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Förord

många personer har hjälpt mig med avhandlingsarbetet. Professor Håkan Hvitfelt och 
handledaren Kristina Widestedt har sett texten växa fram. De har gett mig många kloka kom-
mentarer och råd och ibland hållit hårt om tömmarna så att arbetet inte spårat ut helt. Profes-
sor Tom Olsson var min opponent vid slutseminariet och läste texten i en mycket avgörande 
fas. Jag vill också passa på att tacka min f d uppsatshandledare Patrik Åker, Södertörns hög-
skola. Utan hans ovärderliga hjälp och stöd hade D-uppsatsen aldrig blivit klar i tid och jag 
hade gått miste om forskarutbildningen. Och denna resa hade aldrig ens börjat…

Min forskning har finansierats med hjälp av bidrag från Ridderstads stiftelse för historisk 
grafisk forskning och Wahlgrenska stiftelsen. Därutöver har jag under en tvåårsperiod haft en 
doktorandanställning vid JMK. Jag vill också rikta ett stort tack till min familj och alla mina 
vänner och kollegor som stått ut med mig under alla dessa år. Stor tack även till min vän, 
formgivaren Henrik Gistvall som tog hand om bokens grafiska design och ersatte clipp art-
figurerna med mycket roligare bilder.

Sist men inte minst ett stort tack till mina tålamodiga och hårt arbetande korrekturläsare. 
Min goda vän, översättaren Tarja Riuttamäki, har korrekturläst manuskriptet i sin helhet. Hon 
har även språkgranskat mina tidigare examensarbeten. Min man, Vance Ellefson, har varit ett 
ovärderligt stöd och har under arbetets gång korrekturläst allehanda mer eller mindre lyckade 
konferenspapers. Han har också språkgranskat den engelska sammanfattningen i denna bok. 
Resorna till det varma New Orleans, där min man tidigare bodde, har också hjälpt till. En dos 
sol, vänner, jambalaya och äkta cajun cooking är inte så dumt mitt i vintern. Vi båda saknar det 
gamla, charmiga Big Easy som inte längre finns.

Stockholm, �� oktober �007

Merja Ellefson
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INLEDNING

Herren är min herde god,

Mig skall intet fattas.

Han mig för till källans flod,

När av törst jag mattas.

Han mig vederkvicker väl

På de ängar gröna,

Där en ljuvlig ro min själ

I hans vård får röna.

För sitt namn han låter mig

Aldrig vilse fara,

Leder mig den rätta stig,

Där jag trygg kan vara.

Om jag går i mörkrets dal,

Jag dock icke rädes:

Gud, min tröst i alla kval,

Du är där tillstädes.

Med din stav, ditt ord och råd

Du mig troget leder,

Och ett bord av idel nåd

Du åt mig bereder.

Godhet blott skall följa mig

Hela levnadsdagen.

Sist jag varder upp till dig

I din boning tagen.1



��

1 Ett forskningsprojekt får sin form

Den gode herden tog en krokig väg till mitt liv. I begynnelsen fanns ett stort intresse för mel-
lankrigstiden och nationalismen. Jag har, precis som många andra finländare i min generation, 
vuxit upp i skuggan av tre krig. Mina morföräldrar föddes i början av seklet i det ryska storfur-
stendömet Finland och överlevde inbördeskriget �9�8. Mina föräldrar i sin tur växte upp under 
vinterkriget �9�9 och det följande fortsättningskriget. Eftersom jag kommer från en röd familj 
har jag alltid haft tillgång till två olika versioner av vår nationella historia. Mitt förhållande till 
nationen, historieskrivningen och den nationella identiteten har således alltid varit kompli-
cerat. Sedan skapade livet som invandrare en ny dimension i allt detta. Rödingungen blev en 
svartskalle, såg att detta inte var gott och började läsa medie- och kommunikationsvetenskap. 
Efter att ha skrivit uppsatser om nationalism och invandrare började jag undra om olika sor-
ters Andra kanske hade någonting gemensamt. Om man säger sig vilja ta hand om alla och ge 
välfärd för alla, menar man verkligen alla alla? Eller blir man tvungen att börja skilja ljuset från 
mörkret och agnarna från vetet?

Mina funderingar över ”ljus” och ”mörker” sammanföll med krisen i den svenska iden-
titetsfrågan. Under �990-talet började man omvärdera såväl folkhemspolitiken, den sociala 
ingenjörskonsten som Sveriges förhållande till Tredje riket. Det pågick en livlig debatt om bl a 
steriliseringslagar, naziguld och tysk transitotrafik. Det publicerades också mängder av nya for-
skningsresultat och man tog initiativ till nya forskningsprojekt av vilka kan nämnas exempelvis 
Ester Pollacks och Göran Leths ”Medier och andra världskriget” (MOAV). Då väcktes även 
mitt eget intresse för den svenska mellankrigstiden. Kanske vore det inte alls så dumt att gå till-
baka i tiden och undersöka den svenska identitetsfrågan? Tidigare i livet i Finland hade jag läst 
politisk historia och det förde mina tankar tillbaka till trettiotalet. Om man tittar på mellankrigs-
tiden kan man lätt rada upp några talande exempel på olika sätt att skilja agnarna från vetet.

Folkhemmet – men vem hör till folket?
Mellankrigstiden och framför allt trettiotalet är en fascinerande tidsperiod att forska. Det 
handlar om en brytningstid då många olika ideologier och möjliga framtider konkurrerade 
med varandra. I Europa hade nazisterna och stalinisterna sina bilder av det framtida paradiset. 
Här i Sverige hade socialdemokraterna med statsministern Per Albin Hansson i spetsen sin 
egen vision av det goda samhället. Bland annat så här uttryckte Per Albin Hansson saken:

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga 
kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre, där försöker ing-
en skaffa sig fördel på den andras bekostnad. /…/ I det goda hemmet råder likhet, 
omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet 
skulle det betyda nedbrytande av alla sociala och ekonomiska skrankor som nu skilja 
medborgarna./…/”2

”Man har ofta kallat oss socialdemokrater fosterlandslösa. Men jag säger: det finns 
intet mer fosterländskt parti än det socialdemokratiska, så sant som den största foster-
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ländska gärningen är att så ordna vårt land att alla känna sig där ha sitt hem. Det skall 
icke i det stora hemmet finnas styvbarn och kelbarn. /…/ Klasskillnaden måste bort, 
Sverge åt alla svenskar! /…/”3

Hanssons tal om det goda hemmet, omtanken och jämlikheten gav mig vaga bibliska associa-
tioner. Slutligen letade jag reda på psalmen Herren är min herde god och upptäckte en häpnads-
väckande likhet. Hansson budskap tolkat utifrån herden och flockens dialektik skulle kunna 
vara följande: först skapas flocken genom att de enskilda individerna samlas ihop. Sedan för 
herden sin flock till källans flod när den av törst mattas och leder flocken den rätta stig där den 
trygg kan vara. Den största skillnaden är att det inte är Herren som är Folkhemmets herde 
god utan Staten. Paradiset, det goda livet, är något som ska uppnås redan i detta liv och det är 
staten som bör förverkliga denna dröm och ta hand om sin befolkning. Även om folkhemmets 
ideologiska rötter inte i första hand kan härledas från kristendomen, är den gode herden trots 
det en bra metafor för välfärdstaten.

Det fanns en ideologisk kamp om folkhemmet. Ordet ”folkhem” hade i begynnelsen 
använts bland annat av den konservative ideologen och statsvetaren Rudolf Kjellén, bonde-
politikern Alfred Petersson och ungkyrkomannen Manfred Björkquist 4. Per Albin Hanssons 
bidrag i kampen var att skifta socialdemokraternas fokus från klassen till folket. Hallberg och 
Jansson anser att om socialdemokraterna gav upp ”tanken på att samhället är byggt på grund-
läggande konflikt och istället väljer att se samhället som en organisk helhet där varje individ 
och varje klass har sin funktion att fylla, blir det lättare att identifiera sig med helheten” 5.  

Här finns en rad intressanta paradoxer som kretsar kring nyckelorden ”fosterland” och 
”medborgare”. Vilka kriterier måste man uppfylla för att få ett medborgarskap? Leder en 
formell statstillhörighet automatiskt till medborgerliga, såväl politiska, sociala som civila, rät-
tigheter? Välfärd kan förstås skapas för att förbättra både individens och kollektivets livsvillkor 
men målet kan likväl vara att öka statens kontroll över resurserna. Under mellankrigstiden 
förstod man nämligen att om man förbättrade befolkningens livsvillkor, kunde man även 
förstärka statens krigsföringspotential. I Sverige handlade välfärdspolitiken dock främst om 
ett behov av att kunna hantera och förutse svårigheter som kunde skapas av olika typer av 
förändringar, ekonomiska cykler, epidemier och så vidare. 

Myten av ett folk utesluter emellertid inte myten av en stat eller ett rike. Både de italienska 
fascisterna och de tyska nazisterna var involverade i rehabiliteringen av en stark statsmakt men 
som den nazistiska politiken visade, ledde det inte nödvändigtvis till välfärd för alla. Statens 
(eller kollektivets) intressen kan tvärtom sättas före individens rättigheter – i synnerhet om 
hon inte anses hålla måttet. Om målet är att skapa en rasligt ren gemenskap, angriper man 
även kroppen. När de socialt oönskade äntligen är identifierade, kan polisiära, rättsliga och 
andra åtgärder sättas in för att lösa problemet. Nazisterna, till exempel, förföljde politiska 
opponenter, homosexuella, vissa religioner som Jehovas Vittnen samt rasligt undermåliga ele-
ment som judar, romer, slaver i de ockuperade områden och de s k asociala. De sistnämnda 
var en löst definierad grupp personer som inte ansågs vara goda medborgare, som exempelvis 
prostituerade, arbetsskygga, hemlösa och andra personer som bedömdes ha svag karaktär och 
lössläppt moral.6  
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Även den italienska politiska polisen internerade socialt farliga individer, politiska oppo-
nenter och även manliga homosexuella. Enligt Bosworth var Italien dock inte lika konsekvent 
rasbiologiskt och antisemitiskt som Tyskland men judarnas situation försämrades drastiskt när 
Italien lierade sig med Tyskland.7 I Sovjetunionen bestod de oönskade bland annat av politiska 
motståndare och s k socialt främmande element. De sistnämnda omfattade alla som inte pas-
sade in i det nya socialistiska samhället, t ex borgerliga specialister, aristokrater, entreprenörer, 
hantverkare, intellektuella och människor som flytt tvångskollektivisering och dekulakisering. 
Eftersom man enligt Appelbaum aldrig definierade begreppet ”klassfiende”, kunde vem som 
helst bli arresterad enligt denna beteckning.8 De oönskade bestod i stort sett av alla etniciteter 
och även av utlänningar bosatta i landet.

Vissa medborgare kan alltså vara mer medborgare än vissa andra. Det kan också hända att 
en medborgare plötsligt blir av med sitt medborgarskap och förlorar det tillhörande skydds-
nätet. Det innebär att en statslös person eller en person utan medborgarskap blir en sorts 
icke-person som inte är någons ansvar. Olika typer av gränsdragningar, definitioner och klassi-
ficeringar är betydelsefulla för att de mycket handgripligt påverkar enskilda människors liv. 
Sådana kategoriseringar kan ibland rentav bestämma över en individs liv och död. De tidigare 
nämnda exemplen handlar förvisso om diktaturer men de verkar ändå visa tecken på vissa 
tendenser. Hur kommer det sig att man i olika länder och i olika politiska system så gärna vill 
peka ut samma sorts människor? 

När man skapar en bild av en möjlig gemensam framtid, konstruerar man samtidigt en 
föreställning om en möjlig föreställd gemenskap. Det betyder att man har en tanke på vilka 
som kan bli inkluderade i eller uteslutna ur gemenskapen och vilka värderingar som är cen-
trala. En vision av en önskvärd framtid omfattar även en bild av en icke-önskvärd framtid, en 
framtid dit vi kommer att hamna om vi inte håller fast vid de önskvärda värderingarna. Om 
man säger ”Sverige åt alla svenskar”, hur vet man vem som är svensk?  Så fort man använder 
orden ”fosterland” eller ”fädernesland”, börjar man implicit tala om människors (verkliga eller 
föreställda) biologiska ursprung och då riskerar man genast att gå djupt i mörkrets dal. Och 
dessutom, vem bestämmer vad som är gott i det goda hemmet? Det är alltså inte helt oprob-
lematiskt att förena nationalstaten med principen om jämlikhet och allmän välfärd.

Och herden mig troget leder…
Det finns mycket forskning om annorlundahet vilket innebär att det existerar enorma mäng-
der teorier, metoder och forskningsresultat. Det svåra är att forskare ofta skriver om en enda 
form av avvikelse i taget, medan min ambition är att inkludera flera olika typer av Andra 
och undersöka själva gränsdragningen mellan normalitet och onormalitet. I början av mitt 
avhandlingsarbete gjorde jag en liten pilotstudie och insåg snabbt att det fortsatta arbetet 
skulle medföra stora teoretiska och praktiska problem. Hur skulle problemen bäst kunna 
lösas? Då upptäckte jag av en slump Foucaults texter om pastoral makt och statsförnuft. I detta 
teoribygge vävs religiösa föreställningar in i föreställningar om nationen och staten. Religiösa 
föreställningar är en viktig del av kunskapens kulturella villkor och vi är mer påverkade av 
dem än vad vi vanligtvis är medvetna om. Den svenska sekulära staten må slutligen ha vun-
nit maktkampen och med hjälp av protestantismen lagt beslag på kyrkan, men de religiösa 
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föreställningarna har ändå inte försvunnit helt. De har bara bytt skepnad. Hos Foucault finns 
en spännande koppling mellan den kristna principen om den gode herden och den sekulära 
nationalstatens intressen. Det foucauldianska perspektivet ger mig en möjlighet att diskutera 
generella uteslutningsmekanismer och undvika att fokusera på anatomin av en särskild form 
av annorlundahet. Den gode herden steg nu in i mitt liv och tog över folkhemsbygget.

Slutligen, vad kan en utlänning säga om det svenska välfärds- och nationsbygget? Kan man 
som en utlänning verkligen göra en tolkning som är rimlig? När vi skriver om det förflutna 
skriver vi dessutom med facit i handen. Vi vet att folkhemstanken segrade över eventuella 
andra möjliga framtider. Jag är i gadamersk mening inte en del av den tradition svenskarna 
själva är en del av. Sverige och Finland har visserligen en lång gemensam historia och på 
finska sidan följer man med stort intresse det som händer på den svenska sidan av Östersjön 
– inte minst på grund av den tornedalska minoriteten och det stora antalet finska invandrare. 
Vi läser också en hel del svensk historia i skolan men perspektivet är ett annat. Jag bär med 
mig en annan sverigebild än den bild svenskarna har. Å andra sidan är det möjligt att en 
utlänning ser sådant som man inte ser när man är född i landet. Ett annat eventuellt prob-
lem är språket. Mitt modersmål är inte svenska och att läsa gamla texter medför alltid en del 
tolkningsproblem – även för dem som använder sitt modersmål. Jag känner å andra sidan väl 
den undersökta tidsperioden och har jobbat med gamla tidningar förr. Det kan också vara en 
fördel att komma från ett land där det skrivits mycket om nationell identitet, idealbilder och 
fiendebilder. Att vara en utlänning kan således vara både en fördel och nackdel.

2 Syfte och frågeställningar

Mitt huvudsyfte är att undersöka gränsdragningen mellan normalitet och onormalitet samt 
hur normalitet och avvikelse gestaltas i den svenska trettiotalspressen. Det kan dock vara svårt 
att undersöka sådant som genomsyrar samhället, som alla känner till men som ingen riktigt 
kan definiera. Om man försöker granska svenskhetens innersta väsen, upptäcker man snart 
hur invecklat det kan vara att definiera det som är äkta svenskt. När man försöker plocka fram 
det, kan det mycket väl handla om sådant som varken är särskilt exklusivt just för svenskar eller 
som ursprungligen ens kommer från Sverige. Olika samhällsgrupper kan dessutom uteslutas 
av vitt skilda historiska och sociokulturella skäl. Det kan därför finnas olika grader av annor-
lundahet. Det finns emellertid en gemensam nämnare mellan olika typer av Andra, nämligen 
det föreställda ”Vi”. Det är ju ”Vi” (the first) som tittar på den andre (the second) och tänker: 
”…nämen herre gud, vad dom håller på… Varför kan dom inte vara som andra normala män-
niskor?!”  Den andre (the second) blir på kuppen den Andre (the Other) – om man vill uttrycka 
saken i hegelianska termer. 
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Figur 1.  

När man är som alla andra, hurdan är man då? Och hurdan är man om man inte är som 
alla andra? Jag är inte enbart intresserad av den Andre (the second som blir the Other) utan även 
av den förste (the first). Det viktigaste är alltså inte förhållandet mellan olika Andra (”Dom”) 
utan den förstes (”Vi”) syn på ”Dom”. En eventuell rangordning mellan olika Andra hänger 
ihop med den grad av annorlundahet som ”Vi” upplever. Det normala kan alltså vara lättare 
att hitta, om man tar en omväg och först undersöker dess motsats. Genom att se hurdana ”Vi” 
inte vill vara ska man – förhoppningsvis – kunna säga något om hurdana ”Vi” vill vara. Utifrån 
detta får man fram följande frågeställningar: 
• Vad är trettiotalstidningarnas syn på normalitet och avvikelse? Vilken roll spelar tidning-

arna i upprätthållandet av ordningen? Det är viktigt att bl a undersöka redaktionernas sätt 
att värdera nyheter, presentera sina fakta och välja källor och citat. Man kan också studera 
vilka aspekter som är närvarande respektive frånvarande i texterna. Läsaren kan dessutom 
förväntas hålla med om eller ta avstånd från olika saker.

• Hur störs och hur återställs ordningen? Vilka grupper framställs som problem? Vilka pro-
blemlösningar presenteras? Olika typer av individer och grupper kan beskrivas på olika sätt 
och ges olika roller i texterna. 

• Hur ser maktförhållandet ut mellan olika typer av aktörer? Det kan finnas en skillnad mellan 
centrum och periferi – i både geografisk och bildlig betydelse. Det kan alltså finnas grupper 
som bor i rikets utkanter, är socialt marginaliserade och skildras negativt i offentligheten.

the first the second / the Other
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Motsatsparen strukturerar och drar upp gränser för samtalet om normalitet, avvikelse och 
vad det innebär att vara svensk. Medierna fungerar samtidigt som en arena för samhälleliga 
samtal och som en aktör som påverkar samhällsutvecklingen. De problemdefinitioner och lös-
ningar, som hittas i texterna, visar hur förhållandet mellan de normala och de avvikande, mel-
lan staten och de enskilda individerna ser ut och vad som förväntas av de olika parterna. Det 
vill säga, vad som anses vara statens respektive individens ansvar. Den foucauldianska herden 
och flockens dialektik bygger på en balansgång mellan olika intressen och behov. Herden 
och flocken behöver varandra, precis som flockmedlemmarna behöver varandra. Om balansen 
rubbas kan det få ödesdigra konsekvenser. 

Först görs en kvantitativ undersökning för att identifiera och kartlägga olika aktörsgrupper. 
De kvalitativa, lingvistiska textanalyserna ska sedan ge en möjlighet att mer ingående studera 
den konkreta framställningen av aktörer och händelser. Båda undersökningarna tar upp bl a 
aktörernas roller, kön och etnisk och social bakgrund. Arbetet kommer dock inte att ha något 
utpräglat könsperspektiv. Könet lyfts fram i den mån det uppstår skillnader i tidningarnas sätt 
att framställa män och kvinnor. Maktförhållandena kan undersökas exempelvis genom att 
titta på vem som får uttala sig i texterna och vems verklighetsbeskrivning som har företräde.

Det är viktigt att komma ihåg att ”Vi” är ett heterogent fält, inte en homogen grupp. Dels 
har massorna ännu inte blivit helt nationaliserade, dels hålls föreställningarna om homogen-
itet ofta vid liv med hjälp av fiende- eller hotbilder. Det handlar om såväl symboliska som 
konkreta gränser. Riksgränsen både utesluter och innesluter. Den drar en gräns mellan det 
egna riket och de konkurrerande staterna. Men som tidigare konstaterats är ett formellt med-
borgarskap inte alltid en garanti mot diskriminering eller förföljelse. Den egna befolkningen 
kan vid behov rangordnas, kategoriseras och sorteras efter vissa kriterier. Man kan även tala 
om eventuella – verkliga eller föreställda – yttre och inre fiender som på olika sätt tros hota 
samhällets stabilitet eller statens suveränitet. 

Disposition
I teoriavsnittet diskuteras mer ingående bland annat medielogiken samt herden och flockens 
dialektik. Det empiriska arbetet är indelat i kapitel som behandlar olika former av avvikelser, 
nämligen religiös, etnisk, social och politisk annorlundahet. Det första empiriska kapitlet ger 
en mer generell, sammanfattande bild över det undersökta materialet. De religiöst annorlunda 
består främst av en enda specifik grupp och därför presenteras den kvantitativa undersökning-
ens resultat parallellt med de kvalitativa textanalyserna. Kapitlet om de etniskt avvikande, icke-
svenskarna, omfattar såväl etniska minoriteter som utlänningar. Kapitlet inleds med en kvantita-
tiv översikt och därefter presenteras några fallstudier som visar dels vilka tankegångar som finns 
i samhället, dels hur tidningarna behandlar ämnet. Det första exemplet behandlar invandring, 
utlänningar och flyktingar och de nästföljande avsnitten handlar om tattare, samer och torne-
dalsfinnar. Kapitlet om icke-svenskarna handlar kort sagt om dem som inte hör till flocken, dem 
som borde höra till flocken samt dem som samtidigt både hör och inte hör till flocken.

Det finns många olika former av sociala problem men här har endast brottsnyheterna lyfts 
fram. Brottsnyheterna tar nämligen en mycket stor plats i nyhetsförmedlingen. Mord är en 
nyhet, medan fattigdom inte är det. På grund av det stora antalet brottsnyheter ges den kvan-
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titativa översikten en större plats än i de övriga kapitlen. Dessvärre kan endast ett par fall lyftas 
fram som exempel. Politiska extremister har också fått sitt eget kapitel som innehåller ett par 
fallstudier som rör sig om lite allvarligare lagöverträdelser än bara misshandel i samband med 
demonstrationer. I det sista kapitlet sammanförs de tidigare avsnittens perspektiv och resultat 
i en diskussion om de undersökta tidningarnas sätt att konstruera och hantera avvikande grup-
per och individer samt hur detta kan relateras till föreställningen om normalitet.

3 Tidigare forskning

Det finns enorma mängder forskning om mellankrigsperioden. Det finns även mycket skrivet 
om svenska samhällets utveckling och modernisering. Det väsentligaste för denna undersök-
ning är framför allt litteratur som behandlar den svenska trettiotalsjournalistiken. Nyhetsvär-
deringarna och förhållandet mellan medier, avvikelse, brott och ordning kommer att diskute-
ras mer ingående i ett senare kapitel. 

Forskning om svensk presshistoria
Det finns flera intressanta titlar som handlar om den svenska pressen och mellankrigstidens 
samhälle. Ekecrantz och Olssons bok Det redigerade samhället och Lundgrens avhandling om 
kvinnliga journalister ger en bra bild av trettiotalsjournalistiken. Delar av Habels avhandling om 
förhållandet mellan massmedierna och den sociala ingenjörskonsten har också varit användbara. 
Hon diskuterar bl a betydelsen av mjölkpropagandan, Stockholmsutställningen, Mor och barn-
utställningen och A-barn-tävlingen som i praktiken tjänade eugeniska syften. Dessa utställ-
ningar och tävlingar var tecken på de rasbiologiska tankegångar som fanns överallt i samhället. 
Jag har även haft nytta av delar av Lindgrens avhandling om barnprogram i radion.9

Torbacke och Hadenius har skrivit en hel del om Dagens Nyheter. Det har varit svårare 
att hitta bra litteratur om de övriga tidningarna. När det gäller Svenska Dagbladet, har jag 
främst använt Ivar Andersons egen historieskrivning som ger en bra bild av redaktionens 
arbete. Uppgifter om Social-Demokraten har hämtats bl a från Åsards antologi och Isakssons 
Per Albin Hansson-biografier som talar om tidningen på flera olika ställen. Därutöver har jag 
använt böcker skrivna av Stockholms-Tidningens medarbetare. Även det tredje bandet av Den 
svenska pressens historia har använts.10 De undersökta tidningarna kommer att presenteras mer 
ingående i nästa kapitel.

Annan intressant litteratur är exempelvis Thuréns bok om etermediernas historia. Den 
innehåller bl a ett intressant kapitel om Ludvig Nordströms ökända radioprogram ”Lort-
Sverige” som sändes �9�8 och genererade mycket skriverier i tidningarna. Radioreportern reste 
riket runt, talade med såväl lokala politiker och experter som vanligt folk. Han förfasade sig 
över det fattigdom och misär som han mötte nästan överallt. Pollacks avhandling om medier 
och brott kan användas delvis även om hennes empiriska del börjar vid �955.11 En stor del av 
mitt material består ju av brottsnyheter.

Mellankrigstiden var en höjdpunkt för den svenska pressen. Pressen industrialiserades och 
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kommersialiserades. Den svenska pressens historia talar rentav om pressens guldålder. Enligt 
Ekecrantz och Olsson slog den objektivistiska nyhetsjournalistiken igenom och pressen var 
trots radions ökande popularitet det dominerande massmediet. Lindgren, precis som Eke-
crantz och Olsson, talar om folkhemsideologin och radions samhällsnyttiga, ansvarskännande 
karaktär. Denna inställning kom även att dominera pressens legitimering av sin samhälls-
uppgift. Både trettiotalspressen och radion uppvisade gärna en positiv, idylliserad och relativt 
konfliktfri bild av samhällsutvecklingen. Enligt Lindgren gjordes spridningen av idéer, sam-
mankopplingen av ny teknik och nya former av utbildning till delaspekter av en ny moder-
nitet.12 Moderniteten innefattade även ett demokratiskt medborgarskap.

