubriker där de negativa knappt väger över. År 1985 och 1995
har en avsevärd högre andel negativa rubriker. Mönstret för år 2000 visar på en jämnare
fördelning och har en bild som i mycket liknar den från år 1975. En bidragande orsak till
skillnaderna finns i fördelningen av teman. Bland brott och immigration, som samlade flest
antal artiklar under 1945, 1955, 1985 och 1995, dominerar de negativa rubrikerna starkt.
Kultur och sport, teman som hade många artiklar under 1965 och 2000 har i stället till
övervägande del positiva rubriker.
Tidningarna skiljer sig också åt sinsemellan. Dagens Nyheter är den tidning som har
den högsta andelen negativa rubriker, 42 procent. Medan Arbetarbladet den lägsta 13 procent. Landsortstidningarna har sammantaget en högre andel positiva rubriker. Tendensen i
rubrik varierar också med genren. Mer än hälften av alla nyhetsartiklar har en negativ rubrik medan featureartiklar, personintervjuer och reportage oftast har en positiv rubrik. Eftersom de senare artikeltyperna ökar i antal under år 2000 får det också inverkan på fördelningen av negativa respektive positiva rubriker.
Figur 12. Rubriktendens fördelad på år. Procent.
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Vilka medverkar?
Ser man till vilka som är huvudpersoner i texterna följer fördelningen den tematiska spridningen väl, där som tidigare nämnts immigration, brott, kultur och sport är det vanligaste
temana. Den person som texten i huvudsak kretsar kring har kodats som huvudperson eller
ledande medverkande. De oftast förekommande huvudpersonerna är i fallande ordning flykting/nyanländ, brottsling, idrottsutövare och verksam inom kultur och nöje. Några skillnader tidningarna emellan kan vara värda att uppmärksamma. Dagens Nyheter har en signifikant större andel representanter för regering och riksdag, myndigheter och högre utbildning
bland huvudpersonerna än landsortstidningarna. De senare, särskilt Vestmanlands Läns
Tidning, har däremot en signifikant större andel av ”allmänhet” bland huvudpersonerna,
det vill säga privatpersoner som inte representerar något annat än sig själva. Borås Tidning
har oftare än de andra tidningarna verksamma inom idrott bland huvudpersonerna. Ser man
i stället till fördelningen över åren förekommer företrädare för regering och riksdag oftare år
1975 och 2000 än under andra nedslagsår. År 1975 skrev tidningarna om rösträttsreformen
och andra statliga åtgärder. Under marsveckorna år 2000 tvingades statsrådet Maj-Inger
Klingvall att dra tillbaka regeringens kritiserade förslag om att inskränka asylrätten. Vid
nedslaget år 1985 är det markant vanligare att huvudpersonen är en kommunal representant. Det året förekommer också flyktingar ofta som huvudpersoner. Båda företeelserna
hänger samman med genomförandet av den så kallade Hela Sverige-strategin med kommunplacering av flyktingar. Under år 1995 och 2000 ser man en ansvällning av huvudpersoner från sport- och kultursfären.
Ett sätt att synliggöra nyhetsberättelsernas grundmönster är att se till relationen mellan
aktörerna. En sådan grundkonstruktion är konflikten och jag ville därför undersöka i vilken
utsträckning berättelserna grundade sig på konflikt, samförstånd eller var neutrala/obestämbara. Med konflikt i det här sammanhanget avser jag exempelvis motsatsförhållanden, skiljaktiga ståndpunkter, tvister och stridigheter. Men samförstånd förstås exempelvis intressegemenskap, sämja, sammanhållning och solidaritet (jfr Brune 1996 b: 13f; Ghersetti 2000: 174f). Den avgjort största andelen artiklar som grundar sig på konflikt publicerades under nedslaget 1995. Mönstren i landsortstidningarna och Dagens Nyheter ser olika
ut. I storstadstidningen är konfliktvinkeln vanligare än samförståndsvinkeln, i landsortstidningarna är det tvärtom. Vid nedslaget år 2000 framträder skillnaden särskilt tydligt. De tre
lokala tidningarna har då väsentligt färre konfliktorienterade artiklar jämfört med år 1995,
medan Dagens Nyheter ligger kvar på samma nivå. Sverige är ett konsensussamhälle och i
lokalpressen framträder det än tydligare. I landsortstidningarna är det samhörighet, förståel-
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se, gemenskap och kontakt som tematiseras.51
Inte överraskande dominerar männen bland huvudaktörerna. Som framgår av figur 13
ökar dock andelen kvinnor över tid, men är ändå förhållandevis stabil. Vid nedslagen 1945
och 1955 förekom kvinnor bara i var tionde artikel. Andelen ökade sedan under de följande
nedslagen. År 1995 innehöll var fjärde artikel kvinnor och år 2000 var tredje. Fördelningen
stämmer väl överens med andra undersökningar av representationen av kvinnor i nyhetsmedier. Gaye Tuchman (1978/1981) noterade i sin nu klassiska artikel ”The symbolic annihilation of women by the mass media” att kvinnor osynliggjordes i medierna. Sedan dess har
flera undersökningar pekat i samma rikting (t ex Eide 1993; Edström 2002; Hjarvard 1999;
Löfgren-Nilsson 2000). Den tydligaste mansdominansen finns inom temana sport och brott.
Flest kvinnor finns i artiklar om kultur och immigration.
Figur 13. Förekomst av män och kvinnor i samtliga artiklar fördelade på år. Procent.
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Tidningarnas användning av etniska/nationella markörer sammanfaller i stort sett med förändringarna i de största invandrargrupperna till Sverige (figur 14). År 1945 är de vanligaste
ursprungsbeteckningarna i turordning Norge, Finland, Tyskland och Estland och Turkiet.
De avspeglar väl de länder varifrån flyktingarna till Sverige kom. År 1955 är de vanligaste
angivna ursprungsländerna Tjeckoslovakien, Finland, Sverige, Rumänien och Tyskland. Tio
år senare är det finsk nationalitet som är den helt dominerande beteckningen, följd av dansk
eller svensk. De tre tätplatserna år 1975 innehas av Finland, Jugoslavien och Österrike vilket
stämmer väl överens med de största invandrargruppernas. År 1985 är Finland det fortsatt
51

I en analys av svenska tidningsartiklar om Estland under 2001 – 2002 noterar Ekecrantz hur lokaltidningarna
undviker problemvinkeln och i stället tar fasta på likheten och vänskapen mellan ester och svenskar. I provinsen
finns det inga främlingar, sammanfattar han (Ekecrantz 2004: 58).
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oftast angivna ursprungslandet, och därefter tre nytillkomna länder, Libanon, Iran och Irak.
Under marsveckorna år 1995 är svensk den vanligaste beteckningen, följd av markörer som
visar ursprung från Bosnien, Finland, Iran och Irak. Under nedslagsveckorna år 2000 är
svensk fortfarande den vanligaste markören därefter finsk, kurd och iranier. Sammantaget
följer alltså tidningarnas etniska/nationella markörer i stort sett invandringens sammansättning. Användningen av den finska markören är relativt jämnt fördelad över alla undersökta
år och finländarna har också sedan 1950-talet varit den största invandrargruppen i Sverige
(Lundh & Ohlsson 1994: 26). Att ange att någon är svensk är något som används främst
under nedslagen 1995 och 2000. Några rubriker kan illustrera sammanhangen:
Flyktingar nöjda med träffen med svenskarna (BT 10 mars 1995)
Svenskarna börjar övervinna sin skräck (mot islam, min anmärkning, DN 12 mars 1995)
Svenska barn i finsk skola (VLT 7 mars 2000)
De nya svenskarna är en del av Sverige (VLT 16 mars 2000)
Nyfikna på svenskarna (DN 21 mars 2000)

När ordet svensk användes under nedslagen 1945, 1955 och 1965 kopplades det vanligen
till medborgarskapet. Vid nedslagen år 1995 och 2000 förekommer det oftast tillsammans
med och kontrast till benämningen invandrare eller flyktingar.
Figur 14. Förekomst av etnisk/nationell beteckning i förhållande till totalt antal artiklar. Procent.
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Generellt sett blir det allt mindre brukligt att ange etnisk härkomst eller nationalitet i artiklarna. Vid nedslagsåret 1945 hade ungefär tre fjärdedelar av huvudmaterialet någon etnisk
eller nationell beteckning och år 2000 cirka hälften (figur 14). Det blir allt vanligare att tidningarna helt avstår från att använda särskiljande beteckningar, vilket skulle tyda på att in-
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kluderande drag blivit vanligare i tidningarna. En annan förklaring är att begreppet ”asylsökande” blir vanligare, en myndighetsbeteckning som är känslomässigt neutralare än flykting
och som förts vidare i journalistiken (jfr Brune 2004: 81).

På bild
Av de 1537 artiklarna i huvudmaterialet var 697 eller 45 procent publicerade med bild, varav
42 procent med fotografi. Övriga publicerades med någon annan typ av bild, till exempel teckning, karta, faksimil. År 1945 innehöll enbart 14 procent av artiklarna fotografisk bild, en andel
som sedan stadigt har stigit under nedslagsåren. År 2000 presenterades 58 procent av mina undersökta artiklar med en flera fotografier. Becker anger att år 1955 innehöll 21,7 procent av
artiklarna en fotografisk illustration (Becker 2000: 135). Andelen i mitt material är något högre,
27 procent. Hon skriver också att från 1965 pendlar andelen mellan en fjärdedel och en tredjedel och att den andelen har stått sig. Mitt material visar i stället på en väsentligt högre andel och
en markant ökning, särskilt mellan 1955 och 1965 och 1975 och 1985, då andelen steg med 12
respektive 13 procentenheter. År 1975 hade 40 procent av artiklarna foto, vid nedslaget tio år
senare hade andelen stigit till 53 procent och år 2000 var 58 procent. Mina resultat stämmer
mer överens med Lars-Åke Engblom iakttagelse att bildernas antal och storlek växte i hela pressen från mitten av 1950-talet till 1980-talet (jfr Ekecrantz 2005: 101; Engblom 1998: 189; Pollack 2001: 113). En liknande utveckling redovisar Ulf Wallin för sportstoffet. Han fann att andelen illustrerade sportartiklar ökar stadigt ökat under åren 1895 – 1995 och att bildmaterialet
får allt större utrymme. I hans studie var en av fyra artiklar illustrerade år 1965 medan andelen
år 1995 var två av fem (Wallin 1998: 156). Mitt material speglar även på det här området journalistikens allmänna utveckling.
Figur 15. Artiklar med bild varav andel med fotografi, fördelade på år. Procent.
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Förstasidesövergångar eller så kallade sladdade artiklar var en tidig föregångare till hypertexten, skriver Bicket & Packer (2004: 368) och avser med det att läsaren hoppar från förstasidestexten till mer textinformation på insidan. I materialet från 1945 och 1955 användes
ofta fotografi som en sådan språngbräda på förstasidan. Av alla bildsatta artiklar förekom
då 35 procent respektive 40 procent på förstasidan. Bilden var viktig för att locka läsaren
vidare till insidestexten. Under nedslagen under följande år blir bildbruket mer utbrett även
på insidan och användningen av förstasidesövergångar upphör i stort sett helt från 1975.
Det helt överskuggande motivet är människor, 96 procent av alla fotografier avbildar
en eller flera människor (figur 16). Under alla studerade år är fotografi av en individ det dominerande motivet med en andel på mer än hälften av alla fotografier eller 58 procent. Andelen enkelporträtt är jämförbar med den Hård af Segerstad redovisar (1974: 94-95) men
skiljer sig från de resultatet som Becker, Ekecrantz och Olsson (2000). Andelen person- och
grupporträtt är relativt konstant genom åren.
Figur 16. Typ av personmotiv i förhållande till samtliga personbilder. Procent.
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Frekvensen för bildteman sammanfaller i stort sett med den för textteman. Under 1945 är
immigration såväl det vanligaste text- som bildtemat, vilken givetvis hänger samman med
det stora antalet flyktingar som befann sig i Sverige i slutskedet av kriget. År 1955 var det
största bildtemat rättsväsende, 1965 kultur och vid nedslaget 1975 hade kultur tillsammans
med familj och släkt lika stor andel. År 1985 var immigration åter det mest omfattande bildtemat, år 1995 sport och år 2000 kultur.
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Det är i första hand större artiklar som bildsätts. Mer än hälften av de bildsatta artiklarna
har en rubrik som går över tre spalter eller mer. Av nyhetsartiklarna hade 38 procent med
fotografi, men hela 90 procent av personintervjuerna och 80 procent av reportagen och featureartiklarna publicerades med foto. Artiklar med foto har generellt sett oftare en positiv
tendens i rubrik än de utan. Av artiklarna med positiv rubriktendens har två tredjedelar foton, men bara en tredjedel med negativ rubriktendens är försedd med bild. De bildteman
som oftast förekommer i positiva sammanhang är i tur och ordning sport, kultur/nöje, immigration, arbetsmarknad och fritidssysselsättningar tillsammans med familj/släkt. Bland
artiklar med negativ rubriktendens är brott, immigration och samhällsproblem de mest frekventa bildtemana.
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Del 3. Bland andra
De kvantitativa beskrivningarna av materialet pekade på allmänna utvecklingstendenser och
skillnader. I den här delen, som består av två kapitel, fördjupas analyserna av artiklarna med
hjälp av de analysverktyg som jag beskrev i kapitel 1, det vill säga diskurs- och retorikanalys.
Utgångspunkt är att tidningsartiklar utgör en visualverbal enhet där text, bild och layout
ingår. Jag ser också till artiklarnas komposition, dramaturgiska drag, argument, stilmedel,
ordval och syntax. Ibland kan struktur och dramaturgi stelna till återkommande berättarmönster (se kapitel 1).
Av den kvantitativa redovisningen framgick att mer än hälften, eller 57 procent, av
huvudmaterialets artiklar av återfinns i fyra av 30 huvudteman. Dessa fyra kardinalteman
analyseras närmare i kapitel 8. Genom många och korta exempel ur artikelmaterialet illustreras typiska drag i journalistiken och skiftningar över tid och mellan de undersökta tidningarna. Analyserna blir i det kapitlet relativt översiktliga.
Utifrån nio hela tidningsartiklar fördjupas analyserna i kapitel 9. Analyserna inriktar
sig på hur artiklar om främlingar används för att skapa föreställningar om nationell och
lokal gemenskap i skiftande tidskontexter och om dessa kan kopplas till en migrationspolitisk diskurs.
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8. Teman och tider
Det här kapitlet tar i tur och ordning upp kardinaltemana immigration, brott, kultur och
sport. Varje avsnitt inleds med en presentation i tabellform av hur antalet artiklar inom varje
texttema fördelats på tidning och nedslagsår. Avsnitten är kronologiskt ordnade.

Tema immigration
Immigration är det texttema som har flest artiklar i huvudmaterialet sammantaget 315. Temat har två tydliga toppar, år 1945 med 126 artiklar och 1985 med 72, under dessa båda
nedslag publiceras nästan två tredjedelar av temats samtliga artiklar (tabell 4). Lägst antal
artiklar om immigration återfinns i nedslagen för 1955, 1965 och 1975 med respektive 12,
12 och 10 artiklar. Under både 1995 och 2000 innehöll temat ungefär lika många enheter,
41 respektive 42.
Tabell 4. Immigrationstemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal.

Tema immigration 1945

1955

1965

1975

1985

1995

2000

Arbetarbladet

29

1

1

2

5

6

6

Borås Tidning

21

3

3

1

18

10

9

VLT

31

2

3

1

19

11

16

Dagens Nyheter

45

6

5

6

30

14

11

Summa

126

12

12

10

72

41

42

Bas

250

162

108

147

194

321

355

De undersökta tidningarna domineras under marsveckorna 1945 av rapporter om personer
som med hjälp av olika transportmedel tagit sig till Sverige, hjälpinsatser för de anlända,
också den statliga politiken gentemot balterna uppmärksammas. Trots en tilltagande arbetskraftsinvandring under 1955 och 1965 är det östeuropeiska flyktingar som tidningarna berättar om i de få artiklar som publiceras under dessa nedslagsår. I artiklarna från år 1975 är
gemenskap och sammanhållning i centrum. Under 1985 skriver landsortstidningarna i huvudsak om det kommunala flyktingmottagandet och avvisningsärenden. Också under nedslaget 1995 är det avvisningsärenden som står i centrum och under nedslaget år 2000 är det
asylpolitik.
I mars 1945 kännetecknas temat av olika hjälpinsatser för i första hand finska barn i
Sverige, rapporter om flyktingar som rymt från olika svenska interneringsläger och av notiserna om personer som med olika transportmedel flytt till Sverige. De senare är kortfattade
rapporter där den dramatiska flykten är huvudmotivet och där bakgrunden är underförstådd. Uppgifterna om flyktingarna är knapphändiga, de nämns sällan vid namn och uttalar
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sig endast undantagsvis. En förklaring är krigsårens inskränkta pressfrihet och myndigheternas restriktioner och kontroll av den svenska pressen. Genom de så kallade grå lapparna gav
Statens informationsstyrelse så kallade rekommendationer till pressen om vad som inte fick
publiceras. Flera gånger tog de grå lapparna upp flyktingfrågan, i vilka tidningarna anmodades att avstå från publicitet (Andolf 1994: 338).52 Bland rubrikerna finns bland andra
följande:
Dramatisk färd. Tyska flygplan anföllo båt med flyktingar från Balticum
(Arb. bl. 21 mars 1945)

Tyskar i Norge trötta på kriget. Vaktfartyg med 6 man flyr hit (BT 19 mars 1945 )
Diplomater fly från Danmark till Sverige (VLT 17 mars 1945)
Tyskt flygplan med fyra flyktingar (VLT 21 mars 1945)
Lettiska flyktingar med bagage i isklumpar (DN 8 mars 1945)

Ofta förekommer samma TT-telegram i flera eller alla undersökta tidningar, exempelvis det här:
Baltiska flyktingar till Gotland
Färden skedde under svåra strapatser i storm och kyla
En större fiskebåt med ett femtitotal baltiska flyktingar anlände på onsdagen till Gotland. Färden hade bjudit på stora strapatser och stormen och kylan hade varit mycket
påfrestande för passagerarna. Båten var alldeles nedisad och bagaget hade förvandlats till oformliga isklumpar. Flyktingarna togos omedelbart om hand av myndigheter
och utspisades.
(Arb. bl. 9 mars 1945)

Under andra världskrigets slutskede kom, som redovisades i kapitel 5, ett betydande antal
flyktingar till framförallt Borås och Västerås kommuner men även till Gävle om än i mindre
omfattning. Arbetarbladets förstasida hade den här rubriken den 15 mars 1945.
”Främlingslegion” av 450 flyktingar i Gävle:
Huvudparten utgöres av norrmän, estländare och finnar
Gävle har i detta nu en ”främlingslegion”, bestående av nära halva tusentalet utländska
flyktingar enligt vad Arbetarbladet erfarit vid ett samtal med kriminalkommissarie Sven
Chrispinsson. Noga räknat utgör flyktingarnas antal 450, varav huvudparten utgöres av
norrmän.

Texten kan läsas som en uppmaning till läsaren att anmäla till polisen om man har en flykting boende hos sig och en varning för följderna om man försummar att göra detsamma.
Man har emellertid på sistone kunnat märka tecken till att denna anmälningsskyldighet
inte efterleves, möjligen beroende på att man missuppfattat bestämmelserna om den
vidgade rörelsefriheten för flyktingar. Kriminalkommissarien pekar på ett fall som inträffade nyligen. Gävle-polisen underrättades av flyktingkommissionen om att en flykting slagit sig ner här i Gävle. Någon anmälan från den som upplåtit bostad åt utlänningen kom emellertid inte, och först efter ett omfattande forskningsarbete lyckades
polisen spåra upp vederbörande flykting. Det visade sig slutligen att han bott i flera
månader hos ett hembiträde i staden.
(Arb. bl. 15 mars 1945)

52

Se även Leth (2005) angående inskränkningar i pressfriheten och tidningarnas självcensur under andra världskriget.
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Reportern agerar här språkrör för polisen och står för ett myndighets- och maktperspektiv.
Det framgår att polisen inte sparar någon möda för att lokalisera flyktingarna och att laglydighet är av nöden. Läsaren förväntas hålla med. Det är knappast någon tillfällighet att den
som utpekas som skyldig till förseelsen anges som hembiträde i texten. Hon är kvinna, antagligen ung, sannolikt lågutbildad samt har ett lågt skattat och dåligt lönat yrke. Ett förhållande mellan henne och flyktingen antyds, en beblandning som inte kan uppmuntras.
Maktmässigt är hon underordnad såväl polisen som reportern. Det här är inte det enda fallet
som förekommit, upplyser artikeln, och kriminalkommissarien vill understryka att ”dylik
underlåtenhet enligt svensk lag är straffbar”. Av texten framgår att flyktingar är människor
som samhället noga måste övervaka och kontrollera. I detta ligger en potentiell fara som inte
artikuleras men som ändå vädras i ordval som ”skyldighet att göra anmälan”, ”inte efterlevs”, underlåtenhet”. Den laglydiga svenska medborgaren förväntas följa samhällets regler
så att något outsagt obehagligt inte inträffar. En liknande innebörd finns i följande TTtelegram, infört både i Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning den 10 mars 1945.
Hälsingeflicka dolde flykting
Intern från Hälsingmo fanns i obebodd stuga
På fredagen infångades i en obebodd stuga 4 km. från interneringslägret i Hälsningsland en från lägret rymd norsk flykting. Han har genom en flicka i orten fått nyckel till
stugan och uppehållit sig där några dagar. Flickan bar mat till mannen, vilken umgicks
med planer på att återvända till Norge. Då han anhölls var flickan hos honom i stugan.

Också här figurerar en ung och förmodat naiv flicka som inte tillfullo insett farligheten med
flyktingarna. Hotet konkretiseras i artiklar om de quislingar som hålls internerade just i lägret i Hälsingmo. På Dagens Nyheters förstasida den 11 mars finns den här rubriken
Svenska myndigheter kritiseras för släpphänthet mot quislingar
Det har väckt uppståndelse i danska flyktingkretsar, heter det i senaste numret av tidningen Danskeren, att man från svensk sida har lössläppt 44 danska quislingar från
interneringslägret i Hälsingmo. I fortsättningen av artikeln riktas skarp kritik mot den
svenska myndigheternas enligt tidningens mening alltför liberala politik gentemot de
internerade danska och norska quislingarna.

Även Vestmanlands Läns Tidning kommenterar den danska artikeln på ledarsidan den 14
mars. Några dagar senare publicerar Arbetarbladet en text från telegrambyrån Reuter som
ger anledning till ytterligare farhågor.
Engelsk röst:
”Sverige nazisternas gömställe”
”En av de främsta faktorerna för ett tredje världskrig”
Råd att vara på sin vakt mot flyktingar
(Arb.bl 17 mars 1945)
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I artikeln citeras en John Gaunt som i den brittiska tidningen Daily Express varnar för att
Sverige kan komma att bli ett tillhåll för tyska nazister, varifrån de kan bygga upp en ny
maktbas.
Bortsett från de tyskar som anlända under det enkla namnet herr Schmidt, medan de
bara för kort tid sedan voro standartenführer so und so, hållas inte – eller hur – de politiska flyktingar som ha sina papper i ordning så värst länge under övervakning förrän
de släppas lösa och försvinna i den svenska befolkningen. Ha ni svenskar lagt märke
till att de, då de blanda sig med befolkningen, komma i förbindelse med flyktingar undan nazisttyranniet? […]
Gaunt skriver till slut att syftet med att han säger svenska [sic] detta är att ”ni inte skola
hysa några illusioner om de faror, som möta er och oss och för vilka ni, om ni inte äro
tillräckligt vaksamma, få bära ett fruktansvärt ansvar”.

Här finns faror i flera lager. Den lurande faran som potentiellt finns i alla tyska flyktingar,
faran för att nazisterna ska skada de verkliga flyktingarna som undkommit Hitlertyskland
och den inneboende faran i att svenskar inte är tillräckligt vaksamma. Redan nästan dag
publicerar Dagens Nyheter en raljerande dagsvers om artikeln i Daily Express skriven av
signaturen H. det vill säga Alf Henrikson, med rubriken ”Ur välunderättad källa”. På Birger
Lundquists illustration sitter Hitler i allsköns ro på Dramatens trappa bland andra stockholmare.
Enligt välunderrättade brittiska blad
Står vi i Stockholm och ser
Hur höga nazister i denna stad
dagligen dimper ner.
[…]
Ja, här har de sin bombfria bostadsadress
Och befinner sig väl i vår mitt.
Den som tvivlar kan titta i Daily Express,
Ty där står det svart på vitt.
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Bild 4. Ur välunderättad
Bild 4. Ur
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Bild 5. Flyktingbarn, VLT 19
Bild
mars
5. Flyktingbarn,
1945.
VLT 19 mars 1945.
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(BT 14 mars 1945, VLT 19 mars
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1945)
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Pojken är namnlös, utan ursprung, utan anknytning till rum eller plats. En anonym bild av
det oskyldiga lidande barnet. Det är en känslosam dikt som manar till givmildhet och medkännande. Samtidigt ger den uttryck för att Sverige på ett självklart och oproblematiskt sätt
ska kunna ge detta och andra flyktingbarn ett skydd undan smärtor, ett hem med ”värme,
kärlek och ro”. Sverige som ett tryggt hem är en återkommande metafor genom åren (se
kapitel 8 och 9). Arbetet i olika hjälpkommittéer ges stor uppmärksamhet och i artiklarna
uppmanas läsarna att hjälpa till:
Kommitterade beslöto att genom ett upprop ånyo vädja till länsbefolkningen om bistånd å
den finska hjälpverksamheten i länet. Det gäller att hålla ut utan att förtröttas. Ingen vet när
kriget slutar. Och först då sättes måhända vår offervilja riktigt på prov. Vi ha ju också anledning att hjälpa utan knot och klagan, med hänsyn till vår av kriget oberörda ställning.
(VLT 3 mars 1945)

Tacksamheten att Sverige undkommit kriget förekommer i flera artiklar. I dessa finns också
en ton av skuld som ska betalas tillbaka genom offervilja och att offret ska göras utan ”knot
och klagan”. Samtidigt var det just Sveriges ”av kriget oberörda ställning” som gjorde den
starkt ökade tillväxten i industrin möjlig. I artiklar om enskilda flyktingar är lidandet något
som avhandlas i förbifarten. Det förflutna tillmäts inte någon större betydelse, texternas
riktning är framtiden. Ett exempel är en intervju, publicerad i Arbetarbladet, med 16-årige
Pekka Penttinen som ensam flytt till Sverige från Riga.
Rysk ”hisspojke”
språkfenomen på ”Murre”
–Svårt? Nej, inte är svenska språket svårt att lära … Man lyssnar när andra talar, hör
ett nytt ord, lägger det på minnet, upprepar det för sig själv några gånger, sätter ihop
meningar och så kan man det …
Se där det ”recept” som den lille 16-årige ryssen Pekka Penttinen, ”hisspojke” på Murénska badhuset, språkfenomen och kosmopolit, använder sig av för att slå in under
hjärnbarken det språk som även kallas ”ärans och hjältarnas”. Varje svensk som Pekka
träffar är hans ”lärare”. Pigg som en Hille-mört, vaken och receptiv och med en alldeles
otrolig kunskapstörst har Lille Pekka på 5 månader lärt sig förstå att tala svenska.
– Jag måste … säger Lille Pekka. För annars skulle jag ju inte kunna sköta hissen och
åka ut med tvättkläderna.
(Arb. bl. 12 mars 1945)

Av texten framgår att Pekka har ryska som modersmål men ”egentligen är Pekka inte av
rysk härkomst”. Hans far var finländare och mamman estländska.
Utseendet är så ”nordiskt som tänkas kan, en jämn profil och en lingul hårtott, som
skulle kunna tillhöra vilket svenskt skolbarn som helst.

Trots att han mist både sin far och mor i kriget är det hans framåtanda som poängteras,
pigg och rask är han. Inte nog med att han lärt sig svenska så snabbt, han behärskar ytterligare sex språk.
Men gränsen är inte nådd för det, just nu håller han på med att plugga engelska med
hjälp av böcker som han lånat på biblioteket.
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Allt det han upplevt av kriget av våld och fängelsetid klaras av i ett par meningar.
Nu har Pekka vistats i Gävle en månads tid och han har lärt sig tycka om sta’n och
dess invånare, lika väl som gävlebor som haft något med Pekka att göras måste tilltalas av pojkens öppna blick och raska tag. ”Sverige är bäst”, säger Pekka och skrattar
med hela ansiktet […].

Pekka dras in i såväl den nationella som lokala gemenskapen. Det svenska språket, det lingula håret och hans arbetsvillighet slår an en nationell ton. Samhörigheten till Gävle understryks av det ömsesidiga gillande som uppstått mellan honom om gävleborna.