Vid trettiotalets början fanns det elva dagstidningar i Stockholm. Varken arbetsfördeln-
ingen eller sektoriseringen var särskild långt driven. Reportrarna fick ta alla typer av uppdrag. 
Det fanns få fasta avdelningar och gränsen exempelvis mellan utrikes- och inrikesnyheter var 
inte helt tydlig. En viss nyhetsvärdering gjordes genom att placera de viktigaste nyheterna på 
första sidan eller långt fram i tidningen. Enligt Lundgren var journalistens arbetsdag vanligt-
vis indelad i två pass. På förmiddagen utdelades uppdragen, intervjuerna gjordes och texterna 
skrevs. På kvällen fick reportrarna eventuellt bevaka exempelvis offentliga möten och debatter.13 
Journalisten skrev sedan ett referat som publicerades nästa dag.

Det fanns relativt få kvinnliga medarbetare på redaktionerna och yrket krävde ingen sär-
skild utbildning. Enligt Lundgren var bristen på yrkesspecifik utbildning gemensamt för både 
kvinnliga och manliga reportrar men det betydde inte att de nödvändigtvis gjorde exakt sam-
ma jobb. Männen fick oftare bevaka riksdagsdebatter, medan kvinnorna fick nöja sig med att 
någon enstaka gång besöka kommunfullmäktiges möten. Kvinnorna skrev om kungahuset, 
skötte visst kulturmaterial och tog hand om damsidorna, hem- och hushållsspalterna, konfer-
ens- och mötesreferaten. Männen intervjuade politiker och skrev om sporten. Många kvinnor 
anställdes på grund av sina goda språkkunskaper och därför fick de ofta intervjua utländska 
dignitärer.14 Många kvinnliga journalister hade dessutom överklassbakgrund. 

Mediekonsumtionen hänger ihop med tillgången till ledig tid. De flesta läsarna på tret-
tiotalet var lediga på söndagarna, något som tidningarna tog nytta av. Redan på �9�0-talet 
började man göra särskilda söndagsbilagor, där man erbjöd läsarna mer tidlöst material, mer 
konstfull redigering och flera bilder. Söndagsbilagorna kom således att fungera som en sorts 
skyltfönster för tidningarna. De stora tidningarna tävlade med sina söndagsbilagor och gav 
utrymme bl a för kända författare. Tidningarna sökte förbättra sina marknadsandelar, vin-
na fler läsare och locka nya annonsörer. De investeringar som gjordes exempelvis i DN var 
anmärkningsvärt stora.15

Forskning om svensk mentalitet, etnicitet och minoriteter
Det finns stora mängder titlar som på olika sätt handlar om svenskhet och det finns många fors-
kare och historiker som på olika sätt sökt svara på frågan ”vad är Sverige?” . Man har exempelvis 
skrivit om den svenska mentaliteten, försvenskningen av Sverige, de nationella föreställningarna 
och hur historien använts i samhällsdebatter. För att få en bild av den historiska kontexten, har 
jag använt mig av Ödmans mentalitets- och pedagogikhistoria, Halls bok om nationalism i Sve-
rige och Zanders genomgång av debatter om svensk historia. Därutöver har jag använt som stöd 
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några sammanfattande, uppslagsboksliknande verk som handlar om den svenska politiska histo-
rien.16 Andra intressanta verk är Olssons bok om folkuppfostran, Hirdmans texter om konsten 
att lägga livet till rätta samt Ambjörnssons, Horgbys och Blomqvists böcker om arbetarrörelsen, 
dess skötsamhetsideal och idéhistoria – för att nämna några få titlar. Blomqvists avhandling visar 
bl a hur en socialistisk nationalism med rasbiologiska förtecken sakta växer fram. Man skulle 
kanske rentav kunna tala om framväxten av socialistisk vithet.17 

Den forskning, som handlar om etniska minoriteter, religiösa sekter och andra oönskade 
grupper, är naturligtvis också relevant för min undersökning. Det finns många forskare, bl a 
Broberg, Tydén och Runcis, som har skrivit om de oönskade grupperna, tvångssteriliseringarna, 
rasbiologin och rasismen i Sverige. Därutöver har jag tagit stöd av forskning som behandlar 
rasbiologin i andra länder.18 Den vetenskapliga rasismen är en väsentlig del av den historiska 
kontexten, trots att befolkningsfrågan inte är ett centralt ämne i mitt eget tidningsmaterial. 

Svenska tattare verkar däremot vara ett tämligen outforskat område. De nyaste bidragen är 
Svenssons avhandling och Hazells bok om det resande folket. Birgitta Svensson skriver om tat-
tarnas historia, livsstil och det sätt de försökt överleva i det nya moderna samhället och de nya 
omständigheterna. Hazell talar hellre om det resande folket för att ordet tattare under historiens 
gång fått en negativ stämpel. Han har intervjuat personer som hör till det resande folket och anser 
att denna grupp inte helt försvunnit. På grund av den negativa stämpeln har resandeidentiteten 
dock blivit en dold identitet. Journalisten Catomeris nya bok lyfter också upp mediediskursen 
om tattare och andra etniciteter. Eftersom man på trettiotalet inte gjorde någon tydlig skillnad 
mellan tattare och zigenare, har jag även tagit med ett par texter om zigenare.19  Svensson och 
Catomeris hänvisar dessutom delvis till samma tidningstexter som jag.

När det gäller de andra etniska minoriteterna, har jag främst använt Elenius avhandling 
om språk, nationalism och modernisering samt Lundmarks böcker om samer, tornedalsfinnar 
och korpelaner. Det finns även en hel del forskning om svensk flykting- och invandringspoli-
tik och framfört allt om svenskarnas sätt att hantera problemet med de judiska flyktingarna.20  
Tidigare forskning om flyktingar, migration och minoriteter kommer emellertid att användas 
endast i den mån textanalyserna måste kompletteras med en historisk bakgrund. När man 
arbetar med sjuttio år gamla texter, kan man inte förutsätta att den nutida läsaren alltid är 
insatt i de händelser som nyheterna berättar om.

De texter, som handlar om politiska extremister, är av sådan karaktär att man får mer 
nytta av den forskning som rör sig om medier och brott än om forskning om svensk nazism 
eller kommunism. Därför har sådan historisk forskning inte tagits med. Förhållandet mellan 
medier och brott kommer att diskuteras mer ingående i ett senare kapitel.

4 Om de undersökta dagstidningarna

Trettiotalstidningarna har börjat använda förstasidor, där de presenterar ett urval av artiklar 
som bedömts ha höga nyhetsvärden. Övergången till ”paradsidan” betydde att tidningarna 
gav upp det dyraste annonsutrymmet. Svenska Dagbladet är dock ett undantag, dess två första 
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sidor består fortfarande av annonser och de viktigaste nyheterna finns först på sidan tre som 
då fungerar som den egentliga förstasidan. Rubrikerna består som regel av en stor överrubrik 
och två eller flera sammanfattande underrubriker. Enligt Ekecrantz och Olsson använder man 
sällan ingresser men man hittar ibland s k ingressprimörer, som består av en sammanfattande, 
inledande text i större stil. Under mellankrigstiden utvecklas genrerna och man börjar samla 
exempelvis skämtteckningarna, kåserierna och dagsverserna på särskilda lätta sidor.21 Sektori-
seringen av innehållet är dock inte helt tydlig. Inrikesnyheter hittas ibland bland utrikesnyhe-
ter och korta notiser kan även finnas vid slutet av sportsidorna.

Om man tittar på tidningssidan, ser man att de på grund av tekniken har en rigid spaltin-
delning. Det är lättare att låta de enskilda texterna följa spalten än att placera dem horisontellt 
över två eller flera spalter. Om hela artikeln inte får plats i en spalt, placeras resten av texten 
på nästa spalt, på sista sida eller på en annan sida längre fram i tidningen. Ibland klämmer 
man in hela texten i en och samma spalt genom att plötsligt minska bokstävernas storlek. Det 
innebär att de viktigaste rubrikerna ofta hamnar sida vid sida högst upp på sidan. Notiser om 
liknande ämnen, t ex inbrott och olyckor, radas gärna upp en efter en på en och samma spalt. 
Denna form av placering ger en något annorlunda läsupplevelse än vad nutida tidningsläsare 
är vana vid. 

Enligt Hadenius och Weibull var Stockholms-Tidningen (StT), Dagens Nyheter (DN) och 
Svenska Dagbladet (SvD) de ledande dagstidningarna under trettiotalet. De hade alla mer än 
�00 000 ex i upplaga. Aftonbladet var dock den som ökade mest. StT hade sina läsare främst 
bland folk med lägre inkomster och SvD hade sina läsare bland bättre bemedlade, högre sam-
hällsklasser. DN:s läsare verkade komma från mellanskiktet och även delvis från lägre inkom-
sttagare.22 Det är dock svårt att säga något definitivt om publiken eftersom tidningarna länge 
var totalt ointresserade av läsekretsens sammansättning. 

Socialdemokraternas presspolitik uteslöt konkurrensen mellan partiets egna tidningar. 
Social-Demokraten (Soc.-D) var partiets huvudorgan och Stockholm var dess givna område. 
Andra viktiga socialdemokratiska tidningar var Ny Tid i Göteborg och Arbetet i Malmö. De 
socialdemokratiska tidningarna var inte marknadsledande. De hade ”fel” sorts läsekrets och 
spridning och var därför inte särskild attraktiva för annonsörer. Den socialdemokratiska pres-
sen var partiägd och de politiska målen var i centrum. Läsarna var sympatisörer och innehållet 
präglades därför av partimaterial och sådant som troddes intressera arbetarklassen. Enligt 
Hadenius och Weibull var socialdemokraterna skeptiska mot annonsfinansieringen och de 
borgerliga tidningarnas nyhetsurval. Många socialdemokratiska partifunktionärer, bl a par-
tiledarna Hjalmar Branting och Per Albin Hansson, arbetade för partiets tidningar under vissa 
perioder.23 Det var ganska vanligt att exempelvis redaktörerna hade befattningar inom partiet 
och satt i fullmäktige, landsting eller riksdag.

Svenska Dagbladet var högerns och de kulturkonservativas huvudorgan och hade en stark 
ställning i vissa delar av Stockholm. SvD ägdes under �9�7-�9�8 av Ivar Kreuger och aktie-
posten hörde till holdingbolaget AB Permanens. Även Bonnier-familjen ägde en stor aktiepost 
i SvD vilket var en aning besvärande. När Ivar Kreuger köpte aktiemajoriteten från Bonniers, 
avlägsnades familjens inflytande. Vid Kreugerkraschen �9�� överläts aktierna till fadern Ernst 
Kreuger och systern Britta Kreuger. Torsten Kreuger representerade dem båda. Avsikten var 
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att Stiftelsen Permanens skulle förvalta holdingbolagets aktier men konkursförvaltaren god-
kände inte förslaget. Chefredaktören Helmer Key, riksdagsmannen och den politiska redak-
tören Otto Järte samt vice-VD:n och ekonomichefen Harry Grönfors lyckades då få ihop 
tillräckligt mycket pengar för att köpa aktierna. Kreugerintresset var därmed avvecklat. AB 
Svenska Dagbladets Stiftelse grundades och aktierna ägdes av den dåvarande ledningen.24 

Ernst Trygger, en känd högerpolitiker och f d statsminister, blev en majoritetsägare �9�� 
när han köpte en stor aktiepost. Chefredaktören Key ersattes av sonen Carl Trygger och sam-
tidigt såldes Keys och Järtes aktiepost till Ernst Trygger. Året därpå försökte Torsten Kreuger 
få tillbaka sina aktier men den följande rättegången gav inte något önskat resultat. SvD låg 
på topp rent tekniskt under tjugotalet, då tidningen hade två bilagor, en på lördagar och en på 
söndagar. Enligt Anderson var redaktionen underbemannad under hela tjugo- och trettiotalet, 
vilket betydde att en rationell arbetsfördelning var svår att göra.25 Specialiseringen var därför 
inte långtdriven.

Stockholms-Tidningen hamnade i kreugersfären �9�0 när Torsten Kreuger köpte tidningen, 
men när köpet utannonserades, stod direktören Erik Åkerlund som ägare utåt. Tidningen 
fick även en ny chefredaktör, Ewald Stomberg. Samtidigt blev Torsten Kreugers grepp om 
Aftonbladet starkare, vilket betydde att fyra av huvudstadens elva dagstidningar stod under 
hans inflytande. Hans ekonomiska huvudintressen var emellertid på andra håll och han såg 
tidningarna främst som affärsprodukter. När den stockholmska tidningsmarknaden sane-
rades, gjordes en överenskommelse mellan Torsten Kreuger och Dagens Nyheters representant. 
Priset för lösnumren fastställdes, Stockholms Dagblad slogs ihop med StT och nedläggn-
ingen ersattes ekonomiskt av både DN och SvD. I samband med kreugerkraschen flyttade 
Aftonbladet till StT:s lokaler och införlivades i dess organisation. Torsten Kreuger överlät båda 
tidningarna till Åkerlund som tog kontakt med Bonnier men affären blev inte av.26 

Chefredaktören Stomberg avgick �9�� och ersattes av Börje Brilioth. Året därpå kom Tors-
ten Kreuger tillbaka och tog över direktörsposten efter Åkerlund. Både Aftonbladet och Stock-
holms-Tidningen köptes av LO �95� och StT lades ner �9��. Enligt Sundell var StT:s upplaga 
ca ��7 000 exemplar under �9��, låg på samma nivå under de två följande åren och gick upp 
något �9�5. Under perioden mellan �9�� och �9�9 var upplagan ca ��� 000 – ��� 000 exemplar.27 
Intäkterna kom främst från annonsintäkter.

Dagens Nyheter lades om i början av �900-talet. Tidningen fick ett mindre format, fler sidor 
och avdelningar. Annonserna togs ifrån första sidan och omslaget visade istället de viktigaste 
nyheterna. Rubrikerna blev större och nyheterna mer sensationsinriktade. DN var ledande på den 
viktiga annonsmarknaden redan på �9�0-talet. Tidningens utveckling var mycket imponerande 
och både antalet anställda och inkomsterna fyrdubblades. Vinsterna höll sig också på en hög 
nivå. Bonnier-familjen blev Dagens Nyheters majoritetsägare i början av �9�0-talet. Tidningsut-
givareföreningens statistik visar att DN:s upplaga ökade kraftigt under �9�0-talet. År �9�5 var 
upplagan ca �00 000 ex, något mindre än hos Stockholms-Tidningen.28 

Enligt Torbacke speglades DN:s mellankrigsperiod politiskt av allmän passivitet och olust 
inför rådande förhållanden. Kvar fanns ibland bara överlägsna observationer och fördömande 
kommentarer. Det envetna motståndet mot den nya ekonomiska politiken låg i samma linje. 
De egna bidragen till den politiska debatten var ganska få. Man varnade förvisso mot tysk 
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expansionism och försvagande av människors rättigheter men den återhållsamma, inaktiva 
attityden var dominerande. Mot mitten av �9�0-talet blev hållningen delvis annorlunda.29 Den 
klara antinazismen var det främsta skälet.

5 Metodologi, material och avgränsningar

För att avgränsa materialet och för att komma åt problematiken mellan centrum och periferi 
kommer arbetet att fokusera på fyra stockholmsbaserade tidningar. Stockholms-Tidningen och 
Dagens Nyheter nådde största antalet läsare, båda tidningarna var liberala och konkurrerade 
med varandra. Svenska Dagbladet är intressant för att tidningen hade en hel del läsare bland 
högre samhällsklasser. Aftonbladet är en annan intressant tidning. Den har emellertid inte 
tagits med för att jag inte ville inkludera två tidningar som hörde till kreugersfären. Till skill-
nad från de andra utvalda tidningarna gavs Aftonbladet dessutom ut på eftermiddagar. 

Jag har istället tagit med en dagstidning som tydligt vände sig till en arbetarklasspublik, 
nämligen Social-Demokraten. Det gjordes för att kunna se vilka skillnader eller likheter som 
finns i nyhetstexterna. Om tidningarnas partipolitiska tillhörighet eller föreställningar av pub-
liken påverkade nyhetsvärderingen, borde Social-Demokraten rimligtvis skriva om delvis andra 
saker än högerns Svenska Dagbladet. När Zäta Höglund återvände till socialdemokratin, tog 
han över stockholmsfalangen. Detta i sin tur betyder att tidningen vid den undersökta peri-
oden hörde till partiets opposition. Detta torde inte vara något större problem eftersom min 
avsikt inte är att studera några specifika partipolitiska åsikter. Målet är i stället att titta på mer 
generella, underliggande strukturer som avslöjas t ex genom redaktionens sätt att göra nyhets-
värderingar och välja källor. 

De undersökta årtalen är �9�5 och �9�8. Slutet av trettiotalet är intressant av flera olika skäl. 
År �9�� kan betraktas som en vändpunkt. Krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och 
bondeförbundet lyckades stabilisera landet. Enligt Johansson lyckades man övertyga folket 
om att den socialdemokratiska regeringen försökte göra sitt bästa för att lösa den ekonomiska 
krisen. Som resultat stärktes regeringsmakten och de extremistiska strömningarna försvaga-
des. De nazistiska partierna fick endast få röster i valen och även kommunisterna började se 
över den extrema vänsterstrategin. Enligt Thurén bidrog den historiska kompromissen mellan 
gammalt och nytt, mellan högern och vänstern till framväxten av en ny nationalkänsla. Kun-
gen accepterade demokratin och kom så småningom att framstå som landets enande symbol. 
Socialdemokratin stärkte samtidigt sitt förtroendekapital och inledde sitt långvariga maktin-
nehav. Socialdemokraterna satsade på sitt folkhemsbygge och identifierade sig med det mod-
erna projektet och den sociala ingenjörskonsten.30 

Det finns emellertid forskare som anser att röstsiffrorna inte nödvändigtvis ger en rättvis 
och korrekt bild av de nazistiska grupperingarnas inflytande. Personers sociala status och sam-
hällsposition kan ha haft en större betydelse än röstsiffrorna i sig.31 Johansson påpekar dock att 
den fascistiska utmaningen påskyndade arbetarrörelsens integration i det svenska samhället. 
Per Albin Hansson sökte skapa ett brett ideologiskt spektrum som inte lämnade utrymme för 
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nazisterna. Statsministern ansåg att en verklig folkgemenskap endast kunde bygga på lika rät-
tigheter, möjligheter och förpliktelser. Trettiotalet var ett mycket expansivt årtionde och det 
skedde många positiva förändringar i Sverige. Hadenius anser att det blev lugnare, säkrare och 
tryggare att bo i Sverige, medan situationen ute i Europa var annorlunda.32

Min undersökning börjar alltså från �9�5 för att ge regeringen ett par år för att söka stabi-
lisera situationen. Året �9�5 är intressant även för andra skäl. Steriliseringslagen trädde i kraft, 
den nya abortlagen debatterades och “tattarplågan” och krisen i befolkningsfrågan lyftes upp 
på nytt. Samhället gick genom stora ekonomiska och sociala förändringar, något som syntes 
allra tydligast i den nordligaste delen av landet. Arbetarrörelsens genombrott i Tornedalen 
hade mer djupgående konsekvenser än i andra delar av landet. Enligt Lennart Lundmark hade 
högern traditionellt haft en stark position på grund av laestadianismen.33 När fackföreningar-
na och arbetarrörelsen kraftigt ryckte fram och tog över makten i vissa kommuner, utmanades 
det konservativa, laestadianska arvet. 

Det andra undersökta året är �9�8. Tysklands expansion och de medföljande omvälvningarna 
i Centraleuropa fick många människor, i synnerhet många judar, att fly från sina hemländer. 
Inbördeskriget i Spanien pågick fortfarande och dess svallvågor nådde även Sverige. Nord-
ströms radioreportage om det lortiga Sverige och den rådande sociala misären väckte också stor 
uppmärksamhet. År �9�9 har utelämnats för att ett krig är ett undantagstillstånd och medför 
problem med bl a tryckfriheten. Avsikten är inte att göra en längre diakronisk undersökning utan 
att fokusera på två år som ligger nära vändpunkten i den svenska historien.

Kvantitativ kartläggning
För att kunna skapa ett kodschema behövdes en uppfattning om vilka teman som kunde vara 
aktuella och hur omfattande rapporteringen var. Därför gjordes först en liten pilotstudie som 
omfattade en tidning och en årgång, nämligen Dagens Nyheters årgång �9�5. Mina tidigare 
arbeten hade gett mig en viss förförståelse för annorlundahetens anatomi, så jag antog att 
man skulle skriva relativt mycket om t ex brott och litet om t ex etniska minoriteter, något 
som pilotstudien bekräftade. Studien avslöjade emellertid en del oväntade händelser som bl a 
diskussionen om finska språkets ställning i tornedalska skolor, lappskolornas öde och uppstån-
delsen kring Korpelarörelsen, en religiös sekt som var totalt okänd för mig. 

Kodschemat bygger på pilotstudien och analysenheten är en kommunikativ händelse, 
d v s varje enskild artikel. Kodschemat innehåller två delar som undersöker dels texternas 
innehåll och ämnesområden, dels de aktörer som framträder i texterna. Det första kodsche-
mat innehåller variablerna: tidning, år, månad, dag, ämne i första hand (primärt) och ämne i 
andra hand (sekundärt), texttyper och textens längd. Ämnesvariabeln är i sin tur uppdelad i 
kategorier ”icke-svenskhet”, ”brott”, ”religion”, ”politiska extremister”, ”sociala problem” och 
”annat” 34. Den sista variabeln i detta schema är förekomsten av bilder. Aktörsschemat inklu-
derar variabler för röst, huvudaktör (vem som står i fokus), roll (vilken egenskap som aktören 
uppträder i), kön, social och etnisk bakgrund samt religiös och politisk tillhörighet. Maximalt 
fem aktörer kodas.

Den ursprungliga ambitionen var att inkludera alla texter som behandlade något av de 
nämnda ämnena. Det visade sig inte fungera med de politiska extremisterna. Jag ville inte 
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hamna i partipolitiska diskussioner och maktkamp utan valde istället att endast ta med de fall 
där polisen var inblandad, d v s när ordning hade störts eller något olagligt hade gjorts. Denna 
avgränsning är förstås mycket problematisk. Det är trots allt ganska vanligt att måla sina poli-
tiska motståndare som nidingar och problemmakare, exempelvis Social-Demokraten klagar 
ofta över kilbommare, sillénare och syndikalister. Svenska Dagbladet i sin tur ogillar skarpt alla 
fackföreningar och ombudsmän. Materialet var redan för stort, så det gick inte att ta med den 
här typen av motståndare.

Den ursprungliga urvalsperioden omfattade årgångarna �9�5 och �9�8. För att kvantifiera 
materialet valde jag ut en kortare tidsperiod, något som visade sig vara en komplicerad pro-
cess. Om jag utgick från en veckas nedslag, fanns det en risk att helt missa nyheter om vissa 
samhällsgrupper. Om jag däremot använde en längre tidsperiod, riskerade vissa andra ämnen 
att driva upp det totala antalet artiklar. Att utgå från hela månader och välja en månad per 
varje årstid var en kompromiss som fungerade både bra och dåligt. Detta urval gav å ena 
sidan en bra täckning över materialet men å andra sidan blev materialet ohyggligt stort. Det 
fanns dessutom en rad medieföljetonger – några av dem med etniska drag – som fick ett stort 
utrymme under vissa begränsade tidpunkter, vilket skapade ytterligare ett urvalsproblem.35 
Om jag råkade välja ut de månader, då sådana följetonger pågick, skulle det driva upp antalet 
nyheter med etniska förtecken. Sådana texter var i vanliga fall mycket få, så det hade kunnat 
ge en missvisande bild. 

Månaderna är utvalda efter pilotstudien och urvalet är strategiskt. Det kvantitativa urvalet 
omfattar en vinter-, vår-, sommar- och höstmånad. Jag valde att börja med årets första månad, 
januari. Mars verkade vara den lämpligaste vårmånaden för att uppståndelsen kring Korpela-
rörelsen pågick under mars-april �9�5 och maj skulle vara för nära sommaren. Genom att välja 
ut mars inkluderades början av korpelaföljetongen. Enligt pilotstudien var sommarmånad-
erna relativt händelselösa – förutom ett fall med ett par finländare som vid månadsskiftet 
juli-augusti var på härjartåg i Stockholm. Eftersom det inte skulle vara bra att ha med för 
många medieföljetonger med etniska förtecken, bestämde jag mig för juni. Flyktingdebatten, 
ett tema som man i övrigt skriver mycket lite om, kommer i gång under senhösten �9�8. Därför 
valdes oktober som en höstmånad. Urvalet har många brister. Det bygger på pilotstudien som 
endast omfattar året �9�5 och en tidning. Tyngdpunkten faller dessutom på det första halvåret. 
Det var dock svårt att göra något optimalt urval. 

Kvalitativ textanalys
För de kvalitativa textanalyserna har jag bläddrat igenom båda årgångarna. Den kvantita-
tiva undersökningens syfte är att visa generella tendenser i nyhetsrapporteringen, medan den 
kvalitativa delen lyfter fram några av de mest iögonfallande följetongerna. På grund av med-
ielogiken är det inte alltid de vanligaste händelserna och samtalsämnena som får den största 
uppmärksamheten. Varken redaktionen eller läsaren noterar t ex hur många korta brottsnoti-
ser det finns i dagens tidning. Däremot lägger man märke till alla nyheter om korpelarörelsen. 
Genom att göra en större kvantitativ och en mindre kvalitativ undersökning kan man synlig-
göra redaktionernas sätt att värdera och lyfta fram olika händelser. 

Som metod används en rad lingvistiska och narrativa verktyg. Eftersom min fokus ligger på 
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medieföljetonger, används de berättartekniska begreppen främst för att beskriva följetongens 
händelseförlopp och övergripande narrativ, inte de enskilda texternas. En enskild nyhetstext 
är en ögonblicksbild som ofta innehåller ganska knapphändig information. Läsaren förväntas 
dels redan känna till vissa fakta, dels följa händelseförloppet från dag till dag. Det betyder 
att läsaren själv får rekonstruera det egentliga händelseförloppet (fabeln) utifrån tidningens 
framställning av händelsen (sujetten). 

När man läser gamla nyhetstexter, kan en del förkunskaper ha gått förlorade. För att göra 
det lättare för den nutida läsaren att förstå vad tidningarna skriver om, kommer jag att vid behov 
ge något utförligare bakgrundsinformation och hänvisa till existerande historieforskning. Det 
är naturligtvis inte möjligt att ta med all relevant forskning. Eftersom materialet är mycket 
omfattande och ämneskategorierna vittskilda, är det inte heller möjligt att ge bakgrundsin-
formation för varje exempel eller ämneskategori. Den situationella, historiska bakgrunden är 
avsedd att endast fungera som ett deskriptivt hjälpmedel. 

Aktörerna och deras egenskaper är viktiga även i de kvalitativa analyserna. Aktantmodellen 
används för att undersöka vilka roller som uppstår i följetongerna. Jag föredrar dock att använda 
ordet ”aktör” och inte det mer otympliga ”aktant”. Enligt modellen har ett subjekt ett projekt, en 
önskan eller längtan efter något och detta något kallas objekt. Objektet överförs till något annat, 
d v s något levereras från en avsändare till en mottagare. Projektets förverkligande stöter dock på 
problem och under resans gång möter subjektet såväl motståndare som medhjälpare. Denna resa 
kan framställas med hjälp av en modell med tre axlar och sex roller (aktanter).36 

Figur �.
 avsändare – objekt  – mottagare kommunikationsaxeln
 
 projektaxeln

 medhjälpare – subjekt  – motståndare konfliktaxeln
 
Aktörerna är roller som spelas av olika personer och samma person kan framträda i olika 

roller i en och samma berättelse. Aktantmodellen har emellertid vissa svagheter och den går 
inte alltid att tillämpa rakt av. Det är till exempel svårt att placera offren och det är inte alltid 
helt klart vilket som är subjektet – de som stör eller de som återställer ordningen. Mediedis-
kursen är dessutom inte alltid enhetlig. Händelsen kan tolkas och framställas på olika sätt. 
Därför måste de utvalda exemplen spegla den variation som hittas i materialet.

Lingvistiska verktyg kommer att användas för att analysera de enskilda texternas motiv, d v s 
hur den konkreta manifesta framställningen av personer, miljö, händelser och så vidare, ser ut. 
Motivet i sin tur avslöjar vad som är textens tema, dess underliggande budskap.37 Huvudfokus 
kommer att ligga i språkets representativa funktioner, framför allt i ordval. Ordförrådet har sin 
egen struktur. Det gör distinktioner mellan olika kategorier och sorterar på så sätt våra erfaren-
heter. Det betyder att ett ords betydelse beror på dess förhållande till andra ord. Fowler använder 
Saussures term ”värde” för att illustrera detta förhållande.38 För att veta vad någonting är, måste 
man veta vad den inte är. En man är en man för att han inte är en kvinna.
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Richard Dyer hänvisar till Lippmans idé om stereotyper och säger att stereotyperna använ-
ds som en genväg och som ett sätt att skapa ordning och uttrycka våra värderingar och över-
tygelser. En stereotyp kan ses som ett schema som hjälper oss att strukturera våra kunskaper, 
erfarenheter och förväntningar. När en individ blivit kategoriserad, styr denna kategorisering 
våra förväntningar om vad som ska hända. Stereotyperna är internaliserade och därför under-
medvetna. Enligt Dyer är stereotyperna en underkategori till sociala typer men skillnaden 
mellan dem är bara en gradskillnad.39 En social typ representerar vanligtvis karaktärer som är 
inkluderade, medan en stereotyp betecknar en person som inte hör till ”Oss”. Typerna kan där-
för användas på ett mer flexibelt sätt än stereotyperna. Stereotypens viktigaste uppgift är att 
upprätthålla klara och tydliga skillnader. Ett ord, en definition kristalliserar och normaliserar 
den valda verklighetsbeskrivningen. Det handlar om hierarki och olika värden. 

Den andra representativa funktionen, transitiviteten, kommer emellertid att få mindre 
utrymme. Detsamma gäller den interpersonella funktionen som handlar om sociala relationer 
och roller. Modalitet uttrycker talarens attityd och kan delas i fyra typer: sanning, plikt, tillå-
telse och önskvärdhet (desirability). Modaliteter kan uttryckas med hjälp av ett verb, ett adjek-
tiv eller adverb.40 Trettiotalstexterna använder som regel sanningsmodalitet och aktiva satser 
med tydliga agenter. I den mån det dyker upp viktiga syntaktiska förändringar eller avvikande 
modaliteter som avslöjar hur talaren värderar olika saker, kommer de att lyftas fram. Texterna 
kommer att tolkas utifrån den teoretiska ramen som bl a tar upp betydelsen av nationalismen, 
rasbiologin, den pastorala makten, statsförnuftet och biopolitiken. Det är viktigt att ta hänsyn 
till såväl diskursiva som icke-diskursiva faktorer. 

För att på något sätt försöka sammanfatta den kvantitativa och kvalitativa undersökningens 
resultat, kommer medieforskare Patrik Åkers fyrfältsmodell att användas. I min undersökning 
består samtalsgemenskapen av de texter som producerats i de undersökta dagstidningarna. 
Det diskursiva fältet omfattar de diskussioner som under två års tid fördes om olika typer av 
avvikande samhällsgrupper och sociala problem. Åker har anpassat Robert Wuthnows modell 
för sin egen undersökning om bilden av hemmet och påpekar att Wuthnows modell förutsät-
ter ett visst glapp mellan texter och samhälle. Åker använder nyckelbegreppen privat/offentligt 
och problem/lösning som kan relateras till samtalets gränser. Frågan är vilken typ av figurativa 
handlingar som erbjuds för att lösa de presenterade problemen, hur den sociala horisontens 
verklighetsbeskrivningar ser ut samt vilka motsatspar som uppstår. Åkers andra begreppspar 
privat/offentligt är en tillämpning av begreppen livsvärld och system och visar hur hemmet 
uppfattas dels som ett privat hem, dels som en viktig del av samhället.41  

Jag har modifierat Åkers modell för att anpassa den till mitt eget material och har därför 
ändrat begreppsparet privat/offentligt till det foucauldianska paret pastorat/stat.
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Modell 1.

Pastorat Stat

Problem

Lösning

Begreppet ”pastorat” står för den individualiserande makten och begreppet ”stat” syftar 
på centralmakten, d v s själva systemet, staten och dess geografiska, politiska och adminis-
trativa gränser. När staten väl är existerar, kan den ses som ett objektivt faktum, oavsett hur 
den ursprungligen är konstituerad. Det som uppfattas som problem kan antingen bero på 
individernas dåliga karaktär och felaktiga beteende eller på ett fel i själva systemet. Prob-
lemdefinitionen hänger ihop med lösningarna. Om man anser att problemet förorsakas av 
störande individer, bör även lösningen rikta sig på individerna. Problem kan då lösas genom 
att den gode herden griper in, styr, ledsagar och försöker påverka individerna och ändra deras 
beteende. Individen manas att lägga livet till rätta för sitt eget och för kollektivets bästa. I 
sådana fall är det inget fel på systemet. Problemet löses i stället med hjälp av de resurser och 
maktmedel som står för de berörda myndigheternas och instansernas befogande. I vissa fall 
räcker det kanske inte, utan systemet i sig kan behöva korrigeras och förbättras. I sådana fall 
behövs det ny lagstiftning, sociala reformer och liknande. Det handlar kort sagt om vad som 
ska lösas och vems ansvar det är att lösa problemet.
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Detta kapitel inleds med en allmän diskussion om meningsskapande och makt. Därefter presenteras 
Foucaults idéer om den gode herden, den pastorala makten, statsförnuftet och biopolitiken. Detta vävs 
samman med drömmar om välfärd och rasistiska och nationalistiska tankegångar som var allmänt 
accepterade under mellankrigstiden. Sedan diskuteras mer ingående ordningens, lagens och myternas 
betydelse för nyhetsförmedlingen. Kapitlet avslutas med en diskussion om eventuell biopolitisk rasism.

1 Meningsskapande, makt och en  
rationaliserad uppfattning om världen

Utgångspunkten är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv enligt vilket verkligheten och kun-
skaperna är socialt konstituerade. Socialkonstruktivismen har blivit hårt kritiserat bland annat 
av historikern Eric Hobsbawm som anser att allt inte kan vara en konstruktion. Vi kan inte 
hitta på fakta. Antingen är Elvis död eller så är han inte det. Det finns således saker som måste 
betraktas som objektiva fakta och som vid behov kan bevisas med hjälp av pålitliga källor – i 
den mån sådana källor är tillgängliga. Kunskapssociologen Karl Mannheim påpekar att det 
visst finns objektiva fakta men att en del av vår verklighet ändå består av sociala konstruktio-
ner.42 Sakförhållandenas natur är problematisk för att fakta alltid existerar i en intellektuell 
och social kontext. 

Även Hobsbawm talar om myter och mytskapandets betydelse för identitetspolitiken och 
poängterar att det alltid finns lämpliga historiska fakta att bygga en önskvärd verklighets-
beskrivning på. Historia kan därför missbrukas ideologiskt och användas som byggmaterial 
bl a för nationalistiska eller etniska ideologier. Till exempel Hall och Zander skriver om svensk 
historieskrivning, ideologiskt historiebruk och hur man försökt uppfostra folk till ett natio-
nellt medvetande.43 Även inom nyhetsförmedlingen inbyggs fakta i referensramar som bygger 
på grundläggande antaganden om samhället som presenteras ur vissa synvinklar.

Medieforskaren Robert Wuthnow talar om en diskursiv gemenskap som innehåller ett sym-
bolisk rum, ett diskursivt fält, avgränsat av motsatspar som ger struktur åt samhälleliga samtal. 
Det diskursiva fältet sätter gränser för vad som kan diskuteras, vilka problem som kan artikul-
eras och vilka kategorier som är lämpliga att användas. Det kan mycket väl uppstå konflikter 
mellan olika sociala grupper, något som kan påverka det sätt på vilken ideologiska påståenden 
formas. Den sociala horisonten omfattar delar av den verkliga, upplevda sociala kontexten där 
olika tankesystem produceras, väljs ut och institutionaliseras. Meningsskapandet socialiserar 
händelser för en grupp eller en kultur. Den sociala horisonten både konstituerar och är kon-
stituerad av samhällets sociala struktur. Det betyder att texternas verklighetsbeskrivningar 
bara delvis sammanfaller med den verklighet där textproduktionen äger rum. De figurativa 
handlingarna erbjuder lösningar på de problem som definieras av den sociala horisonten och 
ger mallar för accepterade beteenden, tankemodeller och aktörer.44 
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Som exempel på identitetsskapande, tolkning av fakta och konkreta handlingars betydelse 
kan nämnas det sätt som gränsdragningar har påverkat finnarnas öden. Historikern Lars Ele-
nius skriver i sin avhandling om de svenska myndigheternas sätt att resonera kring den finsk-
talande befolkningen. Före �809 var det helt oproblematiskt att tala om finnar men nu bodde 
finnarna i det finska storfurstendömet och svenskarna blev tvungna att hitta på en ny beteck-
ning för sin finska befolkning. Först talade man om finnbygden och senare om Tornedalen 
och tornedalingen.45 Den svenska finsktalande befolkningen fick därmed en helt ny identitet.

Forskarna Miettinen och Nevalainen visar i sin tur hur de sovjetiska och de finska myn-
digheternas sätt att definiera ”finnar” på ett mycket konkret sätt påverkade den finsktalande 
befolkningens liv. Efter självständighetsdeklarationen �9�7 blev det finska storfurstendömets 
pass ett finländskt pass vilket möjliggjorde en återvandring av blivande finländare, d v s finska 
medborgare. Ingermanlänningarna och de andra finsktalande ryska medborgarna blev kvar 
i Sovjetryssland och betraktades i fortsättningen som finnar – av de sovjetiska men inte av 
de finländska myndigheterna.46 Beteckningen ”finne” kunde dessutom äventyra en individs 
överlevnad. Att vara en finne (rysk eller finländsk finne) i Sovjetryssland kunde vara skäl nog 
att bli skickad till gulag. Alla finnar kunde ju misstänkas jobba för ”fascisterna”, d v s för den 
finländska staten. Etniciteten fick därmed en politisk innebörd och många finnar blev fäng-
slade eller avrättade för att de var fel, inte för att de nödvändigtvis gjort något fel. När det så 
småningom blev möjligt att flytta från Ingermanland till Finland, blev de invandrande ryska 
finnarna över en natt ingermanlänningar och fick plötsligt en ny identitet. I finländarnas ögon 
var de inte riktiga finnar.

Kunskapssociologerna anser att det finns en länk mellan intressegrupper och de idéer 
och tankemönster som de stödjer. Individuella övertygelser påverkas av såväl samhället som 
olika intressegrupper och subkulturer. Ingermanlänningarna exempelvis visste inte att de 
var ingermanlänningar innan de flyttade till Finland. Om begreppsapparaten är densamma 
för hela gruppen, finns det en risk att underliggande presuppositioner aldrig blir manifesta. 
Enligt McCarthy återverkar diskursiva strukturer (Foucault) eller komplexa nätverk av ide-
ologiska statsapparater (Althusser) på samhällsgrupper, klasser och hela samhällen.47 Delta-
gande i politiska processer kan å andra sidan få tillstånd ny kunskap. Den sociala verkligheten 
är således inte ett socialt faktum i sig utan den måste produceras och kommuniceras. Dess 
mening skapas både inom och genom kommunikationssystemet. Kulturens verklighetsuppfatt-
ning må vara en kristallisering av dess kollektiva erfarenhet, men det gemensamma kan ändå 
upplevas på olika sätt av olika samhällsskikten. Men om kunskap konstituerar den sociala 
ordningen, vems kunskap värderas högst? Vem får sin röst hörd? Och framför allt, vems 
kunskap räknas som kunskap? 

Ideologier och tankesystem uppstår i en historisk, social kontext. Tankesystemen ger 
människorna kategorier, mallar och begrepp som hjälper dem att förstå världen. Det betyder 
emellertid inte att de tillhörande övertygelserna måste vara särskilt rationellt grundade. Den 
rationaliserade sfären omges alltid av en irrationell matris. Enligt Mannheim är det sociala 
livet ett bra exempel på detta. Det är den sociala konkurrensens och klasskampens irrationella 
krafter som avgör individens plats och funktion i samhället. Dominans på både nationell och 
internationell plan uppnås genom sådana kraftmätningar. Dessa irrationella krafter skapar 
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den oorganiserade, irrationella sociala matrisen där politik, ordningsskapande, styrning och 
kontroll av folks beteende blir nödvändiga.48 Mannheim talar inte om etnicitet utan om klass, 
men samma irrationella krafter medverkar även i skapandet av olika etniska kategorier och 
hierarkier. Det som dock är kännetecknande för den moderna kulturen är att den kraftigt vill 
minska den irrationella matrisens omfång och inkludera så mycket som möjligt i den ratio-
naliserade sfären. 

Makt är ytterligare ett begrepp som har kopplingar till såväl diskursiva som icke-diskur-
siva faktorer. Makt kan inte enbart ses som överhetens privilegium. Den är istället en effekt 
av den strategiska positionen som överheten besitter. Makt är ett produktivt nätverk och den 
existerar när den utövas. För det första har vi det som Foucault kallar för maktens kapacitet. 
Man har makt över saker och denna makt kan utövas med hjälp av externa medel (t ex med 
statens våldsmonopol). Makten skapar samtidigt en relation mellan aktörerna, d v s någon har 
makt över någon annan. När vi talar om lagens, institutionernas eller ideologiernas makt, talar 
vi samtidigt om maktstrukturer och maktens mekanismer. För det tredje har vi ett kommuni-
kationssystem som förmedlar information med hjälp av ett språk, ett teckensystem och andra 
symboliska medier. Kommunikationsförhållanden måste skiljas från maktförhållanden.49 
Produktionen och cirkulationen av betydelser kan ha en viss påverkan på maktens sfär, men 
maktrelationerna har en särskild karaktär helt oavsett om de går genom ett kommunikations-
system eller inte. 

När makt utövas på en konkret plan (fråga om maktens kapacitet), krävs det ofta olika former 
av informationsutbyte och samarbete. Informationsutbyte och kommunikation hänger samman 
med de tekniker och processer som skapar och upprätthåller ordning och lydnad. Kommunika-
tionsförhållandena förändrar informationsfältet mellan olika parter och frambringar på så sätt 
maktens yttringar och påföljder. Makt utövas genom produktion och utbyte av tecken. Skolan 
och utbildningssystemet med dess organisering av tid och rum, personal, betygssystem, disciplin 
och bestraffningar är ett bra exempel. Maktutövningen har att göra såväl med självdisciplin och 
samvetsstyrning som med styrning och disciplinering av andra. Makt existerar endast när den 
utövas. Ett maktförhållande kräver dels att den Andre, den som domineras, erkänns som ett 
handlande subjekt, dels att subjektet har en rad olika möjligheter att välja emellan.  Makt handlar 
inte bara om konfrontation mellan motstridiga parter utan även om parters ömsesidiga förplik-
telse i styrning. Styrningen innefattar både politiska strukturer, styrning av staten och styrning 
av individernas och gruppernas beteende. Staten är en viktig faktor i all maktutövning eftersom 
staten har kontroll över olika former av maktmedel.50 Maktrelationerna är inbyggda i hela sociala 
nätverket. Detta utesluter inte användning av våld.

Ordning omfattar tre fundamentala aspekter: moral, hierarki och tillvägagångssätt eller 
förfaringssätt (conception of procedure). Ordning konnoterar handling, att hålla eller skapa ord-
ning, d v s att reglera, disciplinera och kontrollera. Ordning förutsätter ett förhållande mellan 
aktörer. Någon håller ordning och någon måste hållas i ordning. Att bestämma att någonting 
är out of order, bortom all kontroll och redlighet, är att bestämma vad som är gott eller ont, 
bra eller dåligt, normalt eller onormalt, hälsosamt eller ohälsosamt. Ordning är således inte 
ett neutralt begrepp. Saker och ting förväntas dessutom att hända eller tas hand om på ett 
bestämt, förutsägbart sätt. När detta inte sker och det korrekta förfaringssättet eller händelse-
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förloppet uteblir, uppstår en känsla av oordning. Social klass, status, ras, kön och andra former 
av rangordning samt distinktioner som t ex kvalitet och excellens hör ihop med en föreställn-
ing av hierarki.51 Ordning hör följaktligen ihop med social kontroll och makt.

Jag använder Wuthnows definition av ideologi, enligt vilken ideologi är ett identifierbart 
diskursivt mönster som formas i förhållande till den sociala kontexten.52 Förhållandet mellan 
ideologin och samhället är mycket komplext och även om de ofta verkar gå hand i hand, är 
det svårt att avgöra hur denna relation egentligen uppstått. Detta förhållande karaktäriseras 
av hög eller låg nivå av artikulation. Om jag förstår Wuthnow rätt, skulle man kunna betrakta 
ordning som ett ideologiskt begrepp. Det finns en koppling mellan problemdefinieringar, lös-
ningar och syn på ordning med dess aspekter av moral, hierarki och uppfattningar om lämp-
liga procedurala drag. 

Staten spelar här en viktig roll. Staten fungerar som en kontext där olika former av ideologisk 
produktion legitimeras och institutionaliseras, men samtidigt besitter staten mängder av icke-
diskursiva maktmedel (maktens kapacitet). När vi läser om en sinnesrubbad religionsgrubblare 
som tvångsvårdas på ett sinnessjukhus, sätter nyheten förvisso gränser mellan normalitet och 
onormalitet, men någonstans finns det en riktig människa som blivit inspärrad mot sin vilja. 
Medierna kan mycket väl bidra till maktutövningens legitimering och rättfärdigande. Frågan är 
hur man uppfattar förhållandet mellan herden och fåret. Har herden rätt att frälsa ett enskilt får 
mot dess egen vilja? Eller har herden rätt att offra denne för att rädda resten av flocken?

2 Att skapa ordning – staten med  
sin lag, sitt ord, flocken troget leder

Enligt Mannheim fungerar sentimentala gemenskapskänslor endast inom ett mycket begrän-
sat geografiskt område. En rationaliserad uppfattning om historien kan däremot förena över 
stora avstånd, tjäna som ett socialt kitt mellan människor och förse dem med en social och 
kulturell kontinuitet. När generationerna uppfostras på ett likartat sätt, är de känslomässiga 
banden reglerade av denna typ av världsåskådning och endast en reflektion av den redan exis-
terande situationen.53 Nationalismen och rasismen, två av förra sekelskiftets kanske viktigaste 
tankesystem, kan i detta sammanhang ses som mannheimska teoretiska världsåskådningar. 
Dessa tankesystem kompletterar varandra. Man får inte heller glömma kommunikations-
revolutionens betydelse. Statens möjligheter till byråkratisk kontroll av sitt territorium och 
befolkning förbättrades och institutionerna som skolan, kyrkan och massmedierna, kan på sitt 
sätt bidra till skapandet av den kulturella och sociala kontinuiteten. T ex Anne-Li Lindgren 
har undersökt hur skolradion användes för att ge barnen medborgarkunskap, lära ut önskvärda 
värderingar och uppfostra dem till nyttiga medborgare.54 

Den gemensamma nämnaren mellan staten och nationen är territoriet, men det nationella 
territoriet kan ses som en moralisk enhet, medan det statliga är en rättslig och legalistisk enhet. 
Skillnaden däremellan är inte kristallklar. Ordet ”nation” kan mycket väl användas på ett sätt 
som denoterar ”stat”. På samma sätt kan det svårt att göra en skillnad mellan begreppen ”etnisk 
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gemenskap” och ”nation”, t ex Smiths ethnie är i praktiken synonym med nationen.55 Ett annat 
alternativ är att beskriva nationen som en kombination av ett gemensamt territorium och 
språk. Det innebär att nationen som en gemenskap baseras på en allmänt omfattad kom-
munikationsförmåga inom ett område, ett hemland. Språket är viktigt både för själverkän-
nandet och för upprättandet av en osynlig nationell gräns. Ett nationellt språk har vanligtvis 
dubbla funktioner. Det försvarar och drar gränser utåt samtidigt som det skapar integration 
inåt. Minoriteterna skapar oreda i kategorierna och hotar den föreställda homogeniteten. Det 
finns dessutom en tendens att tala om etniska minoriteter men inte om etniska majoriteter.56  
Etniciteten och den nationella identiteten har blivit det kanske bästa och viktigaste sättet att 
legitimera social ordning och solidaritet. 

Begreppet ”stat” används i min undersökning i betydelsen av en politisk och administrativ 
enhet som kräver fasta geografiska gränser och medborgarskap. Nyhetsmedierna utgår ofta 
oreflekterat från en föreställning om en ennationsstat. Nationen har traditionellt varit en vik-
tig utgångspunkt för nyhetsmedierna. Journalisterna vill exempelvis gärna hitta ett nationellt 
perspektiv till händelser som sker utanför landets gränser. Det kan göras genom att rapportera 
om eventuella saknade svenskar i samband med olyckor och naturkatastrofer eller genom att 
intervjua svenskar som bor eller vistas i sådana områden. Man kan också berätta hur händelsen 
möjligtvis påverkar Sverige. För att synliggöra den här typen av tendenser kommer jag att 
undersöka såväl aktörernas medborgarskap som etniska tillhörighet.

Enligt flera nationalismforskare kan både etnicitet och religion vara nationalismens drivande 
krafter. Båda tankesystemen handlar i mycket om sökande efter identitet, självförståelse, 
gemensamma värderingar och normer och gränsdragning mellan ”vi” och ”dom”. Trots att 
både religionen och nationalismen delar viljan att skapa ordning är de varandras potentiella 
rivaler. De är dessutom inte de enda tillgängliga alternativen. Identiteter kan likväl byggas på 
kön, sexualitet, yrke eller social klass men religionen och etniciteten har vissa fördelar.57 De 
religiösa föreställningarna är redan införlivade i den större, generella kulturella ramen och 
etniciteten kan presentera historien och den nationella kulturen som naturliga och självklara, 
inte som sociala konstruktioner. 

Utifrån denna synvinkel är det foucauldianska sättet att ifrågasätta separationen av reli-
gionen och kulturen synnerligen intressant. Spår av religiösa föreställningar kan hittas även 
i rastänkandet. Foucault har på ett nyskapande sätt länkat samman det kristna pastoratet, 
statens politiska rationalitet och styrningen av staten och individen. Han ser staten som en 
centraliserad makt och pastoratet som en individualiserande makt. För att illustrera sin syn på 
styrning tar Foucault upp två spel, en mellan staten och medborgaren (city-citizen game) och 
en mellan herden och flocken (shephard-flock game).58 Dessa två spel eller tekniker har egent-
ligen ingenting gemensamt men välfärdsstaten är ett tappert försök att förena dem. Foucaults 
presentation om det första spelet, den antika euergetismen, utelämnas här och ersätts med en 
diskussion om medborgarskap och statens utveckling.