Den kommunistiska faran
År 1955 har invandringen av arbetskraft till Sverige tagit fart. Vestmanlands Läns Tidning
skriver visserligen om att en grupp österrikare väntas till Surahammars bruk men under
marsveckorna är det den fortsatta flyktinginvandringen som märks mest.
Ett 25-tal österrikare till Surahammar i april
Den delegation från Surahammars bruk som varit nere i Österrike för att välja ut österrikiska arbetare till bruket har nu återvänt efter en veckas bortovaro. Österrikarna väntas om 4 – 6 veckor, d.v.s. i mitten av april. Det var inga svårigheter att erhålla tillräckligt antal österrikare, och myndigheterna därnere lägger inga hinder i vägen. Kontingenten kommer från Steiermark och består till övervägande delen av ogifta, yngre industriarbetare. Bruket har plats för dem i befintliga förläggningar.
(VLT 10 mars 1955)

Nyheten om hur ett polskt flyktingpar lyckats rädda sig publiceras i alla tidningarna utom i
Arbetarbladet. Så här rapporterade Dagens Nyheter:
Flyktingar sex dygn i saltvagn
Ett polskt flyktingpar, en man och en kvinna i 35-årsåldern, kom på tisdagen till Trelleborg efter en strapatsrik flykt genom järnridån. De hade åkt sex dygn instuvad i ett litet
utrymme mellan saltsäckarna i en godsvagn från en plats i östra Polen genom Östtyskland och med färjan från Sassnitz till Trelleborg. Trots den obekväma resan var
bägge vid god vigör.
– Vi hörde knackningar från en saltvagn, berättar den SJ-man som hittade flyktingarna
för Dagens Nyheter. Strax därefter upptäckte vi att någon borrat hål i vagnssidan och
viftade med en träpinne genom hålet för att ge sig till känna. (DN 9 mars 1955)

Det som utmärker flyktingrapporteringen från 1955 är att den uteslutande handlar om personer från Östeuropa. Som i texten ovan gör sig det kalla kriget och järnridån påminda (jfr
Ekecrantz, Olsson & Widestedt 1995). De finns också implicit med i signaturen Collens reportage ”Vitryssar får fristad i Sverige”, publicerat i Dagens Nyheter den 20 mars 1955.
De såg lite slitna och trötta ut de fyra när de kom in i stora mottagningshallen på
Bromma på lördagsmiddagen. Det två gamla hade var sitt barn på armen, de två unga
höll nervöst i några vita papper. Znamensky – Constantin och Sophia Znamensky –
hette de gamla, Konstantin och Vera Kostin de unga.
De hade rest fem dygn, start i Shanghai och flugit hela vägen från Hongkong. Nu var
de äntligen i sitt nya fädernesland, hade bara sista biten kvar, tågresan upp till genomgångshemmet i Borlänge.
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Så inleds texten på förstasidan ackompanjerad av två bilder med de båda gamla med varsitt
koltbarn på armen och barnens mamma. Insidesartikeln har rubriken:
Ung mor med två pojkar får aldrig återse sin man
De gamla är vitryssar, de unga födda av vitryska föräldrar i Kina. De hade det hyggligt i
Shanghai ända till för fem år sedan. Men sen har det varit svårt. Den nya regimen tolererar inte fiender till Sovjet, även om de är aldrig så f. d.

Det är en dramatisk och argumenterande berättelse om flyktingarnas öde. Skribenten använder enkla meningskonstruktioner och ordval. Språket är konkret och reportern fogar in
sina egna iakttagelser och reflektioner i texten. Den innehåller inte några direktcitat men är
baserad på vad den 20-åriga Konstantin Kostas ”på hygglig engelska” sagt. Reportern intar
en medkännande hållning, där vrede, besvikelse, frihetslängtan är viktiga ingredienser. En
längtan som delas av många, kan man läsa ut av skribentens framställning.
På planet finner man att man inte är ensam, det är fyllt med vitryssar med samma mål:
det fria Europa.

Den äldre mannen, Constantin Znamensky skildras med aktning.
Det är något myndigt över honom, trots sjukdomen och de en smula gammaldags och
lite löjliga kläderna. Att det är en före detta ingenjörsofficer i tsarryska armén som
kommer, det syns trots knallblå keps och fotsid grå ylleulster.

Den unga mamman anländer utan sin man. I tre korta och enkla meningar levereras förklaringen:
Hennes man är ryss. Han återvände till Sovjet. De två ses aldrig mer.

De blir till en bevisföring i kortformat. Första och andra meningen blir premisser för slutsatsen i tredje satsen. Såväl de polska och vitryska flyktingarna blir metonymier för något större, för instängdheten i de kommunistiska staterna, för Europas frihetslöfte, för mod och tålighet. Reportaget avslutas med en blick mot det nya livet i Sverige.
På Centralen står sjukvagnen som medicinalstyrelsen beställt. Och på genomgångshemmet i Stråtenbo utanför Borlänge väntar god mat och god vård, beställd av kurator
Kerstin Hellner. Som tagit emot vinddrivna vitryssar förr på Bromma […].Tids nog får
de börja klara brödfödan själva.

Till skillnad från de kortfattade notiserna tio år tidigare dramatiseras flykten och får stort
utrymme i de här exemplen från 1955. Det är bara tio år sedan kriget tog slut. Hotet från
nazismen har ersatts av kommunistfaran. Sverige ses som del av det fria Europa, som ska
bekämpa kommunismen och erbjuda fristad åt ”fiender till Sovjet”. I artiklarna från 1945
var flyktingarna oftast anonyma medan de under 1955 här ges namn, ansikten, karaktärsdrag, ett förflutet.
Det kalla kriget och hotet från öst och kommunismen är fortfarande närvarande under
nedslagsveckorna år 1965. Två invandrargrupper uppmärksammas, svenskbyborna och de bal148
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ter som kom till Sverige i samband med krigsslutet. Arbetskraftsinvandringen som nu börjar
närma sig sin topp märks nästan inte alls. I stället riktas uppmärksamheten mot de flyktingar
från Östeuropa som anländer. Sändningen av ett TV-reportage om svenskbyborna uppmärksammas av alla tidningar utom Borås Tidning. Programmet som gjorts av TV-journalisterna
Karl Axel Sjöblom53 och Roland Hjelte handlade om den grupp svenskättade från Ukraina som
1929 anlände till Sverige. Recensionen i Vestmanlands Läns Tidning tar fasta på den delade
opinion som rådde i Sverige då. Den samtida pressen pendlade enligt skribenten Lennart Odlander ”mellan överordig glädje och osmaklig aversion.” Han avslutar sin text med att knyta an till
den grupp svenskbybor som kommit till Sverige bara en månad tidigare.
Men ännu finns några kvar som väntar på det ryska tillståndet att få återförenas med
sina anhöriga – i det nya hemlandet.

Inför TV-sändningen publicerar Dagens Nyheter påpassligt en intervju med svenskbybon
Maria Knutas som återförenats med sin nyanlända dotter Anna.
Anna från Gammalsvenskby mötte sin mor efter 22 år
Anna min Anna, vad jag är glad. Jag trodde aldrig jag skulle få se dig mer i livet, sade
63-åriga fru Maria Knutas i Väskinde på Gotland när hon på söndagsmorgonen efter 22
år av ängslan och oro återsåg sitt enda barn. Dottern Anna är en av svenskbyborna.
Förra söndagen lämnade hon Pavladar i Kazakstan, sedan hon sålt sitt lilla bohag, sina
höns och ankor, tog tåget till Moskva och fortsatte med flyg till Stockholm.
(DN 1 mars 1965)

Det är en mycket enkelt liv under små förhållanden som Anna lämnat efter många byråkratiska
hinder för ett liv i Sverige. Hon har ”alltid längtat att få komma till Sverige” och nu kan hon
”knappast tro att det är sant” att hon är tillsammans med sin mamma igen. Berättelsen följer
den struktur för återföreningstexter som återkommer genom hela materialet och som har vissa
fasta ingredienser. De har drag av ”eviga” berättelser som kan förmedla och förstärka en
gemensam syn på samhället. I det ljuset kan tidningsartiklar om främmande personer vara
kommentarer till det svenska samhället och peka på vad som betraktas som norm. I tidningarnas repertoar av fasta berättarmönster finns bland annat texter om avvisnings- och återföreningsfall. Vissa givna motsatspar återkommer, som liv och död, skydd och hot, hopp och förtvivlan, liksom det mellan den underordnade ställning som de som önskar återförenas har gentemot makutövande myndigheter. Andra fixa drag är också de prövningar och hinder som måste
övervinnas innan de som varit särade åter kan mötas. Dessa ger berättelserna drag, som rör
evigtmänskliga dilemman. De är också nära besläktade med berättelser om lyckliga upplösningar av avvisningsärenden. Givna grunddrag blir bestämmande för berättelsens utformning. Borås
Tidning skriver den 2 mars 1965 om en kär återförening:
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Se Kleberg (1996) för en presentation av Karl Axel Sjöblom och hans TV-reportage.
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Lyckliga ungrare i Ulricehamn
Sonen i Sverige efter åtta år

På fotografiet ovanför rubriken är sonen bildens mittpunkt, tätt omgiven av far och mor.
Mamman ger sin pojke en klapp på kinden och i bildens underkant sticker en blomsterbukett upp.
Nu är lyckan fullständig hemma hos familjen Zitka i Ulricehamn. De flydde från Ungern
1956, men sonen Emil blev kvar. Nu efter åtta långa år har mamma Margit och pappa
Emil äntligen fått återse sin son, som kommer att stanna i Sverige för gott. Här syns
mamma Zitka ge sonen en riktig välkomstkram och pappa Emil är också med.

Texten inleds med den stora glädje som nu råder efter att föräldrarna återförenats med sin
son. Efter det följer en bakgrund då läsaren får ta del av familjens öde, hur de tvingats fly
eftersom fadern var aktiv under Ungernrevolten och hur sonen lämnats kvar hos mormodern. Efter det kommer en redogörelse för kampen att få sonen till Sverige och hur den äntligen gett resultat tack vare hjälp från svenska och norska Röda korset. Artikeln avslutas
med det varma välkomnande sonen fått i Sverige:
Ett varmare mottagande av mitt nya hemland kunde jag inte fått, förklarar son Emil. Nu
skall jag försöka komma tillrätta i min nya miljö och efter vad jag har sett skall jag säkert komma att trivas mer än väl.

Bland den stora lettiska gruppen i Borås högtidlighålls 20-årsminnet av exilen och Borås
Tidning rapporterar om firandet av de tidigare självständiga staternas nationaldagar .
Lettlands nationaldag firad
Ökad russifiering i hemlandet
Vad russifieringsprocessen av de baltiska staterna innebär av nationalitetsutplånande,
belystes på lördagskvällen ingående av generalsekreteraren i lettiska nationella fonden. Arturs Landsmanis, när boråsletterna samlades för att fira sin nationaldag. – som
egentligen infaller den 18 november – och samtidigt se 20 år tillbaka i tiden, då de baltiska staterna blev en enhet av Sovjet.
(BT 21 november 1965)

Det är en skrämmande skildring som föredragshållaren ger av det Lettland som med andra
världskriget förlorade sin självständighet. Där råder nu en totalitär och inhuman regim och
kommunismen förvridit letternas ”tankevärld och åsiktsriktning”, framgår det av referatet.
– Kulturlivet är helt undertryckt av den kommunistiska ideologin. Det som skapas skall
skapas efter ryskt mönster och helst genomsyras av kommunistiska tankegångar.

Likadant är det med ekonomin. ”Hela näringslivet leds av Sovjet”, citeras talaren.
Samtidigt betonas den sammanhållning som finns bland letter i exil. Bland dem finns också
hoppet om att åter få se Lettland som en självständig nation.
– Om ett nytt land eller rättare sagt det gamla skall kunna byggas upp måste de grupper som finns i västvärlden göra sin insats.

150

150

Gunilla Hultén

|

Främmande sidor

I avslutningen Iav
avslutningen
artikeln berättar
av artikeln
reportern:
berättar reportern:
Efter anförandet
Efter
reste
anförandet
sig boråsletterna
reste sigupp
boråsletterna
och sjöng nationalsången
upp och sjöng nationalsången
”Dievs svati Lat”Dievs svati Latvit” (Gud välsigna
vit” Lettland).
(Gud välsigna Lettland).

Artikeln illustreras
Artikeln
medillustreras
ett trespaltigt
med fotografi
ett trespaltigt
som fotografi
ligger direkt
somovanför
ligger direkt
den likaledes
ovanför treden likaledes tre
spaltiga rubriken.
spaltiga
Bildtexten
rubriken.
lyder:
Bildtexten lyder:
NationaldagensNationaldagens
föredragshållare
föredragshållare
generalsekreteraren
generalsekreteraren
i Lettiska nationella
i Lettiska
fonden
nationella fonden
Arturs Landsmanis,
ArtursStockholm,
Landsmanis,
omgiven
Stockholm,
av nationaldräktklädda
omgiven av nationaldräktklädda
Rita Varpins, Anna
Rita Varpins, Anna
Kukajs, Milda Silinjs,
Kukajs,Irene
Milda
Silins
Silinjs,
ochIrene
NoraSilins
Dzalhe.
och Nora Dzalhe.
Bild 6. LettlandsBild
nationaldag
6. Lettlands
firad,
nationaldag
BT 21 november
firad, BT
1965.
21 november 1965.

Främmande sidor

|

Gunilla Hultén

151

151

151

Fem vuxna kvinnor står tätt tillsammans och formar en halvcirkel runt mannen vilken öppnar sig mot betraktaren. Vid hans sida står en ung flicka även hon klädd i nationaldräkt och
deras båda blickar möts. Tre av kvinnorna möter betraktarens blick medan de övriga två
tittar leende på flickan. Hon är inte gammal nog att själv ha upplevt Lettland som självständig nation men blir på fotografiet symbol för framtiden och hoppet om åter se ”hemlandet”
fritt. Kvinnorna förekommer inte i texten men får en betydelsefull roll som bärare av nationen. De vuxna kvinnorna på fotografiet är alla gamla nog att vara flickans mamma. Fotot
uttrycker både en biologisk reproduktion av nationen och en sammanhållning kring mannen
som i det här fallet står för en officiell och offentlig representant för Lettland och för exilletter i Sverige. Kvinnor får ofta bära representationens börda (burden of representation) i konstruktioner av symboliska bärare av kollektivets identitet, hävdar Nira Yuval-Davis (1997:
45). I många länder är nationen en kvinna, ofta en mor: Moder Ryssland, moder Irland,
moder Indien, moder Svea. Kvinnor associeras med barn och därför med kollektivets och
familjens framtid, anser hon (1997: 45)
Kommunismen och Sverige som frihetens land är också teman för Vestmanlands Läns
Tidnings stora nyhet om att den bulgariske brottaren Karamfil Modev hoppat av i Sverige. I
en intervju utförd på tidningens sportredaktion i sällskap med ordföranden för Västerås
Brottarklubb förklarar Modev sitt beslut.
– Jag älskar brottning, hade inte ens börjat skolan när jag blev medlem av Sofias
största klubb Spartak, som nu har 160 aktiva. Det är bara det, att jag efter två besök i
Sverige kommit underfund med att ert land är frihetens och möjligheternas land för mig
– inte bara som brottare.
Efter min första bekantskap med Västerås kan kort och gott sägas: Jag tycker om staten, människorna och brottarklubben, säger Modev. (VLT 17 mars 1965)

Det är en brett leende Modev som i närbild visas tillsammans med klubbordföranden Egon
Hallström på pressfotot. Modev har sin blick fäst mot sin välgörare Hallström. Avslutningsvis uttrycker Modev sin tacksamhet mot Sverige som tagit emot honom.

Diskriminering på lur
Under nedslagsveckorna 1965 anges explicit invandringen som problem. Tidningarna skriver om de förslag restriktioner i invandringen som statliga myndigheter diskuterar och de
farhågor som ventileras. Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) föreslår att staten ska betala hemresa för personer som kommer till Sverige på turistvisum och hoppas att få arbete.
AMS har samtidigt hemställt om UD:s medverkan till en intensifierad information i vissa
immigrationsländer rörande svensk arbetsmarknad m. m. Detta bedöms som ett mycket viktigt led i strävandena att komma till rätta med den oplanerade invandringen.
(BT 19 november 1965)
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Det här är också det första tillfället i mitt material som fördomar till följd av immigration tas
upp. Åke Ringberg, Dagens Nyheters man i London, rapporterar den 8 mars.
Engelskt dilemma
”Vår tolerans räcker inte för mångrasigt samhälle”

Visserligen handlar artikeln inte om Sverige utan om England men behandlar problem med
invandringen som dryftas på hemmaplan i de undersökta tidningarna, nämligen bostäder,
arbete, språkkunskaper. Korrespondenten inleder sin artikel med ett citat ur tidningen Observers ledare.
–Hoppet att England skall visa sig oemottagligt för fördomar mot färgade emigranter är
nu ute, och det är lika gott att erkänna att brittiska folket som samhälle betraktat varken
är tolerant eller tillräckligt civiliserat för att stå emot de påfrestningar som följer med ett
mångrasigt samhälle, även om det sker i liten skala.

Det är många farhågor som reportern tar upp. De handlar dels om antalet emigranter dels
om att de är ”färgade”. Reportern redogör för att de politiska partierna ”börjat vakna upp
och betraktar problemet från realistiska utgångspunkter”. Politiken i England syftar till
”emigranternas inlemmande i det engelska samhället” och labourpartiet har planer på att
”immigranter i sina respektive hemländer skall genomgå viss kontroll vad gäller allmän bakgrund och språkkunskaper”. Man kan hålla i minnet att början av 60-talet var tiden då allvarliga rasistiska dåd och upplopp skakade USA. Svarta medborgarrättsaktivister mördades,
bussar brändes, svartas privatbostäder, skolor, kyrkor utsattes för bombattentat. Det är också tiden för de många massdemonstrationer under Martin Luther Kings ledning mot diskriminering. Man kan se Ringborgs rapport som ett sätt att explicit uttrycka de farhågor som
implicit finns i de svenska texterna och får man förmoda bland allmänheten. Ett par artiklar
i Dagens Nyheter tar dock med några dagars mellanrum upp svårigheter med invandringen.
I en lång artikel beskrivs på ett tydligt vis den bekymmersamma bostadssituationen för ”utlänningarna” i Stockholm. Det är signaturen Jolo (Jan Olof Olsson) som refererar ett möte
som Hyresgästföreningen bjudit in till.
Utlänningar bo dyrt
Aktion för vägledning i stans bostadsdjungel
(DN 11 mars 1965)

Mindre nogräknade hyresvärdar utnyttjar bostadsbristen. En av mötets talare citeras:
– Det visar sig särskilt lätt att profitera på utlänningar genom att klämma ur dem höga
hyror för usla bostäder […].

Även en ung svensk man får framträda men åsikten att det är ”fel att ta hit utlänningar” om
man inte kan ordna bostäder åt dem och en finsk kvinna vittnar om de fördomar hon möter.
Jolo avslutar:
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Överdirektören för Ams fortsätter att redogöra för behovet av utländsk arbetskraft ”i synnerhet inom serviceyrkena” och en professor i internationell rätt kritiserar den svenska hållningen:
– Principen är restriktivitet och inte folkbyte. Den restriktiva lagstiftningen håller inte vid
konfrontation med realiteter.

En annan debattdeltagare tycker att lagstiftningen är diskriminerande och pekar bland annat
på att: ”Utlänning får inte starta aktiebolag. Utlänning får inte fiska i allmänt vatten.”

Osynliga konflikter
Under nedslaget år 1975 är immigrationstemat i det närmaste obefintligt i de tre landsortstidningarna. Av temats 10 artiklar har Arbetarbladet två och Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning varsin, övriga sex publiceras i Dagens Nyheter. I tidningarna är det
framförallt integration, gemenskap och ömsesidighet som betonas, som i den här artikeln
från Vestmanlands Läns Tidning.
Flyktingöde i Västerås
Högutbildad egyptier blev kyrkvaktmästare
Om några dagar fyller han 60 år. Han är civilekonom, behärskar arabiska, franska,
engelske och är på väg med sin svenska. Han är född i Egypten, i närheten av Cheops
födelsestad Beni Hassan och bor sedan juni 1970 i Sverige. Kan ni med ledning av
faktalistan gissa er till Wahba Khrebeshs sysselsättning i Sverige är ni mycket skicklig.
Han är vaktmästare i Ansgarskyrkan.
(VLT 8 mars 1975)

I Wahba Khrebesh möts och sammansmälts kontrasterna. Men han får i artikeln också poängtera att han ”inte är arab och inte mohammedan”, utan hamit och kristen. Texten följer
samma berättarmönster som åtskilliga andra om ”flyktingöden” i Sverige. Wahba Khrebesh
får inledningsvis ge en bakgrund till varför han tvingades lämna Egypten, om den förföljelse
han utsattes för och avslutas med en hyllning till Sverige.
Så långt hemifrån har jag aldrig känt något främlingskap. Här i församlingen i Västerås
har jag mötts av värme och tillgivenhet. […] Från att ha varit en utstött främling i mitt
eget land har jag blivit en fullvärdig medborgare i Sverige. Redan de första kontakterna
med myndigheterna i Sverige var positiva. Mer än att få stanna och arbeta här begär
jag inte av mitt liv.

Det är inte stora krav Wahba Khrebesh ställer, han är nöjd med det lilla och tacksam. Han
beskrivs som ”fullvärdig medborgare” och har en obruten tilltro till de svenska myndigheterna. Vestmanlands Läns Tidning skriver under detta nedslagsår också om hur Västerås
estniska förening högtidlighåller 57-årsminnet av den estniska nationaldagen. Även om skribenten påminner om att självständigheten blev kortvarig på grund av Sovjetunionens invasion under andra världskriget är det kalla kriget avlägset. Huvudtalaren vid möten lägger i
stället vikt vid esternas situation i exil.
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Vad hon särskilt ville påpeka var det väsentliga i att även den nya generationen ester
som växer upp i Sverige bör vidareföra det språk och de traditioner som fanns i Estland. Hon påpekade även att man ännu bör se sig själva som ester trots att man nu
kanske levt i exil i snart trettio år.
(VLT 10 mars 1975)

De båda artiklarna kan ses som illustrationer till de övergripande principerna för svensk invandrarpolitik, jämlikhet, valfrihet och samverkan, vilka fastställdes år 1975. I jämlikhetsmålet låg att invandrarna skulle bli delaktiga i välfärden på samma villkor som den inhemska befolkningen. Med valfrihet avsågs tolerans och respekt för invandrarnas och de etniska
minoriteternas kulturella särdrag. Samverkan innebar ömsesidig tolerans mellan invandrarna och den inhemska befolkningen (SOU 1984:55, s. 28 –35). Avsaknaden av problem- eller
konfliktorienterade artiklar får ses i ljuset av den stora uppmärksamhet som integrationstemat får det här nedslagsåret med dithörande reformer som hemspråksreform och rösträttsreform. Det är förståelse och samförstånd som tematiseras, inte fördomar och motsättningar.

Kommunala svårigheter
Hela Sverige-principen, som genomförs 1985, innebär att kommunerna ska svara för flyktingmottagandet. Jämfört med nedslaget tio år tidigare publiceras nu fler artiklar och de har
också en annan karaktär. Vid nedslaget 1985 handlar 72 artiklar om immigration och de tre
landsortstidningarna svarar för en merpart, eller tre femtedelar, av publiceringen. Av tendensen i rubriker kan man sluta sig till att texterna kantrar mot olika slag av svårigheter som
flyktingplaceringarna medför både för kommunerna och för flyktingarna. Några exempel
får illustrera:
En lång väntan i Torsbo. Kommunernas svek mot alla flyktingar (BT 6 mars 1985)
Invandrarverket vädjar: Hjälp fler flyktingar (Arb. bl. 7 mars 1985)
Borås nobbar vädjan för flyktingar? ”Svårt att ta emot fler” (BT 14 mars 1985)
Fortsatt ström av visumlösa flyktingar (VLT 4 mars 1985)
Stormöte i Morgongåva. Oro för problem med för många invandrare (VLT 6 mars 1985)

Efter fem års utredande lämnade diskrimineringsutredningen år 1984 sitt slutbetänkande
med titeln I rätt riktning. Etniska relationer i Sverige (SOU 1984:55). Med titelvalet ville
utredningen framhålla att relationerna mellan ”majoritetsbefolkningen och de etniska minoriteterna klart förbättrats sedan 60-talet” men också att det finns förbättringar att göra (s.
9). Bland de åtgärder som utredningen föreslog fanns lag mot etnisk diskriminering och att
lagreglerna mot olaga diskriminering skulle skärpas. Utredningen uppmärksammade också
mediernas betydelse för opinionsbildningen:
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En slutsats är att den konfliktladdade bild som ges i medierna riskerar att bidra till en negativ utveckling av attityderna. En ökad medvetenhet hos journalistkåren om dessa effekter är angelägen (SOU 1984:55, s. 10)
Utredningen avgav också en särskild rapport om massmediernas sätt att beskriva invandrare
och invandring med titeln Invandrare i tystnadsspiralen. Journalisten som verklighetens
dramaturg. Typiskt för materialet under nedslagsveckorna 1985 är de många berättelserna
om avvisningsfall. De är uppbyggda enligt samma princip som Britt Hulténs så kallade Expressenmall (se kapitel 1). Den är lika giltig för landsortstidningarnas nyhetsjournalistik och
den är heller inte begränsad i tiden utan är lika aktuell i mitt material från senare år. Det är
också utmärkande att ärendena följs noga av tidningarna, nya rapporter om fallets utveckling följer tätt och formar sig till en följetong. Lika mallade som texterna är fotografierna,
vilka följer en likartad uppbyggnad. Oftast står familjen i centrum – mamma, pappa, barn i
nära och tät förening. Inte sällan inbegrips också hjälparen i form av advokat, kommunpolitiker, lärare i de lyckliga omfamningarna. Rapporteringen i Borås Tidning om Yacob Sharro
från Libanon får illustrera. Den 1 mars 1985 toppar tidningen förstasidan med rubriken:
Kyrkan vädjar till regeringen för att stoppa utvisningen:
Yacob behövs här
• Yacob Sharro ska snarast möjligt packa sina tillhörigheter och resa tillbaka till Libanon. Det har regeringen bestämt.
• Men nu backar kyrkan i Borås, via komminister Jan Kesker i Caroli församling, upp
bakom den utvisade flyktingen.

Puffen på ettan illustreras av ett fyrspaltig fotografi där Yacob Sharro och prästen Jan Kesker står bredvid varandra. De är fotograferade utomhus och fyller upp nästan hela bildytan.
I bakgrunden syns medlemmarna i tre familjer som alla måste lämna Sverige. Insidesartikeln
domineras av en bild på Yacob Sharro omgiven av ett 20-tal personer, mestadels barn, som
berörs av regeringens beslut. Rubriken lyder:
Sharro ska utvisas
I dag tar han hand om sin svägerska och hennes fem barn

Den 4 mars kommer nästa artikel:
Kyrkobesökarna vädjade till invandrarministern:
Låt Yacob få stanna i Sverige!

Den 12 mars är rubriken:
Ny prövning ger Yacob hopp igen

Dagen därpå är huvudnyheten på förstasidan:
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Den förtvivlade flyktingen får berätta om det fruktansvärda öde som väntar i det forna
hemlandet vid en avvisning. Olika solidaritetsaktioner refereras, skolkamrater och invånare i
samhället vädjar, lokala auktoriteter får uttala sitt stöd för flyktingen. Avsikten är att skapa
opinion för den hotade flyktingen. Men form och ordval är ibland förvillande lika. Berättelsen formar sig till ett i förhand bestämt livsmanus. Effekten blir att individuella erfarenheter
framstår som kalkeringar av varandra och enskilda öden mångfaldigas så att individens drag
kommer i skymundan. Det är i stället tillhörigheten till en viss grupp (avvisningshotade) som
vinner företräde ( jfr Appiah 1994: 148). De blir allmänna främlingar eller typer. Det är,
som Georg Simmel beskriver, inte de individuella egenskaperna som framhålls utan sådana
som är gemensamma för många. Därför uppfattas främlingarna egentligen inte heller som
individer, hävdar Simmel (1995: 144).