Pastoratet – herren tröst i alla kval  
Pastorns, den gode herdens, makt sträcker sig över den traditionella politiska makten. En pas-
tor regerar över en stor mängd individer och inte över ett visst territorium. Herdens uppgift är 
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att ledsaga, styra och ta hand om sin flock. Hans plikt är att försäkra hela flockens överlevnad. 
Han skapar flocken, gemenskapen, genom att föra samman alla enskilda individer. Att rädda 
flocken handlar om mer än bara ren överlevnad. Vi talar om en konstant, individualiserad god-
het. Herden är förpliktad att ta hand om såväl den enskilde individen som hela kollektivet.59 

Eftersom herden har ansvar över hela flockens handlingar, måste han ha djupa, detaljerade 
kunskaper om flocken och de enskilda individerna. Han måste känna deras innersta tankar och 
veta vad de behöver, tänker eller gör för att herdens enda möjlighet att frälsa sig själv är att först 
frälsa hela flocken. Varje enskild individ är därför förpliktad att söka frälsning, inte endast för 
sin egen utan för hela flockens skull. Det innebär att varje individ måste acceptera den andres 
auktoritet över sig själv. Lydnaden blir därmed den absoluta äran och den viktigaste dygden. 
Ödmjukhet och lydnad är grundläggande förutsättningar för alla andra dygder.60 Lydnaden i 
denna mening är ett varaktigt tillstånd. Flocken måste alltid lyda herden. 

Kristendomen adopterade två helleniska instrument, nämligen självrannsakan och sam-
vetsstyrningen. Självrannsakans mål är att blottlägga själens mysterier och i bekännelsen öpp-
na upp inför sig själv och pastorn. Samvetsstyrningen, precis som lydnaden, är ett varaktigt 
tillstånd som inte kan undvikas. De kristna teknikernas – självrannsakans, bekännelsens, sam-
vetsstyrningens och lydnadens – mål är mortifikation, att döda eller förkväva människans syn-
diga natur. Mortifikation är inte döden i vanlig mening utan det handlar om självförnekelse 
och att försaka världen. Det är denna ”död” som slutligen tar människan till paradiset.61

Det kristna pastoratet omfamnade alla Guds barn – åtminstone alla kristna. Pastoratet är 
således inte knutet till statliga, nationella, etniska eller sociala gränser. Men vad händer när 
den pastorala makten knyts till staten och dess geografiska, politiska och administrativa grän-
ser? Utifrån detta perspektiv kan man enligt Dean ana två styrningssätt. Man kan utgå från 
medborgarskapet och de rättigheter, friheter och skyldigheter som ingår i statens politiska och 
legala struktur. Man kan också utgå från människan som kräver välfärd och omsorg både som 
en individ och som en del av ett kollektiv.62 Detta i sin tur förutsätter en känsla av solidaritet. 
Men vad händer när den gode herden inte längre är Herren eller pastorn utan Staten?

Statsförnuftet och den sekulära rationaliteten 
Det finns många teorier om den moderna statens uppkomst. Jag har valt att komplettera Fou-
caults idéer med verk som diskuterar förhållandet mellan staten och kyrkan, staten och folket 
och vetenskapen och politiken. Enligt dessa teorier förändrade sekulariseringen synen på styr-
ningen av staten. Reformationen påskyndade separationen av statens och kyrkans funktioner 
och skapade en grund för en institutionell åtskillnad mellan det spirituella och det världsliga 
området.63 Sekulariseringen skapade en politisk uppfattning om världen. Politiska partier 
anammade snabbt den sekulära rationaliteten och inkorporerade rationella och vetenskapliga 
argument i sina tankesystem. Enligt Mannheim gav sammanslagningen av det vetenskapliga 
tänkandet och politiken en vetenskaplig bismak till politiken samtidigt som vetenskapen fär-
gades av politiken. Man började tänka och tala om samhället och politiken i vetenskapliga 
termer. Det var nyttigt i den meningen att det blev möjligt att få fram ett handfast och konkret 
grepp om verkligheten. Det sociala livets kriser blev föremål för empirisk forskning.64 Men 
denna utveckling hade även en skuggsida som syns t ex på rasbiologins frammarsch. Stats-
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förnuftet, den nya sekulära rationaliteten, bröt med den tidiga kristna styrningen som var 
grundad i Guds uppenbarelse och budord. Staten uppstod nu som ett naturligt objekt med 
sina egna intressen.

Statsförnuftet i Foucaults tankar kan definieras på följande sätt. För det första handlar det 
om en sekulär teknik och styrningssätt som strävar efter att följa rationella regler som inte är 
baserade på Guds ord. Dessa regler kan hänvisa till både tradition och kunskap. För det andra 
måste man ta hänsyn till det som styrs, nämligen staten. Staten ses här som ett naturligt objekt 
trots det sätt som den är konstituerad på. För det tredje ligger det i statens intresse att stärka sig 
själv, öka sin styrka och förbättra sin välfärd. Det innebär att staten måste skydda sig dels mot 
konkurrerande andra stater, dels mot sina egna interna svagheter. För det fjärde bygger detta 
styrningssätt på noggranna, förfinade, konkreta och mätbara kunskaper om statens styrka 
och tillgångar. Även andra, konkurrerande staters kapaciteter måste vara kända. Det innebär 
att det behövs statistik av olika slag.65 Här finns det utrymme för eventuella rationella och 
irrationella krafter. Exakt vad betraktas som en svaghet? Vem ska staten skydda sig mot? Och 
med vilka medel? Det är inte bara fråga om fakta utan också om värderingar och ideologiska 
tankestrukturer.

Sekulariseringen förde fram ett nytt förhållande mellan politiken och historien. Marshall 
talar om en arbetsfördelning i samhället. Specialiseringen ledde samtidigt till en samman-
smältning och en separation av institutioner vilket ökade avståndet mellan folket och de natio-
nella institutionerna. Man blev tvungen att stöpa om det maskineri som gav tillträde till de 
institutioner som de medborgerliga rättigheterna var beroende av.66 Statens sanna natur ses 
nu som en uppsättning egenskaper som kan förbättras eller försämras enligt den politik som 
regeringarna följer. Dessa egenskaper måste ständigt förbättras för att staterna jämt konkurre-
rar med varandra. Människorna är enligt detta synsätt intressanta för staten endast i den mån 
de stärker staten. Men när staten blev tvungen att betrakta befolkningen som en resurs, var 
den också tvungen att börja ta ansvar över administrationen av folkets livsvillkor. För att kunna 
göra det behövdes nya diskursiva normer och nya klassificeringssystem. Statsförnuftet hör 
således ihop med ett speciellt, pastoralt sätt att styra. Foucault kallar detta för biopolitik.67  

Kategorisering är ett nödvändigt instrument för den byråkratiska, pastorala verksamheten. 
Kategoriseringen hänger samman med maktens kommunikativa egenskaper. Vetande, infor-
mationsutbyte, byråkrati och rationalitet är maktresurser som kan användas som medel för 
att dels hålla distans till de undersökta människorna, dels markera myndighetens auktoritet. 
Någon har makt över någon annan. Kategorisering kan ske på flera plan, inom lagstiftning eller 
på ett lokalt, praktiskt plan. En illusion om opartiskhet och objektivitet skapas och individen 
görs hanterbar för den byråkratiska verksamheten. Att bli placerad i en gränsöverskridande och 
avvikande kategori kan innebära att individens rättigheter minskas och att repressiva åtgärder 
vidtas.68 Staten kan genom olika institutioner ta sig rätten att bestämma över individen.

Polisen eller snarare polisväsendet är ett viktigt element i den nya rationaliteten och styr-
ningen. Foucault använder ordet i en avvikande betydelse. Från �500-talet till �700-talet var 
polisen mer än den nuvarande uniformsklädda ordningsmakten. Den sågs både som ett villkor 
för ordning i samhället och som en institution vars uppgift var att upprätthålla ordning. Enligt 
detta synsätt var polisen lika med ett lydigt, väluppfostrat och artigt samhälle. Polisen hade 
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att göra med ett behov av att kontrollera och styra befolkningens beteende och aktiviteter.69  
Polisen i denna betydelse omfattar allt, d v s allt som berör människornas samlevnad inom 
statens territorium, deras förmögenheter, produktion och konsumtion, livsvillkor, sjukdomar, 
olyckor och så vidare. 

Polisväsendets utveckling hänger samman med uppkomsten av den suveräna staten och 
den politiska sfären. Det uppstod en rörelse från en extern, kroppslig bestraffning och regler-
ing till självdisciplin och självreglering. Samtidigt pacificerades staten internt och både våldet 
och beskattningen monopoliserades. Foucault talar om polisvetenskap (Polizeiwissenschaft) 
som i Tyskland utvecklades till en administrativ vetenskap, som översatte statsförnuftet till en 
detaljerad kunskap om och en styrning av flocken och de enskilda individerna. Polisväsendets 
uppgift var att tillsammans med rättsväsendet, armén och skatteverket regera och styra staten. 
Denna form av styrningsteknologi (governmental technology) är karaktäristisk för staten och 
den lyckades integrera individen, den nya nyttiga medborgaren, i staten. Detta styrningssätt 
har som sitt motto: ”omnes et singulatim – av alla och av var och en”. Det är en biopolitisk sam-
manslagning av det pastorala och det polisiära.70 Den här typen av makttekniker kan tjäna 
vilken typ av regimer som helst och de är ofta politiskt osynliga och till synes neutrala. Man får 
inte heller glömma att olika myndigheter hör till journalisternas viktigaste källor. Till exempel 
brottsnyheterna är ofta polisnyheter och rapporteringen utgår från deras perspektiv 71.

Staten får oss trygga känna?
Som vi ser var den moderna staten, som fick sin systematiska utformning i den franska revo-
lutionen, i många avseenden något nytt. Staten fick på ett helt nytt sätt institutionalisera och 
formalisera sina band till befolkningen. Staten sökte genomdriva samma institutionella och 
administrativa anordningar och lagar inom hela sitt territorium men blev samtidigt i allt sti-
gande grad beroende av befolkningens lojalitet och åsikter. Detta gav upphov till problem. För 
det första behövdes ett sätt att förverkliga det nya styret, där varje person var föremål för diver-
se förvaltningsåtgärder och följaktligen var direkt sammankopplad med styrning av staten. 
För det andra aktualiserades frågan om medborgarnas lojalitet mot och identifikation med 
staten. Enligt Hobsbawm hade varken trohet eller identifikation tidigare avkrävts av folket 
eller så hade dessa värden säkrats med hjälp av andra instanser (t ex religionen eller den sociala 
hierarkin).72 När statens intressen blev beroende av den vanlige medborgarens medverkan, t ex 
när det gällde statens försvar, blev den osäkra lojaliteten gentemot staten ett problem. 

Medborgarskap är ett sätt att på en rättslig nivå formalisera och institutionalisera förhål-
landet mellan staten och individen. Enligt Marshall kan medborgarskapet indelas i ett civilt, 
politiskt och socialt medborgarskap. Det civila innefattar friheter som yttrandefrihet och 
religionsfrihet, samt äganderätt och likhet inför lagen. De institutioner som hör till det 
civila medborgarskapet är framför allt rättssystemet och domstolarna. Det politiska med-
borgarskapet har att göra med utövande av politisk makt, t ex genom en rösträtt. De till-
hörande institutionerna är riksdagen och kommunfullmäktige. Det sociala medborgarska-
pet är kopplat till utbildningssystem, socialförvaltning och välfärd.73 Nyckelorden här är lag, 
rättighet och institution. Vi har återigen att göra med maktens tre aspekter: maktrelationer, 
maktmedel och informationsutbyte.
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I det foucauldianska perspektivet har staten en central roll men det är inte lika viktigt att veta 
hur staten uppstått. De etniska gruppernas behov för överlevnad och bevarande av sina kulturel-
la kännetecken kan vara drivkrafter bakom statens formering. Nationalismen kan mycket väl 
användas både som en ideologi, ett trossystem och en politisk rörelse, vars uppgift är att realisera 
den nationella viljan och få tillstånd en egen stat. Men när staten väl finns, måste den ses som ett 
objektivt faktum helt oavsett hur den ursprungligen är konstituerad. Riksgränsen innesluter och 
utesluter både geografiskt och symboliskt. Den visar statsmaktens geografiska, politiska, sociala 
och administrativa räckvidd samtidigt som den drar en gräns utåt mot andra konkurrerande 
stater och främmande folkslag. Den politiska makten opererar inom statens och de tillhörande 
lagarnas ramar och den pastorala maktens uppgift är att ständigt upprätthålla, försäkra och för-
bättra folkets livsvillkor. Eftersom staten måste skydda sina intressen och göra sig starkare, måste 
den samtidigt både utöka och begränsa antalet medborgare. Det finns en latent motsättning 
mellan statens intressen och den pastorala synen på medborgare som likvärdiga Statens barn. 
Pastoratet vill inkludera alla men det gagnar inte nödvändigtvis staten. Styrningen av staten och 
styrningen av individerna är beroende av varandra.

Foucaults teori kan jämföras med Mannheims syn på politik och statens rutinmässiga 
affärer. Varje social process innefattar både en irrationell matris och en rationaliserad sfär av 
rutiner som behövs för att i organiserade former hantera de situationer som uppstår. Men hur 
vi än anstränger oss för att rationalisera vårt liv, förblir en del av vårt sociala liv förankrat i det 
irrationella.74 Mannheim, Marshall och Foucault talar främst om samhällsklasser men jag 
anser att både de rationella och de irrationella krafterna är närvarande såväl i klassmotsättnin-
gar som etniska motsättningar.

Enligt Dean brottas den sekulära välfärdsstaten med en rad svårlösta problem75. Det finns 
en grundläggande motsättning mellan en idé om en allmän välfärd och en exklusiv status 
av medborgarskap. ”Staten är min herde god och mig skall intet fattas” men vem får höra 
till flocken som omfattas av statens omsorg? Välfärdens beroende av staten och dess fiskala 
instrument är ytterligare ett problem. Beroendet gör det svårt att motivera individerna att ge, 
att frivilligt göra goda gärningar för sitt samhälle. Den starka kopplingen till staten betyder 
dessutom att statens intressen, disciplinen, övervakningen och byråkratin blir väsentliga delar 
av välfärden.

Vad har den gode herden med medierna att göra? Nyhetsrapporteringen handlar inte bara 
om informationsspridning utan nyhetsförmedlingen är även ett metaforiskt verktyg som visar 
människorna hur kulturens värderingar ser ut och hur världen är konstruerad. Till skillnad från 
sagor och andra liknande berättelser är nyheterna berättelser om verkliga händelser. Nyheterna 
fokuserar gärna på det som är out of place, det som är suspekt, dubiöst, avvikande, oförutsäg-
bart och tvivelaktigt.76 På så sätt representerar de ordning, moral och social hierarki samt 
konstituerar en diskurs om aktiviteter vars uppgift är att upprätthålla ordning. Nyheterna ger 
publiken tankemodeller, visar mallar för önskvärt, accepterat beteende (de kan t ex innehålla 
lättidentifierade människotyper) och ger möjliga lösningar för existerande problem. 

Nyheterna förlitar sig på såväl fakta som värderande kunskap. Påståenden som är faktiska 
kan mycket väl läsas som värderande påståenden. Det som uppfattas som fakta är samman-
länkat med de moraliska slutsatser som läsaren drar. Ordvalet och syntaxen har en relativt stor 
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betydelse för de tolkningar som görs. Språket har en viss ideologisk makt. Nyheterna är en 
form av sunt förnuft som egentligen inte alls säger hur saker och ting är utan snarare var saker 
och ting passar in.77 När nyheterna gör detta, har de att göra med ordningens tre fundamentala 
aspekter. Ideologierna kommer till uttryck i samspel mellan det diskursiva fältet, den sociala 
horisonten och de figurativa handlingarna.

Kris i befolkningsfrågan – åt vem bereds ett bord av nåd?
Om vi utgår från Foucaults idé om statsförnuft och biopolitik, Mannheims insikt om sam-
manslagning av politik och vetenskapligt tänkande, och skillnaden mellan en rationaliserad 
sfär och en irrationell matris, blir det kanske lättare att förstå rastänkandets genomslagskraft i 
mellankrigstidens Europa. Hannaford talar om västerlandets gradvisa rasifiering och anser att 
bättre utbildning, bättre vetenskaplig kunskap om rasismen eller bättre teorier knappast kan 
utrota rastänkandet. Han anser att det politiska urholkades när man började tolka politiska 
aktiviteter utifrån ett evolutionistiskt perspektiv.78  

Utifrån ett foucauldianskt perspektiv är det dock tveksamt om det verkligen går att sät-
ta det politiska och det rasistiska mot varandra på det sättet som Hannaford antyder. Det 
finns både det differentierade medborgarskapet och statens intressen. Staten söker försvara 
sin suveränitet och skydda sig mot sina egna interna svagheter. Eftersom befolkningen är en 
viktig tillgång, ligger det i statens intresse att öka befolkningens antal och förädla dess kvalitet. 
Statsrättsligt medborgarskap garanterar därför inget fullvärdigt medborgarskap. De politiska 
rättigheterna kan gott och väl hänga ihop med samhällets skiktning i klasser, kön, etniciteter 
eller raser. Begreppen ”nation”, ”etnicitet” och ”ras” handlar i mångt och mycket just om män-
niskors förmodade ursprung.79 Eftersom det är oklart vilka mänskliga egenskaper som beror 
på generna och vilka som är resultat av socialisationen, bör man inte betrakta rasism och 
nationalism som ömsesidigt uteslutande tankesystem. 

Den nya idén om ras som typ fäste uppmärksamheten på vissa utvalda, fysiska skillnader 
som ansågs vara grunden till vissa mentala egenskaper. Enligt den gamla kristna principen 
hade den fysiska variationen mellan folkgrupperna inte haft någon avgörande social betydelse, 
medan rastänkandet förde fram ett annorlunda sätt att värdera mänskliga kvaliteter. Den nya 
vetenskapen, rasbiologin och dess operativa begrepp boskap (stock), ärftlighet och ursprung 
skapade nya diskursiva normer, klassificeringssystem och uppfattningar om normalitet, varia-
tion och avvikelse. Människorna rangordnades nu utifrån deras påstådda rasliga egenskaper. 
Det betydde att etniciteten och samhällets klasstruktur åtminstone delvis blev rasifierade. 
De foucauldianska begreppen ”herde” och ”flock” fungerar relativt väl ihop med de rasistiska 
boskapsmetaforerna. Biopolitiken kan utnyttja rasbiologiska argument men den behöver inte 
göra det. Det kan tvärtom finnas grundläggande motsättningar mellan de två.

Mellankrigstidens växande intresse för rasbiologi sammanföll med intresset för nationalis-
men och värnandet om den egna kulturen och historien. Raskulturen var i mycket en förlängning 
av klasskulturen – paret Myrdal till exempel talar om klassbiologi när de diskuterar befolknings-
frågan.80 När samhällsklasserna blev rasifierade, blev det viktigt att skilja mellan skötsamma och 
icke-skötsamma fattiga. Den gamla kristna tron hade sett de fattiga som Guds avbilder som var 
berättigade till allmosor. Den nya synen på ras som typ knöt ihop föreställningarna om rasens 
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degeneration och arbetarklassens demoralisering. De fattiga förvandlades på kuppen från Guds 
avbilder till en pestilens som hotade smitta och fördärva de samhällsnyttiga skikten. För att 
avvärja sig mot detta hot försökte man höja de fattigas moral genom ökad disciplinering och 
omsorg. Till skillnad från modern social försäkring byggde de kristna allmosorna inte på någon 
form av motprestation.81 Om man börjar kräva motprestation, blir det också nödvändigt att 
bestämma vad som ska göras med dem som antingen inte kan eller inte vill göra bot och lägga 
sitt liv till rätta. 

Ambjörnsson anser att arbetarklassens skötsamhetsideal var strategiskt viktig eftersom 
det odisciplinerade uppträdandet ofta inte ledde till bestående resultat. Om vildheten och 
patriarkalismen dessutom ömsesidigt betingade varandra, var en egen skötsamhet ett steg 
i ifrågasättandet av denna patriarkalism. Å andra sidan hade brännvinet en symbolisk och 
verklig funktion. Nykterheten var en protest mot det moraliska kaoset som förorsakats av 
bolagsväldet, samtidigt som fyllan i sig kunde vara en protest, ett sätt att bete sig oregerligt när 
någon ville regera över en. Enligt Horgby kunde man betrakta egensinnigheten som ett sätt att 
distansera sig från borgerligheten. Med egensinne menas här ett sätt att undvika kontroll och 
skapa ett eget livsrum. När de skötsamma arbetarna klev in i maktens arenor, ville de egensin-
niga distansera sig från dem.82 Till skillnad från de skötsamma agerade de egensinniga utifrån 
sina personliga förutsättningar och mer kortsiktiga planeringsperspektiv.

Befolkningsproblemet hade följaktligen en kvantitativ och en kvalitativ sida. En större 
folkmängd kunde göra staten starkare men då gällde det att öka de rätta samhällsgrupper-
na. Rasbiologerna var rädda för att den jämförelsevis höga nativiteten hos de fattiga kunde 
försämra befolkningskvaliteten. Medelklassen hade däremot gärna fått föröka sig ännu mer 
och på så sätt förbättra rasen. Trots att tron på medelklassens rasförbättrande egenskaper med 
tiden blev allt mer ifrågasatt försvann den inte helt. Den kvalitativa aspekten gällde naturligt-
vis inte enbart den egna folkgruppen utan även främmande raser.83 De kunde också rangord-
nas efter diverse rasmässiga kvaliteter. 

Sexualiteten var en viktig del av den foucauldianska biopolitiken och den kvinnliga emanci-
pationen oroade många rasbiologer. De var inte intresserade av hur emancipationen påverkade 
den enskilda kvinnans liv utan av dess potentiellt negativa effekter på rasen. Kontrollen av 
kvinnor är ofta grunden till en social ordning. Det innebär att den mytiska föreningen av 
etnicitet och kön nästan alltid dyker upp när vi talar om social ordning och moral. Kvinnan 
reproducerar den etniska gemenskapen både biologiskt genom att föda barn och symboliskt 
genom att förmedla kollektivets värderingar till barnen. Hon kan därför degenerera och kon-
taminera den etniska gemenskapen (eller rasen) moraliskt och genetiskt. Kvinnan lyfts gärna 
fram i det patriotiska, offentliga talet eftersom hennes moral, trygghet och plats i samhället är 
väsentliga delar av etnocentriska program. Kvinnan konstrueras som nationens symbol men 
såväl hjältegalleriet som metaforerna är vanligtvis manliga.84 Hon legitimerar våldet mellan 
männen men samtidigt samlar hon på sig den smuts som kampen förorsakar. Hon både sprid-
er och drar till sig våld. 

Den generella nativitetssänkningen var i för sig också en källa för oro. För att öka folk-
mängden gällde det att främja äktenskapsbildning, höja fruktsamheten och minska barndöd-
ligheten. Det i sin tur innebar att det blev nödvändigt att göra något åt den typ av social misär 
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som bland annat beskrivs av Ludvig Nordström i boken och programserien Lort-Sverige. 
Staten tog på sig rollen som den gode herden och introducerade sanitära reformer, barnbi-
drag, pensioner, fattigvård och andra nödvändiga reformer. Statens kontrollfunktion sänktes 
ner i folkhavet och det blev viktigt att lära folket att hålla kroppen i styr. Disciplineringen blev 
i allt högre grad en fråga om socialisation och självdisciplinering och inte om synliga, direkta 
repressiva metoder.85 Upplysningen om hem- och familjelivets sociala, hygieniska och moral-
iska sidor var förvisso viktig men den kunde inte ersätta de sociala reformerna. Den pastorala 
styrningen innebar att makten inte längre ägdes av enskilda personer utan den integrerades i 
hela systemet. 

För att de sociala reformerna och upplysningen skulle bli så effektiva som möjligt behövdes 
vetenskaplig kunskap. Herden behöver ju djupa, detaljerade kunskaper om flockens beskaf-
fenhet. Undersökningar om faktiska förhållanden bland olika samhällsskikt genomfördes och 
människorna delades i olika grupper med stöd av rasbiologisk och samhällsvetenskaplig for-
skning. För att disciplineringen och överföringen av de önskvärda värderingarna verkligen 
skulle lyckas behövde överheten kanaler för att kommunicera med arbetarklassen, allra helst i 
nationell skala.86 Skolan och massmedierna kan vara sådana kanaler.

Det finns en latent motsättning mellan rasbiologin och den pastorala styrningen. De 
socialdarwinistiska tankegångarna betydde att det fanns motstånd mot sociala, ekonomiska, 
politiska och vetenskapliga interventioner. Man ville inte gärna urholka det naturliga urvalet. 
Men samtidigt fanns det ett stort behov av att förbättra befolkningens sociala, moraliska och 
fysiska livsvillkor. Rasbiologin gagnar alltså inte alltid staten. Rasbiologins förhållande till kyr-
kan speglar samma dilemma. Det som förenade rasbiologin och kyrkan var den gemensamma 
målsättningen. Individens främsta skyldighet var att sträva efter perfektion, fullkomlighet och 
fulländning.87 Kristendomen och rasbiologin kan i denna mening sägas tjäna den pastorala 
styrningens syften. Dilemmat beror på biopolitikens dubbla ansikten. Det pastorala styrn-
ingssättet innebär att staten måste ta ansvar över befolkningens livsvillkor, samtidigt som det 
ligger i dess intresse att förhindra vissa samhällsgruppers fortplantning. 

När rasbiologin används i biopolitiska syften, behöver den inte ha någon särskild politisk 
hemvist. Det är dessutom svårt att dra en enkel skiljelinje mellan en rasistisk och icke-rasistisk 
rashygien eller mellan rasistiska och icke-rasistiska forskare.88 Det stora problemet är inte 
nödvändigtvis kategoriseringen i sig utan snarare den pastorala styrningens tendens att öka 
statsinterventionen. Statens intressen kan mycket väl sättas före individens intressen och rät-
tigheter – i synnerhet om hon inte anses hålla måttet eller om hon vägrar lyda. Gränsen mellan 
tillåtna och otillåtna intrång i individens liv kan lätt suddas ut och individen kan råka illa ut. 
Ur individens synvinkel spelar det inte så stor roll om man blivit tvångssteriliserad för att man 
kategoriserats som tattare eller sinnesslö. Det som är gjort är gjort.