Statspolitik och riksproblem
Under marsveckorna 1995 innehåller temat 41 artiklar, alltså betydligt färre än vid motsvarande tid 1985, då det kommunala flyktingmottagandet stod i centrum. Temat är det nästa
största i Arbetarbladet med sex artiklar, där kulturtemat har flest. Borås Tidning publicerar
tio artiklar om immigration och är därmed det vanligaste temat. I Vestmanlands Läns Tidning har brottstemat flest artiklar med immigration på fjärde plats med elva. Dagens Nyheter publicerar 14 artiklar med temat immigration, men mer än dubbelt så många, eller 32
handlar om brott. Under det här nedslaget är religion det näst största temat i Vestmanlands
Läns Tidning med 15 artiklar, varav 9 är insändare. Och den religion som avses är nästan
undantagslöst islam, vilket hänger samman med att de nya invandrargrupperna i stor utsträckning kommit från muslimska länder (se kapitel 6). Arbetarbladet har ingen artikel med
religion som huvudtema, Borås Tidning har tre och Dagens Nyheter elva artiklar, även de
om islam.
Under nedslagsveckorna 1995 är det avvisningsfallen av bosnier och protester mot
flyktingpolitiken som dominerar temat. Bakgrunden är det ökade antalet flyktingar från det
forna Jugoslavien och att en stor andel av dem inte får uppehållstillstånd i Sverige. Vid den
här tidpunkten var Leif ”Blomman” Blomqvist invandrarminister i Ingvar Carlssons regering. Valet 1994 var dittills den enda gången sedan 1960 som invandrings- och invandrarfrågorna rankades högt i partiernas valmanifest och partiledardebatter. Det året var dessa det
tredje största området och ägnades tio procent av debatten (Dahlström 2004: 76). Orsaken
står att finna i att Vivianne Franzén, partiledare för Ny demokrati, medverkade i SVT:s avslutande partiledardebatt. I ett inlägg tog hon upp invandringspolitiken och hävdade att Sverige inte hade råd med den. Anledningen till att inget gjordes vara att de andra partierna inte
vågade ”tala klarspråk” ansåg hon (citerad i Dahlström 2004: 77). Ett uttalande som givet-
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vis förorsakade kraftiga invändningar från övriga partiledare. I november samma år tillsatte
Leif Blomberg en ny invandrarpolitisk kommitté, ledd av Björn Rosengren med uppdrag att
se över hela den svenska invandrarpolitiken och överväga dess ”omfattning, inriktning och
avgränsning” (Dir. 1994:130). Under nedslaget 1995 knyts avvisningen av bosnier samman
med den förda politiken, som i de här exemplen:
Protester mot flyktingpolitiken
”Vi vägrar döda – Blomman tvingar oss”. ”Kroatien är inte säkert för någon”.
Så löd texten på några plakat när 600 demonstranter i går samlades utanför riksdagshuset i Stockholm för att protestera mot regeringens beslut att avvisa bosnier som
kommit till Sverige på kroatiska pass.
(BT 2 mars 1995)

Röda korset angriper utvisningar
Bosnier med kroatiska pass blir idag utvisade från Sverige.
Helt fel, anser Röda Korset som nu går ut till förläggningarna för att informera om sitt
arbete för att ändra besluten.
(Arb.bl. 15 mars 1995)

– Låt bosnierna få stanna här
Manifestation mot utvisningsbeslutet
80 personer i Hallstahammar och 31 personer i Surahammar, därav många barn, hotas
av utvisning till Kroatien.
På söndagen anordnades på flera platser i landet en manifestation mot regeringens
beslut att bosnier med kroatiska pass inte längre får en fristad i Sverige.
(VLT 20 mars 1995)

I mars år 2000 är det asylpolitiken som står i centrum för temats artiklar. Flest publicerar
Vestmanlands Läns Tidning, 16 stycken, vilket gör att det är det vanligaste temat för tidningen det nedslagsåret. Borås Tidning har nio, Arbetarbladet sex och Dagens Nyheter elva
artiklar. Det är också värt att notera att merparten av artiklar om rasism och diskriminering
publiceras under de här marsveckorna, 19 av sammantaget 32 artiklar.
Tidningarna skriver också om socialdemokratiska migrationsminister Maj-Inger
Klingvall som hamnat i politiskt blåsväder. Den 2 mars drar hon tillbaka sin proposition om
en ny flyktingpolitik, viken bland annat skulle innebära tidsbegränsade uppehållstillstånd vid
massflykt och att dessa flyktingar inte skulle få samma sociala förmåner som andra asylsökande. Nyhetsrapporteringen är kritisk och de tre landsortstidningarna har alla samma text
från TT införd. I Arbetarbladet har den rubriken:
Regeringen backar
Kritiserat förslag om förändrad asylrätt dras tillbaka
(Arb. bl. 3 mars 2000)

Tidningens huvudledare samma dag är rubricerad:
En pinsam minister
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Arbetarbladets ledarskribent Kennet Lutti skräder inte orden och kallar lagen för ”dåligt
förberedd och ohållbar i sak” och han fortsätter:
Den gick dessutom på tvärs mot allt vad Sverige tidigare stått för, både humanitärt och
politiskt. Nu, efter hård kritik också från klokare socialdemokrater än ministern, är fiaskot ett faktum. Det är pinsamt både för regeringen och hela socialdemokratin.
(Arb. bl. 3 mars 2000)

Ännu mer tillspetsad är Dagens Nyheters ledare där Maj-Inger Klingvall utmålas som en
minister ”som knappt besitter rudimentära kunskaper inom sitt ansvarsområde och som
därtill brister i politisk intuition”. Klingvall har ignorerat den massiva kritik som framförts
mot förslaget och struntat i de synpunkter som lämnats av FN:s flyktingkommissariat,
UNHCR.
Det är fullt möjligt att migrationsminister Klingvall själv tror sig företräda en generös
flyktingpolitik. Det beror i så fall på att hon inte hunnit läsa på.
(DN 2 mars 2000)

I jämförelse med nedslagsåret 1995 inriktar sig tidningarna år 2000 i än högre grad mot
asylpolitiken, såväl landsortstidningarna som Dagens Nyheter. De lokalt förankrade artiklarna är få utom i Vestmanlands Läns Tidning som skriver om det tidigare nämnda återföreningsfallet .

Tema brott
Ett samhälles lagstiftning och rättsordning är arena för dess värderingsgrunder och för det
godtagbara. Där anges de regler man inte får bryta mot och vilken social kontroll som krävs
för dem som avviker från normerna. I brottsjournalistik kan både normalitet och olikhet
identifieras. För att knyta an till det jag i kapitel 3 skrev om identitetens konstrastiva roll kan
artiklar om brott vara del i föreställningar om vilka som ingår i en nationell gemenskap och
vilka som placeras utanför. Ett genomgående drag i kritiken mot mediernas rapportering av
etniska minoriteter är att de framställs i negativa och ofta brottsliga sammanhang.
Forskning om medier och minoriteter har sedan 1970-talet i stort sett samstämmigt
noterat att medierapporteringen om immigranter kännetecknas av att de skildras som hot,
problem, ofta associeras med brottslighet och som avvikelser från det normala (se Allan
1999; Brune 2004; Cottle 2000; Hartmann & Husband 1974; van Dijk 1991, 1993).
Som tabell 5 visar publicerades flest artiklar om brott vid nedslaget 1955, nästan hälften av marsveckornas samtliga artiklar. Näst flest, 62, publiceras 1945, därefter kommer
1995 med 60 och 2000 med 32 artiklar. Lägst antal brottsartiklar finns införda under 1965,
1975 och 1985.
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Tabell 5. Brottstemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal.

Tema brott

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2000

Arbetarbladet

8

14

2

1

1

4

2

Borås Tidning

11

22

9

3

2

7

2

VLT

14

19

5

0

1

17

2

Dagens Nyheter

29

25

2

2

8

32

26

Summa

62

80

18

6

12

60

32

Bas

250

162

108

147

194

321

355

I kapitel 7 redovisade jag några möjliga orsaker till variationerna. Som jag skrev om i kapitel
6 får flera rättegångar under olika nedslagsår stor publicitet. Under marsveckorna år 1995
börjar det rättsliga efterspelet av morden vid Stureplan i Stockholm i december föregående
år då fyra personer dödades. Men rapporteringen från den processen får inte samma dominans som de båda rättegångarna 1945 och 1955. I stället framträder en mer sammansatt
rapportering där tidningarna också skriver om rasistiskt präglat våld, om hot, misshandel
och dödligt våld riktat mot invandrade kvinnor.
I det här avsnittet vill jag främst fästa uppmärksamhet på hur brott har skildrats i de
tre landsortstidningarna. Dessa skriver signifikant mindre om brott än Dagens Nyheter. Av
huvudmaterialets artiklar publicerades 974 i landsortstidningarna tillsammans, och 563 i
Dagens Nyheter (se figur 3). I landsortstidningarna handlade 15 procent av artiklarna om
brott medan andelen för Dagens Nyheter är 22 procent. Antalet artiklar om brott ökade
markant i Dagens Nyheter från åtta under marsveckorna 1985 till 32 år 1995, för att sedan
minska till 26 år 2000. Dessa resultat visar överensstämmelse med de siffror som Ester Pollack redovisar, där Dagens Nyheter visar en större ökning av antalet brottsartiklar från 1987
till 1995 än övriga tidningar. I mitt material är det Arbetarbladet som skriver minst om
brott, 32 artiklar, därefter kommer Borås Tidning med 56 och Vestmanlands Läns Tidning
med 58 artiklar.
Som framgick av årsöversikten i kapitel 6 är brottsrapporteringen från 1945 i stort sett
helt knuten till andra världskriget.54 De tidigare omnämnda spioneriåtalet mot Robert Paulson och rånmordet på Norrlandsexpressen skriver tidningarna genomgående om. Under de
undersökta marsveckorna 1945 tar landortstidningarna mycket sällan upp brott som inträffat inom deras respektive spridningsområden. Undantaget är bankrånet i Tärnsjö utanför
Västerås för vilket tre unga estniska män grips. Rånet uppmärksammas även av Borås Tidning som följer upp det genom att skriva om brottsligheten hos de ”tiotusentals utlänningar,
54

Även Ester Pollack noterar att krigsrättegångarna upptar pressen detta år (Pollack 2001: 116).
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som under senare år kommit till Sverige”. De få lokala brottsartiklarna under marsveckorna
handlar om mindre förseelser som stöld och fylleri och även i dessa finns kriget med som
fond. Som i dessa båda:
”Det här är en domstol” sa’ borgmästaren
Rysk flykting visste inte vad som menades med att gå ed på svenskt manér
– Nu står ni inför svensk domstol, det här är domaren och här är ett vittne, yttrade
borgmästare Berlin när ett fyllerimål påropades inför Gävle rådhusrätt på torsdagen.
Anledningen till att borgmästaren nödgades ta till den docerande tonen var närmast att
svaranden, en ryss, inte syntes förstå eller vilja förstå vad det var fråga om när vittnet,
en överkonstapel, skulle gå eden. Det var f. ö. inte det enda intermezzot under rättegången, ty svaranden tycktes inta en ganska nonchalant attityd gentemot svenskt
rättsväsen över huvud taget.
(Arb. bl. 2 mars 1945)

Norrman stal kläder på lokus i Gävle
Hade först druckit sej berusad av hårvatten och sprit
Inför Gävle rådhusrätt rannsakades på måndagen en 24-årig landsflyktig norsk medborgare, Otto Marius Johansen för stöld av en trench-coat och en hatt.
Vid jultiden 1944 kom han med två landsmän till Gävle, där de tog in på ett pensionat.
Johansen och hans vänner hade i en butik köpt en halv liter hårvatten, som de sedan
konsumerat, och en gäst på pensionatet hade dessutom bjudit dem på sprit. I berusat
tillstånd hade de sedan besökt en matservering, där Johansen vid utgången lagt beslag på en trench-coat och en hatt, värda respektive 125 och 15 kr., tillhöriga en arbetare från Gävle, som vid tillfället intog sin måltid på stället. Johansen säger sig ha utfört
stölden i fyllan och villan.
(Arb. bl. 14 mars 1945)

Brottslingarna framställs här som tämligen harmlösa och osofistikerade. De framstår som
naiva i sina försök att lura de svenska rättvisan. I den första texten framställer reportern
”Kamrat Ivan” som han benämns i närmast löjeväckande ordalag. Visserligen har han uppträtt ”höggradigt berusad” och stört den allmänna ordningen men rådigt förts av en polisman till polisstationen. Även i den andra texten ledde stölden till upptäckt av poliserna. Precis som i flyktingtexterna från det här året lierar sig reportern med polisens och rättens inställning och får man förmoda den läsande allmänheten. Brottslingarna här är underordnade
den svenska rättsapparaten. De övermannas, grips och straffas.
Under marsveckorna år 1955 publicerar de tre landsortstidningarna Arbetarbladet,
Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning fler brottsartiklar än under något annat nedslagsår, 14, 22 respektive 19 artiklar. Den tidigare nämnda spionaffären är mycket omskriven. På det lokala planet handlar brottsnyheterna, som omtalats ovan, om fylleri- och trafikförseelser, ofta i kombination. Enligt Pollack är 1950-talet också det årtionde som visar den
största ökningen av antalet registrerade brott och ökningen avser trafikbrott och fylleri
(2001: 179).
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Knivslagsmål och rattfylla i Hallstahammar
Ett slagsmål i Hallstahammar på måndagskvällen mellan två finnar, där av allt att döma
en kniv varit med i spelet, slutade med att den knivskadade togs av polisen som starkt
misstänkt för rattfylleri. Polisen hade kallats till en av Kanthalbarackerna, där slagsmål
pågick. På väg dit mötte konstaplarna en bil som kom åkande med släckta lyktor.
När bilen stoppades visade sig föraren vara en av de agerande i slagsmålet. Han var
dessutom synbarligen berusad.
(VLT 1 mars 1955)

I den här och flera andra artiklar är det finnarna som pekas ut som berusade, våldsamma
och inbegripna i slagsmål. Särskilt i Vestmanlands Läns Tidning märks överrepresentationen
tydligt. Ett par exempel får illustrera:
Finne slog kronojägare i Skinnskatteberg
För några dagar sedan ägde på nytt ett överfall rum i Skinnskatteberg. Även denna
gång vare en finländare den ena parten. Mannen uppsökte kronojägare Sven Enegarn
i dennes hem och slog där till kronojägaren i bröstet, men kronojägaren fick så småningom övertaget och lyckades få ett armgrepp på honom, så att han kunde hålla honom i styr. Mannen var kraftigt berusad.
(VLT 4 januari 1955)
9 fyllerister på lördagskvällen
Ordningspolisen i Borås hade sent på lördagskvällen 9 personer finkade, varav 1
svensk. Bland de omhändertagna utlänningarna dominerade finländarna stort, 6 st.
(BT 6 mars 1955)

Det händer att utpekade grupper reagerar över tidningarnas sätt att framhäva nationaliteten
i brottsrapporteringen. På Vestmanlands Läns Tidnings förstasida kan man den 14 februari
läsa:
Vildsint polack slog polis i Hallstahammar
En spritpåverkad polack, som avvisades från restaurang Hallstagården i Hallstahammar på söndagskvällen, slog i förargelsen till källarmästaren och gjorde sig också skyldig till misshandel när han skulle tagas i förhör. Han har nu dryga efterräkningar att
vänta.

I en insändare ett par dagar senare reagerar en landsman starkt mot tidningsartikeln.
Hatar ni polackerna till den grad att Ni är tvungna, när det gäller denna nation, framhäva deras fel på förstasidan med särskilt tjockt tryck? […]
Ni, herr redaktör, kan ej göra oss alla polacker och hela nationen ansvarig för denna
lilla bråkdel av kriminalister och alkoholister som finns.
(VLT 16 februari 1955)

Redaktionen svarar att ”utpekandet av brottslingars nationalitet eller ras bör om möjligt
undvikas”. Men även i fortsättningen anges regelmässigt nationalitet i brottsrapporteringen.
Två typer av hot finns i brottsrapporteringen från det här året. Dels ett utifrån kommande hot i form av kommunismen och det kalla kriget, dels en inre fara från det tilltagande
fylleriet med hotande uppluckring av skötsamhets- och strävsamhetsideal. Det senare be-
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kämpas dock effektivt i artiklarna av dugliga och handlingskraftiga konstaplar och ett förtroendeingivande rättsväsende. Ordning råder.
Under nedslagen de följande åren 1965, 1975 och 1985 skriver tidningarna relativt lite
om brott. Dagens Nyheter har bara två brottsartiklar under marsveckorna 1965, lika få har
Arbetarbladet. Borås Tidning har nio och Vestmanlands Läns Tidning har fem artiklar. Under det här nedslagsåret är det framför allt brottsligheten i närområdet som hamnar i tidningarna. Brottsnyheterna handlar om misshandel, trafikförseelser, stöld, bedrägeri, langning, våldtäkt och rån. Oftast rör det sig om mindre allvarliga brott där brottslingarna gripits och hamnat under rättvisan. Fylleri är fortsatt en vanlig angiven komponent. En artikel
från Borås Tidning får exemplifiera:
Polisförhöret avskräckte ej varuhussnattare
Ett par utlänningar dömdes på måndagen av rådhusrätten i Borås till vardera 4 mån.
fängelse för grov stöld samt den ene för snatteri.
Den grova stölden bestod i att de en natt begick inbrott i en matkällare, där de bar sig
så fumligt åt att de väckte husfolket och efter en stund greps. Då hade de stoppat på
sig matvaror för ett par tior.
Snattaren var inte precis född med segerhuva. En dag gick han nämligen in i ett varuhus och stoppade på sig två par handskar, vilket lyckades. Därefter gick han till skodisken och provade skor och fattade tydligen tycke för ett par. Sedan visade det sig att det
var två vänsterskor han fått tag på och tydligen fått ”tvinga den ena skon på sig” – den
som satt på högerfoten.
Han greps omgående, då hans sätt att uppträda tilldrog sig personalens uppmärksamhet. […] Ingen av dem hade arbete ej heller någon varaktig bostad och dessutom var
de flitiga dyrkare av Baccus vilket blev deras öde.
(BT 16 mars 1965)

Vid följande nedslag år 1975 är antalet brottartiklar sex. Vestmanlands Läns Tidning har
ingen artikel, Arbetarbladet en, Dagens Nyheter två och Borås Tidning tre brottsartiklar. De
båda senare tidningarna tar upp samma nyhet, nämligen att två japaner som vistats i Sverige
gripits utanför en ambassadbyggnad i Stockholm, misstänkta för terrorism. Båda avvisas
från Sverige men rikspolischefen Carl Persson varnar för att ”det finns fler terrorister i
Stockholm”. Vid nedslaget tio år senare, 1985, har Arbetarbladet en brottsartikel, Borås
Tidning två och Vestmanlands Läns Tidning en. Samtliga handlar om en irakisk medborgare, boende i Märsta, som hittats mördad och styckad utanför Södertälje. Dagens Nyheter
har åtta artiklar, varav hälften handlar om samma mord.
Under marsveckorna år 1995 är brott det dominerande temat i alla fyra tidningarna.
Arbetarbladet har fyra brottsartiklar, Borås Tidning sju och Vestmanlands Läns Tidning 17.
Dagens Nyheter har nästan dubbelt så många, 32. Hälften av Arbetarbladets, och fem av sju
brottsartiklar i Borås Tidning handlar om Stureplansmorden, de åtalade Guillermo Marquez
Jara och Tommy Zethraeus, samt rättegången mot dem. Den tidning som avviker bland
landsortstidningarna är Vestmanlands Läns Tidning. Här är det rasistiskt våld och våld mot

Främmande sidor

|

Gunilla Hultén

165

165

kvinnor inom spridningsområdet som upptar två tredjedelar av brottsrapporteringen. Resterande handlar om morden på Stureplan. Också Dagens Nyheter följer Stureplansmålet nära
under rättegångsdagarna. I de övriga artiklarna dominerar rasistiskt färgat våld och kvinnovåld. Den ökade andelen artiklar om våld i jämförelse med nedslagsåret 1985 stämmer väl
överens med de iakttagelser som Ylva Brune redovisar (2004: 108) och även de i min egen
undersökning av Bohusläningens flyktingrapportering (1995: 29-30).
I materialet från det nedslagsåret skildras ett annat slags brottslighet. Nu handlar det
inte om tafatta, fulla och fumliga brottslingar, i stället framträder beräknande, råa, våldsverkare vars brottslighet vilar på ideologisk grund och/eller medvetna val. Under marsveckorna
publicerar Dagens Nyheter två omfattande reportage om den nya brottsligheten, författade
av tidningens reporter Lotta Schüllerqvist. Båda reportagen knyter an till Tommy Zethraeus
och Guillermo Marquez Jara. Det första publiceras den 1 mars 1995 och får en framträdande puff på förstasidan med stort fotografi och rubrik i topp.
Unga brottslingar gör allt för pengar
Genväg till ljuva livet
Polisen kallar dem för ”sextioniorna”.
Påfallande många av dem som misstänks för inblandning i de många bank- och värdetransportrånen under 90-talets första år är födda just 1969.
Tommy Zethraeus, misstänkt för morden vid Sturecompagniet, är just nu högaktuell
”sextionia”. […]
Som brottslingar skiljer de sig från tidigare generationer. De är vältrimmade, smarta
och drar sig inte för att använda våld. Ofta är brottsplatserna både raffinerade och
komplicerade.

Nästa avsnitt kallas för ”Brottets estradörer” och förstasidestexten den 10 mars 1995 lyder
så här:
Där visar de upp sig
På måndag åtalas Tommy Zethraeus och Guillermo Marquez Jara för morden vid Stureplan. […] DN har kartlagt den miljö där dådet utfördes. Mitt i det vanliga nöjeslivet
finns en grupp unga män som drömmer om 80-talslivet i lyx och överflöd. Ett liv de bara
kan förverkliga genom brott. Dessa unga män har ett behov av att synas och de kräver
respekt.
I utkanten av dessa kretsar rörde sig Zethraeus och Marquez när de kom i konflikt med
Sturecompagniets vakter.

De nya unga brottslingarna är inte längre de socialt utstötta, hävdar reportern. I stället söker
de sig till uppmärksamhetens ljus i jakt på respekt och bekräftelse. Brottsmaterialet skiljer sig
även från övriga nedslagsår just med sin betoning på ungdomsbrottsligheten. Även dessa
resultat överensstämmer med Pollacks. Hon finner att år ”1995 är det de ungas våldsbrott,
ofta med rasistiska förtecken, som hamnar på första sidan och löpsedlarna” (2004: 125). Jag
återvänder här till ett par av de artiklar som jag kortfattat redovisade i kapitel 6. Huvudnyheten på Vestmanlands Läns Tidnings förstasida den 4 mars 1995 är:
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Skinhead greps
Mörkhyad ung man svårt misshandlad av ungdomsgäng
Två skinhead [sic] i 17-årsåldern greps vid 23-tiden på fredagskvällen av polisen i en
lägenhet på Svärdsliljegatan i Västerås.
De misstänks för att ha misshandlat en mörkhyad yngling allvarligt utanför pizzerian i
området.
Den misshandlade fick köras till akuten av polisen och enligt de uppgifter som fanns
sent i går kväll hade han bland annat blivit sparkad i huvudet.
Det var ett större gäng skinheads som utan anledningen drog ut den mörkhyade ur en
telefonkiosk i vilken han stod och pratade.

Att den oprovocerade misshandeln har rasistiska motiv sägs inte uttryckligen men förstås av
de första orden i rubrikraderna skinhead och mörkhyad. Tidningen följer upp nyheten ett
par dagar senare.
Fyra skinheads anhållna för den råa misshandeln
Medgivanden gjorda. Flera vittnen ska höras
Efter den mycket råa misshandeln av en svart, 19-årig, västeråsare på Svärdliljegatan i
fredag sitter nu fyra skinheads anhållna hos polisen. Det är två 16-åringar och en 26åring.
(VLT 6 mars 1995)

Beteckningarna på den misshandlade har du förändrats. Nu kallas han i tur och ordning
svart, 19-årig och västeråsare. Nästa dag har Vestmanlands Läns Tidning en intervju med
den misshandlade och nu benämns han somalier. Insidesrubriken är:
”Jag trodde jag skulle dö”
En man begärd häktad för misshandeln på den 19-årige somaliern i fredags kväll
(VLT 7 mars 1995)

På bilden invid artikeln syns en man som sitter vid ett köksbord med ryggen vänd mot fotografen. En liten del av hans ansikte syns, tillräckligt för att visa hans hudfärg. Reportern träffar 19-åringen i hans hem och inleder med en skildring av vad hon ser.
Överläppen är sprucken och svullen. Svullen är också höger kind och vid sidan av hakspetsen syns en flera centimeter lång sträcka stygn. En tand slogs ut och han berättar
att även andra delar av kroppen, som knäna, visar att han blev misshandlad häromdagen.

Efter det följer 19-åringens berättelse om hur han och hans kompisar var på väg till centrum
då ett gäng skinheads dykt upp och uppträtt hotfullt.
– De var sex, sju stycken och de började ropa något till oss. Svartingar, negrer och sådant sa de, berättar 19-åringens kamrat som också finns med i lägenheten.

Intervjun avslutas med en kommentar av 19-åringen och hans kamrat.
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Den drabbade 19-åringen och hans kamrater känner igen en del av skinheadsen sedan tidigare, men de har aldrig råkat ut för något liknande förut under de knappt tre år
som de bott i Sverige.
De tror inte att misshandeln har med dem personligen att göra, utan att de enbart dabbades för att de ser utländska ut.
– Vi hade otur. Vi skulle ha tagit en tidigare buss, säger 19-åringen.

Slutet gör att intervjun i sin helhet blir motsägelsefull. Våldet som den unge mannen utsatts
för framställs i början mycket konkret, både syn- och kännbart. Den spruckna läppen, de
många stygnen som såret sytts ihop med, svullnaderna över kroppen. Misshandeln var rå, de
var många mot en och 19-åringen trodde att han skulle dö. Den enda anledningen som anges var att hans hud var mörk. Ordet rasism förekommer inte i texten och slutet innehåller
ordval som avvärjer det rasistiska hotet. Misshandeln var en tillfällighet, 19-åringen hade
stött på skinheadsgruppen tidigare men då har aldrig något hänt. Brottet hade när allt kom
omkring inte med honom att göra. Hade han bara tagit en tidigare buss hade det aldrig
hänt. Rasismen begränsas så till en liten grupp som reagerade impulsivt just där, just då. Den
är inte något som är spridd i samhället och som finns överallt.
Om brottsartiklarna läses samman med insändarna som vädrar fientlig inställning till i
första hand muslimer är det en oroväckande situation som framträder och som manar till
beredskap. Början av 1990-talet anges som tidpunkten för ett trendbrott inom kriminaljournalistiken när det gäller publiceringen av etnisk eller nationell bakgrund i samband med
brott. Journalistiken kom allt mer att ”uppfatta etnicitet och kulturbakgrund som relevanta
för att beskriva brott i allt fler sammanhang” (Brune 2004: 117). Värt att märka är att användningen av nationell beteckning minskar stadigt från 1945 då tre fjärdedelar av materialet hade någon etnisk markör till år 2000 då drygt hälften av texterna innehöll nationalitetsbeteckningar.
Under marsveckorna år 2000 har brottstemat återigen relativt få artiklar, sammantaget 32. Arbetarbladet har endast två brottsartiklar, den ena handlar om Skogåsmordet, den
andra om ett en man har erkänt att han försökt råna en butiksinnehavare. På en liten enspaltig bild tagen i hans tobaksaffär håller Ali Poya en bukett med tulpaner framför sig. Bildtexten lyder:
Det är skönt att rättvisa nu skipas, säger Ali Poya, som hyllades med blommor av sina
kunder efter att ha övermannat en 27-årig man som försökt råna hans butik.

Borås Tidning har likaledes två artiklar med brott som huvudtema, båda om Skogåsmordet.
Utöver dessa är brott stödtema i en nyhetsartikel om hur nazister satt upp affischer i Borås
med namn på fyra tonårspojkar av ”utländsk härkomst” som misstänkts för sexuella övergrepp mot en 13-årig flicka. Reportern tar i artikeln starkt avstånd från handlingen och varnar för Nationell ungdom, den nynazistiska organisation som uppger sig ligga bakom affi-
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scheringen. Huvuddelen av texten beskriver Nationell ungdom och dess kopplingar till
andra nazistiska nätverk. I Vestmanlands Läns Tidning publiceras också två brottstexter
under nedslagsveckorna. En nyhetsartikel om Skogåsmordet och en ledare om misstankarna
mot debattören och juristen Jesús Alcalás förmodade ekonomiska oegentligheter. Sammantaget handlar bara två av landsortstidningarnas brottsartiklar om lokala företeelser och i
ingen av dem ligger vikten vid immigranter som brottslingar. I Arbetarbladet var det i stället
brottsoffret som var av utländsk härkomst och i Borås Tidning tog reportern avstånd från
att utpeka de misstänkta tonårspojkarna och pekade i stället på faran med de nazistiska nätverken. Av Dagens Nyheters 26 brottsartiklar handlade nio om Skogåsmordet och sex om
ungdomsrån. Till skillnad från nedslagsåret 1995 verkar landsortstidningarna under marsveckorna 2000 placera hoten från kriminalitet utanför det egna området. De brott som tas
upp har begåtts i storstaden och i de få lokala brott som rapporteras tonas faran ned. Dagens Nyheters artiklar om brott är markant fler och de har alla begåtts i Stockholmstrakten.

Tema kultur
Raymond Williams skriver att kultur ”is one of the two or three most complicated words in the
English language” (Williams 1976/1983:87). Han skiljer mellan tre aspekter av kultur. Den första hänför sig till en intellektuell, andlig och estetisk utveckling, den andra till den levda kulturen
vid en bestämd tid och plats samt en tredje där kultur ses som intellektuellt arbete (Williams
1961/1971). I tidigare avsnitt har jag i första hand uppmärksammat hur den vida antropologiska definitionen får betydelse för förståelse av de sammansatta relationerna mellan kultur, samhälle och identitet. I det här avsnittet kommer jag att diskutera tidningarnas rapportering om
kultur ur ett snävare perspektiv, som mer knyter an till Williams syn på kultur som praktik och
produktion. I huvudtemat om kultur och nöje ryms det som tidningarna skriver om artistiska
eller estetiska uttryck inom litteratur, konst, musik, film. Samtidigt vill jag med Williams påminna om att den materiella och symboliska produktionen av kultur relaterar till och står i ett ömsesidigt utbyte med varandra (Williams 1961/1971: 63).
Tabell 6. Kulturtemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal.

Tema kultur

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2000

Arbetarbladet

1

0

4

4

2

8

6

Borås Tidning

2

0

3

4

1

5

8

VLT

4

4

5

5

9

9

13

Dagens Nyheter

5

1

9

7

4

8

17

Summa

12

5

21

20

16

30

44

Bas

250

162

108

147

194

321

355
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Temat har som kan utläsas av tabell 6 minst antal artiklar vid nedslagen år 1945, 1955 och
1985. Ser man till antalet artiklar om kultur i förhållande till samtliga under varje nedslagsår
så är andelen störst år 1965 då nästan var femte artikel handlade om kultur. Nedslagen år
1995 och år 2000 noterar flest artiklar om kultur och nöje.
Kriget ger avtryck även i tidningarnas kulturbevakning år 1945. Borås Tidning skriver
den 8 mars i översvallande ordalag om den konsert som pianisten Annie Fischer givit i Borås
och beklagar samtidigt att hon nu ska återvända till ”sitt ungerska hemland”. Den stora
estniska flyktinggruppen i Västerås återverkar också på Vestmanlands Läns Tidnings kultursidor.
Estnisk musik i Västerås
Förbindelserna mellan Sverige och Baltikum, enkannerligen Sverige och Estland, vore
före detta krig mycket intima. De bestods dock till största delen av besök i respektive
länder och Hollo sig mest på det materiella området, Nu, när tusentals ester tvingats att
leva i Sverige, har de kunnat föra med sig hit något av sin unga kultur, som de också
vilja bjuda svenskarna att lära känna. I kväll är det möjligt att i Excelsiorsalen inte bara
höra den estniska pianisten Olav Roots utan också att bekanta sig med estnisk musik.
(VLT 17 mars 1945)

Också i Dagens Nyheter är det baltiska inslaget stort. Inför en internationell balettävling i
Stockholms konserthus presenteras ett danspar utförligt. Ett fotografi på det elegant klädda
paret finns på tidningens förstasida den 3 mars under rubriken:
Balettmästare blev kapten på fiskebåt under stormig flykt

Ingressen på insidan inleds så här:
Albert Koslovski är en berömd lettisk koreograf som tillsammans med sin maka och
balettprimadonnan Nina Dombrowska anlänt till Sverige som flykting.
(DN 3 mars 1945)

Reportern återger hur han efter en stormig färd i en öppen fiskebåt anlänt till Gotland och
att paret ”är fyllda av beundran över det sätt på vilket flyktingsfrågan där ordnats av främst
major Ivar Sellergren, civilförsvarsdirektören”. I dessa båda exempel är det musikern och
dansarna som står för ett särskilt kunnande och kulturen är något de erbjuder svenskar att
ta del av.
Under marsveckorna år 1955 är det bara i Vestmanlands Läns Tidning, av landsortstidningarna, som temat finns representerat. Den 19 mars presenterar tidningen årets sex kulturstipendiater som får dela på 15 000 kr från Västerås kulturfond . Bland mottagarna finns
konstnären Tadeusz-Marya Sempinski som enligt tidningen ”kom till Sverige år 1947 och är
fast bosatt i Västerås sedan 1951.” Nedslaget år 1965 rymmer desto fler, 21 artiklar. Flera
av de omskrivna kända underhållarna har utländsk bakgrund. I artiklarna från 1975 återkommer Sune Mangs, Cornelis Vreeswijk nu som väletablerade artister. De omskrivna personerna har blivit del av svenskt kulturliv och inrangeras i en svensk tradition.
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Det här året har begreppet invandrare slagit igenom även bland artiklarna om kultur.
Vestmanlands Läns Tidning rapporterar till exempel om ”Kulturdag för invandrarbarn i
Köping” och ”Invandrarkonst i Hallsta”. Påfallande ofta är det kulturens förmåga att skapa
gemenskap över tänkta gränser som betonas, som i den här artikeln från Arbetarbladet.
Kärleksfullt med invandrare på Vasaskolan
Artister från fem nationer framträder i Vasaskolans aula på onsdagen. Det är invandrarnas Kulturcentrum i Stockholm som presenterar sig i Gävle med Kärlek över gränserna, ett program som innehåller en kavalkad av folkvisor, danser, poesi och musik
från ett 20-tal länder.
(Arb. bl. 18 mars 1975)

Jämfört med nedslagen från tidigare år har artiklarna inom kulturtemat det här året rört sig
från högkultur, klassisk musik och balett, via populärkultur, visartister och revyunderhållare, till något som ska vara en brygga mellan mångkulturer.
Begreppet invandrare förekommer över huvud taget inte i kulturtemats artiklar under
marsveckorna 1985, men i drygt en tredjedel av samtliga artiklar (se figur 11 ). En förklaring
kan vara att begreppet nu konnoterar andra saker. Från att i tidigare huvudsakligen ha getts
en positiv inramning förbinds beteckningen allt mer med kritik, besvär och olägenheter –
företeelser som inte får utrymme i kulturtemat. Perspektivet på kultur som sammanlänkande
faktor har fallit bort 1985. Artiklarna det här året är domineras åter av högkultur och
handlar framför allt om konst och musikframträdanden. Under de undersökta marsveckorna är det Vestmanlands Läns Tidning som skriver mest om kultur. En tredjedel av artiklarna
handlar om hur finska föreningen i Västerås firar att det gått 150 år sedan det finska nationaleposet Kalevala publicerades. Större delen av tidningens kultursida den 9 mars 1985 ägnas evenemanget under rubriken I ”Kalevala finns finska kulturen”. Precis ovanför är ett
fotografi placerat. På det poserar Verpi Saarenpää, ordförande i Finska pensionärsföreningen i Västerås, iförd Kalavala-dräkt, framvisande en tavla med motiv ur eposet. Brödtexten
inleds så här:
Tillkomsten av landet Finland som självständig stat med ett eget, legitimt språk och
känslan för Kalevala är intimt förknippade med varandra.
Det är inte bara en bok man celebrerar, utan också ett land, ett fritt folk.

Lite längre ner framträder Ale Koivuniemi och säger:
– Det finns ett behov bland finländare att hävda vårt lands säregenskaper gentemot
den ökande internationaliseringen. […] Folk söker sina rötter, och i Kalevala finns så
mycket av den finska kulturen.

Också Verpi Saarenpää intervjuas. Under en liten porträttbild citeras hon i bildtexten på
följande vis:
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– Kalevala kan vi samlas kring, vi finländare som inte bor i Finland. Visst känner jag
mig fortfarande som medborgare i landet Finland, även om mina barn är mycket
svenska, och även om jag trivs i Sverige. Det finns vissa saker som aldrig går ur, säger
Verpi Saarenpää.

I artikeln görs en tät och statisk koppling mellan plats, nationalstat, folk och kultur. Kalevala får i texten symbolisera ett folks gemensamma historiska arv, traditioner och språk och
dessa ges essentialiserande drag, det som särskiljer finsk kultur från annan kultur. Här blir
det förflutna också till en föreställd gemenskap där finsk nationell och etnisk identitet knyts
till en rekonstruktion av en gemensam historia och kulturarv (jfr Woodward 1997).
Mellan nedslagsåren 1985 och 1995 fördubblas nästan antalet artiklar i temat kultur,
från 16 till 30. Under marsveckorna 1995 skriver tidningarna om premiären av filmen ”30:e
november” och en serie TV-dokumentär om afrikaners liv i Sverige. Vid sidan av det nationella stoffet skriver landsortstidningarna om kulturutövare verksamma i regionen. Arbetarbladet berättar exempelvis om konstnären Jordi Bota som presenterar ”sitt Katalonien” för
gävleborna och om Nima Sarvestanis, ursprungligen från Iran, som startat filmutbildning i
Gävle. Borås Tidning skriver om ”boråskonstnären Heli Heino” med finskt ursprung och
hennes uppmärksammade glasutställning i Finland. Den lokala förankringen är framträdande i de här texterna. I artikeln om utställningen ”Katalonien besöker Gävle” jämförs de
båda regionerna.
[…] Vi är mer lika än vi tror. Vi planterar det första fröt nu sedan får vi se vad som växer fram. Jag hoppas på goda kontakter mellan Gävle och Katalonien i framtiden, säger
Jordi Bota.
(Arb. bl. 1 mars 1995)

I artikeln om filmskolan har Nima Sarvestanis iranska ursprung en underordnad betydelse. I
stället betonas det ömsesidiga utbytet mellan utbildningen och Gävle. Nima Sarvestani, som
driver skolan, ”tycker att det behövs en sådan här skola i Gävle” och eleverna ”ska kunna
göra direktsändningar för Gävle lokal-TV”. Artiklarna om filmen ”30:e november” av Daniel Fridell visar upp en annan sida av Sverige. Recensenten i Borås Tidning skriver:
Nu tar Fridell upp rasismen på ett påtagbart, våldsamt sätt. Här är verklighetens skinheads och polisvåld, här är invandrarligornas sätt att möta provokationerna. […]
Styrkan i hela denna film ligger dels i dess budskap, dels i dess bravur och djärvhet att
ta upp ämnen som svensken gärna skyr.
(BT 12 mars 1995)

Recensionen i Arbetarbladet är mer lågmäld. Filmen är en obehaglig skildring, den visar på
motsättningar men bjuder inga lösningar, anser skribenten.
Oavsett hur sann eller falsk bilden är så visar den att Sverige är ett land i förlamning,
ett rike som förlorat hoppet.
(Arb. bl. 11 mars 1995)
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Den mest konfliktorienterade presentationen inför filmpremiären står Dagens Nyheter för
den 3 mars 1995 med rubriken:
Svennar och svartskallar gör upp

Reportern har intervjuat regissören och några av skådespelarna i filmen. En av dem gör följande analys av situationen i Stockholm.
– Stämningen i Stockholm är lugnare just nu. Det beror på att många arbetar för att
motverka spänningarna. Men det är ett tillfälligt lugn. Problemen finns kvar, olösta, som
en tickande bomb, säger Alvaro Fuentes […]
(DN/På Stan 3 mars 1995)

Vokabulären i texterna om filmen ”30:e november” ligger nära brottsartiklarnas beskrivningar av den hotfulla situationen i Sverige. ”Segregationen mellan invandrarungdomar och
svenska ungdomar ökar”, så inleds en TT-nyhet den 13 mars. Det är en hotfull situation
som målas med motsättningar mellan olika kriminella gäng. Samma verklighetsbeskrivning
som återkommer i recensionerna och, får man anta, i filmen. Birgitta Svenssons fyra dokumentärfilmer om afrikaners liv i Sverige presenteras i tidningarna i andra ordalag.
I fyra dokumentärprogram får vi lära känna afrikaner till vardag som fest, där finns kulturkrockar och konflikter men också glädje och gemenskap.
(BT 5 mars 1995)

Här är den hotfulla retoriken frånvarande och Birgitta Svensson vill, enligt programtexten ge
en mer nyanserad bild av afrikaner. Serien ger anledning till en kommentar av TVkrönikören Leif Furhammar i Dagens Nyheter:
Serien har varit märklig, bland annat såtillvida att den handlar mer om anpassning än
om anpassningssvårigheter – mer om fester, fotboll och vardag än om invandrarstatistik, sociala problem och rasism.
(DN 19 mars 1995)

Furhammars kommentar säger något om hans förväntningar på skildringar av invandring
till Sverige, hur väletablerat ett problembaserat berättarmönster verkar vara och hur mycket
som Birgitta Svensson reportage avviker från det.
Under marsveckorna år 2000 publiceras det största antalet artiklar om kultur i alla
tidningar utom Arbetarbladet. Precis som under 1995 är det nöjesmaterialet och artiklar om
TV-program som dominerar temat det här året. Den mest omskrivna företeelsen är TVserien ”Det nya landet” som får mycket publicitet i alla tidningarna i form av förhandstexter, recensioner, krönikor och intervjuer. Inför första avsnittet presenteras serien så här:
”Det nya landet” är en roadmovie i fyra delar signerad Peter Birro och Lukas Moodysson. Seriens hjältar, Ali och Massoud, delar rum på en flyktingförläggning i Skåne. En
dag blir de två vittne till en brutal utvisning. De bestämmer sig för att ta sina öden i
egna händer. Och med hotet om utvisning hängande över sig ger de sig av tillsammans på en vild resa genom den svenska sommaren. (Arb. bl. 1 mars 2000)

Främmande sidor

|

Gunilla Hultén

173

173

Serien, dess upphovsmän och skådespelare lovordas. I Arbetarbladet den 20 mars kallas den
”en rasande rolig resa genom landet” som synliggör ”alla de människor och känslor som i
dag ignoreras”. Dagens Nyheters recensent, Ingegärd Waaranperä, närmar sig serien från en
annan infallsvinkel. Hon anser att ”Det nya landet” är en skildring av svenskheten.
Det här är inte historien om det rasistiska Sverige, utan om det korkade, inskränkta,
överdrivet misstänksamma – och därför också så lättlurade landet, som det faktiskt efter ett tag inte är så svårt att älska.
(DN 7 mars 2000)

Hon tycker att ”Det nya landet” berättar om något som hör till det förflutna och menar att
”vi har redan vant oss mer än vi tror, vid att Sverige inte längre är så enfärgat rågblont.”
Under de tre marsveckorna berörs det lokala kulturlivet i mycket liten utsträckning i
Arbetarbladet och Borås Tidning men får en något mer framträdande plats i Vestmanlands
Läns Tidning, som också har flest kultur- eller nöjesartiklar av landsortstidningarna. Så skriver tidningen till exempel om konstnären Joaquin Rosell som har bildundervisning för en
Västeråsskolas förstaklassare och om fotografen och västeråsbon Giorgio Masnikosa som
gett ut en bok som ”sin hemstad Trieste”. Tidningen publicerar också en lång intervju med
Sandro Gavino Bastias, danslärare i hip hop i Västerås.
Västerås har haft tur att Sandro hamnat just i vår stad. Han är målmedveten och har
många idéer och ambitionen att göra Västerås till en framgångsrik hip hop-stad, inte
minst genom dansen.
(VLT 3 mars 2000)

Om honom får läsaren veta att hans föräldrar kom till Sverige som flyktingar från Chile och
att Malmö är Sandros ”hemstad”. I artikeln associeras han till traditionellt svenska ideal.
Han är målmedveten, strävsam, arbetsam och flitig. Vid sidan av sitt arbete som dansinstruktör jobbar han på posten, har flickvän i Västerås och vill ”vara ett föredöme för ungdomarna”. Det finns en diskrepans mellan texterna om ”Det nya landet” och det lokalt anknutna kulturmaterialet. I de senare finns varken rasismen, våldet, motsättningarna eller
misstänksamheten med. Sandro Gavino Bastias tar i intervjun avstånd från rap-musik med
”råa texter med inslag av våldsromantik”. I stället ser han hip hop som ett sätt att uttrycka
sig och ”göra sin röst hörd”.
– Det är genialt egentligen. Det är vad samhället behöver! Att man försöker hålla ihop
gänget och folket och göra något kreativt av all energi.
(VLT 3 mars 2000)

Musiken och dansen ses som ett individuellt uttryck men också ett sammanhållande kitt,
inte bara för gruppen utan för ”folket”, samhället i stort.
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Tema sport
Under den period som jag undersöker har tidningarnas sportstoff fått större utrymme och
betydelse under de senaste 20 åren och placerats i omfattande sportsektioner. Denna generella utveckling återspeglas också i mitt material (jfr Wallin 1998: 59). Under nedslagen år
1945, 1955 och 1965 innehåller sporttemat endast enstaka artiklar (tabell 5). Under 1945
finns temat över huvud taget inte med i landsortstidningarna medan Dagens Nyheter har en
artikel. Vid nedslaget tio år senare innehåller temat två artiklar, en vardera i Borås Tidning
och Vestmanlands Läns Tidning. Från 1965 till 1975 sker visserligen en fördubbling av antalet men är fortfarande måttligt. År 1985 har Dagens Nyheter ingen artikel i temat medan
landsortstidningarna har 12 tillsammans. Från marsveckorna 1985 till 1995 stiger antalet
sportartiklar markant till 62. Vid nedslaget år 2000 är antalet något färre, där Borås Tidning svarar för merparten av landsortstidningarnas sportstoff.
Tabell 7. Sporttemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal.

Tema sport

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2000

Arbetarbladet

0

0

0

3

1

20

3

Borås Tidning

0

1

2

1

4

21

19

VLT

0

1

3

4

7

4

6

Dagens Nyheter

1

2

7

0

17

19

Summa

1

2

7

15

12

62

47

Bas

250

162

108

147

194

321

355

I landsortspressen har den lokala idrotten dominerat under i stort sett hela 1900-talet även
om den internationella bevakningen har ökat sina andel sedan 1945 (Wallin 1998: 115).
Också i min undersökning är det lokal sport som överskuggar rapporteringen. Den första
sportnyheten i mitt material publiceras i Dagens Nyheter den 5 mars 1945 under rubriken:
Svensk-finne med Formbyuppsyn slog ut mellanviktsmästaren
Fynd mot Stora Nisse. Semifinaler i kväll.

Signaturen Racing rapporterar från SM i boxning där finländaren Björn Johnsson, som i
rubrik och texten även kallas ”svensk-finnen” och som ”verkligen har det där trivsamma
flygmalajleendet à la Formby i sin tillbucklade nuna.”55

55

Den brittiske ukulelespelande underhållaren och skådespelaren George Formby blev under krigsåren mycket
populär för sina filmer om flygmalajen.
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De två sportartiklarna från 1955 handlar om ett ryskt-svenskt tävlingsutbyte i cykel,
vilken är en stor idrottsnyhet i Vestmanlands Läns Tidning. En av de ansvariga är en ”ryskfödd aseaingenjör”. Borås Tidning meddelar att en finsk fotbollsspelare värvats till Uddevallaklubben Oddevold.
Finsk storspelare klar för Oddevold
Finske landslagsspelaren i fotboll Jorma Waihela, som medverkat i inte mindre än 34
landskamper för Finland – senast mot Sverige på Ullevi i fjol – tillträdde på torsdagen
en ingenjörsbefattning vid Uddevallavarvet. Han skrev samtidigt på övergångspapper
till div. III-klubben Oddevold, för vilken han är spelklar till höstens seriestart.
(BT 5 mars 1955)

Antalet artiklar vid nedslaget 1965 är fortfarande mycket begränsat. Borås Tidning har två,
Vestmanlands Läns Tidning tre och Arbetarbladet ingen artikel inom sporttemat. Det här
året märks sportens internationalisering bland annat i sportnyheter om lokala basket- och
ishockeylag som rekryterar spelare från andra länder. Så skriver exempelvis Vestmanlands
Läns Tidning om förhandlingar för att få tillskott av en kanadensisk målvakt till Västerås
Ishockeyklubb. Först måste klubben dock ”skaffa honom ett tillfredsställande arbete innan
saken anses klar.” Som tidigare nämnts hade begreppet invandrare nedslagsåret 1975 fått
stort genomslag i nyhetsartiklarna men inte bland sportstoffet. Det nedslagsåret förekommer
beteckningen bara i en av landsortstidningarnas sportartiklar och i tre av Dagens Nyheters.
Den 16 mars 1975 skriver Borås Tidning:
Informationsträff om invandrarlag
Västergötlands fotbollförbunds tävlingskommitté, med boråsaren Kjell Johansson i
spetsen, arrangerade på lördagen en informationsträff för invandrarlag i fotboll i Borås.
Sju av Västergötlands åtta invandrarlag var representerade vid träffen.
– Vi hade ordnat den här träffen för att öka invandrarlagens förståelse för bestämmelserna som råder, berättar Kjell Johansson.

Det är med information som ”missförstånd” och svårigheter ska kunna undvikas. Dagens
Nyheter inleder under marsveckorna 1975 artikelserien ”Idrottens invandrare” och vinjetten
illustreras av en basketboll och en basketkorg. Det är just basketsportens import av framför
allt amerikanska spelare som är anledningen till artikelserien.
I dag finns 65 utländska tränare – spelare verksamma i svenska klubbar och basketen
har därigenom blivit en verklig ”popsport”. (DN 9 mars 1975)

Vid nästkommande nedslag år 1985 är basketball den idrottsgren som dominerar stort.
Borås Tidning skriver till exempel om basketspelaren Joe Cafferky från USA, vilken lämnar
laget KFUM Borås. I Vestmanlands Läns Tidning kan man läsa om Bob Osberry, även han
amerikan, och hans framgångar i Viksäng Basket. Under marsveckorna år 1995 innehåller
temat 62 sportartiklar, det vill säga väsentligt fler än tio år tidigare. Stora nationella sportnyheter under marsveckorna år 1995 är Vladimir Smirnovs guld i skid-VM och Antonina
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Ordinas brons i samma mästerskap. Dessa slår igenom även i landsortstidningarna. I Borås
Tidning får det lokala basketlaget M7 mycket uppmärksamhet med sina firade spelare Jim
McCoy och Drex Baldwin, båda från USA. Rubriken efter en segermatch är:
McCoys lyft – M7:s lycka
Alla letade efter och undrade om han hade fått med sig hjärtat ut på Boråshallens arena. En diva som säckat ihop för trycket – en stjärna hade i avgörandets stund lyft sig
och växt med uppgiften.
Vad Jim Mc Coy har mest likheter med råder ingen tvekan om.
Aldrig har så många tittat på basket i Sjuhäradsbygden, inte ens under de baskettokiga
60- och 70-talen, och jag undrar om det någon gång har bjudits på så stort spel av en
enskild spelare.
De 1 884 i Boråshallen bjöds på ett stycke magnifik [sic] artisteri. När Jim McCoy spelar som i sina ljusa stunder kan jag inte hitta någon större bollspelare i Sjuhäradsbygden. […] han gör såna konster i luften att jag undrar om han inte kunde gjort sig en karriär som akrobat på cirkus om han velat; alltid med balans, alltid med känsla för var
korgen är. Jag förstår varför folk har börjat kalla honom för trollkarl.
(BT 11 mars 1995)

Skribenten fortsätter med att jämföra hans spel med Ingemar Stenmarks slalomåkning. Texten är utformad som ett hyllningstal till McCoy. I den retoriska genren lovtalet skulle man
genom att hylla en enskild människa, ställa gemensamma dygder i centrum. Det prisande
talet skulle visa på vad som var till gagn för en viss grupp, nation eller hela mänskligheten
(Johannesson 1998: 101). I artiklar om idrottsutövares framgångar återfinns föreställningar
om nationella värden, vad som skattas högt i Sverige och hurdana svenskar är. Vad är det då
för egenskaper som prisas? McCoy beröms för att ha ”fått med sig hjärtat” in på arenan.
Här får det förstås som att det är en man med inre storhet och styrka som genomför matchen utan tankar på sig själv och som hållit för favorittrycket. Han slåss inte för egen ära
utan kämpar för en högre sak – att laget ska vinna och det på hemmaplan. Skribenten jämför honom med en av Sveriges största idrottshjältar, Ingemar Stenmark och knyter på det
sättet McCoy till en nationell identitet. Han förankras också till det förflutna, till Stenmarks
historiska framgångar och oförglömliga segrar. Också McCoys insats ges en sådan historisk
prägel som aldrig kommer att glömmas i Borås. Nationen mångfaldigas lokalt, reflekterar
Billy Ehn (1993: 222). Det McCoy har gjort blir på det viset inte bara något ärofyllt för
Borås utan också för hela landet. Han framstår som en oslagbar hjälte, ”en trollkarl”.
Kampen för högre ideal och landet Sverige återkommer i artiklarna om Antonina Ordina och Vladimir Smirnov. När artikeln skrivs har Antonina Ordina varit svensk medborgare i ett år. Vladimir Smirnov tävlar för Kazakstan men bor i Sundsvall sedan fyra år. I artiklarna ligger betoningen på att de är tacksamma mot sitt nya hemland och förmedlar på så
vis svensk nationalkänsla. Överförflyttningen av den nationella identiteten är central. Man
får också hålla i minnet att skidsporten är en av Sveriges nationalsporter med framgångsrika
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utövare som Gunde Svan, Thomas Wassberg, Torgny Mogren. Idrotten är ett smidigt sätt
att ”försvenska sig” anser Billy Ehn.
Detta innebär alltså att vem som helst, oberoende av etniskt ursprung och nationalitet, kan
ställa upp för Sverige och fungera som svenskt identifikationsobjekt. Svarta boxare, löpare
och badmintonspelare, tjeckiska simmare, finska friidrottare förvandlas snabbt till idrottssvenskar och deras främmande namn försvenskas (Ehn 1993: 216).
När Vladimir Smirnov tar sina guldmedaljer i VM 1995 är han ”Smirre” i sportspalterna.
Trots att han inte tävlar för Sverige blir han ändå försvenskad. I Vestmanlands Läns Tidning
kallas han för ”halvsvensk” och i Arbetarbladet toppas sportnyheterna av rubriken:
Smirnov tackar Sverige
– för sina VM-guld
Vladimir Smirnovs uppvisning i VM är på väg att göra honom till den största skidåkaren
genom tiderna.
En succé han tackar Sverige för.
– Friheten där har gjort mig till en bättre skidåkare, sade ”Super-Smirre” efter tredje
raka VM-guldet, på jaktstarten i Thunder Bay.
(Arb. bl. 14 mars 1995)

Flytten till Sverige ”blev inte bara räddningen utan också lyftet för Smirnov”. Inom honom
samsas den hårda, disciplinerade sovjetiska idrottsmannen med rollen som frihetsälskande
och omtänksam familjefar som direkt efter målgång talade med fru och dotter ”via radiosportens telefon”. Han ikläds karaktärsdrag som ofta identifieras med det svenska: planerad,
kontrollerad, viljestark, ödmjuk, ansvarsfull. Tematiken är densamma när Antonina Ordina
åker till sig en VM-medalj.
Ordinas brons ett tack till det nya hemlandet
Ända sedan Antonina Ordina blev svenska medborgare för ett drygt år sedan har hon
drivits av en enda tanke:
– Jag ville göra något bra för mitt nya land, säger hon.
Först när Antonina släppte tanken lyckades hon i skidspåret.
Med VM-bronset på tremilen fick hon äntligen betala tillbaka.
(BT 19 mars 1995)

I tidningarna benämns hon rysk-svenska och även här ställs den militäriskt hårda träningen i
det forna Sovjetunionen mot individuell frihet i Sverige. Antonina Ordina framstår som en
renhårig och pålitlig idrottskvinna i motsats till svekfulla sovjetiska lagledare. Det svenska
medborgarskapet var så värdefullt att hon sedan dess velat betala tillbaka. ”Bronspengen är
ändå bara första avbetalningen”, avslutar reportern.
Sportjournalistiken blir ”ett slags inlägg i en pågående bearbetning av nationell självförståelse”, anser Billy Ehn (1993: 218). Idrottsstjärnor får illustrera det mångfacetterade i
att vara svensk. Hans reflektion är att sportjournalistik på ett tydligt och känslostarkt sätt
kan bearbeta nationella teman just för att den enbart verkar handla om idrott och personliga
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prestationer.prestationer.
”Så länge man
”Så talar
längeom
man
person
talar och
om inte
person
nation
och behöver
inte nation
svenskarna
behöver inte
svenskarna
värja inte värja
sig mot patriotisk
sig motpropaganda”
patriotisk propaganda”
(Ehn 1993: 219).
(Ehn 1993:
Det sammansatta
219). Det sammansatta
i att vara svensk
i att vara
illustresvensk illustreras av Arbetarbladets
ras av Arbetarbladets
dubbelporträtt
dubbelporträtt
av boxarna av
Tomas
boxarna
Jansson
Tomas
ochJansson
Janne Olsson
och Janne
införOlsson inför
boxnings-SM
boxnings-SM
i Gävle. De ibåda
Gävle.
intervjuerna
De båda intervjuerna
tar upp en helsida
tar uppoch
en helsida
i dess mitt
ochär
i dess
ett frilagt
mitt är ett frilagt
fotografi placerat
fotografi
av de
placerat
båda kombattanterna
av de båda kombattanterna
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med höjda nävar.
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över Precis över
56
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”Samurajen
slagrad, ”Samurajen
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så vis
utgör
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så vis en
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Det råder ingen
Det råder
tvekaningen
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tvekan
det här
om är
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detriktig
här är
fight
en mellan
riktig fight
jämlikar
mellan
men
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Bild 9.
och
Samurajen
sluggern,och
Arb.
sluggern,
bl. 2 mars
Arb.
1995.
bl. 2 mars 1995.
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se vidare
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”Sluggern från Kågbo”, Janne Olsson och ”lättfotade samurajen”, Tomas Jansson är
varandras raka motsatser.
Janne väcker ingen uppmärksamhet, stoppar gärna fötterna stadigt i Hedesundamyllan, tycker att det är pinsamt att se sin pappfigur på stan och längtar till Kågbo när han
boxas i Tammerfors.
Tomas har flätor i håret och lätt pipskägg, älskar att synas och stå i centrum, reser gärna långt bort och börjar tycka att Gävle känns för trångt.
(Arb. bl. 2 mars 1995)

Om Tomas Jansson får läsaren veta att hans mamma är från Japan och att han enligt reportern lanseras som ”hälften samuraj och hälften viking”. Hans motståndare, ”sluggern” Jan
Olsson, beskrivs som stark, uthållig, en som ”går på kraft och vilja”. Han tycker om lugnet i
den lilla orten Kågbo, där det är ”nära till Dalälven” och där somrarna är härliga. För honom framställs det enkla, tillbakadragna och vardagsnära som eftertraktansvärt. Egenskaper
som förstärks av kopplingen till landsbygden och svensk sommarnatur. Tomas Jansson beskrivs i stället som snabb, orädd, expansiv, gåpåaraktig och listig. De stereotypa beteckningarna samuraj och viking leder tankarna till japansk adlig krigare, strid utan fruktan, traditionsrik kampkonst och hederskodex förenad med skandinavisk oborstad och råstark kämpe. Kontraster i utseende och personligheter får ge material till skilda sidor i ”svenskheten”.
Där finns det stillsamma, inåtvända, urstarka, hembygdsälskande och trygga i spänningsförhållande till det ombytliga, utforskande, självmedvetna och kvicka. I den fortsatta rapporteringen av mästerskapen leker rubrikmakarna med konstrasten i namnkombinationen ”Jappe
och Janne” och bevarar på så vis motsättningarna och dramatiken.
I sportstoffet från år 2000 förekommer åtskilliga idrottsutövare med utländsk bakgrund men där detta faktum inte nämns och omskrivs på samma villkor som andra idrottsutövare. Här finns nyheter om att fotbollsspelaren Henrik ”Henke” Larsson spelar igen efter
ett benbrott, att Andreas Vinciguerra vinner sin första ATP-titel i tennis, att boxaren Armand Krajnc försvarade sin världsmästartitel i mellanvikt och om Ludmila Engquist träning
inför OS i Sydney samma år. I artiklarna är dessa idrottsutövare helt inkluderade i en svensk
idrottsgemenskap. Försvenskningen är total.
De kvinnliga idrottarna är få i temats sportartiklar. Journalistikens idrottsvärld är en
utpräglat manlig värld. I inget annat tema förekommer kvinnor i så liten utsträckning. Under nedslagen år 1945, 1955, 1965 finns de överhuvudtaget inte med. Men även i senare
nedslag är de försvinnande få. I marsveckorna från 1975 och framåt handlar över 90 procent av artiklarna om sport om män, med undantag för 1995 då andelen var 80 procent.
Det är välkänt att män överväger stort såväl i sportjournalistiken som bland sportjournalister. Men man kan också fundera över om kvinnors och mäns olika sätt att representera nationen inverkar. All nationalism är bunden till kön (gendered), anser Anne McClintock och
menar att nationens behov ofta identifieras med besvikelser eller förhoppningar hos män
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(McClintock 1997: 89). Kvinnor får ofta stå för det förgångna, autentiska, traditionella och
tillbakablickande medan män identifieras med framtid, kraft och framåtsträvande (1997:
90). Under bygget av välfärdsstaten då Sverige skulle moderniseras blev traditioner, konservatism och gamla vanor till otidsenliga företeelser som hindrade en effektiv uppbyggnad av
det nya. I moderniseringen av Sverige fick sporten en nyckelroll, hävdar Orvar Löfgren
(1993: 55). Sportjournalistikens sätt att koppla manliga idrottsliga prestationer till idealbilder av framstegslandet Sverige passar väl in i dessa könsuppdelade nationella föreställningar.
Sportjournalistiken har gått mot ökad personorientering (Wallin 1998: 99). Också i
mitt material tillmäts individuella idrottsprestationer stor betydelse. Personliga egenskaper
och lokala segrar kan också transponeras till en nationell identitet. Såväl stereotypa ”svenska” som ”osvenska” egenskaper bidrar till att uttrycka och omforma vad som förstås med
svensk identitet .