Och vi går i mörkrets dal, de vita icke rädes
Dyer frågar om den vita människan vet att hon är vit. Adjektivet ”vit” hänger samman med 
föreställningar om sociala hierarkier, ras och etnicitet. Vithetens makt ligger i de diskursiva 
teknikerna av avnominering (exnomination), naturalisering och universalisering. Den vita 
hudfärgen nämns i normala fall aldrig. Vithet fungerar istället som en ”omarkerad markör”, 
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en osynlig referenspunkt. Adjektivet ”vit” lider av strukturell ostabilitet. Vit kan betyda färg, 
precis som grön, gul eller orange men vit kan också uppfattas som någonting transparent eller 
färglöst. Glidningen mellan vitheten som färg och färglöshet skapar en föreställning om de 
vita människorna dels som speciella, dels som universella.89 De får å ena sidan representera den 
universella mänskligheten, normen, men å andra sidan uppfattas de gärna som individer, d v s 
som unika, komplexa och föränderliga varelser. 

Vit kan också beteckna symbol och hudfärg. I kristendomen symboliserar den vita färgen 
renhet, oskuldsfullhet och “fläckfrihet“. Vithet betecknar frånvaron av den materiella verk-
ligheten, d v s renhet är frånvaro av smuts, dygd frånvaro av synd och kyskhet frånvaro av sex. 
Den vita färgen associeras följaktligen till godhet. Den svarta färgen symboliserar dess motsats 
– primitivitet, smuts, djuriskhet, sexualitet och okontrollerade känslor. Begreppet ”smuts” har 
en dubbelbetydelse. Det betecknar fläckar av en främmande, oönskad substans, exempelvis 
kaffefläckar på skjortan, men smuts kan också syfta på andligt förfall. Smuts är sådant som 
skakar invända föreställningar och finns på fel plats.90 Smuts är out of order. Man skulle också 
kunna tala i termer av ljus och mörker – både i bokstavlig och i symbolisk mening. 

När den vita färgens speciella symbolik länkas samman med den vita hudfärgen föds 
föreställningen om den överlägsna vita rasen. Den vita människan kallas inte vit för att det är 
den färgen som bäst beskriver hudtonen, utan för att hon anses vara symboliskt vit.91 Om hon 
i stället beskrevs som ljusrosa, vilket bättre motsvarar hudtonen, skulle föreställningen om det 
rena blodet försvinna. Glidningen mellan vithetens olika betydelser gör det möjligt för den 
vita människan att utan visuell motsägelse placera sig högst upp på utvecklingsskalan.

Den strukturella ostabiliteten ger upphov till social och etnisk eller rasmässig differentier-
ing inom vitheten. Vithet konstrueras i relation till svarthet och subaltern vithet.92 Vitheten, 
precis som rasen, är förknippad med social status, sexualitet och makt. Kontrollen över krop-
pen är den sociala kontrollens symboliska uttryck. Den kristna uppfattningen om kroppen 
och anden har å ena sidan medverkat i skapandet av en föreställning om de icke-vita rasernas 
bättre och starkare kroppar. Den idealiserade vite mannen utmärker sig i normala fall främst 
med sitt sinnelag och sin driftighet. Skillnaden mellan kroppen och anden har å andra sidan 
försvagat arbetarklassens (oavsett hudfärg) position.93 Kroppen är ju arbetarens enda kapital. 

Det finns en koppling mellan svartheten (både som symbol och hudfärg) och de fattiga 
vita. Den vita, icke-skötsamma arbetarens kropp kan sägas vara en överdriven kropp i den 
meningen att de icke-skötsamma ofta föreställs som feta, översexualiserade, överätande, odis-
ciplinerade, vulgära, lata och värdelösa. Omåttligheten och överdrifterna är betydelser bortom 
all kontroll. De är out of order. De ignorerar det dominanta trossystemet och dess värderingar 
och översköljer det offentliga rummet med sin dåliga smak. Den vita underklassen är symbol-
iskt svart för att den inte ägnar sig åt självdisciplinering eller botgöring utan har slutat kämpa 
mot det mörka och djuriska inom människan. De icke-skötsamma vita kan betraktas som 
rasförrädare för att de beter sig som de svarta – i både bokstavlig och symbolisk mening.94 De 
äventyrar allt det sköna som vitheten står för.

Det som är kännetecknande för rasdiskurser är att medelklassens värderingar ofta tas för 
givet och arbetarklassens ifrågasätts. Borgerligheten har dessutom ofta smält samman med 
nationen. Enligt Gabriel har nationalismen, nationalstaten och den nationella identiteten 
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visat sig vara viktiga ideologiska och politiska arenor för vithetens utformning och bekräftelse. 
Myten naturaliserar medelklassens normer och värderingar, vilket leder till avnominering, 
d v s medelklassen är den klass som inte vill bära ett namn.95

3 Att representera ordning – nyheter som myter

Det finns ett komplext förhållande mellan nyhetstexter och social ordning. Nyhetsbevakning-
en handlar ofta om enstaka personer och händelser. En händelse anses ha ett högt nyhetsvärde 
om den passar in i redaktionernas och publikens betydelsekartor eller har en viss relevans för 
publikens liv och erfarenheter. Händelsen bör alltså vara konsonant med journalistens och 
publikens värderingar och vara begriplig för publiken. Det är också vanligt att skriva om elit-
personer och -nationer. Konflikter, olyckor, avvikelser och oväntade händelser är ofta populära 
teman. Händelsen bör emellertid uppfylla en viss nivå av upplevd relevans och dramatik för att 
bli rapporterad. En pågående konflikt är emellertid ingen nyhet utan det krävs en eskalering 
av konflikten, nya källor eller nya vinklar för att hålla nyheten vid liv.96 

Om händelsen äger rum under en tidpunkt som passar bra för redaktionernas tidscykel, 
ökar chansen för mediebevakning. Det är en fördel om händelsen är relativt enkel, otvetydig 
och innehåller endast ett begränsat antal betydelser. Innehållets sektorisering kan också ha 
en viss betydelse. Varje avdelning har ett visst utrymme i tidningen att fylla. Möjlighet till 
personalisering är ytterligare en viktig faktor. Om komplexa förhållanden mellan sociala, poli-
tiska, kulturella och ekonomiska faktorer kan förenklas och förkroppsligas av vissa individer, 
ökar chansen för rapportering. Hvitfelt poängterar också rubrikernas betydelse. De lockar till 
läsning, sammanfattar innehållet eller framhåller detaljer. En del människor läser dessutom 
sannolikt bara rubrikerna.97 Rubrikerna bidrar därför till att beskriva verkligheten.

Som kommunikativa processer fungerar nyheter, myter och lagar på likartade sätt. Det 
handlar om ett offentligt historieberättande och former av institutionaliserad kunskap. Des-
sa olika kommunikativa processer erbjuder samhälleliga berättelser som visar hur kulturens 
gemensamma värderingar, övertygelser och lärdomar ser ut. De hör till normaliserande, dis-
ciplinerande och naturaliserande diskurser som är i en intertextuell relation med varandra 
och med andra normaliserande institutioner och diskurser (t ex religiösa, ekonomiska eller 
politiska). Att betrakta nyheter som myter betyder inte att nyheterna skulle vara osanna eller 
påhittade berättelser. Det viktiga är inte nyheternas sanningshalt utan hur de träder in i mak-
trelationer och både legitimerar och underminerar sådana relationer.98 Man dels rapporterar 
om händelser, dels konstituerar man nyhetsmedierna som en politisk institution. 

Enligt Ericson finns det en rad villkor som påverkar representationen av ordning. De har 
att göra med nivån av brottslighet och social oro samt sätten att minska dessa hot (t ex med 
hjälp av lagstiftning och polisiära åtgärder). Det foucauldianska polisväsendet är som bekant 
en väsentlig del av biopolitiken. Ordning har en laglig betydelse och lag är ett ordningssystem 
som fokuserar på resursfördelning, reglering och konflikthantering.99 Informationsutbyte och 
kommunikation hör således ihop med de tekniker som skapar och upprätthåller ordning. 
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”Law and news police the major institutions of society in terms of how the clas-
sifications, values, and procedures of these institutions fit with the expectations of 
various evaluators. This policing fosters a perpetual public conversation about what 
institutional arrangements are most appropriate. In process of policing, law and news 
articulate public morality. Morality is built into the classifications that members use for 
conducting their routine business. // morality is embedded in an institution’s classifi-
cation scheme, and it is this scheme that gives and frames a sense of justice. In policing 
classifications, values, and procedures, the law and news offer a sense of justice.”100

Lagarna är sammanlänkade med maktens kapacitet, d v s de maktmedel som används för 
att upprätthålla lagen. Nyheterna och lagarna uttrycker offentlig moral som är inbyggd i insti-
tutionernas och människornas klassificeringssystem. När nyheterna och lagarna övervakar de 
rådande klassificeringarna, värderingarna och procedurerna, erbjuder de en känsla av rättvisa. 

Man kan utnyttja offentlighetens stigmatiserande effekter i den sociala kontrollens 
räkning. Exempelvis moralpaniker kan uppstå i tider av social förändring när moraliska 
normer framstår som oklara. Samhällets institutioner kan då träda in och återställa ordningen 
och den institutionella hierarkin. Enligt Potter och Kappeler flyttar brottsnyheterna gärna 
uppmärksamheten från sociala och kulturella problem till individuella patologier. På så sätt 
förstärker de en stereotypisering av svaga grupper. När de avvikande, opopulära samhällsgrup-
perna väl är identifierade, kan mycket små normavvikelser bli uppmärksammade, kommenter-
ade och fördömda.101 Rådande myter om brottslighet är således inte bara ett resultat av slarvigt 
journalistiskt arbete.

Den sociala kontrollen omfattar övervakning av avvikande personer och grupper, iden-
tifiering av användbara förfaringssätt och rekommendationer om vad som borde göras. När 
någon kontrollerar eller har makt över någon annan, uppstår en maktrelation. Medierna kan 
både ifrågasätta och legitimera maktutövande. Nyheter om brott, lagar, avvikelser, lagstift-
ning och andra liknande ämnen kan vara effektiva verktyg för vägledning av folket. Kul-
turella produkters uttrycksformer och innehåll bör emellertid vara i samklang med den sociala 
omgivningen för att inte riskera att förlora sin trovärdighet. Men om innehållet anpassas allt 
för mycket till sin kontext, kan det leda till en försvagad trovärdighet, vilket innebär att man 
kan misslyckas med att nå större publik. Wuthnow kallar detta för ett uttrycksproblem (prob-
lem of articulation).102 

Hierarkin syns i tidningens sociala rum som omfattar marknaden, läsekretsen och tidnin-
gen som organisation. Redaktionerna bestämmer vilka som får uttala sig och på så sätt ger 
de en röst för personer som anses vara experter och ha särskild auktoritet. När journalisterna 
skriver om fenomen som är främmande för den egna kulturen betraktas de som experter. 
Läsekretsen finns på en geografisk och social karta. Bevakningsrummet hänger samman med 
den föreställda publiken. Redaktionerna vill gärna skriva om sådant som antas intressera läsar-
na och som finns inom dess geografiska och sociala utrymme. Läsekretsens sociala och etniska 
sammansättning kan i vissa fall avgöra vad som till sist blir publicerat. En del händelser eller 
teman kan utelämnas för att de inte lockar sådan publik som annonsörerna vill ha. Redak-
tionernas sociala och etniska sammansättning kan också påverka det som blir rapporterat och 
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på vilket sätt det sker.103 Nyheternas samhälle träder fram i en hierarkisk och relativt statisk 
modell där olika eliter får en oproportionellt stor plats. Dessa samhällseliter är journalisternas 
viktigaste källor. 

Ekecrantz och Olsson talar om en tidsfragmentering som hänger samman med nyheternas 
produktionscykel. Det innebär att historien framställs som en serie händelser som sker ”nu”. 
Nyheterna bygger på repetition, ett rytmiskt återberättande av samma sorts händelser och 
teman, vilket skapar en känsla av igenkännande. Det verkar som om läsaren hörde samma 
berättelser om och om igen.104 Nyhetsgenren med dess tidsfragmentering, sektorisering och 
nyhetsvärden gör det svårt för läsaren att koppla samman olika händelser och se verkligheten 
som en helhet. När man t ex skriver om enskilda brott utan några tydliga hänvisningar till 
social misär eller politiska och ekonomiska beslut som påverkar individernas livsvillkor, för-
lorar man länken däremellan. Den fragmentariska karaktären är följaktligen skadlig för de 
grupper som finns i samhällets marginaler. Tuchman talar om symbolisk annihilation av kvin-
norna men denna symboliska utrotning kan gälla även andra marginella samhällsgrupper.105 

4 Den biopolitiska diskrimineringen  
– är staten vår herde god?

De sociala processerna innefattar en irrationell och rationell sfär. Historia och historiska fakta 
är väsentliga för identitetsskapande men de kan missbrukas ideologiskt. Det är svårt att göra 
en klar skillnad mellan biologiska och kulturella aspekter eftersom dessa vävs tätt in i varandra. 
Rasbiologin, myten om både den överlägsna vita rasen och den egna nationen bygger i en viss 
mening på både fakta och fiktion. Ett kroppsligt utseende hör intimt ihop med rasen, men 
fenotypen i sig är en social konstruktion eftersom endast vissa fysiska kännetecken är betydel-
sebärande. Det finns exempelvis inte någon plattfotaras eller vänsterhäntras. Dragningskraf-
ten i rasteoriernas biologism ligger i deras förmåga att skapa metaforer för vissa sexualiserade 
sociala värden som exempelvis energi, beslutsamhet, företagsamhet och dominans. Metafo-
rerna översätter lätt kroppsliga egenskaper till mentala, psykiska egenskaper. Den biologiska 
rasismen använder sig gärna av pseudopsykologiska argument när den söker ge fast form åt 
rasen, förbättra den eller hindra dess degenerering.106 Sexualiteten hör intimt ihop med bio-
politiken eftersom sexualiteten är nyckeln till flockens liv.

Nationalstaten är en fråga om rekonstruering av flockens etniska kärna och integration 
om dess kultur med den moderna staten. Men när den kulturella och politiska komponenten 
glider samman och staten börjar garantera människors kulturella identitet, måste kulturen 
kodifieras och fastslås. Det behövs fasta, tydliga gränser – både geografiska och symboliska. 
De symboliska gränserna håller kategorierna rena och ger kulturen dess unika betydelse och 
identitet. Identitetsskapandet innefattar både konstruering och rekonstruering av ett kollek-
tivt självmedvetande.107 Det handlar om en strategi som både för samman och separerar indi-
viderna. Det är en process som sträcker sig över tid och rum och som förutsätter både kollek-
tivt minne och glömska. 
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Det tidiga kristna pastoratet ger oss en bild av ett maktutövande som i mycket fortsätter 
i nutida former av expertis. Skillnaden mellan den tidiga kristna varianten och den nutida 
sakkunskapen är att individen idag normaliseras i förhållande till vetenskaplig kunskap. Den 
pastorala maktens påverkningar intensifieras genom biopolitiska interventioner som görs 
inom hälsovård, bostäder, stadsmiljö, arbetsmiljö och utbildning. Staten kan inte undgå bio-
politiska styrningsprocesser som berör befolkningens liv, nativitet och sexualitet. Den kan inte 
undvika frågor som berör statsförnuft, suveränitet, territorium samt död och blod. Samtidigt 
har livsvärlden, människors fundamentala erfarenheter, blivit föremål för expertis och styrning 
som ingår i den suveräna statens maktsfär. Denna utveckling leder till biopolitisk diskriminer-
ing som inte beror på (biologisk) rasism eller stigmatisering.108 Diskrimineringen är i stället 
ett resultat av det sätt som vi söker styra staten och dess befolkning. Den Andre, den som 
domineras, är inte nödvändigtvis ett hjälplöst offer. Ett maktförhållande kräver att den Andre 
erkänns som ett handlande subjekt och att subjektet har en rad olika möjligheter att välja 
emellan. Den foucauldianska teorin bygger på en idé om ett spel mellan olika parter som inte 
nödvändigtvis behöver vara jämbördiga.

Tron på det gemensamma ödet har i mycket förvandlats från en kristen frälsning till en 
nationell frälsning. Först skapade man flocken genom att samla ihop de enskilda individerna 
som bodde inom statens territorium. Den gode herdens, statens, öde blev därmed samman-
knuten till både flockens och de enskilda individernas öde. Det innebär att varje individ nu var 
förpliktad att söka frälsning både för sin egen och för hela flockens skull. Den kristna mortifi-
kationen betydde inte död i bokstavlig mening utan innebar självförnekelse och försakandet av 
världen. Nationalismen är förvisso en sekulär ideologi men den innehåller ändå ett element av 
mortifikation exempelvis i form av hjältedöd. Paradiset i detta fall behöver inte nödvändigtvis 
vara den kristna himlen utan den högst sekulära Nationen och dess önskvärda framtid. Den 
kristna lydnaden har gått igenom en långsam förändring och blivit ett väsentligt villkor för en 
välorganiserad stat. Den visar individerna hur de kan reglera sina känslor och underkasta sig 
politisk. Självrannsakan och samvetsstyrningen har blivit verktyg för konsten att lägga livet 
till rätta.

Medierna har en central roll i denna process. Nyhetsmedierna fokuserar på det som är av-
vikande, suspekt och out of order. Nyheterna, lagarna och myterna representerar ordning och 
uttrycker den allmänna, offentliga moralen. De deltar i skapandet av en gemensam historia 
och förstärker på så sätt värdegemenskapen. Medierna reproducerar och legitimerar acceptabla 
berättelseformer och konsumtionsmönster, ger läsaren tankemodeller, visar mallar för accept-
erat beteende och möjliga lösningar för existerande problem.109 Nyheterna berättar dock inte 
allt. Texternas verklighetsbeskrivningar sammanfaller endast delvis med den verklighet där 
de är producerade. Tankesystem, fakta och berättelser existerar alltid i en historisk, social och 
intellektuell kontext. Den sociala verkligheten måste produceras och kommuniceras. Tret-
tiotalets nyhetsproduktion hänger därför samman med föreställningar om nationen, rasen, 
vitheten, svartheten, den subalterna vitheten och ordningen. 
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ALLMÄNT OM MATERIALET 

I detta kapitel presenteras en kvantitativ översikt över materialet. Först undersöks vad tidningarna 
skriver om, det vill säga vilka samtalsämnen som dyker upp. Därefter visas vilka aktörer som framträ-
der i texterna, vilka roller som spelas och hur rollerna och aktörernas bakgrund samverkar. Aktörernas 
kön och sociala och etniska bakgrund kommer också att undersökas. Slutligen ges en sammanfattning där 
de presenterade resultaten länkas samman med de teoretiska perspektiven och frågeställningarna.

1 Vad skriver tidningarna om?

Materialet består av två stora liberala stockholmsbaserade dagstidningar (StT och DN), en 
socialdemokratisk (Soc.-D) och en konservativ tidning (SvD). Det kan därmed finnas skillna-
der i tidningarnas verklighetsbeskrivningar, ämnesval och rapporteringens omfattning. Tid-
ningarnas omfång, sidantalet, kan naturligtvis också ha en viss betydelse för rapporteringens 
omfattning. Det totala antalet sidor i varje tidning borde därför ha inkodats. Det har dock inte 
gjorts och därför kan endast en uppskattning av sidantalet ges. DN:s och StT:s sidantal ligger 
runt �0-�5 sidor, SvD har ungefär �0-�5 sidor och Soc.-D ca �5 sidor.

Ämneskategorier
Närmare fyratusen (�8�7) artiklar har inkodats. Materialet är onödigt stort men ett snävare 
urval hade helt missat vissa viktiga kategorier av annorlundahet. Vissa samtalsämnen verkar 
nämligen inte höra till det ”vardagliga” nyhetsstoffet utan dyker upp endast när något extraor-
dinärt händer eller när statsmakten på något sätt är involverad. Det kan exempelvis handla om 
ny lagstiftning, myndighetsingripande eller kritik mot myndigheternas och statens agerande. 
Den kvantitativa kartläggningen visar tydligt vilka som stör ordningen. Texternas manifesta 
nivå kretsar mer kring sådant som handgripligen stör ordningen och det är därför svårare att 
se vilka handlingar som erbjuds som problemlösningar. Vanligtvis är närvaron av poliser det 
synligaste tecknet för ett ingripande. Ibland nämner man att en person blivit häktad, fått en 
fängelsedom eller blivit tvångsvårdad. 

Om man tittar på hela materialet, fördelas antalet texter i olika månader på följande sätt. 
Som redan påpekats i inledningskapitlet minskar antalet texter under sommaren. Det finns 
8�8 texter i juni. Det största antalet texter (�088) hittas i januari och det finns ungefär lika 
många texter i både mars och oktober (9�5 respektive 9��). Fördelningen ser likadan ut för 
alla tidningarna. Om man däremot tittar på hur många artiklar som finns i varje tidning, 
ser man en hel del skillnader. Att DN har flest och SvD minst artiklar (���� respektive �5�) 
är inte särskilt överraskande med tanke på tidningarnas sidantal. Soc.-D har intressant nog 
fler texter än StT (99� respektive 9��), som har nästan dubbelt så många sidor. Det är svårt 
att säga vad denna skillnad beror på. StT sökte ju profilera sig som ”småfolkets” tidning. 
Skillnaden mellan de två minst omfångsrika tidningarna, Soc.-D och SvD, torde hänga 
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ihop med läsekretsen och den politiska orienteringen. SvD:s mer konservativa publik antas 
inte vilja läsa om brott och dylika ämnen. 

Kategorierna för samtalsämnena är skapade enligt de resultat som togs fram i den tidigare 
nämnda pilotstudien. ”Brott” handlar om enskilda brott, exempelvis stölder, förskingringar, 
mord, fosterfördrivning, mened och så vidare. Mer än åttio procent av materialet (���8 texter) 
har brott som ett primärt ämne. I verkligheten finns det ännu fler brottsrelaterade texter. Om 
kriminaliteten betraktas som ett samhällsproblem, d v s om man exempelvis skriver om ung-
domsbrottslighet i allmänhet, fångvård eller beskriver förhållandena i landets fängelser, kodas 
texterna som ”sociala problem”. Denna kategori omfattar förutom allmänna diskussioner om 
kriminalitet även texter om fattigdomsrelaterade problem som arbetslöshet, bostadslöshet och 
fattigvård. Frågor kring nativitet, barnbegränsning och befolkningskris samt diskussioner om 
mentalvård (främst sinnesslöhet) hör också till denna kategori, precis som eventuella andra 
problem som exempelvis alkoholism eller behov av nykterhet. Referat från riksdagens sam-
manträden samt artiklar med mer partipolitisk prägel har utelämnats. Det finns trehundratret-
tio texter om detta ämne och cirka hundra av dem är om kriminalitet som samhällsproblem.

Man skulle också kunna betrakta texterna om politiska extremister som brottsnyheter. 
De har dock placerats i sin egen kategori för att kunna se på vilket sätt de stör ordningen. 
Texter om ”politiska extremister” rör sig alltså om nazister och kommunister som bryter mot 
lagen eller som på något annat sätt stör ordningen. Det kan exempelvis handla om slagsmål 
vid politiska demonstrationer eller bråk på arbetsplatser. En sådan text kan t ex berätta om 
en förman som hamnar på sjukhus efter att ha blivit mörbultad av en fackföreningsman. Och 
det händer att en granne ringer till polisen och klagar över allt för högljudda politiska möten 
och andra festligheter. Exempel på mer allvarliga fall är Lindholmsnazisternas försök att bilda 
stormgrupper, misstänkt industrispionage i en fabrik, ett par fall av spanienvärvning och ens-
taka utländska kommunister som ertappas i landet. Man skriver om extremisterna femtioåtta 
gånger. Om de sysslar med farligare former av olaglig samhällsstörtande verksamhet, syns det 
inte i detta urval.

”Icke-svenskhet” omfattar folkgrupper och individer som inte anses vara svenska svenskar,  
d v s etniska minoriteter och utlänningar. Svenska samer, judar, tornedalingar, zigenare och tat-
tare räknas som minoriteter. Jag utgår som regel från dåtidens språkbruk. Trettiotalstexterna 
föredrar exempelvis ordet ”lapp” men även ordet ”same” förekommer. Enligt samma princip 
kallas alla personer, som inte är svenska medborgare, för utlänningar. Det betyder att såväl per-
manent bosatta individer som flyktingar, asylsökande, avhoppade sjömän eller personer som av 
något annat skäl tillfälligt befinner sig i landet per definition är utlänningar. Men om en artikel 
exempelvis handlar om en finsk tjuv, kodas texten som en brottsnyhet om finskheten inte ges 
någon betydelse, d v s om man fokuserar på brottet i sig och inte försöker förklara det med tju-
vens ursprung. Nyheter om ”officiella” besök som gjorts av t ex politiker, ministrar, gästföreläsare, 
tävlande idrottsmän och dylika har utelämnats. Det finns hundrasjuttiofem artiklar om detta 
ämne, trots att alla texter som på något sätt berör de etniska minoriteterna har inkodats. Det 
ringa antalet texter visar tydligt icke-svenskarnas marginella plats i nyhetsförmedlingen.

Kategorin ”religion” innehåller texter om avvikande religiösa praktiker – främst om en sär-
skild frikyrklig sekt men det finns även ett par texter om judendom. Det finns endast trettiosju 
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texter om detta ämne. Därutöver finns det nio artiklar som inte kunnat sorteras i de övriga 
kategorierna. Sexuell läggning och funktionshinder var praktiskt taget obefintliga ämnen och 
har därför sorterats under ”annat”. Den enda formen av funktionshinder som dök upp var 
blindhet. Ämnet togs mestadels upp i samband med utannonsering av Den Blindes Dag. 
Sådana artiklar innehöll endast information om artister och dagens program och har därför 
inte inkodats. Det fanns ett par texter om en blind person där blindheten förvisso betraktades 
som ett problem men artikeln fokuserade främst på den blindes heroiska kamp mot sitt han-
dikapp. Det fanns endast en artikel om homosexualitet. 

Tabell �.Tidning och primära ämnen (radprocent, N=�8�7)
icke-

svenskhet brott religion
pol. 

extrem.
soc. 

problem annat totalt

Stockholms-Tidningen 4 84 1 1 9 1 100
Social-Demokraten 5 81 1 2 11 0 100
Svenska Dagbladet 6 81 1 2 10 0 100
Dagens Nyheter 4 88 1 1 6 0 100
Totalt 5 84 1 1 9 0 100

Radprocenten visar hur ämneskategorierna fördelas i varje enskild tidning. Brott är förstås 
det mest framträdande samtalsämnet i alla fyra tidningar. Det skrivs mycket litet om någonting 
annat. DN med sina åttioåtta procent fokuserar allra tydligast just på brott. DN som totalt sett 
har det största antalet artiklar, skriver mindre om sociala problem än de övriga tre tidningarna. 
Det är intressant att se att det socialdemokratiska Soc.-D och det konservativa SvD nästan har 
samma radprocent i detta ämne. Statistiken säger naturligtvis ingenting om på vilket sätt de 
sociala problemen framställs. Skillnaderna i de övriga ämneskategorierna är obetydliga. Utav 
dessa knappt fyra tusen texter har drygt två hundra artiklar även ett sekundärt ämne. Olika 
ämnen förekommer i följande kombinationer:

Tabell �. Texter med ett primärt och ett sekundärt ämne (antal)

icke-
svenskhet brott religion

pol. 
extrem.

soc. 
problem annat totalt

icke-svenskhet 0 13 1 2 4 0 20
brott 58 0 0 19 13 2 92
religion 7 3 0 0 1 0 11
pol. extremister 8 46 0 0 0 4 58
soc. problem 4 32 0 0 0 0 36
annat 1 0 0 0 0 0 1
totalt 78 94 1 21 18 6 218

Det är möjligt att samtidigt diskutera både kriminalitet som samhällsproblem och enskilda 
brottsfall, därav ämneskombinationen ”brott” och ”sociala problem”. Kategorin ”icke-svensk-
het” omfattar även texter som berättar om utlänningar som olovligt befinner sig i landet och 
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blir utvisade. Det händer att någon av dem även begår andra brott. Om utlänningen är en 
kommunist som grips av polisen och utvisas, handlar det om ämneskombinationen ”icke-
svenskhet” och ”politiska extremister”. Om texten kretsar kring det politiska, har extremism 
inkodats som ett primärt ämne. Eftersom de politiska aktiviteterna inte inkodats i någon 
särskild kategori, kan de endast undersökas i samband med de övriga samtalsämnena. De 
politiska extremisternas handlingar kan t ex placeras i olika brottskategorier, därav ämnes-
kombinationen ”brott” och ”politiska extremister”. Ett handgemäng mellan demonstranter 
och motdemonstranter betraktas alltså som en politiskt motiverad handling. Det kan förstås 
förekomma aktörer som kallas för kommunister eller nazister i alla texter. Om en nazist blir 
dömd för rattfylleri, handlar texten om alkoholbrott och inte om politisk extremism. Aktörers 
politiska tillhörighet ses alltså även som en personlig egenskap och kodas in på samma sätt 
som deras etnicitet eller religion. 

Som vi ser har brottsnyheterna ett högt nyhetsvärde, medan de övriga ämnen får betydligt 
mindre uppmärksamhet. Trots att nyhetstexterna i trettiotalstidningarna ofta är relativt långa, 
verkar det ändå vara svårt att anpassa exempelvis mer generella samhällsproblem och minoritets- 
och migrationsfrågor i nyhetsgenren. Minoritetsfrågorna i synnerhet tenderar att vara mycket 
komplexa, ha långa historiska rötter och passar därför illa i såväl redaktionens som publikens 
referensramar. Sådana frågor kan därför te sig tämligen svårbegripliga, ointressanta och föga rel-
evanta för majoritetspubliken. Nyhetsförmedlingen har en benägenhet att vara händelsedriven. 
Det måste ofta hända något speciellt för att få reportern att plocka fram sin skrivmaskin, något 
som syns tydligt i de texter som handlar om religion. Det är ett ämne som man skriver om först 
när det händer något riktigt extraordinärt. Det finns också ämnen som blir rutinmässigt rapport-
erade. Brott är ett ämne som erbjuder rikliga möjligheter till dramatisering, personalisering och 
förenkling. Ämnet passar bättre i publikens betydelsekartor, nyhetsgenren och redaktionernas 
tidscykel. Det är också lätt att hitta källor. Journalisterna besöker rättegångar, läser polisrapporter 
och intervjuar ofta polisintendenter eller landsfiskaler. 

Det ser ut att finnas en implicit skillnad mellan dem som gör fel och dem som är fel. 
Denna skillnad skulle kunna motsvara skillnaden mellan sociala typer och stereotyper där 
de sistnämnda inte hör till Oss. Det handlar dock om en gradskillnad och kräver en närmare 
granskning än vad som är möjligt att göra i detta kapitel. Det stora antalet brottsnyheter bety-
der nämligen inte att det verkligen är just brottslingarna som uppfattas som den besvärligaste 
gruppen i samhället. Särskilt uppmärksammade medieföljetonger och mediedrev kan möjli-
gen lämna mer bestående spår hos publiken än stora mängder korta brottsnyheter.

Texttyper och bilder
Hur korrelerar det primära ämnet och texttyperna? Handlar det mest om rutinmässig rap-
portering eller finns det ämnen som väcker särskilt mycket debatt exempelvis på ledarsidorna? 
Kategorierna utgår från en rad huvudgenrer trots att de inte alltid är särskilt lätta att anpassa 
till trettiotalstexter. De nyheter som finns på omslaget eller i SvD:s fall på sidan tre, har alltid 
inkodats som ”förstasida”. De kan vara puffar men ibland placeras korta telegram och även lite 
längre texter på förstasidan i sin helhet. Dessa texter skulle därför kunna inkodas som ”nyhe-
ter” men har fått sin egen kategori för att enklare kunna se vilka ämnen som hamnar på första-
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sidan. De texter som finns på nyhetssidorna inne i tidningen kallas alltså för ”nyheter”. Denna 
kategori omfattar såväl egenproducerat material som TT-telegram. ”Ledare” och ”insändare” 
var också lätta att identifiera. Ledarna har en särskild plats i tidningen och insändarna hittas 
vanligtvis i en särskilt avdelning som kallas för ”Fria ord” eller dylikt.

Skillnaden mellan nyheter och reportage är inte alltid helt solklar eftersom genreskill-
naderna ännu inte är helt entydiga. Om det handlar om en längre berättande, analyserande 
och kommenterande text, kallas texten för ”reportage”. Sådana hittas bland annat i söndags-
bilagan. Man skriver även referat från offentliga föreläsningar och debatter. Dessa är också 
inkodade som ”reportage” i brist på någon bättre beteckning. Den ursprungliga avsikten var 
att ha en särskild kategori för debattartiklar. Det var dock mycket svårt att identifiera dem. 
Det är nämligen inte alltid helt klart om författaren driver en tes eller bara skriver en utförlig 
skildring av en händelse eller företeelse. Debattartiklarna har inte heller någon given plats i 
tidningen. På den plats där man ibland hittar debattartiklar publiceras även reseberättelser, 
recensioner, uppfostrande historielektioner och en massa annat. Debattartiklarna har därför 
inkluderats i kategorin ”reportage”. 

De texter som inte passat in i de nämnda kategorierna har inkodats som ”annan”. Mate-
rialet innehåller ytterst få texter från särskilda signaturer och därför har dessa inte fått någon 
egen kategori. Om artikeln sägs vara skriven av tidningens korrespondent, inkodas reportern i 
aktörsschemat. Texten i sig inkodas dock enligt de angivna texttyperna.

Tabell 3. Primärt ämne och texttyp (antal)
förstasida ledare nyhet reportage insändare annan totalt

icke-svenskhet 15 7 137 10 0 6 175
brott 201 12 2996 13 3 1 3226
religion 17 0 18 1 0 1 37
pol. extrem. 10 2 44 2 0 0 58
soc. problem 57 29 177 33 33 1 330
annat 1 0 10 0 0 0 11
totalt 301 50 3382 59 36 9 3837

De allra flesta artiklarna är naturligtvis just nyheter. Eftersom brott är det dominerande 
ämnet, handlar de flesta förstasidesnyheterna förstås om brott. Texter om religiösa sekter 
hamnar intressant nog nästan lika ofta på första sidan som på mer undanskymda platser längre 
fram i tidningen. Det är en tydlig indikation för ämnets spektakulära karaktär. Mer än hälften 
av alla ledare och reportage behandlar sociala problem. Detta ämne engagerar även insändar-
skribenterna. Ämnet hamnar också relativt ofta på första sidan. Eftersom de flesta ledarna och 
reportagen inklusive debattartiklarna handlar om sociala problem, kan det vara på sin plats att 
kontrollera vilken typ av sociala problem som diskuteras. 

Kategorin ”brottslighet som samhällsproblem” berör exempelvis frigivna fångars framtid, 
förhållanden i fängelser eller skyddshem samt mer principiella diskussioner om straff och 
fångvård. ”Befolkningens kvalitet och kvantitet” innehåller diskussioner om barnbegränsning 
(preventivmedel, abort, sterilisering) och rasbiologiska funderingar som exempelvis rädsla för 
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rasblandning eller degeneration och uppfattningar om rasbiologiskt önskvärda egenskaper. 
Kategorin ”fattigdomsrelaterade problem” innefattar texter om social misär, fattigdom, arbet-
slöshet och så vidare. ”Mentalvård” handlar främst om behov av sinnessjukhus och problem 
med sinnesslöhet. Kategorin ”övriga problem” handlar bland annat om hög alkoholkonsum-
tion och behov av nykterhet.

Tabell 4. Sociala problem som primärt ämne, texttyp (antal)

förstasida ledare nyhet reportage insändare annan totalt

fattigdomsrel. problem 9 6 22 7 2 1 47
brottslighet som samh. problem 25 12 65 15 1 0 118
befolkningens kval. och kvant. 13 6 36 8 25 0 88
mentalvård 2 0 7 0 0 0 9
övriga problem 8 5 47 3 5 0 68
totalt 57 29 177 33 33 1 330

Som tidigare konstaterats skriver man gärna om brott och brottsrelaterade frågor. 
Nästan hälften av förstasidestexterna, ledarna och reportagen handlar om anstaltsvård och 
brottslighet i allmänhet. Arbetslöshet, dåliga bostäder, social misär och andra fattigdoms-
relaterade problem samt mentalvård skriver man däremot relativt sällan om. Befolkningens 
kvalitet och kvantitet verkar intressera främst allmänheten. De flesta insändarna handlar 
just om detta ämne. 

Tabell 5. Bildtyper i olika tidningar (antal)

expert omtalad grupp miljö illustration annan totalt

Stockholms-Tidningen 10 24 6 4 1 5 50
Social-Demokraten 18 8 4 6 1 3 40
Svenska Dagbladet 5 5 3 1 1 2 17
Dagens Nyheter 21 19 5 4 6 13 68
Totalt 54 56 18 15 9 23 175

Bildmaterialet är mycket litet jämfört med det stora antalet texter. Kategorin ”expert” 
omfattar bilder av intervjuade individer. Kategorin ”omtalad” handlar däremot om de personer 
som texten berättar om. Dessa två kategorier förekommer i stort sett lika ofta. Soc.-D som 
hade något fler texter än StT, har dock färre bilder. Bilderna har kanske inte lika stor betydelse 
för en partifinansierad tidning. Soc.-D verkar dock vara särskilt förtjust i expertfoton, medan 
StT hellre visar bilder av de omtalade. Det är svårt att säga vad denna skillnad beror på. Skill-
naden syns nämligen inte i DN och SvD, där bilderna av de omtalade och experterna är i stort 
sett lika många. DN, som hade det största antalet texter, har även flest bilder. SvD har det 
minsta antalet texter och bilder.  Alla fyra tidningarna innehåller några få bilder av den ”miljö” 
eller den plats, exempelvis byggnader eller landskap, där händelsen ägt rum. Det finns även 
några enstaka illustrationer (teckningar) och diverse andra bilder. De sistnämnda är bland 
annat foton av olika föremål, som t ex av en bortspolad spritdunk. 



5�

2 Vilken typ av aktörer finns det?

Alla texttyper förutom ledare och insändare har inkodats i aktörschemat. Ledarna och insän-
darna har utelämnats eftersom textförfattaren i sådana fall driver en tes och skriver gärna i 
mer allmänna ordalag. Det kan därför vara svårt att urskilja några enskilda aktörer. Abstrakta 
begrepp, substantiviska uttryck eller nominaliseringar som exempelvis judeinvasion, invand-
ring, fattigdom eller brottslighet, betraktas inte som aktörer. Staten i sig betraktas inte heller 
som en aktör eftersom den agerar genom sin administrativa apparat och sina myndigheter. 

Det är viktigt att undersöka olika typer av maktförhållanden, situationer där någon har makt 
över någon annan och besitter nödvändiga medel för att utöva och kommunicera denna makt. 
De följande tabellerna omfattar alla primära samtalsämnen. Först undersöks vilka roller som 
förekommer samt vilka personer som står i fokus och har sin egen röst. De viktigaste rollerna 
spelas av nidingar, sakkunniga och offer. Svenska Akademiens ordbok beskriver nidingen som 
en ärelös bov, en förbrytare som utstötts ur samhället och som en illgärningsman som genom 
sina handlingar ådragit sig allmän förakt. Kategorin ”niding” omfattar i denna undersökning 
de personer som gör nidingsdåd, ställer till problem och stör ordningen. De behöver inte nöd-
vändigtvis vara kriminella i juridisk mening. ”Offren” lider av eller har drabbats av någonting. 
Om det t ex handlar om familjevåld, har den våldsamma personen inkodats som niding och 
den misshandlade individen som offer. Övriga familjemedlemmar räknas som ”någon annan”. 
Denna kategori innehåller personer, exempelvis grannar, familjemedlemmar eller vänner, som 
det talas om men som inte har någon framträdande roll i händelseförloppet.

Ordet ”sakkunnig” används här i vid bemärkelse. Med sakkunniga menas personer som 
framträder som experter eller som på något annat sätt har relevant kunskap. De kan vara pro-
fessorer, läkare, jurister, poliser, uppbördsmän eller andra typer av myndighetspersoner. Det 
är vanligt att reportern nämner t ex flera polismän men intervjuar endast en av dem, gärna en 
landsfiskal eller en polisintendent. Eftersom personen ifråga representerar hela myndigheten, 
har även de närvarande men stumma myndighetspersonerna inkodats som sakkunniga. Ibland 
får även privatpersoner berätta vad de vet och har då kategoriserats som sakkunniga. Om jour-
nalisten framträder i texten i jag-form eller som (tidningens) korrespondent, har denne kodats 
in som ”skribenten själv”. Eventuella ”anonyma”, icke-identifierade källor har också kodats in. 
Högst fem aktörer per text har inkodats.

Det finns totalt ��578 aktörer. De oftast förekommande aktörerna är nidingarna och de 
sakkunniga (��9� respektive ����). Båda grupperna är två gånger fler än de knappt tvåtusen 
offren. Därutöver finns det cirka femhundra skribenter, knappt åttio anonyma källor och ungefär 
niohundra personer som hör till kategorin ”någon annan”. Antalet aktörer i sig säger inte mycket 
utan man måste även kontrollera vilka som står i fokus och vilka som får uttala sig. 
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Tabell 6. Aktörens roll och position i texten (antal)

i textens fokus inte i fokus
lika med en  
annan aktör totalt

niding 2332 1065 1299 4696
offer 436 1319 228 1983
sakkunnig 188 4041 204 4433
skribenten själv 2 475 8 485
anonym 0 72 6 78
någon annan 36 828 39 903
totalt 2994 7800 1784 12578

De aktörer som allt som oftast står i fokus, är nidingarna. Detta syns även på de många exem-
plen där problemmakarna får lika mycket utrymme som någon annan aktör. Det kan exempelvis 
handlar om flera nidingar som alla får lika mycket utrymme. I vissa fall ger man lika mycket 
utrymme för både nidingen och offret eller för nidingen och de sakkunniga. Däremot händer 
det mer sällan att nidingen helt står i skuggan. Att stå i textens fokus betyder emellertid inte att 
aktören får sin röst hörd och kan berätta sin uppfattning om händelsen i fråga. 

De aktörer som har en egen röst talar vanligtvis i jag-form (pratminus eller citat i cita-
tionstecken). Som en egen röst räknas även indirekt tal där reportern hänvisar till en viss 
källa (”enligt polisrapporten”, ”landsfiskalen NN säger att…”, ”socialstyrelsen har i sitt 
utlåtande…”). Om man tittar på vilka aktörer som har en egen röst, ser man att de sakkunniga 
utgör femtiosex procent, nidingarna cirka tjugo procent och offren endast sex procent. De 
sakkunniga har följaktligen den största chansen att få uttala sig, trots att de är något färre än 
problemmakarna (se tabell �). Det betyder att nidingarna förvisso står i texternas fokus men 
att de sällan får säga sitt. Offren är om möjligt ännu tystare. I den mån de uppmärksammas alls 
är det någon annan, troligtvis en sakkunnig, som för deras talan. Det finns även tillfällen när 
man nämner ytterligare en myndighet som ännu inte kontaktats. I synnerhet i brottsnyheterna 
hänvisar man ofta till andra myndigheter, t ex den instans dit brottslingen kommer att skickas 
för sinnesundersökning. Eftersom sådan undersökning ännu inte gjorts, har denne instans 
ingen egen röst och har därför blivit inkodad som en omtalad sakkunnig. Cirka tjugo procent 
av de omtalade personerna är sakkunniga.

Aktörernas sociala bakgrund
Trettiotalstexterna är mycket detaljerade och sättet att hantera personuppgifter avviker från 
dagens etiska ideal. Som regel anges både personens yrke och namn, exempelvis komminister 
Bohlin, friherre von Leuhusen eller professor Myrdal. I annat fall används titlarna ”herr”, ”fru” 
eller ”fröken”, som exempelvis fru Myrdal. Det är också rätt vanligt att ange personens natio-
nalitet om denne inte är en svensk svensk. Det är därför relativt enkelt att undersöka aktörers 
kön, etnicitet och sociala bakgrund. 

Att placera yrken i olika sociala kategorier var däremot en aning komplicerat. Det var 
lätt att identifiera personer från diverse myndigheter, offentliga förvaltningar, domstolar och 
polisstationer. Det var också relativt enkelt att urskilja under- och arbetarklassen, adelsmännen 
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och akademikerna, men det var svårare att veta var man skulle placera diverse kontorsarbetare, 
sjökaptener och kyrkliga personer. Jag har valt att utgå från yrkesbeteckningen trots att den i 
vissa enstaka fall kan ge en missvisande bild. Det betyder att t ex en sjökapten är kategoriserad 
på samma sätt oavsett om kaptenen basar över en liten skuta eller en oceangångare. 

Kontorsarbetarna är däremot kategoriserade efter yrkesbeteckningen och arbetsplatsen 
i den mån den anges i texterna. En uppbördsman räknas således som en myndighetsperson, 
medan en kassör hos ett fackförbund eller i en mataffär räknas som arbetare. När det gäller de 
kyrkliga funktionärerna, var det svårt att veta hur man skulle kategorisera frikyrkornas predi-
kanter. Predikandet är i sådana fall inte alltid en betald heltidssyssla. Om den frikyrkliga per-
sonen framträder i texten i egenskap av en sektmedlem eller en predikant, har denne inkodats 
som en kyrklig funktionär. Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning av kategorierna.

Poliser, tulltjänstemän, landsfiskaler, fjärdingsmän, domare, advokater och olika myndighets-
personer kallas i foucauldiansk anda för ”ordningsmakten”. Även alla militärer är placerade i 
denna kategori. Kategorin ”obemedlade” innehåller personer som beskrivs som lösdrivare, bet-
tlare, arbetslösa, prostituerade eller kriminella. Som ”arbetare” räknas förutom alla hantverkare, 
fabriksarbetare, diversearbetare, hembiträden och dylika även mataffärskassörskor och vissa 
kontorsarbetare (ej myndigheter) samt småhandlare av typen vedhandlare eller grönsakshand-
lare. Även bönder och renskötare räknas som kroppsarbetare och är placerade i denna kategori. 
Detta trots att renskötare i vissa enstaka texter beskrivs som burgna. De ”bildade” omfattar alla 
personer med någon form av högre utbildning, som exempelvis professorer, läkare, andra aka-
demiker, alla kyrkliga personer samt diverse kulturarbetare som författare, skådespelare, artister 
och reportrar. Kategorin ”elit” innehåller riksdagsmän, ministrar, politiker, adelsmän, direktörer 
och eventuella andra personer med en tänkbar hög position. Även de tidigare nämnda sjökap-
tenerna är placerade hit. De som endast kallas för herr, fru, fröken, hustru, flicka, pojke, yngling, 
granne och så vidare kallas för ”titellösa”.

Personer från ordningsmakten med sina närmare fyra tusen personer är den största enskil-
da sociala gruppen. Det är föga överraskande med tanke på det stora antalet brottsnyheter. Det 
finns dock över fyra tusen aktörer som kommer från de obemedlade och arbetarna. De är i sin 
tur mer än dubbelt så många som personerna från de bildade och eliten. Resultatet visar tydligt 
den sneda fördelningen. Tyngdpunkten ligger helt klart hos de obemedlade, arbetarna och 
ordningsmakten. Kategorin ”titellös” är också relativt stor, runt tvåtusensexhundra personer. 
Förekomsten av olika samhällsgrupper i sig säger inte särskild mycket. Man måste också titta 
på vilka roller som spelas av olika kategorier.
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Tabell 7. Aktörens sociala bakgrund och roll (kolumnprocent, N=12578)

niding offer sakkunnig
skribenten 

själv anonym
någon  
annan totalt

obemedlade 25 2 0 0 0 1 10
arbetare 40 37 1 0 5 28 23
ordningsm. 4 8 79 0 0 3 31
bildade 4 5 13 100 0 7 11
elit 4 5 4 0 1 3 4
titellös 23 43 3 0 94 58 21
totalt 100 100 100 100 100 100 100

Drygt sextio procent av alla nidingar kommer från de obemedlade och arbetarna. Dessa 
två grupper är de stora ordningsstörarna, medan nidingarna från ordningsmakten, eliten och 
de bildade endast är fyra procent var. De flesta offren är mer anonyma och nästan hälften av 
dem hittas i kategorin ”titellös” och kallas ospecificerat för en man, en hustru, ett barn eller 
dylikt. Offren från de obemedlade och arbetarna är dock nästan lika många, vilket innebär 
att de andra grupperna sällan drabbas av någonting. De flesta sakkunniga kommer från de 
bildade, eliten och ordningsmakten. Eftersom den största delen av materialet består av brotts-
nyheter, verkar det främst vara arbetarna och de obemedlade som både begår och drabbas av 
olika typer av brott. Ordningsmakten dyker sedan upp och ställer allt till rätta igen. Man kan 
också kontrollera vilka sociala grupper som ges möjligheten att uttala sig.

Tabell 8. Aktörens sociala bakgrund och röst (kolumnprocent, N=12578)

egen röst endast omtalad totalt

obemedlade 4 13 10
arbetare 14 29 23
ordningsmakt 45 22 31
bildade 20 5 11
elit 4 4 4
titellös 12 27 21
totalt 100 100 100

Ordningsmakten, men även de bildade, har relativt goda möjligheter att bli citerade eller 
intervjuade. De obemedlade och arbetarna får däremot sällan sin röst hörd. Detta trots att de 
är nästan lika många som personerna från ordningsmakten och två gånger fler än de bildade. 
De presenterade tabellerna visar att de lägre samhällskikten vanligtvis framstår som problem 
och störande moment. Resultatet indikerar också hur makten fördelas mellan dessa sociala 
grupper. Det är framför allt ordningsmakten och i viss mån även eliten och de bildade som 
förefaller besitta kunskap. De ges rikliga möjligheter att förmedla sina kunskaper och tolknin-
gar om händelsen. 
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Aktörernas etniska bakgrund
Eftersom icke-svenskarna vanligtvis markeras i texterna, förmodas personen vara en svensk 
svensk om inget annat har sagts. Med ”svenska svenskar” menas således alla som uttryck-
ligen sägs vara svenskar och de som inte fått någon etnisk markör alls. Alla tattare, judar, 
samer och zigenare är buntade ihop oavsett medborgarskap eftersom utlänningarna bland 
dessa grupper var för få för att behålla dem som enskilda kategorier. De har inte inkodats efter 
medborgarskapet för att reportern tydligt anger att t ex zigenarfamiljen Taikon härstammar 
från Ryssland. Det är alltså underförstått att de numera är svenska medborgare. I sådana fall 
ligger fokus på etniciteten, inte på medborgarskapet. Utlänningarna kategoriseras i övrigt efter 
medborgarskapet, alltså som tyskar, ryssar, danskar och så vidare. De finska finnarna kallas för 
tydlighetens skull för finländare, trots att journalisterna kort och gott talar om finnar. Några 
finlandssvenskar har inte hittats. 