Kapitelsammanfattning
Immigranten står för både farhågor och förhoppningar under hela den undersökta perioden,
belastning och tillgång, utanför och tillhörig. Genom alla nedslagsåren kan man också se en
likartad skillnad mellan hur grupper av immigranter och enskilda individer framställs.
Gruppen, kan i kraft av sin anonymitet färgas in med olika hotbilder. I undersökningen
Möta eller mota. Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93 skriver författarna att medier
inte bara har inflytande på våra föreställningar om sådant som har inträffat, utan i lika stor
utsträckning på människors förväntningar på framtiden. På det sättet, hävdar de, kan mediers påverkan liknas vid retorikens strategi att ställa hopp mot hot (Nohrstedt m. fl.
1995/1997:57).
Flyktingberättelserna följer ett stabilt mönster genom de undersökta 60 åren. När reportrar från Vestmanlands Läns Tidning och Borås Tidning år 1945 gör reportage om estniska flyktingar respektive polska kvinnor som undkommit förintelsen är det texter som är
uppbyggda på i stort sett samma sätt som flyktingintervjuer under 80- och 90-talen. Det är
berättelser om umbäranden och lidande i hemlandet, hur de kommit till Sverige, tacksamhet
mot det svenska samhället, en försäkran om att de så snart som möjligt vill lära sig svenska
och att arbete. En återkommande tankefigur är att livet i Sverige ska bli en helt ny start, det
förflutna finns inte, förtöjningarna till det gamla livet är kapade. Det finns bara en väg att gå
– framåt, till det nya och där finns Sverige. Flyktingarna beskrivs ofta som lösgjorda från
tidigare sammanhang och platser, fixerade i tid och rum till Sverige. Samtidigt markeras distansen i förhållandet till Sverige och det föreställda svenska. Ännu är de inte helt upptagna
av det omgivande samhället, strävan är riktad dit men målet, upphörandet att vara främling,
är inte uppnått.
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I artiklarna om brottslighet är det en annan främlingsbild som träder fram. Brottslingen har ingen samhällelig tillhörighet, inte ens en distanserad sådan. De är på avigsidan, de
som visas upp som varnande exempel. I 40-talets och 50-talets artiklar är det fylleriet som
står för det okontrollerade, oregerliga, oönskade, det som inte har någon plats i det framväxande folkhemssverige. Brottsrapporteringen under de senare nedslagsåren präglas av allvarligare brott, våld, misshandel och attentat ofta med rasistiska motiv. Ändå verkar det
finnas en stark ovilja att beskriva Sverige som fördomsfullt eller rasistiskt. Det passar inte in i
självbilden av Sverige som ett föreångsland, präglat av jämlikhet och storsinthet, vilken tidningarna vill förmedla.
I kulturstoffet lyfter tidningarna i första hand fram kultur som kontaktskapande och
enande faktor. Vid nedslagsåren 1995 och 2000 märks en tydlig uppgång av antalet artiklar,
vilket delvis kan förklaras av att många inom kultur- och nöjessfären har utländsk bakgrund. Samtidigt finns i tidningarna synen att kulturer har särskiljande drag, knutna till traditioner, folk och nationer. De kommer till uttryck i ord som ”invandrarkultur”, ”kulturkrock”, ”kulturarv”, ”finsk kultur” och ”det mångkulturella Sverige”.
Materialets sportartiklar kännetecknas av inkluderande drag och försvenskning. Idrottsnyheterna har betydelse för att skapa ett kollektivt nationellt medvetande men också för
känslan av lokal gemenskap. ”Ingenting tycks alltså väcka den svenska nationalkänslan till
liv lika lätt och starkt som svenska idrottsprestationer ” skriver Billy Ehn (1993:207). Han
pekar också på hur sporten, inte minst i medierna, bekräftar en idealversion av Sverige där
rättvisa, jämlikhet och humanism är honnörsord ( 1993: 222). I den journalistiska retoriken
lever en idrottsnationalism även på lokal nivå. Idrottsutövare med utländsk härkomst eller
bakgrund bidrar till en nationell svensk identifikation, bland annat genom att de i journalistiken knyts till ärorika segrar, oförglömliga ögonblick eller till legender i idrottshistorien.
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9. Hemlandets tid och rum
Innebörden av att vara svensk har förändrats under de senaste 60 åren. Ändå pekar de föregående empiriska kapitlen på att det nationellt svenska inte har förlorat i betydelse i tidningars rapportering om invandring, men det har fått en annan färgning. De globala omflyttningarna till trots knyts det svenska i de undersökta artiklarna fortfarande i hög grad till
lokal och nationell gemenskap. I det följande analyserar jag nio artiklar hämtade ur landsortstidningarna för att belysa vilken betydelse det lokala perspektivet har för reproduktionen
av en föreställd nationell gemenskap och med vilka språkliga och visuella medel det sker.
Artiklarna är från olika tidpunkter och från olika ämnesområden för att följa hur tidningarna gestaltar lokal och nationell gemenskap i skilda kontexter. Jag går här utanför huvudmaterialet och hämtar även exempel från pilotstudien. Kapitlet är indelat i tre avsnitt som söker
fånga olika aspekter av denna gestaltning. Det första tar upp hur självuppfattningen av det
trygga Sverige reproducerats genom nedslagsåren, det andra analyserar kopplingen mellan
språk och nation. Det tredje avsnittet handlar om hur artiklar med fotografier på mat kan
förmedla en bild av det inbjudande Sverige.

Det goda landet
Ett stråk som drar genom hela materialet är en självbild av Sverige som ett i grunden gott,
rättvist och tryggt land, befolkat av välvilliga, upplysta och rättrådiga medborgare. Denna
hyggliga och hjälpsamma självuppfattning uttrycks i mötet med främlingen i olika teman och
sammanhang. Medieforskaren Ylva Brune noterar att journalistiken om invandrare ger utrymme för bekräftelse av Sverige som ett förlovat land där återkommande ingredienser markerar en underbar svensk gemenskap (Brune 2004: 363). Karina Horsti, finländsk medieforskare, finner att mötet med främlingen kan blir en identitetsstärkande övning där texterna låter
majoriteten betrakta sig själv i en etnisk spegel (Horsti 2002: 355). Nedan ger jag exempel på
hur denna spegling kan uttryckas vid olika tidpunkter och i olika lokala kontexter.

Himmelriket Sverige
I juli 1945 publicerar Borås Tidning ett långt reportage från ”utlänningslägret Helsjön” vid
Horred. Reportersignaturen Mari57 skriver inkännande om de 150 polska kvinnor som
kommit. Man kan notera att de benämns ”polskor” och inte judiska kvinnor. Kvinnorna
var en del av den grupp överlevande som kom till Borås efter krigsslutet (se kapitel 6).Hon
återger utförligt deras berättelser om grymheter, lidande, förlusten av familjemedlemmar och
befrielsen ur lägren. Reportern ger uttryck för en medkännande hållning.
57

Bakom signaturen Marie stod skribenten Christina Åkesson enligt den signaturförteckning som är publicerad i
150 år med Borås Tidning. Tidnings- och händelsekrönika, red Bengt Rune Dungel (1976).
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Reportern vänder sig direkt till läsarna och inkluderar dem i det ”vi” som måste hjälpa
kvinnorna att ”återvinna tron på sina medmänniskor”.
Men vad skall man säga till tröst åt unga människor, som blivit berövade allt de ha. Ord
säga ingenting. Vi, som ha haft förmånen att få bo i ett lugnt och ombonat land, att ha
våra kära kvar, vi måste alla på olika sätt hjälpa dem att återvinna tron på sina medmänniskor och hjälpa dem att glömma.

Kvinnornas beredvillighet att lära sig svenska intygas. Reportern är noga med att framhålla
kvinnornas renlighet liksom deras arbetsvilja och duglighet. De syr och sköter sina kläder
minutiöst, de är starka och orkar arbeta, inget arbete kan vara ”för tungt eller besvärligt”.
Kvinnorna befinner sig i en situation av ovisshet. De kan inte återvända till Polen och deras
framtida vistelse i Sverige är oklar. De är i ett transitläge.
Vi äro så ensamma, så förtvivlat ensamma. Vi ha ej ens en minnessak, vi veta ej var
våra anförvanter äro begravna och våra hem i Polen finnas ej längre Om vi få, kanske
många av oss komma att stanna i Sverige och försöka få arbete.

När de överlevande kom till Sverige placerades de först i karantän. Därefter spreds de till
förläggningar och sjukhus runt om i Sverige, från Skåne i söder till Västerbotten i norr. När
de återhämtat krafterna blev nästa steg att slussa ut dem på arbetsmarknaden (Hansson
2004:302). Att komma till Sverige är inget som kvinnorna valt, deras tillvaro i Helsjöns flyktingläger innehåller begränsningar, ändå är det friheten i Sverige som får stå i kontrast till
övergreppen och grymheterna i de tyska koncentrationslägren. Också relationsmässigt beskrivs de som obundna, de har förlorat allt, deras anhöriga är inte längre i livet och deras
gamla hem finns inte kvar. Samtidigt har de inte trätt in i någon lokal eller svensk gemenskap, även om de uttrycker ett hopp om att få stanna i Sverige, i ”himmelriket”. Reportern
signalerar en stark solidaritetskänsla med kvinnorna och vädjar till läsarna om att hjälpa
dem. Det som ska övertyga läsaren är den tacksamhet som de polska kvinnorna känner mot
Sverige och svenskarna, deras ihärdighet att lära sig svenska, deras skötsamhet och arbetsvilja.

Frihet och framgång
I februari 1955 besöker Vestmanlands Läns Tidnings reporter en av de familjer som rekryterats som arbetskraft till Sverige. Rubriken lyder:
Ungrare i Simtuna vill bli svenskar
”Vi hade hört att Sverige var ett litet, fattigt land”
(VLT 26 februari 1955)
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– Vi kom till Sverige med våra tillhörigheter i två väskor, det var allt vi fick ta med oss,
säger Istvan Lukacz. Nu har vi kunnat köpa oss kläder och möbler, vi bor i tre rum och
kök och tycker själva att vi har ett trevligt hem.
Vi har bil och kan på söndagar och under semestern resa och se oss omkring… vi
hade aldrig hemma i Ungern kunnat ens drömma om något av detta. Nej, Sverige är ett
bra land och vi trivs utmärkt både med Sverige och svenskarna.

Hustrun Maria får inte uttala sig självständigt någon gång. Vid ett par ställen inbegrips hon i
uttalanden som ”svarar bägge makarna” och ”menar föräldrarna”. Om Maria får vi veta
att hon är djurskötare liksom som sin man och tar hand om ett 60-tal djur. ”De sköter tjänsten utmärkt, vitsordar hemmansägare Johansson”. Båda makarna arbetar hårt:
De får visserligen börja kl 5 på morgonen, men är i gengäld lediga fyra timmar mitt på
dagen. Då sköter fru Maria hemsysslorna medan maken Istvan tar bilen och åker till
handelsboden eller klarar några andra nödvändiga uppgifter – makarna hjälps åt som
två goda kamrater.

Reportaget illustreras av ytterligare en bild.
Fru Maria Lukacz och 7-årige sonen Istvan har i famnen tagit var sitt lilla lamm från den
stora djurbesättningen i ladugården hos hemmansägare Einar Johansson på Härfsta
gård i Simtuna.

Pojken har blicken riktad mot kameran medan mamman leende tittar på sin son. I bakgrunden syns förstukvisten till det man kan förmoda är familjens hem. I det här reportaget är det
stora skillnader mellan Maria och Istvan och hur deras rörlighet och tillhörighet beskrivs.
Mannen är den som har kontakt med det omgivande samhället. Bilen spelar en stor roll och
återkommer flera gånger. Bilen står för välfärd, för rörlighet, semesterresor och ärenden till
handelsboden men är också en markör för att familjen tillägnat sig ett svenskt sätt. På lediga
dagar går de gärna ut och går i omgivningen och bekantar sig med folk eller tar en tur med
bilen. Maria får visserligen del av rörligheten både välfärdsmässigt och geografiskt men
knyts ändå till hemmet, barnen och djuren, i synnerhet de små lammen som hon avbildas
med. Även om makarna hjälps åt som ”två goda kamrater” är det Maria som sköter hemmet medan Istvan tar bilen och åker bort från gården. Det är också Istvan som i texten får
föra sin hustrus talan.
Banden till Ungern signaleras på olika sätt. ”Lukacz har sina föräldrar i Ungern och
fru Lukacz mor lever också där”. Men makarna vill stanna i Sverige och bli svenska medborgare. De har inga planer på att återvända till Ungern även om de skulle vilja åka dit och
hälsa på, ”men det måste anstå tills förhållandena i vårt hemland blir sådana att vi kan räkna med möjligheterna att få utresetillstånd därifrån…” Språket, såväl det svenska som det
ungerska språket får markera tillhörighet till respektive länder.
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Istvan junior går i skolan och pratar svenska med lika västmanländsk dialekt som vilken
av kamraterna som helst. Man han talar också ungerska – det är ju i alla fall hans modersmål och det kan vara nyttigt att han behärskar detta om han någonsin skulle komma till sin fars och mors hemland, menar föräldrarna. Då ska han inte behöva känna
sig som en främling där.

Ungerskan är ”modersmålet” och kan i det här sammanhanget ses som ett sätt för föräldrarna att reproducera nationell tillhörighet. Det är maken Istvan som står för rörligheten,
som ges en kraftfull symbol i bilen. Det är också han som får ge röst åt parets erfarenheter
medan Maria knyts till hemmasfären, hushållssysslorna, sonen, djuren.
Reportaget får ett efterspel i Vestmanlands Läns Tidning en vecka senare då signaturen ”En tom plånbok” i en insändare undrar över hur paret har råd till ”möblering av en
trerumslägenhet, alla hushållsredskap, bil och till kläder åt föräldrarna i hemlandet. Och vi
får inte glömma skatt.”. Den föranleder redaktionen att gå i utförligt svaromål, i vilket makarnas hela budget redovisas minutiöst. Uppgifter om alla inkomster, utgifter, omfattningen
av den egna odlingen, avbetalningar på möbler och eget sparande lämnas ut.
För riktigheten av de här lämnade uppgifterna svarar makarna Lukacz’ arbetsgivare,
hemmansägare Einar Johansson, som därutöver tillägger att de båda makarna är utomordentligt både skötsamma – spriten är helt bannlyst! – och duktiga arbetare och
sina avbetalningar sköter de mycket punktligt.

Invandrarland för alla
Ett exempel på invandrarbegreppets genomslag nedslagsåret 1975 är följande artikel som
Vestmanlands Läns Tidning den 18 mars 1975 publicerar på en lokal nyhetssida. Rubriken
är:
Blivande fritidspedagoger:
Invandrarkultur viktig del i vår utbildning

Artikeln illustreras med ett fotografi som ligger direkt under rubriken. Fotot är taget in
i ett ordinärt klassrum med vidvinkel så att tre av rummets väggar är synliga. I rummet håller ett tiotal personer varandra i händerna och bildar en halvcirkel som öppnar sig mot läsaren. Sol faller in från ett fönster och ljuset formar två ljusa spår som leder blickarna till två
personer i kedjan. Bildtexten lyder:
Jugoslavisk folkdans fick de blivande fritidspedagogerna också pröva. Intresset verkar
vara stort.
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Läsarna får veta att ”representanter från Finland, Jugoslavien och Italien ställt upp för att
informera”. De berättar om finländsk musik, visar jugoslavisk folkdans och delar med sig av
ett italienskt salladsrecept.
– Vi diskuterar inte så mycket de problem olika invandrargrupper har, som det positiva
deras kulturer rymmer, säger Gugge Karlsson.

Men allt är inte bekymmersfritt och reportern pekar på ”den splittring det innebär att tala
ett språk hemma och ett annat i skolan”. Det kan innebära att många hamnar utanför.
– Det ska nu finnas möjlighet för invandrarbarn att läsa sitt modersmål i första klass,
säger Lars Persson. Det anser jag vara mycket viktigt.

Texten ligger mycket nära den officiella retorik som presenteras i den statliga invandrarutredningen från 1974 (SOU 1974: 69). I den beskrivs invandrarfrågorna som angelägna för
den svenska skolan. Den betonar också betydelsen av att skolpersonalen har invandrarkunskap, för att skapa en positiv inställning till invandrareleverna som talar invandrarspråk så
att invandrarbarnen ska kunna anpassa sig väl. Hemspråksundervisningen har en central
betydelse i utredningen som anser att barnen ska ges ”möjligheter att bli aktivt tvåspråkiga”
(SOU 1974:69 s. 256). Stor vikt läggs vid opinionsbildning och attitydförändring. Ett väsentligt mål är ”att ge allmänheten ökad kunskap om invandringens orsaker och om invandrarnas bakgrund samt att stimulera till ökad kommunikation mellan den svenska allmänheten och invandrarna” (SOU 1974:69 s. 380-381). I detta arbete ges skolan en särskild vikt.
Ökade insatser bör även göras för att informera de svenska eleverna om de länder som invandrarbarnen kommer från, med sikte på kulturell växelverkan, så att invandrarnas kulturtraditioner kan berika undervisningen (SOU 1974:69 s.256).
I utredningen är det invandrarnas anpassning som står i centrum. Åtgärder som krävs för att
komma till rätta med anpassningssvårigheter är ett ansvar för svenska myndigheter och ”bör i
största möjlig utsträckning byggas in i samhällets allmänna välfärdsanordningar” (SOU 1974:69
s.34). Det budskap som levereras i VLT:s artikel är helt samstämmigt med det som presenteras i
den statliga utredningen. I båda används begreppet invandrare som åtskiljande från det svenska.
Invandrare pekas ut som en enhetlig och särskild befolkningsgrupp. Båda sätter tilltro till att
kunskap och information ska kunna skapa positiva attityder. I båda finns en tillförsikt till den
svenska samarbetsmodellen och till att välfärdsstaten med sina myndighetsåtgärder ska lösa
problem med anpassning så att alla kan införlivas.
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Överlägset jämställt
I en analys av medierapporteringen av den så kallade ”Rissnevåldtäkten” resonerar Anna
Bredström (2002) kring hur könsidentiteter ses som effekt av familjemönster, exempelvis
”trasiga familjer”, fäder med förlorad auktoritet. I debatten kring händelsen i Rissne finner
hon att beskrivningen av den unga männen och flickan präglades av underförstådda föreställningar om ”svensk” och ”icke-svensk” manlighet och kvinnlighet. Ylva Brune beskriver
utförligt i sin avhandling mediers stereotypisering av ”invandrarkillar” och ”invandrartjejer”
och hur de används i beskrivningarna av en föreställd nationalism (Brune 2004).
I mitt undersökningsmaterial för 1995 och 2000 finns flera artiklar i vilka våld mot
kvinnor förklaras utifrån kulturella skillnader. Kvinnorna skildras då som offer för en patriarkal och föråldrad kultur med en snedvriden kvinnosyn, medan de själva strävar efter att
”bli vanliga svenska tjejer”. Ett exempel är en artikel ur Vestmanlands Läns Tidning den 1
mars 1995 med rubriken:
En fristad undan förnedringen
När VLT besöker kvinnojouren är huset överfullt
Alla kvinnor är svenskor, det är ovanligt
(VLT 1 mars 1995)

Reportern berättar att en av tre kvinnor som söker hjälp har ”utländsk härstamning”. Bland
annat har flera thailändska kvinnor fått hjälp efter det att deras svenska män misshandlat
dem. En av de anställda på jouren fortsätter: ”Vi tog också emot kvinnor från bland annat
Iran, Irak, Libanon, Syrien, Polen, Sydamerika och Afrika.”
Till huvudartikeln hör intervjuer med två kvinnor, Jamila från Algeriet och Jola från
Polen. Deras berättelser handlar om hur olika synsätt hamnar på kollisionskurs med varandra. Deras ursprungsfamiljer får stå för en traditionell och inskränkt kvinnosyn som står i
kontrast till den svenska, där kvinnan har frihet att själv välja livspartner och livsväg. Jamila
från Algeriet berättar att familjen ville att hon skulle gifta sig med en algerisk man: ”Men jag
vill inte. Jag älskade honom inte och jag vill leva som en svensk, fri tjej.” Jola skildrar ett liv
av tvång och ofrihet med en svärfar som slog henne och en svärmor som inte lät henne behålla sina egna pengar. ”Det var svärmor som bestämde vad jag skulle laga för mat, hur jag
skulle sköta barnen, vad jag skulle ha på mig, ja allt.”
Reportaget täcker en helsida. Av Jamila får vi veta att hennes svenska styvpappa misshandlade henne och Jolas polska svärföräldrar tog till våld när hon begärde skilsmässa från
sin man. Rubrikerna och ingresserna till de båda intervjuerna är:
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Styvfadern slog och slog
Jamilas styvpappa ville inte ha henne. Efter flera års hot och psykisk terror misshandlade han henne så allvarligt att polis och socialmyndigheter kopplades in.
Kvinnojouren blev räddningen för 21-åriga Jamila. Hon är en späd mörkhårig tjej som
försöker stå på egna ben, men inte har lyckats så bra i sin första försök.
'Svärmor vill döda mig'
Jola, 25 år, har långt, mörkt hår och rödgråtna ögon. Från morgon till kväll varje dag
sitter hon på Kvinnojouren, för hon har ingen annanstans at ta vägen. Hon saknar vänner och hennes egen släkt slängde ut henne när hon begärde skilsmässa.

Mellan de båda intervjuerna ligger en fyrspaltig bild. Med ryggen mot kameran står en
kvinna och tittar ut genom ett fönster. Hon framträder endast som en silhuett mot ljuset
utanför rummet. I bildtexten står det:
Rädd. Jolas man och svärmor har hotat att döda henne nästa gång de ser henne på
stan ”Jag är så rädd. Och jag längtar så mycket efter mina barn som släkten har tagit”,
säger Jola. Kvinnojouren är den enda trygghet jag har.

Jola, Jamila och de andra kvinnorna på Kvinnojouren har där fått en ”fristad” undan hot
och förnedring från sina familjer. Reportern berättar att kvinnorna ger varandra stöd och
trygghet, ”de är som mammor” säger Jamila. Men tillvaron utanför Kvinnojourens väggar
beskrivs som oviss och otrygg. I intervjuerna uttrycker Jamila och Jola att de önskar vara del
av en föreställd svensk gemenskap. Kvinnorna önskar sig frihet men ser sin tillvaro
kringskuren och begränsad. De vill leva som svenska tjejer men möter stora, kanske oöverstigliga hinder i form av förväntningarna bland sina ursprungsfamiljer. Deras berättelser
leder i riktning mot ett problemtyngt och marginaliserat främlingskap.
Textens förklaringsram läggs i traditionella familjemönster, i ursprungsfamiljen som
står för något underutvecklat, i kontrast med föreställningen om en svensk ”kultur” som
markerar modernitet och frihet. Här finns en nationalistisk diskurs insvept i föreställningar
om kulturella skillnader. Underförstått vilar texten på förgivettagna ”sanningar” om att Sverige är ett jämställt land, att svenska kvinnor är fria, och att svenska män inte förtrycker
kvinnor. När samma tidning i samma månad skriver om ett fall av rasistiskt våld där en somalisk man misshandlats av skinheads förklaras inte detta utifrån den ”svenska kulturen”.
Jag har tidigare tagit upp den betydelse invandringen till Sverige haft för att bygga upp
välfärdsstaten. Så länge ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet rådde kunde det ekonomiska
välståndet hålla medborgarskapets exkluderande sida i schack, resonerar Delanty (2002:
168). I idén om välfärdsstaten är jämlikhetstanken inbyggd. Också i dess förhållande till
etniska minoriteter finns en integrationslogik (Borevi 2002: 46). Integrationen har utmanats
under välfärdsstatens kriser och omdaningar under de senaste årtiondena. Den ekonomiska
tryggheten och stabiliteten har minskat vilket gett de uteslutande tendenserna större spelrum.
Till den svenska välfärdsmodellen hör också en självbild av Sverige som ett modernt, fram-
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synt och fördomsfritt land. I avsnittets artikelexempel från 1945 och 1955 sågs de invandrade i huvudsak som en resurs i välfärdsbygget. De förutsattes också att de skulle ”anpassa”
sig till svenska normer och värderingar, en syn som också genomsyrar exemplet från 1975,
trots att assimilationstanken officiellt hade övergetts. Exemplet från 1995 har en tydlig problemvinkel. Sammanhållningen utmanas av spänningar i samhället, samtidigt som svenska
jämställdhetsideal och värderingar hålls högt.

Språk som spärr och gemenskap
I åtskilliga tidningsartiklar spelar genomgående det svenska språket en framträdande roll,
vilket också framkommit i flera av de refererade exemplen. Det är en återkommande markör
för Sverige som territorium, folk- och värdegemenskap. ”Svenska språket är för landet Sverige något av en politisk och kulturell ryggrad”, skriver etnologen Annick Sjögren (2001:
118) och pekar på skolans roll för att koppla samman nationalism, demokrati och språk.
Bakom tidningsmaterialets betoning av det svenska språket kan en homogeniseringsideologi
anas. Språket är djupt sammanflätat med de svenska institutionernas organisation kring
värden som centralisering, homogenisering och folklighet. Målet är att alla ska ha tillgång
till samma gemensamma resurser och förenas kring samma symboler – det kan vara flaggan,
naturen eller språket (Sjögren 2001: 122-123). Språket är ett emblem för svenskhet och ses
av myndigheterna som grunden för gemenskap.
Jag menar att det sätt som det svenska språket betonas på också ger det en performativ
betydelse, det vill säga orden gör något med oss. Jag kompletterar därför den här analysen
med att se på tidningstexter som talhandlingar. Jag grundar mig då på J.L. Austins teorier
om talhandlingar och på den norska medieforskaren Terje Hillesunds (1996) analysverktyg.
Terje Hillesund gör följande indelning av tidningarnas olika talhandlingar:
Direktiv: yttranden vars illokuta poäng är att få någon att göra något. Direktiv kan
exempelvis vara uppmaningar, önskningar, förbud, påbud.
Åtaganden: är liksom direktiv riktade mot framtida handlingar men medan direktiv
avser mottagarens handlingar är åtaganden något som avsändaren förpliktigar sig att göra i
framtiden.
Deklarationer: ofta knutna till institutionella praktiker, avkunna domar, avge betyg
eller omdömen, namnge personer (eller fartyg), förklara krig. Olika lagparagrafer innehåller
förutom direktiv även tillkännagivanden, hit räknas definitioner av olika slag som när en
person ska betraktas som psykiskt sjuk eller anses som död. Tillkännagivanden syftar till att
skapa en bestämd verklighetsbild och är vanliga i argumenterande texter.
Expressiver: uttrycker känslor och sinnetillstånd som glädje, entusiasm, besvikelse eller
sorg.
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Konstativer: den illokuta poängen är att uttrycka en sann utsaga om världen, ett faktainnehåll. Den illokuta kraften uttrycks ofta i sägeverb som anse, slå fast, konstatera, räkna
med.
Den kanadensiska sociologen Lesley Harman fäster vikt vid hur språket kan etablera
främlingskap respektive gemenskap. För att godtas som fullgod medlem i en ny gemenskap
krävs att språket behärskas. I det ligger lika mycket av att förstå och kommunicera det outsagda i det språkliga budskapet (Harman 1988: 124). Alfred Schütz anger fyra faktorer för
språklig förståelse vilka får betydelse för uteslutning av främlingen (Schütz 1964:101).58
Gemensamt för dem är att de tillhör själva uttryckssätten, de kan inte tillägnas på samma
sätt som ett ordförråd.
1. Kulturell kontext. Varje ord och varje mening är omgivna av ”fringes”, fransar eller
trådar som flätas samman i förståelsen av språket. Dessa ”fringes” är inte översättbara och
tillför språket emotionella värden.
2. Konnotation. Språkliga uttryck har många konnotativa betydelser utöver de som
kan anges i ett lexikon Språkliga yttranden kan få särskilda konnotationer utifrån den sociala kontext i vilken de fälls.
3. Grupptillhörighet. Varje social grupp utvecklar sin privata kod, som förstås enbart
av dem som delar gemensamma förflutna erfarenheter.
4. Gemensam historia. Historien speglas i en språkgrupp och hur den uttrycker sig.
Harmans poäng är att de här fyra faktorerna fungerar som exkluderande principer för
främlingen. Förståelse eller tolkning av tillhörighet och uteslutning grundas i språket (Harman 1988: 139). Tre typiska drag framträder i materialets tidningsartiklar som handlar om
språk. Ofta betonas hur svårt det svenska språket är att lära sig, det blir något av ett igenkänningsmärke för svenskan. Samtidigt framhävs det svenska språket som en nyckel till gemenskap, exempelvis i rubrikerna: ”Svenska språket ett Sesam, öppna dig” , ”Språket som
förlösare”, ”Språket är nyckeln till en ny kultur”.59 Utländska språk kopplas i stället samman med hinder av olika slag som i följande rubriker: ”Språksvårigheter stora för finländare
i Sverige”, ”Språkproblem på sjukhus”, ”Språkliga brister”.60 Till denna senare grupp hör
nedanstående nyhetsartikel, publicerad den 5 mars 2000 i Borås Tidning. Den uppmärksammas med en förstasidespuff med rubriken:
Kyrkan tvingar unga att bara prata svenska

58

Min översättning och bearbetning.