Tornedalingarna visade sig vara ett problem. Det är nämligen en benämning som inte 
används. De kallas också för finnar, precis som sina finländska bröder på andra sidan gränsen. 
Kontexten brukar dock avslöja om aktören är en svensk finne eller en finsk finne. Man skulle 
kunna inkoda tornedalingarna som svenska svenskar för att man inte alltid kallar dem för 
finnar. De finska namnen avviker dock så kraftigt från de svenska att man inte nödvändigtvis 
behöver ange någon explicit etnisk tillhörighet. Att utgå från namn är emellertid inte helt 
oproblematiskt. Det finns både finländare och tornedalingar som har svenska namn. Det går 
inte heller alltid att skilja mellan finska och samiska namn, namn som ”Sunna” , ”Aikio” eller 
”Seurujärvi” kan vara vilket som. I brist på någon bättre urvalsprincip kallas personer med 
finskklingande efternamn för ”tornedalingar”, om det inte framgår i texten att personen är en 
same eller en finländare. 

Tabell 9. Aktörens etniska bakgrund (antal)

sv. svensk 11877 finländare 138 tysk 94

tattare 38 norrman 35 ryss 22

jude 26 dansk 20 est 49
same 103 holländare 26

zigenare 14 annan 91

tornedaling 45 totalt 12578

Det finns sammanlagt drygt tolvtusen svenska medborgare, varav ungefär tvåhundra hör 
till de etniska minoriteterna. Samerna är den största enskilda minoritetsgruppen, vilket var 
överraskande. Jag hade istället förväntat mig fler texter om tattare och judar med tanke på 
tidsandan och allt prat om ”judefrågan” och “tattarplågan”. Utlänningarna är intressant nog 
fler än de etniska minoriteterna – trots det faktum att både svenska och utländska judar, 
samer, tattare och zigenare kodats ihop. Nästan hälften av alla utlänningarna är nordbor och 
de flesta av dem är finländare. Finländarna är därmed den största utländska nationaliteten. 
Den följande tabellen visar förekomsten av olika etniciteter i samband med de primära 
samtalsämnena. 
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Tabell 10. Aktörens etniska bakgrund och det primära ämnet (antal)

icke-
svenskhet brott religion

pol. 
extremister

sociala 
problem annat totalt

sv. svensk 324 10338 109 189 882 35 11877
tattare 2 33 0 0 3 0 38
jude 20 4 2 0 0 0 26
same 71 13 8 0 2 9 103
zigenare 7 6 0 0 1 0 14
tornedaling 22 4 19 0 0 0 45
finländare 25 78 24 9 1 1 138
norrman 8 24 0 0 3 0 35
dansk 5 14 0 0 1 0 20
tysk 22 57 1 10 3 1 94
ryss 8 10 0 3 1 0 22
est 1 48 0 0 0 0 49
holländare 2 24 0 0 0 0 26
annan 53 35 1 1 1 0 91
totalt 570 10688 164 212 898 46 12578

Det är anmärkningsvärt att nästan alla tattare förekommer i brottsnyheterna. Om man 
emellertid räknar radprocenten, ser man att de svenska svenskarna förekommer i brottsny-
heterna precis lika ofta som tattarna, d v s åttiosju procent i båda fallen. Frågan är om läsaren 
lyckas koppla ihop alla dessa små notiser om brott och lägga märke till att de flesta aktörerna är 
svenska svenskar. Det är mycket möjligt att de icke-svenska aktörerna uppmärksammas mer. 
Man talar ju inte om någon sorts ”svenneplåga”. En annan intressant iakttagelse är att det inte 
finns några följetonger där tattare förekommer. Det finns även många ester och holländare i 
brottsnyheterna, men detta beror främst på en särskild medieföljetong som vi återkommer till 
senare. I övrigt är det främst finländarna som utmärker sig. Hälften av alla finländska aktörer 
dyker upp just i brottsnyheterna. 

När det gäller religiös extremism, har vi att göra med en omfattande medieföljetong vilket 
förklarar det relativt höga antalet religiösa fanatiker bland tornedalingar och finländare. Dessa 
två etniciteter förekommer relativt ofta även i samband med icke-svenskhet. Nästan åttio pro-
cent av alla judar och ungefär sjuttio procent av alla samer förekommer i texter som behandlar 
icke-svenskhet. De aktörer som förekommer i samband med politisk extremism är mestadels 
svenska svenskar men det finns även några enstaka finländska och tyska aktörer. När man 
skriver om sociala problem, finns det nästan enbart svensksvenska aktörer. Förekomsten av 
olika etniska grupper i sig säger naturligtvis inte särskilt mycket. Det är också viktigt att kon-
trollera vilka roller som spelas av olika etniciteter.

Nidingarna, offren och de sakkunniga är de viktigaste rollerna. De anonyma källorna 
var mycket få och har därför i fortsättningen placerats i kategorin ”någon annan”. Kategorin 
”skribenten själv” har behållits för att det kan vara intressant att se om det dyker upp andra 
textförfattare än svensksvenska journalister.
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Tabell 11. Aktörens etniska bakgrund och roll (radprocent, N=12578)

niding offer sakkunnig skribenten själv någon annan totalt

sv. svensk 37 15 37 4 7 100
tattare 66 24 0 0 10 100
jude 12 58 19 0 11 100
same 8 37 13 0 42 100
zigenare 29 21 29 0 21 100
tornedaling 27 33 20 0 20 100
finländare 78 6 12 0 4 100
norrman 40 29 26 0 5 100
dansk 45 10 35 0 10 100
tysk 55 25 8 0 12 100
ryss 64 5 18 0 13 100
est 75 16 0 0 9 100
holländare 92 4 4 0 0 100
annan 50 33 8 0 9 100
totalt 37 16 35 4 8 100

Det finns procentuellt sett många fler offer bland icke-svenskarna än hos de svenska 
svenskarna. Judarna i synnerhet framställs gärna som offer, precis som samerna. De samiska 
sakkunniga är intressant nog fler än de samiska nidingarna. Tornedalingarna är också något 
oftare offer. Skribentens eller journalistens personuppgifter förekommer i texterna endast 
undantagsfall och sådana exempel råkar inte finnas i det kvantitativa materialet. Skribenterna 
syns här därför som svenska svenskar.

Denna tabell visar dock en del intressanta avvikelser när det gäller fördelningen i olika 
roller. Enligt den generella fördelningen (se t ex tabell �), som inte tar hänsyn till personens 
etnicitet, är nidingarna något fler än de sakkunniga. Bland de svenska svenskarna finns det 
tvärtom några fler sakkunniga än nidingar. Skillnaden är dock så liten att den inte syns i 
radprocenten. Bland icke-svenskarna är situationen den motsatta. Det finns fler nidingar än 
det finns sakkunniga. Nidingarna tar procentuellt sett en mycket större plats hos tattare, fin-
ländare och andra utlänningar. Mängden av finländska skurkar är anmärkningsvärt stort då 
antalet inte beror på någon särskild medieföljetong, vilket ju är fallet med holländarna och 
esterna. Zigenarna är mycket få och därför ser de ut att fördelas relativt jämt mellan alla tre 
roller. De zigenska sakkunniga finns i en nyhet som rör sig om zigenarbarnens skolgång. Det 
finns också fall där de utländska och de svensksvenska sakkunniga i någon mån verkar samar-
beta med varandra.

Här nedan finns några typiska rubriker från artiklar som berättar om tjuvaktiga, pokulerande 
och vildsinta finländare, tattare och zigenare. Exemplen är från olika tidsperioder för att illus-
trera att även om man endast sporadiskt skriver om dessa etniciteter, tenderar man att skriva 
om viss typ av händelser. 

Polisen sökte tattarbröderna (DN ��.�.�9�5)
Hövdingen skulle döma – Zigenardrama inför rådhusrätten i Kalmar (DN 5.�.�9�5) 
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Tattarna köpte nya slidknivar – Pokulerade som vänner, men båda ville vara värst – Finger 
bets av förut (DN �5.�.�9�5)

Tattar-Lindgren ”lånade” båt för rymningen (DN 5.�.�9�5)
Den knivhuggne tattaren fick �  �/� år (StT �.�.�9�5)
Tattaren självmant till polisen (StT �.�.�9�5)
Finsk sjöman förgiftad av blåsprit (SvD �8.�.�9�5)
Axevallavisit av � finska ficktjuvar – Tivolifolket slår alarm – Statspolisen söker på utställ-

ningen (StT ��.�.�9�5)
En finsk tjuv togs på Linnégatan – Påpasslig passpolis kände igen den länge efterlyste 

(DN ��.7.�9�5)
Berusad tattare fast för bildåd – �8-årig yngling livsfarligt skada – Fyra personer i förvar 

hos Salapolisen (DN �.9.�9�5) 
Invasion av finska tjuvar (SvD �.�.�9�8)
Tattardåd i Kramfors – Ung man svårt knivhuggen (SvD 5.�.�9�8)
Sökte dränka gränsvakten – Vanför finne häktad – Mordförsök på svenskt område (DN 

��.�.�9�8)
Rånade systern på �00.000 – Finsk tjuv på flykt hit, kuppman från Tammerfors sökes i 

Sverige (StT ��.�.�9�8)
Svensk zigenare köpte liten flicka – Fadern sålde henne för �,500 frs (StT ��.�.�9�8)
Berusad finne slog knockout på ”korvtant” (Soc.-D 5.�.�9�8)
Svensk dödad i finnslagsmål (StT ��.7.�9�8)
Tattarna misshandlade bensinförsäljaren – Efterlysta i radio, togos av Göteborgspolisen, 

(Soc.-D �9.7.�9�8)
Vildsint finne stoppar nattåg – Hotade med kniv, försvann i skogen (SvD ��.8.�8)
Vilt slagsmål på zigenarbegravning (SvD �0.�0.�9�8)
Tattarliga skojade med spädgrisväxlar – Otrolig fräckhet duperade både säljare och banker, 

(Soc.-D 5.��.�9�8)
Tattare hotade fiskal med pistol (DN ��.��.�9�8)

Om man tar en snabb titt på rubrikernas ordval, är det lätt att peka ut alla sprit- och vålds-
orden som exempelvis ”pistol”, ”slidkniv”, ”bärsärkagång”, ”misshandla”, ”knockout”, ”vildsint” 
och ”pokulera” . Man behöver inte heller läsa hela artiklar för att få en uppfattning om nidin-
garnas sociala bakgrund. Och vad ska man tänka om tattaren som fått sitt finger avbitet eller 
om zigenaren som plötslig fick för sig att köpa en flicka?! För att inte tala om zigenare som 
även slåss på begravningar. När det gäller dessa tre etniciteter kan man kanske börja tala om 
stereotyper. Rapporteringen ser ut att kretsa kring vissa utmärkande tecken, i första hand 
kring kniven och flaskan. Den sociala klassen är förmodligen inte heller helt betydelselös. Vi 
ska återkomma till detta lite senare. 

Man kan också kontrollera vilka etniciteter som har en egen röst. Eftersom icke-svens-
karna är så få, är det meningslöst att titta på kolumnprocenten. Radprocenten visar hur många 
procent aktörer från varje enskild etnicitet som får uttala sig i texterna.
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Tabell 12. Aktörens etniska bakgrund och röst (radprocent, N=12578)

egen röst endast omtalad totalt %

sv. svensk 39 61 100
tattare 8 92 100
jude 42 58 100
same 27 73 100
zigenare 21 79 100
tornedaling 33 67 100
finländare 23 77 100
norrman 43 57 100
dansk 30 70 100
tysk 32 68 100
ryss 45 55 100
est 20 80 100
holländare 19 81 100
annan 12 88 100
totalt 38 62 100

Det är anmärkningsvärt att det finns så få tattare som får sin röst hörd. Det fanns många 
nidingar även bland de andra icke-svenskarna men det är framför allt tattarna som inte anses 
vara värda att intervjuas. Ungefär fyrtio procent av alla ryssar, norrmän, judar och svenska 
svenskar får säga sitt, precis som omkring trettio procent av alla tornedalingar, tyskar och 
danskar. Samer, finländare, zigenare, ester och holländare är relativt tysta och endast runt tjugo 
procent av dem har en egen röst. De samiska sakkunniga var något fler än nidingarna men 
trots detta har samerna sällan en egen röst. Det tyder på att de samiska nidingarna och offren 
sällan tillfrågas. 

Det verkar vara så att chansen att bli tillfrågad hänger ihop med den roll aktören får spela 
och därigenom även med aktörens sociala bakgrund. Etniciteten i sig behöver inte nödvän-
digtvis påverka reporterns vilja att intervjua en person. Vissa icke-svenska etniciteter har 
en egen röst oftare än genomsnittet, medan vissa andra sällan får säga något. Den sociala 
bakgrunden och antalet sakkunniga bland de olika etniciteterna kan således mycket väl vara 
en viktigare faktor. 

Aktörernas kön 
Eftersom man vanligtvis anger personens namn och titel (t ex lärare, lärarinna, herr, fru), är 
aktörers kön lätt att avgöra. Det finns dock vissa undantag. Vissa yrkeskårer består visserligen 
främst av män, som exempelvis poliser och advokater, men det finns även kvinnliga advokater 
och poliser, s k polissystrar. Polissystrarna må vara få och har inte samma befogenheter som 
sina manliga kolleger men jag har ändå avstått från att inkoda ett kön, om det inte explicit 
framgår i texten. Det finns mycket få kvinnor i materialet. Hälften av alla aktörer är män, med-
an kvinnorna endast utgör tio procent. Om aktörens kön inte gått att avgöra, har det inkodats 
som ”ej känd” . De är cirka fyrtio procent av alla aktörer. Många personer ur denna kategori är 
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dock troligtvis män. Om en tjuv, mördare, advokat eller polis råkar vara en kvinna brukar man 
säga det. Man kan också kontrollera vilka roller som spelas av olika kön.

Tabell 13. Aktörens kön och roll (radprocent, N=12578)
niding offer sakkunnig skribenten själv någon annan totalt

man 59 12 24 0 5 100
kvinna 29 48 7 0 16 100
ej känd 12 13 57 10 8 100
totalt 37 16 35 4 8 100

Radprocenten visar att ungefär hälften av kvinnorna är offer, medan mer än hälften av 
alla män  är nidingar. Eftersom många sakkunniga kommer från myndigheter och dylika, går 
det inte alltid att avgöra individens kön. Artiklarna är dessutom ytterst sällan signerade annat 
än t ex ”från DN:s Luleåkorrespondent” eller ”från/enligt DN:s medarbetare”, vilket innebär 
att reporterns kön inte går att avgöra. Därför är de ”ej kända” så många under kategorierna 
”sakkunnig” och ”skribenten själv”. Det finns inga kvinnliga skribenter och ytterst få kvinnliga 
sakkunniga. Om man även tar hänsyn till vilka kön som har en egen röst, hittar man samma 
tendens. Det är framför allt männen och de ej-kända som får uttala sig. Kvinnorna framträder 
alltså främst som tysta offer som de övriga aktörerna talar om.

Tabell 14. Aktörens kön och sociala bakgrund (radprocent, N=12578)

obemedlade arbetare ordningsm. bildade elit titellös totalt

man 12 36 21 8 6 17 100
kvinna 3 22 1 4 2 68 100
ej känd 9 7 51 16 2 15 100

totalt 10 23 31 11 4 21 100

Det mest intressanta i denna tabell är de titellösa. De flesta av dem, hela sextioåtta procent, 
är kvinnor vilket säger något om dåtidens sätt att tilltala kvinnor. Om man undersöker denna 
kategori lite närmare, upptäcker man att denna sextioåtta procent består av drygt sexhundra 
vuxna kvinnor (fruar, hustrur och fröknar) och knappt två hundra flickor. Och de manliga 
titellösa aktörerna består av drygt fyrahundra pojkar och knappt sexhundra vuxna män. 

I den mån kvinnorna har något yrke alls arbetar de främst som hembiträden, kassörskor 
och dylika. De syns i tabellen som kvinnliga arbetare. Nästan hälften av alla män kommer från 
de obemedlade eller arbetarna. Personer från ordningsmakten är antingen män eller så går 
deras kön inte att avgöra. Kort sagt, kvinnorna är tysta och mer anonyma offer, medan männen 
ofta är nidingar från de lägre samhällsskikten. Man kan också kontrollera hur etniciteten och 
könet samverkar. Det finns endast några enstaka kvinnor bland icke-svenskarna. Därför har 
de etniska minoriteterna buntats ihop, precis som utlänningarna. 



��

Tabell 15. Aktörens kön och etniska bakgrund (kolumnprocent, N=12578)

svenska svenskar minoriteter utlänningar totalt

man 50 53 64 51
kvinna 10 9 13 10
ej känd 40 38 23 39
totalt 100 100 100 100

Enligt den generella fördelningen var hälften av alla aktörer män. Detta resultat stämmer 
rätt så väl även om man tar hänsyn till etniciteten. Andelen ej-kända ligger också runt fyrtio 
procent hos svensksvenskar och minoriteter. Utlänningarna avviker emellertid en aning från 
den generella fördelningen. Hos dem hittar man fler män och kvinnor men färre ej-kända. 
Denna skillnad beror troligtvis på den stora mängden nidingar och de relativt få myndighet-
spersoner som finns bland utlänningarna. 

3 Nidingar och nidingsdåd – sammanfattning

Avsikten med den kvantitativa kartläggningen var att få en överblick över vilka samhällsgrup-
per som uppfattas som problem och vilken typ av samtalsämnen som lyfts fram. Artiklar 
som berättar om partipolitiska debatter och det som händer i riksdagen har inte tagits med 
eftersom avsikten inte varit att fokusera på politiska mål och beslutsfattande. Syftet har istäl-
let varit att undersöka det mer vardagliga och alldagliga nyhetsflödet. Det diskursiva fältet 
består av samtal om avvikelser av olika slag. De ämnen som träder fram är enskilda brott, 
politiska extremister, avvikande religiösa praktiker, utlänningar och allt sådant som inte anses 
vara riktigt svenskt. Till en viss del diskuterar man även några mer generella sociala problem. 
Nyhetsdiskursen visar emellertid endast en del av den verkliga sociala kontexten och den kan 
innehålla spår av andra diskurser, t ex myndighetsdiskurs. Myndigheterna hör till journalis-
ternas viktigaste källor.

Nyhetsjournalistiken har en benägenhet att vara händelsedriven. Man skriver exempelvis 
hellre om enskilda brott än om brottslighet. Det i sin tur innebär att mycket av rapporterin-
gen kretsar kring vissa huvudrollsinnehavare och deras personliga egenskaper.  Det gäller i 
synnerhet nidingarna. De sakkunniga är däremot mer anonyma och representerar vanligtvis 
någon organisation eller statlig instans. Offren står ibland i textens fokus men till skillnad från 
nidingarna och de sakkunniga spelar de helt klart en biroll. 

Det som emellertid var överraskande var mängden av brottsnyheter. Brott är förstås ett 
synnerligen tacksamt ämne och har nästan alltid högt nyhetsvärde. Brottsnyheterna innehåller 
dessutom mängder av långa följetonger. Man får bland annat följa friherre von Leuhusens och 
uppbördsman Blancks förskingringsaffärer, mord på Sibyllegatan, misstänkt industrispionage 
i Fagersta och diverse smugglarligors äventyr. Med tanke på den bild man numera har om tret-
tiotalet hade jag ändå förväntat mig fler texter om de övriga ämnena. Det skrivs t ex ytterst lite 
om judar i Sverige. I den mån judarna är ett problem (eller har problem) finns detta problem 
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någon annanstans. De uppmärksammas inte heller när man skriver om avvikande religiösa 
praktiker. Tattarna lyser också med sin frånvaro. Om de utgör ett stort samhällsproblem, syns 
det i vilket fall som helst inte i detta material. 

Saknaden av etnisk och religiös annorlundahet behöver inte nödvändigtvis vara negativt i 
sig. Rent hypotetiskt skulle det kunna betyda att de möjligen inte uppfattas som problem, vilket 
dock antagligen inte är fallet. Förklaringen ligger nog närmast i medielogiken. Redaktionerna 
vaknar vanligtvis upp när någonting spektakulärt eller ovanligt händer. Vissa ämnen, som 
exempelvis minoritetsfrågorna, har däremot svårt att passera nyhetströskeln och stannar kvar 
i farstun när redaktionerna gör sina nyhetsvärderingar. Det tyder på att när minoriteterna har 
problem riskerar deras bekymmer att hamna i skymundan. Trettiotalstexterna är relativt långa 
vilket dock inte betyder att de skulle innehålla mer bakgrundsinformation eller fler analyser 
än dagens tidningar. Man får istället många, långa citat, uttrycksfulla miljöbeskrivningar och 
detaljerade personuppgifter om olika aktörer. När man inte har tillgång till TV-nyheter, måste 
man vara mer verbal när man beskriver det som händer. Trettiotalsjournalistiken uppvisar 
därför en mer berättande skrivstil. 

För att på något sätt försöka sammanfatta resultatet kan man placera samtalsämnen i en mod-
ell. De presenterade tabellerna visar vilka samtalsämnen och problemgrupper som finns men säger 
inte mycket om eventuella lösningar. Därför visas här endast det som uppfattas som problem.

Modell 2.

Pastorat Stat 

Problem

kriminella.medborgare.(ur.etnisk.ma-
joritet.och.minoriteter),.kriminella.utlän-
ningar,.utlänningar.som.befinner.sig.i.
landet.olovligt.(hör.inte.till.flocken),
minoritetspersoner.och.deras.ev..särskil-
da.behov,.bråkiga.politiska.extremister,.
religiösa.fanatiker

brott.som.samhällsproblem.(hot.inifrån.ge-
nom.att.störa.ordningen,.bryta.mot.lagen),.
fattigdom.som.samhällsproblem,.fråga.
om.befolkningens.kvalitet.och.kvantitet.
(hot.inifrån),.invandring.som.ett.samhäll-
sproblem.(hot.utifrån,.föreställd.”utlänning-
sinvasion”,.hot.inifrån,.hot.mot.föreställd.
homogenitet.och.flockens.beskaffenhet).
etniska.minoriteters.position,.fråga.om.
vilken.flock.minoriteterna.hör.till,.olämp-
liga,.olagliga.politiska.aktiviteter,.möjlig.
samhällsstörtande.verksamhet,.eventuellt.hot.
mot.statsskick.(hot.inifrån),.vissa.partier.kan.
agera.som.främmande.makts.hantlangare.
(hot.utifrån),.religiösa.praktiker.som.stör.
den.allmänna.ordningen.eller.skapar.oreda.
och.förvirring.i.samhället

Brottslingarna är givna ordningsstörare vilket materialet också bekräftar. Utifrån ett fou-
cauldianskt perspektiv skulle man kunna säga att de kriminella försvagar staten inifrån genom 
att bryta mot lagen. På så sätt skapar de oordning och en känsla av osäkerhet. De presenterade 
tabellerna ensamt avslöjar inte om brottslingarna möjligtvis är ett bevis på den omtalade dåli-
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ga befolkningskvaliteten. Texterna innehåller endast i undantagsfall uttryckliga rasbiologiska 
motiveringar och beskrivningar. En uppfattning om hierarki är en väsentlig del av föreställn-
ingar av ordning. Alla brottslingar är nödvändigtvis inte lika farliga. Eventuell samhällsstör-
tande verksamheter kan mycket väl uppfattas som ett större hot än vanlig vardagsbrottslighet. 
Fuskande landsfiskaler och klåfingriga fattiglappar kan också uppfattas på olika sätt. De ovan-
ligaste brotten uppmärksammas på ett helt annat sätt än de mindre sensationella fallen. En 
förskingrande friherre är en större nyhet än en tjuvaktig diversearbetare.  

Bland icke-svenskarna hittar man ordningsstörare som inte nödvändigtvis bryter mot 
lagen. Icke-svenskarna kan skapa en föreställning av oreda genom att helt enkelt inte passa 
in, något som måste undersökas vidare. Minoriteterna kan t ex kräva särskilda rättigheter och 
hota staten genom att skapa en känsla av splittring. Utlänningarna hör förstås per definition 
inte till flocken och de uppfattas som ett problem, när de vill flytta hit eller när det av något skäl 
behövs ett polisingripande. Man hittar relativt många utlänningar i brottsnyheterna, vilket var 
överraskande och måste undersökas vidare. Det kan dessutom finnas en hierarki mellan mer 
och mindre acceptabla utlänningar.

Det förekommer relativt få politiska extremister i texterna och de flesta av dem är sven-
ska svenskar. Endast de artiklar, där en extremist bryter mot lagen eller på ett annat sätt stör 
ordningen, har inkodats. Extremisterna kan störa ordningen dels genom olaglig verksamhet, 
dels genom att stå för värderingar, politiska mål och förfaringssätt som inte är allmänt accept-
erade. Detta material visar dock få tecken på sådana problem. Extremisterna kan också vara 
ett potentiellt yttre hot och tjäna en konkurrerande stats intressen. Det finns några få texter 
som möjligtvis skulle kunna tolkas som exempel på sådana kontakter. Det kan även finnas 
gradskillnader mellan olika former av politisk extremism beroende av vilket politiskt håll hotet 
kommer ifrån. Allt detta bör undersökas vidare.

Det man sammanfattningsvis kan säga om aktörerna är att de flesta nidingarna i alla ämnes-
kategorier kommer från de obemedlade och arbetarna, medan de som återställer ordningen 
kommer från ordningsmakten. Närvaron av olika samhälleliga instanser visar hur de kan utöva 
makt genom olika typer av konkreta åtgärder, ändringar i lagstiftningen, kategoriseringar och 
annan rutinmässig, byråkratisk verksamhet. Vissa samtalsämnen, i synnerhet brottsnyheterna, 
fokuserar dock mer på nidingarnas otillåtna handlingar än på möjliga problemlösningar. Det 
som betraktas som brott varierar naturligtvis under olika historiska perioder. Fosterfördrivning 
är ett sådant exempel. Det som var olagligt under trettiotalet är tillåtet idag.