59

VLT 5 januari, 1945, DN 3 mars 2000, BT 1 mars 2005.

60

VLT 13 mars 1965, Arb. bl. 7 mars 1985, VLT 5 mars 1985 .
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tens huvudaktör. Hon är föreståndare vid kyrkans ungdomsgård och det är med henne som
brödtexten inleds. Det är också hon som förekommer mest, citeras oftast och mest utförligt.
Biaktörer är syskonen Nedan och Mej Betrus, två av de ungdomar som brukar vara på fritidsgården. Ytterligare två besökare på ungdomsgården medverkar med varsitt citat, Anna
Gröhn och Katariina Tupala. Ännu en anställd, fritidsledaren Anders Lord, förekommer
med ett citat. Det finns även en dold aktör, nyhetsberättaren, det vill säga reportern, som
också är den som valt ut aktörer, tilldelat dem roller och utrymme i texten och valt bland
deras yttranden.
Texten är en nyhetsartikel och normen för nyheter är att ha konstativ som makrohandling, det vill säga de ska berätta något korrekt om världen och upplysa om att något
har hänt. Nyhetens huvudpoäng uttrycks i nedryckaren: ”På kyrkans ungdomsgård för de
unga ej prata hemspråk”. Den förtydligas i ingressen: ”Den som inte talar svenska åker ut.
På kyrkans ungdomsgård i Hässleholmen är hemspråken portförbjudna”. I den här nyheten
är det dock inte konstativen som överväger även om de förekommer, exempelvis : ”När
Anna Trinder började som fritidsledare för skolungdomar i den invandrartäta stadsdelen,
införde hon också regler för verksamheten” , ”I dag är hon [Mej] på gården tillsammans
med kompisarna och brodern Nedan, som ska visa hur man dansar breakdans” och ”Själv
hade Trinder fått med sig idén från en fritidsgård i Falköping, och tyckte att den var berättigad.”.
Texten återger vad som inträffat men informerar också om de olika aktörernas syn:
”Att dessutom kunna sitt nya lands språk är viktigt, menar Anna Trinder som själv invandrat från Kanada.”
Rubriken ”Tala svenska eller tig” är utformad som en order, det vill säga ett direktiv.
Direktiv förekommer också på flera andra ställen. Anna Trinder citeras inledningsvis och
säger: ”De [ungdomarna] ska inte kunna tala skit om någon annan på exempelvis albanska”. Det följs av ett reporterreferat: ”I den andra punkten [av verksamhetens regler], efter
den om att alla är lika värdefulla, stiftas den om språket: ”Vi pratar bara svenska – så inga
tråkiga missförstånd uppkommer”. Bara när anhöriga ringer eller kommer får regeln brytas.” Anna Trinder återkommer senare och säger då: ”Vi är i Sverige och här pratar man
svenska. Då blir detta också en chans för ungdomarna att lära sig använda sin svenska, anser hon.”
Det förekommer inga explicita åtaganden. Ett implicit löfte finns i citatet av Katariina
Tupala, en av besökarna på ungdomsgården: ”Hemma pratar vi också bara svenska. Mina
föräldrar tycker att vi ska göra det när vi nu bor här.” Deklarationer finns både som reporterns sätt att namnge de medverkande och i aktörernas beteckningar och omdömen. Enligt
Hillesund används deklarationer ofta knutna till institutioner.
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Anna Trinder presenteras av journalisten som föreståndare på ungdomsgården, fritidsledare och som själv invandrat från Kanada. Besökarna är de unga, ungdomarna,
skolungdomar, kille, tjejerna, kompisarna och barnen. Nedan och Mej Betrus beskrivs som
syskonparet, med invandrarbakgrund. Området som ungdomsgården ligger i kallas den invandrartäta stadsdelen. I ett citat av Anna Trinder anges en beteckning som ungdomarna
använder om de anställda på gården: ”Ibland kallar de oss rasister.” Två specifika språk
benämns svenska och albanska, andra språkliga beteckningar är hemspråk, vårt språk, sitt
språk, eget språk och sitt nya lands språk. Det finns även termer för språkliga yttranden som
tala skit, svordomar, könsord.
Textens expressiver ligger främst i citaten av Nedan och Mej Betrus som uttrycker besvikelse och kritik över regeln. ”Jag förstår inte varför den här regeln är så viktig. Man pratar ju inte skit om någon bara för att man använder sitt eget språk, säger Mej Betrus engagerat.” Nedan Betrus citeras: ”Alla regler på gården fungerar bra, utom den att man inte får
prata sitt eget språk.” I ett reporterreferat uppges: ”En kille säger att han är rädd att glömma
sitt språk om han inte får använda det. Men många av tjejerna tycker ändå att regeln är bra.
Nyhetsartikeln avslutas med Anna Trinder: ”Jag vet själv hur man var i tonåren, osäker,
undrade om de pratar om mig nu.”
Normen för nyheter är att de ska vara neutrala, balanserade och sanningsenliga. Den
här nyhetsartikeln är en starkt argumenterande text där direktiv och deklarationer spelar en
dominerande roll. Direktiven riktas från institutionellt håll, i det här fallet kyrkans ungdomsgård, som innefattar två samhälleliga institutioner, kyrkan och undervisningsväsendet.
Den som har mandat och auktoritet att uttala sig för deras räkning är föreståndaren Anna
Trinder. Osynlig men verksam är journalistiken som samhällsinstitution med reportern
Anna Hagnell som representant.
I texten framställs krav på att de ungdomar som har ett annat språk än svenska som
förstaspråk ska anpassa sig efter reglerna. Det uttrycks i reporterns kommentar att ”barnen
förefaller anpassa sig” och i citatet av fritidsledaren Anders Lord ”de lyder”. Följer ungdomarna inte reglerna utan pratar på något annat språk än svenska så åker de bokstavligen ut.
Det finns också en symbolisk uteslutning i detta, de stängs ute från en gemenskap och den
tillhörighet som en svensk språkgemenskap signalerar. De språk som barnen talar förblir
anonyma i texten, de anges som hemspråk eller eget språk, och är därmed också symbolisk
tystade. Enbart ett språk nämns uttryckligen, albanska, och då i ett pejorativt sammanhang,
av Anna Trinder: ”De ska inte kunna tala skit om någon annan på exempelvis albanska.”
De egenskaper och företeelser som knyts till svenska är viktigt, chans, kontakt, samtal.
Till andra språk knyts missförstånd, snacka skit, svordomar, könsord. Att undvika missförstånd är också huvudargumentet för regeln att bara svenska ska talas och anledningen är att
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ungdomarna snackar skit om varandra om de skulle tala ett annat språk. Ett underargument
är att det är viktigt för barn med utländsk härkomst att prata svenska och att det svenska
språket underlättar kontakt. Den underliggande premissen i detta är att det svenska språket
är rent och befriat från obehagligheter som könsord, svordomar och missförstånd samt att
kontakt och samtal inte underlättas av att tala sitt förstaspråk och att detta är mindre viktigt.
Syskonen Nedan och Mejs argument är ”Man pratar ju inte skit om någon bara för
att man använder sitt eget språk” och ”När jag är här med min syster vill jag kunna tala
med henne på vårt språk”. Argument som är knutna till individuella behov och erfarenheter.
Ungdomarnas huvudargument får de inte framföra själva utan avfärdas i brödtextens allra
första mening av Anna Trinder: ”Ibland kallar de oss rasister. De undrar om vi inte läst
barnkonventionen som säger att barn har rätt till sitt eget språk.” Med de avses ungdomarna som har en annan härkomst än den svenska. Att dessa kallar en föreståndare på en
svensk ungdomsgård för rasist är något som inte accepteras. Här kopplas tillmälet samman
med frågan om personalen känner till innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter
som bland annat stadgar att utbildningen ska utveckla ”barnets egen kulturella identitet,
eget språk och egna värden”. Det rättmätiga i denna undran överflyglas av beskyllningen
om att personalen är rasister.
I direktivens natur ligger ett maktanspråk – att förmå någon att handla enligt de uttryckta önskemålen. De är också normerande för hur detta handlande bör vara. Barnen som
citeras talar utifrån egna behov och upplevelser. I både bild och text knyts det svenska språket till institutioners överhöghet som tillskriver andra språk en underordnad ställning och
lägre värde. Det ligger nära till hands att jämföra myndigheters sätt att rättfärdiga sitt handlande, med koloniala maktmedel. Frantz Fanon, psykoanalytikern från Martinique, som
ibland har kallats postkolonialismens fader, ger i sin bok Svart hud, vita masker just språket
en fundamental betydelse för relationen mellan herrarna och den koloniserade människan
(1971/1995).
Alla koloniserade folk – alla människor i vars själar man har skapat ett mindervärdeskomplex genom att föröda och begrava deras lokala kultur – står ansikte mot ansikte med
den kulturbringande nationens språk, det vill säga metropolens kultur (1971/1995: 34).
I de sekvenser i artikeln där föreståndaren Anna Trinder talar om ”de”, avser hon ungdomar på ungdomsgården med invandrarbakgrund eller från den invandrartäta stadsdelen. I
de fall hon använder ”vi” syftar hon dels på personalen, dels på svenskar i allmänhet. I anföringen ”Vi är i Sverige och här pratar man svenska” knyts ”vi” till en plats, ungdomsgården, och till en gemenskap inom territoriet Sverige. Människor är medlemmar av sociala
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institutioner och språksamfund som kännetecknas av vissa kulturella mönster. Kommunikation kan ses som en språklig, institutionell och kulturell handling. I den här tidningsartikeln
används det svenska språket som bärare av en gemenskap på alla de tre nivåerna. Budskapet
är att den som inte tillägnar sig den kommunikativa kompetensen eller som gör motstånd
mot reglerna hamnar utanför både tillhörighet och normer.

Med smak av kultur
Maten berättar något om den kultur vi lever i och om oss själva. Att tillaga och äta mat är
en identitetsskapande handling och kan betraktas som ett slags språk som berättar om oss
själva och vår plats i världen. Regler för vad som får ätas och hur, är gränsmarkörer för vilka som inkluderas i ett visst matsystem och vilka som är utanför. Mat kan därför vara exempel på kulturell klassificering (Woodward 1997:31 ff). Utifrån fyra artiklar från nedslagsåren 1945, 1995 och 2000 ger jag här exempel på hur fotografier på mat har använts för att
gestalta gränser och utbyte mellan kulturer.

Mat som nationell självbild
Under de undersökta marsveckorna år 1945 är bilderna få och nästan alla rubriker en- eller
tvåspaltiga. Det största artikeln under nedslagsåret 1945 och handlar om fartyget Drottningholm som har anlänt till Göteborg. Ombord finns flera hundra personer av olika nationaliteter som nu ska utväxlas mot tyska internerade. Denna händelser illustreras med fotografier på passagerare och där mat spelar en väsentlig roll.
Ankomsten av utväxlingsfartyget Drottningholm får stor uppmärksamhet i alla fyra
tidningarna och alla publicerar bilder. Händelsen ger anledning att i tidningsspalterna framställa Sverige i en gynnsam dager. Ett halvår tidigare, i oktober 1943, hade omkring 7 000
danska judar kommit till Sverige. En räddningsaktion som enligt Svante Hansson gav Sverige ”högst behövlig internationell goodwill” (Hansson 2004: 40). Han anser också att omvärldens positiva reaktion på att flyktingar från de nordiska länderna togs emot påverkade
utformningen av den svenska politiken vid krigets slutskede, och avser då de diplomatiska
ansträngningarna i Budapest, Bernadotteexpeditionen, och överföringen av överlevande till
Sverige omedelbart efter krigsslutet (2004: 154). Den omfattande rapporteringen om Drottningholm och dess passagerare kan ses som ett led i denna goodwill-kampanj. De personer
som artiklarna handlar om avsåg ju heller inte att stanna i Sverige utan skulle tillbaka till
sina respektive hemländer. De representerade inte något potentiellt hot mot Sverige.
”Internera aldrig civilpersoner”, så lyder den trespaltiga rubriken på Dagens Nyheters
förstasida måndagen den 12 mars 1945. Under den är placerad ett fotografi på tre kvinnor
som dricker och äter. Bildtexten lyder:
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Internera aldrig mer civilpersoner under ett krig, säger två engelska tidningsmän s
sedan den 9 april 1940 suttit bakom taggtråd i Danmark. Ronald Sellkirk Panton o
Internera aldrig mer civilpersoner under ett krig, säger två engelska tidningsmän som
W. T. Wilde heter de och kom på söndagen till Hälsingborg för att medfölja utväxlin
sedan den 9 april 1940 suttit bakom taggtråd i Danmark. Ronald Sellkirk Panton och
fartyget
”Drottningholm”.
Med till
samma
färja följde
sista turkiska
kontingenten, o
W. T. Wilde heter
de och
kom på söndagen
Hälsingborg
för attden
medfölja
utväxlingsalla
”Drottningholms”
passagerare
utom
22
irländska
sjömän
har
nu
fartyget ”Drottningholm”. Med samma färja följde den sista turkiska kontingenten, ochanlänt till Sver
På bilden
ses några turkiska
kvinnor tasjömän
itu medhar
svensk
mat till
och
dryck.
alla ”Drottningholms”
passagerare
utom 22 irländska
nu anlänt
Sverige.
På bilden ses några turkiska kvinnor ta itu med svensk mat och dryck.

Bilden fungerar som en ingång till insidestexten på sidan 11 som toppar sidan m
Bilden fungerar
som en
ingång till insidestexten på sidan 11 som toppar sidan med en
fyrspaltig
rubrik:
fyrspaltig rubrik:
Sabotage försenade turktåget
”Vi begår
vilka brott som helst för att slippa interneras igen”
Sabotage försenade
turktåget
”Vi begår vilka brott som helst för att slippa interneras igen”

Till artikeln hör tre bilder. Huvudbilden är tvåspaltig och placerad direkt under rubri
Till artikeln hör tre bilder. Huvudbilden är tvåspaltig och placerad direkt under rubrikordet
turktåget och utgör en lexivision eftersom bilden är tagen i en tågkupé. Bilden har f
turktåget och utgör en lexivision eftersom bilden är tagen i en tågkupé. Bilden har försetts
med rundade hörn som får den att likna formen på ett dåtida tågfönster. Bildtexten be
med rundade hörn som får den att likna formen på ett dåtida tågfönster. Bildtexten berättar:

Den lilla turkiska flickan Mathilde skrek av glädje när hon fick en smörgås med pric
Den lilla turkiska
korvflickan
på. Mathilde skrek av glädje när hon fick en smörgås med prickig
korv på.

På ett enspaltigt fotografi, som bryter textflödet, syns en medelålders man som tittar
På ett enspaltigt fotografi, som bryter textflödet, syns en medelålders man som tittar ut genom ett öppet tågfönster:
nom ett öppet tågfönster:

Turkiskeredaktör
journalisten,
redaktör
Tarua,förrepresentant
den officiella
nyhetsbyrån A
Turkiske journalisten,
Tarua,
representant
den officiellaför
nyhetsbyrån
Agence Anatolja. ce Anatolja.

Den tredje
även den
enspaltig,
föreställer
äldre huckle,
kvinna kappa
ikläddoch
huckle, kap
Den tredje bilden,
även bilden,
den enspaltig,
föreställer
en äldre
kvinnaeniklädd
stövlar.
stövlar.
En gammal
gumma
på kajen i Hälsingborg.
En gammal turkisk
gummaturkisk
på kajen
i Hälsingborg.
Bildaldrig
14. Internera
aldrig DN
civilpersoner,
DN 12 mars 1945.
Bild 14. Internera
civilpersoner,
12 mars 1945.
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Bild 15. Sabotage
Bild 15.
försenade
Sabotage
turktåget,
försenade
DNturktåget,
12 mars 1945.
DN 12 mars 1945.

Merparten av
Merparten
texten ärav
entexten
intervju
är med
en intervju
de bådamed
engelska
de båda
tidningsmännen.
engelska tidningsmännen.
En fristående
Endel
fristående del
med mellanrubriken
med mellanrubriken
”Irländska sjömän
”Irländska
blevsjömän
efterseglade”
blev efterseglade”
handlar omhandlar
att extratåget
om att med
extratåget med
turkar blivitturkar
försenat
blivit
i Danmark
försenat på
i Danmark
grund avpå
ettgrund
attentat
av som
ett attentat
rivit upp
som
rälsen.
rivit Artikeln
upp rälsen.
uppArtikeln upplyser om attlyser
tågetom
hade
att66
tåget
passagerare
hade 66 passagerare
ombord ”samtliga
omborddiplomater”.
”samtliga diplomater”.
Vi får ocksåVi
veta
fåratt
också veta att
”bland de övriga
”blandfanns
de övriga
en turk
fanns
somen
ärturk
föddsom
i Stockholm
är född i för
Stockholm
36 år sedan,
för 36
nämligen
år sedan,
handelsnämligen handelsrådet Demirrådet
Turgud.
Demir
Hans
Turgud.
far varHans
på den
far tiden
var påTurkiets
den tiden
minister
Turkiets
i Sverige
minister
ochi Sverige
blev senare
och blev senare
sitt lands utrikesminister.”
sitt lands utrikesminister.”
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Varför får då ett textinnehåll som handlar om män och utväxling av internerade illustreras av kvinnor och mat? Ingenstans i texten nämns de kvinnor som förekommer på förstasidesbilden och på insidans huvudbild. I förstasidesbildens bildtext benämns de ”några
turkiska kvinnor”. Och på insidan får vi genom bildtexten veta att den lilla flickan heter
Mathilde. Bland bilderna med mat som tema är dessa de enda som föreställer svensk mat.
Det svenska är något som de turkiska personerna bjuds på. Maten, smörgåsarna med
prickig korv och pilsner, blir en metonymi för Sverige och en metafor för givmildhet och
generositet. Även i andra artiklar om flyktingmottagande återkommer beskrivningen av Sverige som ett land som har mycket att erbjuda, trygghet, arbete, välfärd.

Mat som etnoevenemang
I mitt material från 1980- och 90-talen dyker matlagande kvinnor upp åtskilliga gånger. De
handlar om kvinnor som tillagar och bjuder på traditionella rätter från sina hemländer, ofta
i samband med något kulturevenemang eller invandrarprojekt. Det kan handla om en chilensk, kurdisk eller mångkulturell afton då det dansas folkdanser i folkdräkter och serveras
nationstypisk mat. Inte sällan poängteras det gränsöverskridande i maten. Ett exempel är
bildnotisen publicerad i Vestmanlands Läns Tidning den 6 november 1995. Bilden ligger
över 3,5 spalt i toppen på sidan. I spalten till vänster är den förlängda bildtexten placerad.
God mat över gränserna. Dofter och smaker från hela världen fyllde övervåningen på
Billsta i går torsdag. Det var invandrarprojektet Sesam som iscensatt en jättelunch med
massor av rätter. Turkiskt bröd, irakiska kaffekakor, etiopisk pepparsås, persiskt ris och
kurdiska pizzor hade dukats upp på ett långbord för ett hundratal gäster med anknytning till Sesam. På bilden visar Halima Rahiamidi från Irak upp sina festkakor med
nötter, kardemumma, socker och smördeg. Kamil Yüksal från turkiska Kurdistan har
bakat kryddig pizza. Alla kockar fick varsin röd ros som tack, och festen avslutades
med indisk kärlekssång!
Bild 16. God mat över gränserna, VLT 6 november 1995.
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I bildens centrum finns
I bildens
två fat centrum
med kakor
finns
respektive
två fat med
pizzor.
kakor
De respektive
tippas lätt pizzor.
uppåt av
Debildens
tippas lätt uppåt av

huvudpersoner så att huvudpersoner
rätterna kan betraktas
så att rätterna
ordentligt
kanav
betraktas
fotografen
ordentligt
och läsaren.
av fotografen
Matfatenoch läsaren. M

flankeras av en kvinna
flankeras
i svart huvudduk
av en kvinna
ochi en
svart
mörkhårig
huvudduk
man
ochmed
en mörkhårig
mustasch. Både
man tittar
med mustasch. Bå

vänligt leende rakt in vänligt
i kameran.
leende
I bakgrunden
rakt in i kameran.
syns många
I bakgrunden
människor
syns
som
många
sitter människor
vid dukadesom sitter vid

långbord i en stor sal.
långbord
Maten på
i enbilden,
stor sal.
tillsammans
Maten påmed
bilden,
bildtextens
tillsammans
många
meduppräknade
bildtextens många upp

rätter, knyts till olikarätter,
geografiska
knyts till
platser.
olikaDe
geografiska
blir ocksåplatser.
en metaforisk
De blir också
beskrivning
en metaforisk
av det beskrivning

mångkulturella Sverige.
mångkulturella
Många olikaSverige.
kulturerMånga
finns sida
olikavid
kulturer
sida, men
finnsärsida
också
vidåtskilda.
sida, men är också å
Mångfalden har många
Mångfalden
metaforer,
harsmältdegel,
många metaforer,
salladsskål,
smältdegel,
mosaik. Här
salladsskål,
smälts mosaik.
inte be- Här smälts

ståndsdelarna samman
ståndsdelarna
som i smältdegeln
samman
ochsom
är heller
i smältdegeln
inte en sallad
och ärav
heller
olikainte
ingredienser.
en sallad av olika ingre
Snarare framstår idealbilden
Snarare av
framstår
ett smörgåsbord
idealbildensom
av ett
erbjuder
smörgåsbord
valfrihet,
som
ett erbjuder
av den svenska
valfrihet, ett av den
integrationspolitikensintegrationspolitikens
nyckelord. Medborgarna
nyckelord.
ska i den
Medborgarna
kulturella valfriheten
ska i den kulturella
fritt få välja
valfriheten fritt
vägar till självförverkligande.
vägar till självförverkligande.

Mat som självidentitet
Mat som självidentitet

Matbilder kan användas
Matbilder
för attkan
markera
användas
gruppidentitet
för att markera
men också
gruppidentitet
för att berätta
men också
om enför att berätta

enskild individ och hans
enskild
ellerindivid
hennesoch
självidentitet.
hans eller hennes
Ett exempel
självidentitet.
hämtar jag
Ett från
exempel
Vestmanhämtar jag från V
lands Läns Tidning den
lands
2 mars
Läns1995.
Tidning
Rubriken
den 2 mars
på insidan
1995.lyder:
Rubriken på insidan lyder:
Kökets glädje dämpar
Kökets
sorgen
glädje dämpar sorgen
Rukia Advic bjöd sina
Rukia
kamrater
Advicpå
bjöd
bosnisk
sina kamrater
mat
på bosnisk mat
Bild 17. Kökets glädje dämpar
Bild 17.sorgen,
Kökets VLT
glädje
2 mars
dämpar
1995.
sorgen, VLT 2 mars 1995.
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Reportaget tar upp större delen av sidan. Reportaget handlar om Rukia Advic från Bosnien
som arbetar i skolköket på ett av Västerås gymnasier. När reporter och fotograf besöker
skolan är den tömd på elever eftersom det är sportlov. Rukia tar tillfället i akt att bjuda sina
kolleger på bosnisk mat som hon lagar i skolköket med arbetskamraterna som åskådare.
Över den trespaltiga rubriken ligger artikelns huvudbild som går över fem spalt. I anslutning
till den är ytterligare en bild placerad till höger så att hela sidtoppen utgörs av bilder. En
tredje bild finns i direkt anslutning till rubriken.
På huvudbilden syns två kvinnor fotograferade rakt framifrån och i ögonhöjd med fotografen. Ingen av dem ser mot fotografen utan har blickarna riktade nedåt mot en stor
stekpanna som står på en spis. De håller varsin stekspade i händerna och rör om i pannan.
De båda kvinnorna står tätt tillsammans så att den ena kvinnans överarm har kroppskontakt med den andra. Kvinnan till höger är arbetsklädd i huvudskydd och förkläde, till skillnad från den äldre kvinnan som står bredvid henne. I bildtexten kan vi läsa:
Smaskig röra. Rukia Advic, till höger, får assistens att röra i pannorna av Sonja Andersson. Det här är rivna äpplen som ska bli fyllning i bosnisk äppelkaka.

Bilden är tagen från nära håll så att kvinnornas överkroppar är två sidor i en likbent triangel
där spisen med maten är dess bas. Triangeln kan ses som den treenighet vilken ger Rukia
tillhörighet – hemlandets mat, yrkeskunnandet och arbetskamraterna. Kvinnornas blickar är
inte riktade mot kameran utan på deras gemensamma arbete. Betraktaren inbjuds att se till
relationen kvinnorna emellan, deras arbetsglädje och gemenskap. Den andra bilden som är
placerad strax under huvudbilden har bildtexten:
Borek och Sirnica. Rukia Advic formar de smala degrullarna till snäckor. De två typerna
av paj som Rukia bakar heter Borek och Sirnica. Det är mycket populära rätter i Bosnien och Rukia som bakat dem åtskilliga gånger hanterar degen mästerligt.

Rukia tittar leende på fotografen som har tagit bilden djupt underifrån så att vi kan se dubbelraden av taklampor bli allt mindre i den långa, dunkla korridoren. Rukias armar och
hennes högra hand som håller den långa degrullen bildar tillsammans en cirkel. Tillsammans
med det djupa perspektivet blir rundeln till en mörk tunnel som mynnar i ett litet ljus längst
bort i form av ett fönster. Lampornas ljuspunkter styr blicken mot fönsteröppningen som
ligger i bildens horisontella mittlinje. Kontrastverkan mellan ljus och mörker understryks av
Rukias ljusa klädsel och vita förkläde.
Den tredje bilden föreställer två kvinnor som sitter vid ett bord. Ljus faller in från ett
stort fönster. Bilden är tagen snett från sidan så att dess vänstra del domineras av en ryggtavla och ett kvinnohuvud. I bildens nederkant och mitt syns delar av kvinnans hand som
lyfter en gaffel med mat på. Vid andra sidan bordet sitter en kvinna med en tallrik framför
sig och även hon med lyft gaffel. Hon tittar på kvinnan mitt emot henne. Hennes högra
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armbåge vilar mot bordsskivan med underarmen rakt upp. Hon sätter tummen mot pekfingret för att signalera att det smakar utsökt. Gesten fångas också upp av bildtexten:
Å, så gott! Studierektor Inga-Britt Stein och Gunnel Zeidnitz provsmakar Rukias goda pajer.

Beteckningen ”studierektor” framhåller Inga-Britt Steins elitposition och medverkar till att
ge Rukia trovärdighet, ethos. Rukia tillagar flera rätter med komplicerade recept som har
många ingredienser och svåra moment vilka kräver kunnighet och vana. Reportern liknar
henne vid en general ”rakryggad och målmedveten”. När hon bakar pajerna gör hon ”en
fantastisk uppvisning”, hennes arbetskamrater som tittar på ”mumlar berömmande ord”
och trots att hon arbetat många timmar tycks hon ”inte vara trött”. När ett par av arbetskamraterna försöker upprepa Rukias konstfulla manöver misslyckas de kapitalt, kompisarna skrattar och jublar, berättar reportern. I en kort passage får vi veta att Rukias son är tillfångatagen av serber och att hon inte har fått något livstecken från honom. ”En sympati
utan ord känns i tystnaden från arbetskamraterna.” I ett direktcitat säger hon: ”Jag glömmer att jag är så ledsen, när jag jobbar tillsammans med er.”
Bilderna förstärker Rukias kompetens. Det hon serverar är inte bara sitt hemlands mat
utan hon visar också upp sitt eget kunnande och värde. I köket har hon kontroll, den här
dagen är det hon som är experten, något som accentueras av bildens underifrånperspektiv.
Hon får också beröm och uppskattning av sina arbetskamrater, inte bara av dem som arbetar med henne i köket utan även av studierektor med sin högre position. Bilderna gestaltar
samhörigheten och den medkänsla som Rukia får av arbetskamraterna och även symboliskt
att jobbet i skolköket innehåller ett löfte om en ljusare framtid. Hon har tagits upp i en varm
och välkomnande gemenskap.

Mat som resa
I min bokhylla står en kokbok som heter Världens godaste mat. Den kom ut år 1959 just
när charterflyget började ta fart i Sverige. I den har Sven-Gunnar Svensson enligt undertiteln
samlat ”nationalrätter och husmanskost från 26 länder”. I boken knyts maten nära samman
med olika platser. Så representeras exempelvis Grekland av keftedes, Italien av canneloni,
Frankrike av coq au vin, Jugoslavien av cevapcici, Japan av tempura och så vidare. Det nationella draget betonas av omslagsbilden med ett antal nationers flaggor som stiger upp ur
en gryta med öppnat lock. Maträtterna blir exotiska utflykter som man kan företa sig med
fötterna kvar på hemmaplan. Författaren garanterar att alla recept är i ”original” och går att
tillaga i Sverige. ”Samtliga kryddor och andra ingredienser som nämns här i boken, kan alltså köpas i svenska affärer” (Svensson 1959: 6). Varje land presenteras med sina recept, ofta
med en berättelse om ursprung och historia. På så vis betonas känslan av att förmedla andra
kulturer och platser.
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Just mat som besök i det främmande är temat för Anna Burstedt i artikeln ”Besök i
främmande kök”. Hon intresserar sig för kopplingen mellan mat, resande och minne och
har i artikeln utgått från kokböcker, matreportage med främmande mat samt en frågelista
ställd till läsare av tidskrifterna Allt om Mat och Matmagasinet. (1999: 161-162).Genom att
läsa om och smaka på främmande mat kan man resa i tankarna. Med sin koppling till resande kan mat förmedla känslan av att vara någon annanstans. Det imaginära resandet förmedlas inte bara genom att läsa eller genom att tillaga mat utan även genom de föreställningar och associationer som maten väcker. Doft och smak blir ett sätt att minnas, skriver
Burstedt (1999: 163). Hon pekar på hur mat som kulturellt uttryck har blivit en konsumtionsvara under vår samtid och på banden mellan turism och materfarenheter (1999: 164). I
takt med utlandsresorna har intressent för andra länders mat och matvanor ökat. En främmande besökare kan uppleva mat som kulturarv genom att förmedla en maträtts historia
som därmed ges en kulturell betydelse (Burstedt 1999:165). Matupplevelserna är en del i
turistbranschens försäljning av upplevelser.
I The Tourist Gaze utgår John Urrys från att turism är något som ger erfarenheter och
upplevelser utanför vardagen. Det imaginära har betydelse för att skapa och vidmakthålla
den förväntan som är förknippad med olika platser, skriver Urry. Turistens blick konstrueras genom tecken som signalerar exempelvis vad som är typiskt italienskt, särskilt orientaliskt eller traditionellt engelskt (Urry 2002: 3). Tom O’Dell uppmärksammar hur gränser
mellan turism och vardagsliv blir allt vagare. Turismen förstås då som en större process som
genomsyrar dagens moderna samhälle (O’Dell 1999: 15). Han stannar inte vid att se turism
som en ”fysisk rörelsehandling” utan lyfter fram det han kallar travel in dwelling (1999: 27).
Det är här, som människor lär sig det mesta av de kompetenser som de behöver för att
börja uttolka sina möten med det okända […] (1999: 37).
Han tar just kokböcker och mat som exempel på hur texter kan förflytta läsaren bort från
vardagen till något exotiskt och olikt, såväl fysiskt som imaginärt annorlunda. ”En fjärran
ort är inte längre än en stekpanna bort” (1999: 28). Men den alltför välkända turistmaten
har förlorat i upplevelsevärde, den skiljer sig inte tillräckligt från vardagen för att vara
främmande. Till matupplevelsen fogas även kravet på att den ska vara autentisk och äkta för
att kunna förmedla den verkliga kulturen. (Burstedt 1999: 169, 172) Den 9 mars 2000 publicerar Vestmanlands Läns Tidning det sista avsnittet i artikelserien ”Världsgott”. Den presenteras på förstasidan med den enspaltiga rubriken ”Couscous på eget vis”, längst ner på
mitten av sidan. I pufftexten får vi veta att alla matlagarna i serien bor i bostadsområdet
Bäckeby. Till höger om puffen är en likaledes enspaltig bild placerad med bildtexten:
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Världsgott. Malika Abdelkader från Algeriet lagar lammgryta med couscous.

Insidan bär vinjetten ”Mat” i sidhuvudet och artikeln fyller nästan hela sidan förutom några
annonser i högra hörnet. Sidtoppen domineras av den trespaltiga rubriken ”Lammgryta på
algeriskt sätt” och vid sidan av den en fyrspaltig bild på tre kvinnor som tar för sig av uppdukad mat. Mitt i huvudartikeln är en liten faktaruta inlagd med en ”frimärkesbild” på
Malika Abdelkader under rubriken ”Har bott tretton år i Västerås”. Under huvudartikeln
finns ytterligare en artikel med recept, vilken rubriceras ”…och så här tillagas den välsmakande grytan”. Under rubriken ligger ett fotografi på vilket man kan se den framdukade
maten.
Bild 18. Lammgryta på algeriskt sätt, VLT 9 mars 2000.

Huvudartikeln är ett reportage med en närvarande reporter som iakttar, upplever och reflekterar över det som händer i köket hos Malika. Reportern Hans Strand redovisar också vad
artikelserien inneburit för honom själv.
Personligen har jag lärt mig använda nya kryddor, grönsaker, spännande blandningar
och inte minst att lamm inte alls behöver smaka som kofta.
Vissa rätter har för mina svenska smaklökar varit mycket kryddstarka. Men även här
kan jag ståta med nya kunskaper.

Han fortsätter med att beskriva annat som skiljer sig från svenska måltider, nämligen gemenskapen, samtalen, matron, skratten och njutningen:
Ingen jäkt, inga tv-program som väntar, bara skön samvaro när den är som allra bäst.
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Här betonas den annorlunda matupplevelsen inte bara i form av främmande och spännande
smaker utan också det som hör till en lustfylld måltidsmiljö som är långt ifrån den svenska
matvardagens stress och jäkt. På så vis knyts matkulturen inte bara till ett annat sätt att laga
mat utan också till ett annat sätt att förhålla sig till livet och andra värderingar.
Huvudbilden är tagen rakt framifrån och visar tre kvinnor som står vid ett bord i ett
kök i hemmiljö. I bakgrunden syns en tapetbård med fjärilar och skymd bakom kvinnorna
anas en köksbänk och köksskåp. Kvinnan vid bordets kortsida håller en slev i högerhanden
och lutar sig svagt över bordskanten i det hon lägger upp av mat som är framdukad. Hon
skymmer delvis kvinnan som stor bredvid henne bakom bordet. Även de andra två kvinnorna håller i slevar/skedar för att förse sig med mat. Kvinnan längst till vänster pekar på en
maträtt som står på bordet. Alla tre kvinnor har sänkt blick riktad mot den mat som de
håller på att lägga upp på sina tallrikar. De är placerade så att de inte har någon kroppslig
kontakt med varandra. Även om fotografen har tagit bilden i ögonhöjd med kvinnorna styrs
betraktarens blick mot maten som är placerad i förgrunden och som alltså befinner sig mellan betraktaren och kvinnorna. I bildtexten står det:
Låter sig väl smaka. Rabia Lowatri, Tasneem Balcok och Selma Abdukadir tar för sig
av den härligt doftande maten.

På bilden nedanför syns samma bord med den upplagda maten, nu fotograferad nästan rakt
uppifrån. Inga människor finns med.
Algerisk lammgryta. Visst ser det härligt ut! På toppen av kött och couscous har Malika
dekorerat med kikärtor. Två såser finns också på bordet, en stark och en mycket stark.

Med recept och bilder får läsaren möjlighet att resa i tanken. Genom att förse sig av maten
kan man också äta kultur, tradition, ursprung och plats. Malika Abdelkader är en garant för
att maträtten verkligen tillagas på rätt sätt. Reportern beskriver ingående den omständliga
proceduren med hur Malika kokar couscousen.
Det finns i stort sett färdig couscous att köpa, men jag vill tillaga den som man gör i mitt
hemland Algeriet, säger Malika.

Och hon tillägger att det aldrig är svårt att hitta ingredienser till hemlandets matlagning.
Men reportern vill också förmedla en känsla och sinnlig upplevelse.
Malika jobbar mycket med händerna, inga skedar och slevar här inte.
– Nej, man ska använda händerna. Det ger bättre känsla. Överhuvudtaget är känslan
viktig i matlagningen.

Anna Burstedt diskuterar innebörden av att ”äta kultur” och anser att den inbegriper en
föreställning om ett slags kulturell essens. I maten förkroppsligas och reduceras en rad kulturella förutsättningar (Burstedt 1999: 174). I den här texten bjuder Malika Abdelkader på sin
kultur, där maten blir symbol för kulturarv och plats som genom tidningens försorg kan
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erbjudas läsarna/turisterna. Just betoningen av matens kroppsliga och sinnliga sida ger en
verklighetsnära känsla åt upplevelsen (1999: 176).

Ideologiska rätter
I inledningen till det här avsnittet angav jag fyra olika funktioner i tidningarnas matbilder:
mat som nationell självbild, mat som etnoevenemang, mat som självidentitet och mat som
resa.
Måltiden, sätten att tillreda och inta föda, är mättad med kulturella föreställningar om
vilka vi är, varifrån vi kommer och var vi hör hemma. Mat är något som vi intar och införlivar med vår kropp i såväl bokstavlig som i överförd bemärkelse. Födan är omgiven av koder
och normer för vad som är tillåtet och lämpligt. Den anger symboliskt vår identitet gentemot
andra. Det är också på så vis som tidningsbilderna på mat används i exemplen.
Att ge och dela föda är både en kommunikativ och social handling. Det kan vara ett
medel för att introducera någon till en grupp och uttrycka medlemmarnas gemensamma
kultur. Föda kan också användas för att markera skillnad gentemot andra, grupper, kulturer, sociala skikt och för att stärka gruppen inåt. Detta ger föda en politisk och ideologisk
dimension. I exemplens bilder av mat förmedlas samtidigt flera och skiftande betydelser. De
handlar alla på olika vis om att bjuda andra på mat och om att genom den lära känna andra
kulturer. Utbytet mellan kulturer uttrycks i utbytet av föda – maträtter, recept, matvanor.
Matbilderna säger också något om idealbilden av Sverige som samhälle. En enkel måltid
med bröd och vin står i centrum för den kristna gudstjänsten. Där finns normen för ett kristet förhållningssätt – att dela. Bilden från 1945, där de frisläppta turkiska kvinnorna bjuds
på smörgås och pilsner, anspelar på den kristna symboliken. Man ska dela sitt bröd med
andra, med dem som behöver. Det är enkla livsmedel som visas, ingen lyx, utan föda som
hör till det svenska vardagslivet, som delas av gemene man. Här finns också en jämlikhetsoch rättvisetanke.
Alla bilder i exemplen knyter födan till bestämda platser och på så vis till en nationell
identitet. Socialpsykologen Michael Billig använder sig av uttrycket hemlandets ”deixis” för
att ange retoriska medel för att utpeka nationell tillhörighet (1995:105). Exemplens matbilder har en sådan dubbel deiktisk, utpekande karaktär. Även när de avbildar iranska kakor,
algerisk couscous eller Rukias bosniska äppelkaka pekar de även ut Sverige som läsarens
hemland. Fotografierna uttrycker en officiell politisk diskurs och en syn på Sverige som i
grunden god. Bilderna säger något om hur läsaren bör förstå de integrationspolitiska målen
uttryckta i triaden jämlikhet, valfrihet och samverkan.
Det som gestaltas är en nationell fiktion, en föreställd gemenskap med Benedict Andersons ord (1996). Andersons imaginära gemenskap kan ses som en ideologi. Ideologin är
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ständigt närvarande och erbjuder en identitet åt varje person i gruppen, eller nationen. Michael Billigs begrepp banal nationalism betecknar ideologiska vanor som gör det möjligt att
reproducera nationen (Billig 1995: 8). Det sker inte främst genom det ivriga flaggviftandet
på nationaldagar eller i svallande patriotiska yttranden, utan i vardagens språkbruk och rutinmässiga handlingar. Mat är exempel på en sådan vardagspraktik som kan laddas med en
nationell symbolik. I sin avhandling I köttbullslandet resonerar författaren Jonathan Metzger (2005) kring varför just mat ofta får en stark symbolisk och ideologisk laddning. Konstruktioner av en svensk matkultur innehåller också konstruktioner av det han kallar ”kulinariska motbilder”, det vill säga utländsk matlagning som ställs mot det svenska (2005: 65).
Medier deltar i konstruktioner av olika imaginära gemenskaper. Tidningarnas berättelser
och bilder om främlingen, där matbilder är en del, är inbäddade en sådan imaginär nationell
fiktion.
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10. Främmande sidor
Det huvudsakliga intresset i denna bok är knutet till hur journalistiken har gestaltat främlingskap och nationell gemenskap över tid och till samspelet, dels mellan lokala och nationella perspektiv, dels mellan journalistik och migrationspolitik. I detta avslutande kapitel
knyts bokens olika delar samman. Inledningsvis görs en återkoppling till bokens teoretiska
utgångspunkter och frågeställningar. Därefter sammanfattas undersökningens huvudresultat.
En utgångspunkt för min undersökning var att det nationella är ett framträdande drag
i journalistikens representationer av invandring och att det är nära förbundet med en officiell
migrationspolitisk diskurs. Denna sattes inledningsvis i relation till uppfattningar om att
global migration och medieglobaliseringen har minskat betydelsen av nationella territoriegränser och nationen som enhet för kulturellt identitetsskapande. Men globaliseringen har
inte inneburit att främlingar har upphört att existera, utan de har snarare återskapats under
nya förutsättningar.
Bokens titel och det här kapitlets rubrik syftar på de många innebörder eller sidor ordet ”främmande” kan ha, som okänd, utländsk, obehörig, underlig, ny, alienerad, eller inbjuden gäst. Men de syftar också på de skiftande gestalter som främlingen har tagit på tidningarnas sidor under nedslagsåren. Teoretiskt knöt jag an till Georg Simmels främlingsbegrepp, som såg till främlingens relationsbundna och tvetydiga ställning. Han beskrev främlingen som samtidigt nära och avlägsen. Den positionen leder också till att främlingen inte
låter sig inordnas i entydiga kategorier eller stängas inne eller ute av tydliga gränser, reflekterar sociologen Zygmunt Bauman. Det som kännetecknar främlingar är i stället att de inte på
något enkelt vis kan kategoriseras, de är varken en del av ”oss” eller av ”dem”. Det är denna ställning som gör att främlingen uppfattas som hot, anser Bauman (1990: 69-70). Men
främlingens status av ”både och” eller ”varken eller” kan också medverka till att kollektiva
identitetskonstruktioner blir synliga liksom deras föränderliga karaktär (Thörn 2002: 106).
Främlingen som liktydig med ”invandrare” kan stå i ett polariserat förhållande till
svenskhet och som bärare av det som ”det svenska” inte är eller har. Men, som Thörn påpekar, kan främlingen också problematisera ”svenskheten”. Främlingen möjliggör även
”svenskhetens” omskapande. När den globala främlingen skildras ur den platsanknutna
landsortstidningens perspektiv ger det upphov till flera och mångskiftande berättelser som
inte heller låter sig inrangeras på något enkelt vis. De lokala tidningarna skriver med hemorten som centrum och har, som min undersökning visar, starkare inkluderande drag än storstadstidningen Dagens Nyheter. Inte desto mindre är de starkt lyhörda för de officiella politiska strömningarna, som emanerar från huvudstadens maktcentra, vilka lokaltidningarnas
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journalistik sålunda medverkar till att föra ut. Historikern Christina Johansson har i sin avhandling visat att det finns ett nationalstatligt tänkande i migrationspolitiken, och att detta
har bidragit till bilden av Sverige som ett etniskt homogent land (2005: 252). När det gäller
journalistiken om migration infogas på så vis det lokala perspektivet i en nationell ram.
Ett lands medborgarskapslagar speglar också föreställningar om vad som formar den
nationella identiteten. Denna kan sägas innehålla två dimensioner, ”blod” och ”jord”. Sverige tillämpar härstamningsprincipen, vilken innebär att man i huvudsak får medborgarskap
genom släktskap (jus sanguinis), det vill säga det grundar sig på ”blodsband”. Den andra
principen grundar sig på ”jordens band”, det vill säga territorialprincipen (jus soli), vilken
tillämpas i länder som USA, Kanada och Frankrike. Medborgarskap ges då i princip till dem
som föds inom det egna territoriet. Härstamningsprincipen ligger närmare en etnisk förståelse av den nationella gemenskapen, medan territorialprincipen i högre grad ser nationen som
en civil sammanslutning av medborgare. Ofta kontrasteras ett etniskt nationsbegrepp (etnos), mot ett civilt nationsbegrepp (demos) som inkluderar alla invånare.61 En stat som utgår
från ett etniskt nationsbegrepp tenderar att utesluta invandrare och andra som står för ”etnisk olikhet”, observerar statsvetaren Karin Borevi (2002: 25).
”Invandrare” och ”svenskar” kan inte förenas i ett gemensamt ursprung bakåt i tiden,
däremot förenas de av att leva på en gemensam jordyta. Vid mina nedslag 1945, 1955 och
1965 betecknades personer genomgående och rutinmässigt utifrån sitt statsrättsliga medborgarskap. ”Utlänningarna” företrädde då olika nationella tillhörigheter, de var polacker, finländare, italienare, estländare, tyskar, ungrare och så vidare. Tidningarna använde också
uttrycket att ”bli svenskar”, med vilket avsågs att man fått svenskt medborgarskap. I samband med att Statens invandrarverk bildades år 1969 började dessa personer i stället beskrivas som ”invandrare”, ett begrepp som journalistiken snabbt anammade och spred. Ungefär
samtidigt kan man skönja att det svenska medborgarskapet ges en alltmer kulturell förståelse i tidningsrapporteringen. Ursprunget, härstamningen, kunde i journalistiken framhållas
med ord som invandrarkultur, invandrarbakgrund, eller andra generationens invandrare (jfr
Gullestad 2002).
Även om migrationerna och deras förutsättningar har varierat sedan 1945, då min undersökning tar sin början, är nationella ideal seglivade i mitt material. De globala processerna ser inte ut att ha fått det nationella att tappa mark, i stället har det vitaliserats. Mina resultat ligger i linjer med de iakttagelser som etnologerna Ehn, Frykman och Löfgren (1993)
gjorde i boken Försvenskningen av Sverige. De skriver inledningsvis att intresset för idéer om
61

Mot detta motsatsförhållande har sociologen Håkan Thörn polemiserat. Båda medborgarprinciperna innehåller
någon föreställning om kulturell och nationell identitet, anser han (2001: 35, 2002: 97)
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svenskhet och nationell självbespegling har ökat i takt med att Sverige blivit ett invandringsland (1993: 9). Tankar i samma riktning framför sociologen Gerard Delanty, som ser en
framväxande välståndsnationalism i Europas länder. Invandring uppfattas då som ett välfärdshot och måste därför kontrolleras hårdare (2002: 160).
Svensk invandringspolitik har under hela den undersökta perioden karaktäriserats av
olika restriktioner, vilka har varierat bland annat beroende av ekonomisk konjunktur, behovet av arbetskraft och det utrikespolitiska läget. Det finns, såväl i de tidiga som sena artiklarna, en välfärdsretorik i rapporteringen om främlingar, om än med olika förtecken. Åren
efter krigsslutet och fram till slutet av 1960-talet dominerade arbetskraftsinvandringen. Sedan mitten av 1970-talet har invandringen i stort sett bestått av flyktingar och anhöriga till
tidigare invandrade. I mitt material från 1945 dominerade flyktingarna stort, men dessa sågs
också som arbetskraft och som en tillgång i välfärdsbygget. Detta perspektiv levde vidare
1955 och 1965, då invandringen skildrades som nödvändig resurs för byggandet av välfärdsstaten Under dessa år framträdde ett folkhemssverige i vilket alla skulle införlivas och få
del av välfärden. I landsortstidningarna inbegrep detta att den invandrade arbetskraften också inkluderades i en lokal gemenskap. Särskilt Vestmanlands Läns Tidning knöt invandringen till regionens utveckling och tillväxt, vilka i mycket var sammanlänkande med verkstadsföretaget Aseas framgångar. Skildringarna från dessa nedslagsår tog fasta på de inflyttades
vilja att arbeta, lära sig svenska och anpassa sig till det svenska samhället.
Vid slutet av 1960-talet reglerades arbetskraftsinvandringen och i princip upphörde
den i början av 1970-talet. Förändringen inträdde vid den tidpunkt då bildandet av Statens
invandrarverk förbereddes. Den nya benämningen ”invandrare” fick ett snabbt och stort
genomslag i tidningarna. Vid nedslagen år 1985 och senare skildrades invandringen snarare
som ett samhällsproblem, hot mot välfärdssamhället och som belastning för kommunerna. I
de fall där invandring i tidningarna beskrevs som ett hot mot normer, värderingar, jämställdhetsideal och välfärd, bemästrades oftast situationen genom någon form av
maktingripande – polisinsats, åtgärder, skärpta regler eller lagar. Hoten knöts ofta till en
grupp , mycket sällan till enskilda individer, och de riktade sig inte mot några maktpositioner i samhället. Skildringarna kan ses som bidrag till att etablera ett krismedvetande om potentiella faror, en sorts beredskapskänsla för ett annalkande hot.
Det retoriska skiftet från resurs till belastning finns inte bara i journalistiken utan också i migrationspolitiken. Journalistiken och migrationspolitiken löper sålunda i parallella och
förbundna spår genom de år som jag har undersökt. Under dessa nedslag har flyktingpolitiken ifrågasatts och kritiserats i tidningarna vid några få tillfällen. År 1945 förekom en upprörd debatt om de svenska myndigheternas behandling av baltiska flyktingar. År 1995 riktades kritik mot dåvarande invandrarminister Leif Blomqvist, i samband med avvisningen av
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bosniska asylsökande. Regeringsförslaget år 2000 om inskränkt asylrätt vid massflykt fördömdes i tidningarna. Under våren 2005 gavs de så kallade apatiska flyktingbarnen stor
uppmärksamhet. Krav från olika håll restes på att regeringen skulle ta ett generellt beslut och
låta alla barnen stanna. Kritik framfördes mot regeringens flyktingpolitik, som framstod
som inhuman och rättslös. Inte vid något av dessa tillfällen har emellertid journalistiken ifrågasatt migrationspolitiken i stort, det vill säga behovet av en reglerad invandring, vars syfte
är att bevara och skydda svensk välfärd. En slutsats som kan dras av min undersökning är
att de studerande tidningarnas journalistik på så vis har bidragit till att ge legitimitet åt en
officiell migrationspolitisk hållning. Denna journalistiska följsamhet får också ses mot bakgrund av den politiska konsensus som rått om migrationspolitiken från mitten av 60-talet till
in i 2000-talet.
I en artikel om Sverige och den kulturella globaliseringen skriver Stefan Helgesson att
uttrycket det mångkulturella samhället har kopplats ”till en förhoppning om att kunna
normalisera det nya, att med en formel som ’det mångkulturella samhället’ kunna återföra
de främmande elementen till nationalstatens – Sveriges – stabila enhet” (Helgesson 2001:
269, kursivering i originalet). Ett genomgående drag i mitt material är en självbild av Sverige
som ett i grunden gott, rättvist och tryggt land befolkat av välvilliga och rättrådiga medborgare. Ur tidningarnas artiklar om invandring stiger en längtan efter ett homogent Sverige
med gemensamma erfarenheter i tid och rum, en önskan att rekonstruera folkhemmet.
Denna hållning står i kontrast till den pluralistiska mångfald som den officiella retoriken förordar. I över 30 år har de integrationspolitiska målen varit desamma, även om de
under senare år fått en annan språkdräkt. Assimilationstanken övergavs officiellt i och med
att riksdagen år 1975 antog de nya riktlinjerna för invandrar- och minoritetspolitiken. Den
skulle vila på jämlikhet, valfrihet och samverkan. Numera uttrycks målen som ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Dir.
2004:54). Det grundläggande är att integration ska ske utan krav på kulturell assimilering
(SOU 1974:69; SOU 1984:58; SOU 1996:55). Den svenska invandrarpolitiken har sålunda
sedan 30 år i sin retorik syftat till pluralistiskt erkännande. Men i sin undersökning av invandrarpolitikens retorik och praktik påpekar Carl Dahlström att det i tillämpningen var
samma invandrarpolitik som bedrevs år 1964 som år 2000 (2004: 119). Trots att förutsättningarna för och karaktären av invandringen förändrats starkt sedan 1960-talet finner han
det anmärkningsvärt att det inte satt större spår i invandrarpolitiken och att inga nya vägar
prövats (2004: 48).
Även mitt tidningsmaterial visar en förvånansvärd varaktighet i framställningen av den
ideala främlingen. I tidningarnas skildringar av invandring framhålls genomgående anpassning till svenska förhållanden och normer. Att kunna det svenska språket, att vara arbetsam,
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skötsam, väl inordnad och etablerad i ett svenskt system är något som lyfts fram. Att trivas
verkar också ingå i anpassningen till livet i Sverige. I de lokala tidningarna blir likhetstanken
än tydligare. Även om journalistiken om invandringen generellt kan ha en problemvinkel,
tar samhörighetsvinkeln över i berättelserna om enskilda personer.
Samtidigt måste det framhållas att min undersökning också visar att journalistiken varierar över tid, mellan tidningar och genrer. Tidningarnas rapportering visar betydande
skillnader vad avser artiklarnas frekvens, utrymme och innehåll. Undersökningens startår
1945 innehöll tidningarna 250 artiklar under de valda marsveckorna, för att sjunka till 162
vid nästa mättillfälle år 1955. Sedan år 1965, som var det undersökningsår som hade minst
antal publicerade artiklar, har mängden ökat för varje undersökt år. År 2000 publicerades
355 artiklar under den studerade perioden, tre gånger fler än år 1965. Vid nedslaget år 2005
hade antalet ökat ytterligare till 407. Artiklarna har inte bara blivit fler, de upptar också
större tidningsutrymme, främst på grund av att bilderna blivit fler och större. År 1945 var
endast 14 procent av artiklarna i mitt material försedda med foto, en andel som sedan ökat
kraftigt. År 2000 presenterades 58 procent av materialets artiklar med foto.
Även artiklarnas innehåll har alltså skiftat. I den kvantitativa studien kategoriserades
artiklarna i 30 textteman. Fördelningen är dock mycket ojämn. De fyra textteman som
samlade flest artiklar, immigration, brott, kultur och sport, benämnda kardinalteman, svarade tillsammans för 57 procent av alla artiklar. År 1945 handlade varannan artikel i mitt
material om immigration. Immigration var också det vanligaste bildtemat det året. Tio år
senare, 1955, var brott och rättsfrågor dominerande och år 1965 var kultur det vanligaste
text- och bildtemat. År 1975 var integration, kultur och försvar lika stora textteman. Vid
nedslaget 1985 var immigration återigen det vanligaste text- och bildtemat. Under 1995 och
2000 var såväl text- som bildteman mer varierade. Det fanns inte längre något enskilt dominerande tema. År 1995 var brott/rättsfrågor, sport och immigration de textteman som förekom oftast och år 2000 var det sport, kultur/nöje och immigration.
Det fanns både likheter och skillnader i de fyra undersökta tidningarnas journalistik.
Tidningarna visade upp en konvergerande rapportering av de fyra kardinaltemana immigration, brott, kultur och sport. Som jag nämnde ovan var immigration det vanligaste temat i
de fyra tidningarna under nedslagen år 1945 och 1985. År 1945 hängde rapporteringen
samman med flyktingmigrationen vid krigets slutskede. Fyrtio år senare skrev tidningarna
mycket om de ekonomiska konsekvenserna av den så kallade kommunplaceringen av flyktingar. Det största antalet artiklar om brott återfanns i de fyra tidningarna under nedslagen
år 1945, 1955 och 1995. Vid de båda första nedslagsåren rörde brotten till största delen
nationens säkerhet. År 1995 handlade de i betydande grad om våldsbrott med rasistiska
förtecken, begångna inom landsortstidningarnas områden. Vad som kännetecknar de båda
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sista nedslagsåren är att sport- samt kultur- och nöjesstoffet har fått större utrymme. Tendensen i min undersökning följer i det avseendet journalistikens utveckling i stort. Den enhetliga bedömning av vad som uppfattats som nyhetsmässigt kan delvis förklaras av att de
normer, regler och rutiner som styr nyhetsprocessen i pressen är likartade och stabila över
tid, såväl i landsortstidningarna som i storstadstidningen Dagens Nyheter.
Här finns det emellertid anledning att beakta skillnader mellan Dagens Nyheter och
landsortstidningarna. Dagens Nyheter hade en större andel rubriker med negativ tendens än
landsortstidningarna och artiklar som byggde på konflikt mellan aktörerna. Tidningen skrev
även signifikant mer om brott än landsortstidningarna. Tendensen i rubrik varierade också
med genren. Drygt hälften av nyhetsartiklarna hade en negativ rubrik, medan featureartiklar, personintervjuer och reportage oftast hade en positiv rubrik.
Jag tog tidigare upp att invandrarbegreppet raskt fick genomslag i journalistiken. År
1975 fanns ordet ”invandrare” med i 40 procent av materialets artiklar. Användningen har
sedan successivt minskat och andelen var vid nedslaget år 2000 lite mer än 20 procent. Också här finns det en skillnad mellan Dagens Nyheter och landsortstidningarna, där den förra
tidningen använde benämningen oftare. Däremot fanns invandrarbegreppet knappast alls i
artiklar om sport eller kultur.
Också i valet av vilka personer som förekom i artiklarna skilde sig de båda tidningstyperna åt. I Dagens Nyheter fanns en markant större andel representanter för regering och
riksdag, forskning och myndigheter än i de lokala tidningarna. Andelen privatpersoner var i
gengäld större i landsortstidningarna. De minst omskrivna temana var överlag miljö, historia, jordbruk/skogsbruk, ekonomi och vetenskap/forskning. Dessa svarade tillsammans för
en (1) procent av antalet artiklar. Med tanke på den framträdande betydelse invandringen
haft för svensk ekonomi, är det värt att notera att ekonomi som tema knappast har förekommit alls. Tidningarna skrev också sällan om ämnen som rasism/diskriminering, arbete,
näringsliv, sjukvård, bostäder samt barn och ungdom. Det vill säga områden som är av vikt i
människors vardagsliv. I likhet med tidigare forskning (t. ex. van Dijk 1991, Pietikäinen
2000) visar mina resultat att vissa ämnesområden och perspektiv sällan uppmärksammas i
journalistiken om migration. Men mina resultat visar också att främlingar framträder i allt
fler sammanhang i tidningarna över tid.
Även om artiklarna har blivit både fler och större, under den period som jag har undersökt, är det en mycket liten andel av tidningarnas utrymme som har ägnats migrationsfrågor. Om man grovt skattar att tidningarna i medeltal bestod till 50 procent av annonser,
utgör mitt material cirka en procent av det redaktionella utrymmet. Så varför bekymra sig
över något som ges en så marginell betydelse? Den amerikanska medievetaren Gaye Tuchman (1978/1981) myntade uttrycket ”symbolic annihilation” för att beskriva medierepre216
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sentationen av kvinnor, karaktäriserad av fördömanden, trivialisering eller frånvaro. Hennes
resonemang kan delvis tillämpas på representationen av personer med utländsk bakgrund.
Jag skrev i det inledande kapitlet om mediernas dagordnings- och namngivningsmakt och
om maktrelationer mellan de som beskriver och de beskrivna. Makt kan komma till uttryck
i sätten att återge skillnader men också i hur uppfattningar om likhet formuleras. Det är inte
bara i det öppet utsagda som maktrelationer gör sig gällande. Varje tidningsutgåva med dagens nyheter kan i någon bemärkelse betraktas som en samlad tystnad. Av allt det som sker
blir bara en försvinnande bråkdel nyhetshändelser i medierna. Och av alla potentiella aktörer omskrivs enbart ett litet fåtal. De tysta zonerna kan vara av olika grader, från förbud,
självcensur, och restriktioner, till bortval av det som anses vara icke-nyheter i nyhetsprocessens sorteringsverk. Men också det som publiceras omgärdas av tystnader, i form av exempelvis det som tas för givet, osynliggörs, impliceras. Också det uteslutna är del i journalistikens meningskapande. Det är således inte enbart tidningarnas urval som har betydelse för
opinionsbildning, även bortvalet är uttryck för självbilder och kulturella värderingar (jfr
Fairclough 1995b: 17). Journalistiska texter innehåller outtalade allmänna sanningar som
publiken förväntas kunna hålla med om. Det vill säga att tidningarnas och läsarnas läsning
sammanfaller i den samhälleligt dominerande uppfattningen.
Hur ska man förklara segheten i den nationella hinna som omger rapporteringen om
migration? Tidningarna som produkter har omdanats under de senaste 60 åren, samhällsideal och värderingar har skiftat. Världen har globaliserats på flera sätt. Journalistiken som
normsystem och praktik har trots dessa omdaningar förändrats i begränsad omfattning under perioden (Holm 2001:123). Mina resultat tyder på att det har rått enighet kring vilka
ämnen som ska uppmärksammas under de år som jag har undersökt, vilket är en bidragande orsak till det nationellas livaktighet. Nyhetsurvalet har gjorts efter samma referensramar
oavsett tidningarnas politiska färg och i dialog med gällande samhällsvärderingar. Andra
förklarande faktorer är det ömsesidiga beroendet mellan journalistik och politik, det utrymme journalistiken ger till elitkällor samt den konsensus som omgärdat migrationspolitiken in på 2000-talet.
Varje tid skapar sina främlingar utifrån konjunkturer, internationella skeenden och nationella behov. Man kan också se att varje tidning gestaltar dem utifrån sina förutsättningar.
Landsortstidningarna skriver i utifrån en ortsbestämd horisont där den lokala identiteten
spelar en stor roll. De tenderar att ge nyheter en positivare, mer inkluderande och mindre
konfliktinriktad inramning i jämförelse med huvudstadstidningen. Dagens Nyheter är mindre platsanknuten, är närmre Sveriges nationella politiska elit, nyheterna är negativare och
mer vinklade mot konflikt.
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Snabbt uppblossande och intensiva tidningskampanjer för att skapa opinion för att exempelvis avvisningshotade ska få stanna i Sverige kan vid ett första påseende verka gå emot
migrationspolitiken. Men journalistiken har inte vid något tillfälle ifrågasatt dess grunder,
nämligen att Sverige bör ha en reglerad invandring till skydd för den svenska välfärden. Såväl migrationspolitiken som journalistiken har fört vidare idéer om ett etniskt homogent
Sverige. Också idéerna om ett mångkulturellt Sverige inrangeras i ett nationellt tänkande.
Tanken om ett tryggt folkhemssverige lever vidare. Nationsbygget i journalistiken är inte
avslutat.

218

218

Gunilla Hultén

|

Främmande sidor

Summary
On the Strange Side:
Estrangement and National Community
in Four Swedish Daily Newspapers after 1945
In the era of globalisation, global media flows and transnational migration have challenged
identities and the role of the nation state. Nevertheless, narratives presupposing a national
community seem not to have lost their strength in media rhetoric. This is seen in national as
well as local newspapers in this study of accounts of immigrants and immigration over the
past 60 years.
Since 1945 immigration to Sweden has undergone considerable changes as to volume,
origins and motives of migrants as well as migration policy. Until the 1930s emigration
outweighed immigration, but in the late 1930s this pattern was reversed. In the Post-World
War II decades immigration was largely an import of labour. Foreign labour was considered
a production factor necessary to build the Swedish welfare state. The largest single national
groups in the immigrated labour force arriving in Sweden between the end of the war and
1970 were Finns, Norwegians, Danes, former West-Germans, Austrians, Italians, former
Yugoslavians, Greeks and Turks. In the mid-1960s the situation shifted with the implementation of entry regulations, intended to curb immigration, and with the formation of the
Swedish Immigration Board in 1969. From the early 1970s immigration from non-Nordic
countries virtually ceased. Since then the bulk of residence permits have been issued to refugees or relatives of refugees or to immigrants already granted the right to stay in Sweden.

Aim
A major purpose of this study is to describe and analyse representations of migration and
migrants in three local Swedish newspapers, Arbetarbladet, Borås Tidning, and Vestmanlands Läns Tidning and one national, Dagens Nyheter, at eight selected years during the
period of 1945 – 2005. The papers represent different geographical regions and political
orientations. The three local papers have, throughout this period, maintained a stable and
strong position among their audiences. They are published in Gävle, Borås and Västerås
respectively, cities that have experienced both labour and refugee immigration. The dissertation investigates continuity and change over the course of time. The study also traces how
journalistic discourses relate to migration policies. The main focus is on the local papers and
the interplay between local and national perspectives in expressing estrangement or national
community.
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Importance is given to the textual and visual means by which estrangement and
”Swedishness” are brought about. To that end I carry out analyses of topics, genres and narrative strategies. Dominant topics are related to the formation of in-groups and out-groups,
to difference and sameness. Attention is also paid to the role of categorisation as a prerequisite for exclusionary practices.

Theoretical framework
One theoretical point of departure is that language is constitutive of social life. This leads to
the assumption that the ways in which news media construct Swedishness and nonSwedishness are not based on once and for all given qualities of individuals and groups, but
vary with the historical and social context. News media can been seen as providing definitions, as reinforcing societal values and ideals, and as contributing to political and cultural
consensus. This pertains not least to journalism about immigrants, immigration and migration policy.
Another theoretical approach rests on the notion of the stranger, as conceptualized by
the classical sociologist Georg Simmel. He discusses the complex, paradoxical, and relational
position of the stranger, which constitutes a synthesis of nearness and remoteness. Friends
and enemies are each other’s opposites. The stranger is neither friend nor enemy, but may be
both, as argued by the modern sociologist Zygmunt Bauman (1991:55). The question is not
how to get rid of the strangers, but how to live with them (1997: 55). Closely linked to the
notion of the stranger are the concepts of nation, culture, and identity. One purpose with
this study is to analyse how these aspects are textualised and visualised in the investigated
newspapers.

Methods
The material for the study consists of texts on immigrants and migration policy sampled
from Arbetarbladet, Borås Tidning, Vestmanlands Läns Tidning and the Dagens Nyheter
during the period 1945 – 2005. The main sample consists of 1 537 articles published in the
first three weeks of March in the years 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995 and the year
2000. Two subsidiary samples were drawn, and used in the qualitative analysis, which adds
up to a total of 2 210 items.
Quantitative and qualitative approaches are combined and the study is carried out
within the traditions of Critical Discourse Analysis and rhetoric. The study draws partly on
the studies conducted by van Dijk (1988, 1991, 2001). The analytical procedure moved
from a content analytical overview of the central features of the articles to more detailed
qualitative analyses.
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Results
The government’s migration policy serves as a context in interpreting the press coverage.
Analyses of variations across time indicate that there is an ongoing interaction between government and media in the uses of vocabularies describing migration. One example of this is
how the concept of the ”invandrare” (immigrant) was launched in connection with the formation of the Swedish Immigration Board in 1969. The bureaucratic term had a forceful
and swift impact on journalistic practices and thus a new category was established. The concept of the ”invandrare” did not exist in the sample 1965 sample, but in 1975 nearly 40
percent of the published articles contained the word ”invandrare” or its compounds. In the
entire material the use of the new word was mainly confined to news articles.
Another example is the shift of media rhetoric, noted in 1985 and onwards, from
viewing immigration as a resource indispensable from the creation of the Swedish welfare
state, to an economic burden to the same welfare state. A corresponding shift took place in
the official migration discourse. This suggests a continuous dialogue between the press and
the government agenda regarding migration policy.
Albeit the consonance between the papers, it needs to be stressed that representations
of strangers are heterogeneous and multi-layered. The press coverage shows important differences regarding the number, volume and content of articles relating to immigration during the investigated period. The number of published articles in the weeks of 2000 has more
than tripled compared to 1965. Moreover, the use of photographs in the four newspapers
changed conspicuously over the years. In 1945 only 14 percent of the articles in the material
included photographic images, a percentage steadily increasing in the following periods. In
the year 2000, 58 percent of the articles had photographs. This reflects journalistic general
developments, but, more importantly, there were significant changes in the content of the
newspapers.
In 1945 every other article in the sample reported on immigration, due to the large influx of refugees. In 1955 the dominant textual and visual themes were crime/judicial issues
and in 1965 it was culture. In 1975 the textual themes integration, culture and defence had
equally large portions and in 1985 immigration was the most common textual and visual
theme. In 1995 and 2000 both textual and visual themes became more diversified. There
was no longer one singular dominant theme. In 1995 crime/judicial issues, sports and immigration were the foremost textual themes and in 2000 sports, culture/entertainment and immigration.
Among the many themes appearing in the material, four did appear more frequently
than the others, throughout the years. These key themes, or topics, were immigration, crime,
culture and sports. In the four newspapers there are both converging and diverging traits. All
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four show similar patterns of reporting about the key topics. In all four newspapers the
number of articles published about crime peaked in 1945, 1955 and 1995 and about immigration in 1945 and 1985. One explanation is that the same news values were operating in
the different papers and that the papers made similar selections among the available events.
Another interpretation would be that some dominant social values were reflected in all the
papers. However, in certain respects the local papers differ from the national paper. Dagens
Nyheter had a somewhat larger portion of headlines with a negative tendency (50 percent)
than the local papers (40 percent). In addition to that the Dagens Nyheter wrote more about
crime than the local newspapers and was more inclined to use a conflict angle. The local
papers, always promoting strong place identities, were more prone to stress co-operation,
shared interests and common grounds.

Final remarks
In 1975 the Swedish Parliament adopted three overall goals for the state’s minority policy:
equality, freedom of choice and co-operation. Officially the assimilation policies were rejected and a pluralistic cultural approach was adopted. Yet the newspapers have continued
to emphasise adaptation to what is considered to be a Swedish way of life. The notion of the
multicultural society is thereby given a national frame.
Swedish citizenship legislation is based on the principle of origin, not on the principle
of birthplace as in Britain and the U.S. This means it is the parents' nationality that determines the child’s nationality. The focus on descent not only affects immigration and integration regulations but also media discourses.
The study suggests that in the press coverage the concept of citizenship in the course of
time has become more coloured by a cultural understanding of national identity than by a
civic one. In the samples from 1985 and later journalism tends to focus on cultural differences and descent, signalled by words as invandrarkultur or andra generationens invandrare
(immigrant culture, and second generation immigrant).
Every period of time produces its own kind of stranger, conditioned by internal policies, economy, national needs, international contexts and, not least, ideological climates.
And every newspaper characterizes the strangers in its own way, but always within frames
as these. Despite the changes of migration to Sweden, press coverage has demonstrated a
remarkable consistency in the representations of immigrants and migration policy throughout the period. The portrayal often draws on an implicit positive self-representation of Sweden as a nation of the righteous and generous, honorable ideals of humanity and equality.
The nation takes shape also in the local setting of the regional papers, where nationhood is
still a resonant element in journalism, a late echo, as it were, of the People’s Home.
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Bilaga 1: Kodbok
Bilaga 1
Kodbok
Kolumn
1

Löpnummer

2

Tidning
1 Arbetarbladet
2 Borås Tidning
3 Vestmanlands Läns Tidning
4 Dagens Nyheter

3

År
Två siffror,
45, 55, 65, 75, 85 95, 00

4

Månad/dag
Fyra siffror,
0301, 0302, 0303 etc

5

Sidplacering

6

Totalt antal sidor i tidningen

7

Förstasidestext
1 Förstasidespuff
2 Förstasidesövergång (sladd)
3 Förstasida avslutad
4 Rubrikpuff

8

Rubrik
Öppet svar

9

Rubrikens bredd i spalt

10

Textlängd i spaltcentimeter,
ingress + brödtext

11

Artikelyta i cm2, rubrik, bild,
bildtext, ingress, brödtext

12

Bild
0 Annat
1 Fotografi
2 Illustration/teckning
3 Graf, karta
4 Faksimil

13

Bildtyp
00 Annan
10 Personmotiv
100 Annan personbild
101 Enkelportätt
102 Grupporträtt
103 Anonymiserad
personbild
20 Miljömotiv
200 Annat miljömotiv
201 Byggnad
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14

Bildtema 1, huvudtema
000 Annat/obestämbart
10 Historia
11 Kultur
12 Språk och dialekt
13 Kommunikation
14 Jordbruk och lantbruk
15 Föda
16 Textil och klädedräkt
18 Byggnader och bebyggelse
19 Industri och maskiner
20 Finansväsen
21 Arbetsmarknad
22 Resor och transporter
23 Levnadsstandard och
levnadsvanor
24 Fritidssysselsättningar
25 Familj, släkt
26 Stat och statsförvaltning
27 Politik
28 Rättsväsen/brott och straff
29 Försvar
30 Samhällsproblem och
socialvård
31 Sjukdomar, hälso- och
sjukvård
32 Död
33 Religion och
trosföreställningar
34 Vetenskap/forskning
35 Barn- och
ungdom/uppfostran
36 Undervisning
37 Föreningar och grupper
38 Immigration

15

Bildtema 2, stödtema
000 Annat/obestämbart
10 Historia
11 Kultur
12 Språk och dialekt
13 Kommunikation
14 Jordbruk och lantbruk
15 Föda
16 Textil och klädedräkt
18 Byggnader och bebyggelse
19 Industri och maskiner
20 Finansväsen
21 Arbetsmarknad
22 Resor och transporter
23 Levnadsstandard och
levnadsvanor
24 Fritidssysselsättningar
25 Familj, släkt
26 Stat och statsförvaltning
27 Politik

243

18 Integration
181 Segregation
182 Invandrarpolitik
19 Jordbruk/skogsbruk/fiske
20 Kommunikationer
21 Kultur
211 Nöje
212 Konsthantverk
22 Kvinnofrågor
23 Massmedier
24 Miljö/natur/klimat
25 Näringsliv
26 Olyckor
27 Politik
271 Lokal politik
272 Rikspolitik
273 Diplomati
28 Rasism/diskriminering
29 Religion/kyrka/
trosföreställningar
30 Sociala frågor
31 Sport
32 Undervisning/utbildning
321 Förskola
322 Skola
323 Universitet/högskola
33 Vetenskap/forskning
34 Barn och ungdom
35 Föreningar/organisationer/
grupper
36 Kuriosa
37 Internationella
frågor/bistånd
38 Historia

28 Rättsväsen/brott och straff
29 Försvar
30 Samhällsproblem och
socialvård
31 Sjukdomar, hälsooch sjukvård
32 Död
33 Religion och
trosföreställningar
34 Vetenskap/forskning
35 Barn- och
ungdom/uppfostran
36 Undervisning
37 Föreningar och grupper
38 Immigration
16

Kön bildaktör 1 (huvudaktör)
1 Manligt kön
2 Kvinnligt kön
3 Både manligt och
kvinnligt kön

17

Artikeltyp
00 Annat
01 Notis
02 Nyhetsartikel
03 Reportage
04 Featureartikel
05 Recension
06 Personintervju/porträtt
07 Kåseri/krönika
08 Ledare/kommentar
09 Insändare
10 Debatt
11 Presentation av
radio-/tv-program
12 Familjenotis/artikel
13 Kulturartikel/essä
14 Faktaruta
15 Bildnotis

18

Tendens i rubrik
0 Obestämbar
1 Positiv
2 Negativ

19

Texttema 1, huvudtema
000 Övrigt
10 Arbete
101 Arbetslöshet
102 Arbetsmarknad
11 Boende
12 Brott/rättsfrågor
13 Ekonomi
14 Försvar/säkerhet
15 Hem och familj
16 Hälsa, sjukvård
17 Immigration
171 Invandrings-,
asylpolitik
172 Flyktingmottagande
173 Illegal invandring
174 Avvisnings- och
utvisningsärenden

244

20

Texttema 2, stödtema
000 Övrigt
10 Arbete
101 Arbetslöshet
102 Arbetsmarknad
11 Boende
12 Brott/rättsfrågor
13 Ekonomi
14 Försvar/säkerhet
15 Hem och familj
16 Hälsa, sjukvård
17 Immigration
171 Invandrings-,
asylpolitik
172 Flyktingmottagande
173 Illegal invandring
174 Avvisnings- och
utvisningsärenden
18 Integration
181 Segregation
182 Invandrarpolitik
19 Jordbruk/skogsbruk/fiske
20 Kommunikationer
21 Kultur
211 Nöje
212 Konsthantverk
22 Kvinnofrågor
23 Massmedier
24 Miljö/natur/klimat
25 Näringsliv
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26 Olyckor
27 Politik
271 Lokal politik
272 Rikspolitik
273 Diplomati
28 Rasism/diskriminering
29 Religion/kyrka/
trosföreställningar
30 Sociala frågor
31 Sport
32 Undervisning/utbildning
321 Förskola
322 Skola
323 Universitet/högskola
33 Vetenskap/forskning
34 Barn och ungdom
35 Föreningar/organisationer/
grupper
36 Kuriosa
37 Internationella
frågor/bistånd
38 Historia
21

Kön, textaktör 1 (huvudperson)
1 Manligt kön
2 Kvinnligt kön
3 Både manligt och
kvinnligt kön
Kön, textaktör 2 (biperson)
1 Manligt kön
2 Kvinnligt kön
3 Både manligt och
kvinnligt kön

22

23

Främmande sidor

Textaktör 1, verksam vid,
representant för
00 Övrigt
01 Regering och riksdag
02 Kommun och landsting
03 Politiskt parti
04 EU
05 Försvar
06 Polis och rättsväsende
07 Näringsliv/företag
08 Bank och finans
09 Kyrka/religiöst samfund
10 Socialtjänst
11 Hälso- och sjukvård
12 Skola
13 Forskning/högre utbildning
14 Intresseorganisation/
förening/grupp
15 Facklig organisation
16 Myndighet
17 Massmedier
18 Kultursektor/nöje
19 Allmänhet
20 Barn/ungdom
21 Flykting
22 Sport/idrott
23 Brottsling
24 Expert/sakkunnig
25 Arbetare
26 Lantbruk
27 Elev/student
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25

Textaktör 2, verksam vid,
representant för
00 Övrigt
01 Regering och riksdag
02 Kommun och landsting
03 Politiskt parti
04 EU
05 Försvar
06 Polis och rättsväsende
07 Näringsliv/företag
08 Bank och finans
09 Kyrka/religiöst samfund
10 Socialtjänst
11 Hälso- och sjukvård
12 Skola
13 Forskning/högre utbildning
14 Intresseorganisation/
förening/grupp
15 Facklig organisation
16 Myndighet
17 Massmedier
18 Kultursektor/nöje
19 Allmänhet
20 Barn/ungdom
21 Flykting
22 Sport/idrott
23 Brottsling
24 Expert/sakkunnig
25 Arbetare
26 Lantbruk
27 Elev/student
Relation mellan aktörer
0 Obestämbar
1 Samförstånd
2 Konflikt

26

Etnisk/nationell markör 1
Ursprung, nationalitetsbeteckning (ex Grekland/grek)

27

Etnisk/nationell markör 2
Ursprung, nationalitetsbeteckning (ex Grekland/grek)
00 Annan
01 Sverige/svensk
02 Finland
03 Danmark
04 Norge
05 Afghanistan
06 Algeriet
07 Bosnien
08 Brasilien
09 Bulgarien
10 Chile
11 Colombia
12 Dominikanska republiken
13 Estland
14 Egypten
15 El Salvador
16 Etiopien
17 Frankrike
18 Gambia
19 Ghana
20 Grekland
21 Holland (Nederländerna)
245

22 Irak
23 Iran
24 Irland
25 Israel
26 Italien
27 Japan
28 Jugoslavien
29 Kanada
30 Kenya
31 Kina
32 Kongo
33 Kosovo
34 Kroatien
35 Kurdistan
36 Lettland
37 Libanon
38 Liberia
39 Litauen
40 Makedonien
41 Marocko
42 Pakistan
43 Peru
44 Rumänien
45 Ryssland
46 Senegal
47 Somalia
48 Sovjetunionen
49 Spanien
50 Sri Lanka
51 Storbritannien
52 Sydafrika
53 Syrien
54 Tjeckoslovakien
55 Turkiet
56 Tyskland
57 Uganda
58 Ukraina
59 Ungern
60 USA
61 Västtyskland
62 Österrike
63 Östtyskland
64 Polen
65 Vitryssland
66 Indonesien
67 Belgien
68 Schweiz
69 Portugal
70 Argentina
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28

Religiös markör
0 Annan
1 kristen/kristendom
2 muslim/islam
3 jude/judendom
4 buddhist/buddhism
5 hindu/hinduism
6 flera

29

Förekomst av orden
invandrare och/eller
utlänning med ordstammar
1 Invandrare
2 Utlänning/utländsk
3 Båda
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socialdemokratisk

socialdemokratisk

1995-03

2000-03

Sven Johansson

Kennet Lutti

Rune Sjögren

Kennet Lutti

4

Politisk chefredaktör.

7 dagar

6 dagar

6 dagar

Sven Oscar Ruhmén4
Kennet Lutti

6 dagar

Ewert Söderberg

Exakt mått saknas.

socialdemokratisk

1985-03

Ewert Söderberg

6 dagar

Yngve Möller2

3

socialdemokratisk

1975-03

Yngve Möller

6 dagar

Yngve Möller1

Politisk chefredaktör: Ewert Söderberg, administrativ chefredaktör: Bo Präntare.

socialdemokratisk

1965-03

Yngve Möller

6 dagar

Nils Sigfrid Norling

Frekvens

2

socialdemokratisk

1955-03

Nils Sigfrid Norling

Redaktör
chef-/huvud-

Politisk chefredaktör: Yngve Möller, administrativ chefredaktör: Sven Öjlert.

socialdemokratisk

1945-03

Ansvarig utgivare

1

Politisk tendens

År

Arbetarbladet, Gävle, start 1902-03-14

Arbetarbladet, Gävle, start 1902-03-14

14 – 16
16 – 24
20 – 24

uppgift
saknas
uppgift
saknas
berliner 3

45x29

45x29

32 – 40

28 – 44

32 – 40

12 – 16

uppgift
saknas

55x29

Sidantal

Satsyta
i cm

27 500

29 600

30 900

32 400

32 300

28 300

17 500

Upplaga

1 995 kr

1 638 kr

690 kr

255 kr

92 kr

43 kr

20 kr

Pris/år

Spelextra, ti
TV, on
På Gång, fre
Hela Helgen, lö
Gästrike Affärer, 6/år

Svenska affärer, 1/mån,
Nygamla på gång, fre

Veckändan, lö

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Bilagor

Bilaga 2: Tidningsöversikt
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Politisk
tendens

höger

höger

höger

moderat

moderat

moderat

moderat

År

1945-03

1955-03

1965-03

1975-03

1985-03

1995-03

2000-03

Jan-Öjer Öjmertz

Jan-Öjer Öjmertz

Rune Larsson

Rune Larsson

Tore G. Wärenstam

Tore G. Wärenstam

Henry Johnson

Ansvarig utgivare
Henry Johnson

Redaktör
chef-/huvud-

Jan-Öjer Öjmertz

Jan-Öjer Öjmertz

Rune Larsson

Rune Larsson

Tore G. Wärenstam

Tore G. Wärenstam

Borås
Borås Tidning,
Tidning, Borås,
Borås, start
start1838-12-07
1838-12-07

7 dagar

7 dagar

7 dagar

7 dagar

7 dagar

7 dagar

6 dagar

Frekvens

52x37

52x37

52x37

51-52x38

51-52x38

51-52x35

52-53x35-36

Satsyta i cm

24 – 36

22 – 32

22 – 30

18 – 24

16 – 22

12 – 24

14 – 20

51 500

54 700

54 490

53 900

41 900

30 500

21 700

Sidantal Upplaga

1 545 kr

1 420 kr

560 kr

125 kr

53 kr

40 kr

18 kr

Pris/år

Tid för TV radio, on
Mera Lördag, lö
Mera Söndag, sö
Allé, 1/mån

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Bilagor
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2000-03

Från 1995-03-26.

7

TV/DN och E/DN från 2000-03-08.

1995-03-08 – 03-24, därefter Anders Mellbourn.

6

8

Från 1995-03-25, tf 1995-03-08.

5

Joachim Berner

Joachim Berner

1995-03

oberoende
liberal

oberoende

1985-03

Hans I. Johnsson

7 dagar

7 dagar

7 dagar

7 dagar

7 dagar

Sven-Erik Larsson
& Olof Lagercrantz

Hans Bergström6

oberoende

1975-03

Börje G. Dahlqvist

7 dagar

7 dagar

Frekvens

Herbert Tingsten

Anders Mellbourn5

liberal

1965-03

Sten Erik Hedman

Sten Dehlgren

oberoende

liberal

1955-03

Adolf Ivar Ljungquist

Redaktör
chef-/huvud-

Christina Jutterström

liberal

1945-03

Ansvarig utgivare

Christina Jutterström

Politisk
tendens

År

Dagens Nyheter, Stockholm, start 1864-12-23

Dagens Nyheter, Stockholm, start 1864-12-23

52x38

52x38

52x38

52x38

52x38

53x38

52x42

Satsyta
i cm

46 – 58

64 – 92

42 – 72

38 – 64

38 – 52

26 – 38

30 – 36

Sidantal

369 200

381 800

400 323

452 100

353 600

270 700

177 364

Upplaga

Kunskap, sö,
Hemteknik, on,
Platsannonser, to,
TV/DN on, E/DN on8

Söndag, sö,
DN Radio/TV, fre,
Platsannonser, to*.
Arbete @ Pengar, to7
1 800 kr
(- 96)

1 929 kr
(- 99)

DN På Stan, lö,
DN Runt Stan 1/v

DN På Stan, lö,
DN Nord, Nordväst,
Nordost, Sydväst, Syd 1/v

Söndagsbilaga, sö

DN Junior, on

Söndagsbilaga, sö

Bilagor

769 kr

259 kr

191 kr

69 kr

45 kr

Pris/år
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9

liberal

liberal

liberal

liberal

liberal

liberal

liberal

1945-03

1955-03

1965-03

1975-03

1985-03

1995-03

2000-03

Anders Ahlberg

Anders H. Pers

Anders H. Pers

Anders Y. Pers

Anders Y. Pers

Anders Y. Pers

Anders Pers

Ansvarig utgivare

Anders Ahlberg

Anders H Pers

Anders H. Pers

Ingemar Garpe

Anders Y. Pers

Anders Y. Pers

Anders Pers

Redaktör
chef-/huvud-

6 dagar

6 dagar

6 dagar

6 dagar

6 dagar

6 dagar

6 dagar

Frekvens

53x37

53x39

55x40

55x36

55x36

55x38

55x39

Satsyta
i cm

28 – 48

24 – 40

28 – 36

26 – 38

20 – 24

14 – 20

14 – 16

Sidantal

Uppgifterna för åren 1945, 1955, 1965 och 1975 är hämtade från Innersidan (1981), och avser första halvåret.
Övriga upplagesiffror är från databasen Nya Lundstedt, Kungliga bibliotekets webbplats, www.kb.se.

Politisk tendens

År

Vestmanlands Läns Tidning, start 1831-02-10

Vestmanlands Läns Tidning, Västerås, start 1831-02-10

47 600

49 100

1 515 kr

1 295 kr

650 kr

207 kr

57 8359
55 665

79 kr

44 kr

18 kr

Pris/år

47 582

35 014

27 009

Upplaga

Plus 2/mån

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Bilagor
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Tabell A. Frekvens huvudtema

����

�����
��������

Immigration

315

Brott/rättsfrågor

270

Kultur

148

Sport

146

Hem och familj

114

Integration

78

Religion/kyrka/trosföreställningar

48

Undervisning/utbildning

42

Försvar/Säkerhet

40

Politik

40

Massmedier

39

Rasism/diskriminering

32

Föreningar/organisationer/grupper

30

Arbete

27

Sociala frågor

26

Hälsa, sjukvård

22

Olyckor

16

Näringsliv

15

Övrigt

14

Barn och ungdom

14

Boende

13

Internationella frågor/bistånd

12

Kvinnofrågor

9

Kommunikationer

8

Vetenskap/forskning

6

Ekonomi

5

Jordbruk/skogsbruk/fiske

3

Historia

3

Miljö/natur/klimat

1

Kuriosa

1

�����

�����
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Tabell B. Frekvens etnisk/nationell markör

Tabell B. Frekvens etnisk/nationell markör

Antal
artiklar
165

Kosovo

Antal
artiklar
5

Sverige
Norge
Tyskland

144
71
50

Peru
Syrien
Ukraina

5
5
5

Estland
Tjeckoslovakien
USA
Bosnien

41
36
36
30

Frankrike
Kongo
Lettland
Sydafrika

4
4
4
4

Turkiet

30

Algeriet

3

Danmark
Iran

29
26

Brasilien
Gambia

3
3

Polen

25

Portugal

3

Irak
Ryssland

22
22

Vitryssland
Dominikanska republiken

3
2

Storbritannien
Japan

22
19

Egypten
El Salvador

2
2

Kurdistan
Ungern

19
18

Kanada
Kroatien

2
2

Jugoslavien
Chile

13
12

Makedonien
Sovjetunionen

2
2

Rumänien
Etiopien
Italien
Libanon

12
11
11
11

Uganda
Belgien
Ghana
Irland

2
1
1
1

Somalia

10

Israel

1

Pakistan
Grekland
Spanien

9
8
8

Kenya
Kina
Liberia

1
1
1

Argentina
Bulgarien
Schweiz
Österrike

6
6
6
6

Litauen
Marocko
Senegal
Sri Lanka

1
1
1
1

Holland

5

Övriga

53

Land
Finland
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