Sektorisering var inte särskilt hårddriven under trettiotalet och man använde inte heller den 
omvända pyramiden. Nyhetstexterna har trots detta en fragmentarisk karaktär och fokuserar 
på det som händer ”nu”. Det är tveksamt om läsaren lyckas koppla ihop exempelvis nyheter 
om enskilda brott, sociala problem och politiska beslut som påverkar flockens livsvillkor. Det 
kan vara svårt för läsaren att hitta länkar mellan minoriteters position i samhället, pågående 
sociala och ekonomiska förändringar och t ex plötslig uppkomst av religiös sekterism. Det är 
också tveksamt om brottslingarna i läsarnas sinnen är den mest iögonfallande gruppen och det 
mest framträdande hotet mot ordningen. 

Man kan se en del spår av hierarkin i tidningarnas sociala rum. Svenska Dagbladet med sin 
mer överklassbetonade läsekrets skriver allra minst om olika typer av annorlundahet. Tidnin-
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gen var högerns och de kulturkonservativas organ. Den partiägda Social-Demokraten med sina 
arbetarklassläsare skriver mycket om ämnet – trots att tidningen var minst omfångsrik. De 
stora liberala, borgerliga dagstidningarna Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen skriver 
också mycket om olika typer av annorlundahet. DN har dock många fler artiklar än StT och 
det är svårt att säga vad denna skillnad beror på. Båda tidningarna har en massupplaga och 
lockar många läsare från mellanskiktet och även från lägre samhällsklasserna. Redaktionerna 
bestämmer vilka som får komma till tals och bidrar på så sätt de till skapandet av hierarkin. 
De aktörer som allt som oftast får komma till tals och agera som experter är individer från 
ordningsmakten och de mer bildade och utbildade samhällsskikten. Det är ofta dessa personer 
som även återställer ordningen. Det är således deras kunskaper och deras tolkning av fakta 
som ges företräde. Huvudrollsinnehavarna – de alla talar om – får själva sällan säga sitt, i syn-
nerhet om de kommer från lägre klasser och andra etniska grupper än de svenska svenskarna. 

I de följande kapitlen presenteras en rad fallstudier som på olika sätt illustrerar den kvan-
titativa undersökningens resultat. Eftersom materialet är ohyggligt stort, måste man gallra 
bort mängder av intressanta historier, speciellt när det gäller brottsnyheterna. För att på något 
sätt få grepp om materialet, har jag valt att koncentrera mig på dem som per definition inte 
hör till flocken, dem som borde höra till flocken och dem som på sätt och vis hör till flocken. 
Brottsfallen är valda utifrån detta perspektiv. Man skulle kunna göra mycket mer av denna del 
av materialet, t ex jämföra representationen av överklass- och underklassbrottslingar, manliga 
och kvinnliga mördare och ungdomsbrottslingar. Allt detta har på grund av utrymmesbrist 
lämnats därhän och de presenterade brottsfallen kommer främst att kretsa kring kombina-
tionen av etnicitet och social klass. De kommande kapitlen handlar kort sagt om religiös 
annorlundahet, etnisk annorlundahet, social annorlundahet och politisk annorlundahet. Jag 
har valt att behålla de politiska extremisterna som en egen grupp trots att de utvalda histori-
erna egentligen hör till brottsnyheterna. 

Några exempel tillhörande ämneskategorin ”sociala problem” kommer inte att tas upp. 
Detta främst på grund av utrymmesbrist. För att bättre kunna förstå de mer principiella dis-
kussionerna borde man göra en bättre förankring i den historiska kontexten än vad som är 
möjligt att göra i den här undersökningen. Det pågår exempelvis en lång och komplicerad 
mediedebatt on abortfrågan, något som i ett senare tillfälle skulle kunna vara värt att ta en när-
mare titt på. Ett annat intressant exempel är mediedebatten initierad av Else Kleen. Den pågår 
främst i StT och Soc.-D och handlar om fängelser och de frigivna fångarnas och långtidsfån-
garnas situation. 
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NÄR HERREN ÄR MIN HERDE GOD 
– RELIGIÖS ANNORLUNDAHET 

Detta kapitel handlar om religiös annorlundahet, främst om korpelanerna. Eftersom korpelanismen 
inte längre är allmänt känd, kommer en kort presentation att ges innan mediebevakningen av sektens 
aktiviteter analyseras mer detaljerad. Först visas tabeller över alla texter som på något sätt behandlar 
avvikande religiositet. Eftersom det finns få artiklar om detta ämne, har alla texter som berör reli-
gion inkluderats, d v s de texter där religion antingen är ett primärt eller ett sekundärt ämne. Det 
finns endast ett par texter om judendom och därför har dessa artiklar uteslutits ur den kvalitativa 
analysen. Istället görs en mindre jämförelse mellan korpelanerna och de utstötta, en annan frireligiös 
sekt som har en hel del likheter med korpelanismen. 

1 Allmänt om mediebevakningen 

Med tanke på utvecklingen i Centraleuropa, hade jag väntat mig fler texter om judendomen. 
Till min stora förvåning hittade jag istället en mängd upprörda texter om en för mig helt 
okänd frikyrklig sekt kallad korpelaner. Det är möjligt att folk uppe i det finska eller svenska 
Lappland fortfarande känner till rörelsen, men jag hade aldrig tidigare hört talas om den. Efter 
att ha läst flera nyheter om sekten, begrep jag ändå inte riktigt vad som pågick uppe i Norr-
land. Som tur hittade jag historiker Lennart Lundmarks bok Protest och profetia som handlar 
om korpelaner. Han berör även nyhetsbevakningen av gruppen. Mitt eget material omfattar 
endast en del av alla skriverier. Rapporteringen om korpelanerna är ett tydligt exempel på 
moralpanik och drevjournalistik. Materialet innehåller många andra följetonger men de upp-
når inte alls samma intensitet. 

Av en slump stötte jag senare på en annan frikyrklig sekt, de utstötta, som verkade ha en 
del likheter med korpelanerna. Ett par artiklar har plockats fram trots att ingen av artiklarna 
publicerades under den urvalsperioden som gäller för den kvantitativa studien. Det kan näm-
ligen vara intressant att jämföra mediebevakningen av de utstötta och korpelanerna. Enligt 
tidningarna var korpelanerna främst lappar och finnar, medan de utstötta var svenska svenskar. 
Det verkar dock vara korpelanerna och inte de utstötta som var trettiotalets ”knutbyskandal”. 
Ingen blev visserligen mördad men man hittar en lika spektakulär kombination av sex, extas 
och vapen. Det inkodade materialet innehåller även ett par texter om den judiska religionen 
men det är korpelahistorien som helt klart dominerar ämnet. I de första tabellerna har dock 
alla former av avvikande religioner inkluderats.

Nästan alla texterna beskriver människornas konstiga beteende. Med detta menas de tro-
endes sätt att bete sig dels i religiösa sammanhang (t ex ritualer, bönemöten), dels i olika typer 
av vardagliga situationer – så tillvida beteendet sägs bero på individens religiösa övertygelser. I 
den mån man skriver om själva religionen, dess historia eller de religiösa trossatserna, placeras 
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sådana aspekter i bakgrunden. Det finns endast fyra stycken sådana artiklar. Det som väcker 
uppmärksamhet är alltså inte religionen eller den djupa tron i sig utan konsekvenserna av 
denna tro. När de troende börjar tillämpa sina trossatser alltför kategoriskt, rubbas ordningen. 
Om störningen är tillräckligt spektakulär kommer drevet igång. Tabellen nedan visar tydligt 
att det plötsligt händer något alldeles extraordinärt, något som under en viss begränsad tid 
genererar stora mängder texter.

Tabell 16. Månad och årtal (antal)

1935 1938 totalt

mars 33 0 33
juni 2 2 4
oktober 0 1 1
totalt 35 3 38

Mediebevakningen sker alltså under en särskild tidpunkt, nämligen under mars �9�5. Detta 
pekar tydligt på att det plötsligt händer något egendomligt. I övrigt skriver man mycket litet om 
religionen. Den upplevs helt enkelt inte som en källa till problem. Korpelarörelsens aktiviteter 
blev emellertid en storslagen mediehändelse och det arrangerades till och med s k pressmot-
tagningar. Det som inte syns i denna tabell är att rapporteringen fortsätter på en hög nivå fram 
till mitten av april �9�5 och mattas sedan av. Därefter dyker det upp några få enstaka texter under 
juni och oktober �9�5 och �9�8. Alla fyra tidningarna skriver mycket om korpelanerna. 

Om man tittar på vilka texttyper som används, upptäcker man att arton texter – nästan 
hälften – har hamnat på första sidan. Tjugo stycken artiklar har klassats som nyhetstexter. 
Därutöver finns det en ledare, ett reportage och en text som hamnat i kategorin ”annan”. De 
flesta texterna är dessutom ovanligt långa. Det finns endast åtta korta notiser och resten förde-
las jämt mellan långa (en spalt eller mer) och medellånga texter. Ämnet verkar följaktligen vara 
betydligt mer intressant än det ringa antalet texter antyder. 

Det finns sammanlagd ��8 aktörer och deras etniska bakgrund ser ut på följande sätt:

Tabell 17. Aktörernas etniska och religiösa tillhörighet (antal)

statskyrkliga judar laestadianer korpelaner totalt

sv. svensk 72 0 8 31 111
jude 0 2 0 0 2
same 2 0 0 7 9
tornedaling 5 0 0 15 20
finländare 3 0 1 20 24
tysk 1 0 0 0 1
annan 1 0 0 0 1
totalt 84 2 9 73 168

Eftersom de flesta artiklarna handlar om korpelaner, är majoriteten av alla aktörer naturligt-
vis från Sverige. En tysk och ett par judiska aktörer hittas i de få texterna som berör judendomen. 



�8

Om aktören inte sagts höra till något särskilt religiöst samfund, har denne inkodats som till-
hörande statskyrkan. Därför har även tysken inkodats som statskyrklig. Man kan konstatera att 
om judarna uppfattas som ett problem, hör de inte till religionens område. Om korpelanen eller 
laestadianen inte varit namngiven eller om personen inte getts någon explicit etnisk bakgrund, 
har denne inkodats som svensk svensk – trots att båda sekterna var populära främst bland finnar 
och samer. Därför verkar hälften av korpelanerna vara svenska svenskar. Den andra halvan består 
av tornedalingar och finländare. Finländaren är förstås Toivo Korpela själv som ständigt nämns i 
texterna. Man kan också konstatera att de svensksvenska statskyrkliga personerna är nästan lika 
många som korpelanerna. Det viktigaste motsatsparet består således av svensksvenska statskyrk-
liga personer och korpelaner av varierande etniskt ursprung. 

Tabell 18. Aktörernas sociala och religiösa tillhörighet (antal)

statskyrkliga judar laestadianer korpelaner totalt

arbetare 4 1 0 5 10
ordningsmakten 16 0 0 0 16
bildade 50 0 9 60 119
elit 2 0 0 0 2
titellös 12 1 0 8 21
totalt 84 2 9 73 168

Här finns en felkälla. Det var svårt att avgöra hur man skulle inkoda predikanter. En 
del predikanter, exempelvis de laestadianska, kunde vara mycket respekterade och ha en 
viss status – åtminstone i de områden där den religiösa gruppen hade många anhängare. 
Det enklaste var att inkoda såväl präster, biskopar och allehanda predikanter som kyrkliga 
funktionärer, och dessa hör i sin tur till ”de bildade”. Även sektmedlemmarna har inkodats 
som kyrkliga funktionärer om de inte angetts någon annan befattning. Det betyder att de 
sextio bildade korpelanerna i praktiken har en lägre status och trovärdighet än de knappt 
femtio statskyrkliga bildade personerna. Tabellen är dock intressant ur den synvinkeln att 
den tydligt visar hur korpelanerna kallas just för korpelaner och ingenting annat. Vilken 
sysselsättning de har i sina vardagliga liv är inte lika intressant. De andra aktörerna kallas 
däremot i första hand för landsfiskaler, poliser, läkare, lärare, biskopar, komministrar och så 
vidare. Korpelanerna uppfattas uppenbarligen mer som ett hop än som enskilda individer. 
En annan intressant upptäckt är att dessa texter innehåller färre personer från ordnings-
makten och fler från de bildade. I detta fall är det alltså inte polisen, rättsväsendet eller 
landsfiskalerna som tar det största utrymmet.

 
Tabell 19. Aktörernas kön och religiösa tillhörighet (antal)

statskyrkliga judar laestadianer korpelaner totalt

man 39 0 0 41 80
kvinna 2 1 0 7 10
ej känd 43 1 9 25 78
totalt 84 2 9 73 168
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De manliga aktörerna är i stort sett lika många som de ej-könsbestämda. Men det finns 
konstigt nog några fler ej-könsbestämda bland de statskyrkliga, medan männen är flest bland 
korpelanerna. Det är svårt att säga vad denna skillnad kan bero på. Det finns ytterst få kvinnor 
som lyfts fram i dessa texter. Vad denna tabell inte visar, är att det även förekommer personer 
som angetts en politisk stämpel. Predikanten Toivo Korpela påstås nämligen vara en kommu-
nist och texterna om judendomen innehöll ett par nazistiska aktörer.

Den kvantitativa undersökningen visar att �7 utav sammanlagt ��8 aktörer får uttala sig i 
texterna. Bland dem finns det nio stycken korpelanska nidingar, tre korpelanska offer och två 
statskyrkliga offer. Ungefär hälften av alla personer med egen röst, hela �� stycken, utgörs av 
statskyrkliga sakkunniga. Reportrarna själva är också relativt synliga i dessa artiklar. Tidnin-
garna skickar gärna ut journalister och anger i texten att nyheten är från tidningens utsände 
medarbetare eller korrespondent. Det finns tjugo sådana texter. Resten av aktörerna är endast 
omtalade. Det finns alltså bara tolv korpelaner som i någon form får uttala sig, vilket betyder 
att journalisterna inte söker kunskap om sekten hos sekten själv.

2 Korpelaner och en flygande ark  
– historisk bakgrund

Här återges en kort, kronologisk beskrivning av korpelarörelsens uppkomst. Beskrivningen 
bygger dels på Lennart Lundmarks bok, dels på mitt material. För att kunna förstå korpela-
nismens uppkomst, måste man först säga några ord om laestadianismen. Det finns en hel del 
skrivet om laestadianerna men här ges endast en mycket kortfattad, generell beskrivning av 
rörelsen. Avsikten är att bara ge en del nödvändig bakgrundsinformation för att kunna förstå 
vilken betydelse laestadianismen hade i Tornedalen och vad som var sambandet mellan korpe-
lanismen och laestadianismen. Observera att de tabeller som i fortsättningen kommer att visas 
endast omfattar artiklar om korpelarörelsen.

Laestadius och ”satans anhang”
Historien börjar i mitten av �800-talet då Lars Levi Laestadius upplevde en religiös väckelse. 
Därefter blev hans gudstjänster allt mer extatiska och allt mindre förenliga med sedvanliga 
kyrkliga mallar. Enligt Lundmark fördömde Laestadius det ”fördjävlade förnuftet” som män-
niskorna börjat dyrka. Endast en stark himmelsk passion väckt av den djupaste syndakänslan 
kunde bota en sådan ”djävulsdyrka”. Dessa passioner bestämde människans moraliska karak-
tär, gav henne inre styrka som ställde henne över världsliga intressen och hjälpte henne under-
ordna sitt förnuft och jordiska frihetslängtan. Det var passionen som dirigerade tanken och 
förnuftet, inte tvärtom. Det var främst församlingen som hade makten att lösa och binda, 
förlåta eller fördöma synder och hjälpa individen komma i förbindelse med Gud. Den sociala 
kontrollen fick således en avgörande roll.110 Synder bekändes offentligt och den syndige tuk-
tades offentligt under en längre tid, vilket ofta ledde till ”liikutuksia”, extatiska kroppsrörelser, 
utbrott och visioner111. Dessa var tecken på att människan nått fram till nåden. 
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När Laestadius dog hade hans lära blivit starkt förankrat i de nordsamiska och finskspråki-
ga delarna av Sverige och på den finska sidan av gränsen. Enligt Lundmark fanns det vid mit-
ten av �9�0-talet ungefär �50 000 laestadianer i Finland, �5 000 i Sverige och ett antal anhän-
gare även i Nordnorge och USA. I Pajala var cirka sextio procent av befolkningen laestadianer. 
Rörelsens inflytande kunde emellertid vara ännu större eftersom gruppen förde ut ett mycket 
sammanhållet budskap och därmed kunde prägla värderingarna i bygden i stort. Laestadianer-
na försökte som regel hålla sig utanför politiska strider men rycktes ibland med i den snabba 
samhällsförändringen. De finska laestadianerna deltog i inbördeskriget på den vita sidan och 
hade under trettiotalet egna riksdagsmän. I Sverige fanns det däremot aldrig laestadianska 
riksdagsmän.112 Men på grund av laestadianismen hade högern en stark ställning i vissa trakter 
och i riksdagsvalet �9�� fanns det en laestadiansk kandidat på högerns lista. 

Enligt Lundmark hade arbetarrörelsens genombrott i Tornedalen mer djupgående kon-
sekvenser än i andra delar av landet. Gamla värderingar underminerades, vilket inte kunde lämna 
någon oberörd. Förändringen var snabb och dramatisk och skedde ofta i skuggan av hårda och 
emellanåt våldsamma klasstrider. Ett sådant exempel är vintern �9�0-�9�� då skogsbruket drab-
bades av en svår lågkonjunktur och läget försämrades under de två följande vintrarna. Flottnings- 
och skogsarbeten delades vanligtvis i småposter och erbjöds på entreprenad, vilket tvingade olika 
arbetarlag att bjuda under varandra. Reglerad arbetstid och fastställd timpenning var ovanliga, 
inkomsterna blev för låga och man började bilda fackföreningar. Lundmark tar även upp en 
framgångsrik vägstrejk som ägde rum i början av trettiotalet. Han anser att de framgångsrika 
strejkerna och arbetarrörelsens frammarsch dramatiskt ändrade det politiska läget. Pajala hade 
helt dominerats av högerpartiet men �9�� fick kommunisterna plötsligt �5 procent av väljarna och 
två år senare kunde socialdemokraterna och kommunisterna tillsammans ta över makten. Enligt 
Lundmark var detta anmärkningsvärt med tanke på laestadianismens starka ställning.113 Social-
ismen dyrkade ju det ”fördjävlade förnuftet” och motsatte sig överheten, något som var direkt 
emot den laestadianska läran. Laestadianerna hade kallat kommunister och fackföreningsmän 
för ”satans anhang” men ändå hade arbetarna segrat. Laestadianismens kärntrupper stod dock 
alltjämnt starka trots att de fått lida en del bakslag.

Den laestadianska ”rebellen” Korpela och de nya profeterna
På vintern �9�8-�9�9 började en ung man, Toivo Korpela, predika bland laestadianerna i den 
svenska Tornedalen. Han förbjöds tillfälligt att predika eftersom han bröt mot den laestadianska 
seden, enligt vilken en ung person endast fick predika tillsammans med en äldre kollega. Korpela 
vägrade att lyda och fortsatte att dra stora skaror till sina möten. Han kritiserade de äldre pre-
dikanterna men höll sig i övrigt inom den laestadianska lärans ramar. Efter stormötet �9�� blev 
Korpela slutligen utesluten ur gemenskapen. Korpela betraktades av många som en framgångsrik, 
medryckande och självmedveten predikant som kom i konflikt med laestadianerna. Enligt Lund-
mark fanns det inget som tydde på att hans budskap på något avgörande sätt skilde sig från laesta-
dianernas. Korpela var dock en kontroversiell person. Han anklagades bland annat för att vara en 
kommunist och en simpel bedragare. Enligt Lundmark finns inget bevis på att han tjänat några 
pengar på sitt predikande.114 I början av �9�� återvände Korpela plötsligt till sin gård i Ähtäri, Fin-
land, där han senare även blev intervjuad av en svensk journalist. Man vet inte varför han lämnade 
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Sverige och lämnade sina anhängare utan ledare. Nu steg det fram helt nya ledarfigurer som hade 
ett mycket uppseendeväckande budskap. Lundmark kallar de nya ledarna för Förste profeten och 
Andra profeten. Den nya läran kan kort sammanfattas som en följande historia. 

Snart efter Korpelas avfärd fick Förste profeten en uppenbarelse enligt vilken den nya 
finska bibelöversättningen var en ”förödelsens styggelse”. Den Andra profeten höll med. Eft-
ersom Gamla testamentets ”förödelsens styggelse” nu hade inträffat, skulle världen gå under 
efter ���5 dagar, d v s den �� juli �9�7. Då skulle Gud kalla profeterna till himmeln och ett år 
senare skulle en ark komma från himlen och ta upp resten av de sanna troende. Eftersom ��� 
var både vilddjurets och människans tal, skulle endast ��� människor få plats i arken – det vill 
säga ��� medlemmar plus � profeter. Arken skulle först landa i Kiruna och sedan åka till de 
trognas hembyar, även i norra Norge och Finland. Därefter skulle de ��� föras till Palestina 
och det skulle bli en väckelse jorden runt.115  

Ytterligare en ledargestalt dök upp. En synsk kvinna, kallad Profetissan, fick en uppen-
barelse enligt vilken himlafärden skulle ske redan sommaren �9�5. Rörelsen gick in i ett allt 
intensivare läge. Under ett bönemöte hade Förste profeten, som predikat om Babylons sköka, 
av något okänt skäl börjat hoppa upp och ner, klappa händerna och svära ”Babylons sköka till 
helvete”. Svärandet spred sig snabbt och intensifierades ytterligare. När en synsk flicka sade 
sig kunna avgöra om någon var ansatt av djävulen, fick dessa rena sig genom att hoppa upp och 
ner ute på trappan och ropa ”satans djävlar till helvetet”. Enligt Lundmark svor man i början 
mot tomma väggar eftersom syftet var att fördriva onda andar. Därefter började man svära 
utanför mötena och man svor mot alla orätta läror.116 Det använda språket var förstås finska. 
Svärandet nådde till sist sådana dimensioner att det blev en sorts folknöje och stora skaror 
nyfikna människor samlades utanför möteslokalerna. 

När svärandet gjort sitt, introducerades nya reningsakter. Om två personer var attraherade 
av varandra, skulle frestelsen bekämpas genom att ligga bredvid varandra utan att ha samlag.  
Att hälsa varandra med en kyss på munnen tjänade samma syfte. Männen slapp dock att 
kyssas med varandra. Vid behov kunde man hälla en hink iskallt vatten över någon. Dessa 
handlingar syftade på att stärka sektmedlemmarna och hjälpa dem att uthärda omvärldens 
hån. På grund av dessa reningsmetoder förekom det ihärdiga rykten om nakendans och andra 
sexuella utsvävningar. Det fanns även handlingar som inte hade någon sorts sexuell underton. 
Eftersom Jesus talade varmt om barnen, trodde man att det skulle vara lättare att komma till 
himlen om man var som ett barn. Det betydde att de vuxna lekte samma lekar som traktens 
barn. De blev till exempel körda som hästar med tömmar, hoppade kråka eller sprang utomhus 
med renhorn fastbundna på pannan.117

Rykten om läran om arken nådde även Toivo Korpela som var måttligt förtjust. Sina tvivel 
till trots skrev han till Förste profeten, gick med på att träffa honom under två dagar vid 
gränsen – och lät sig övertygas. Korpela predikade en kort tid tillsammans med Förste profe-
ten men reste snart hem igen och återvände aldrig. Han fortsatte dock att figurera som en 
kultfigur inom sekten. När han intervjuades i sitt hem i Ähtäri, tog han avstånd från den nya 
läran men förmådde sig inte fördöma de nya profeterna. Enligt Lundmark är det med orätt 
som rörelsen fått bära Toivo Korpelas namn.118 Många korpelaner lämnade sekten redan när 
Förste profeten började predika om arken.
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Från �9�7 framåt blev aktiviteterna allt mer utsvävande. Man gick från kyska kyssar till 
fri sex, spritförtäring, dans och kortspel. Två nya reningsakter introducerades, kamning och 
pensling. Det betydde att en person (oftast en kvinna) kammade någon annans könshår eller 
penslade någons nakna ryggslut med vatten. Förste profeten började dricka allt mer och det 
började spridas misstankar om otukt mot minderåriga. En rad sektmedlemmar dömdes för 
otukt i �9�9. Förste profeten och några andra personer fördes till en rättspsykiatrisk klinik 
i Stockholm.119 

Enligt Lundmark var uppemot hälften av invånarna i Pajala korpelaner och utanför byarna 
utgjorde de kanske tio procent av befolkningen. I Kiruna och Tuolluvaara fanns det endast 
femtio anhängare och antalet korpelaner i Karesuando var numerärt obetydligt.120 Kapellet 
i Kiruna var dock något av ett andra centrum och ett tempel för rörelsen. Kiruna var en vik-
tig plats eftersom där ju härjade en massa ”satans anhang”. Kiruna uppfattades på grund av 
arbetarrörelsens starka framryckning som en inkarnation av världsligt uppror. 

3 Extatisk åkallan av djävulen  
– mediebevakningen av korpelaner

När tidningarna väl fått nys om Korpelarörelsens lära om arken, skriver de om sekten nästan 
dagligen – sammanlagt sextiotvå artiklar har publicerats under mars och april �9�5. Bevak-
ningen är som tätast vid månadsskiftet mars april men mot slutet av april börjar man tap-
par intresset för ämnet. Därefter finns det få texter om rörelsen. Nyhetsgenren kännetecknas 
emellertid av en viss kontinuitet. När en viss typ av händelse redan blivit uppmärksammad, 
finns det en större möjlighet att tidningarna fortsätter att lyfta fram andra liknande fall. Där-
för skriver man bl a om de utstötta och återkommer senare till korpelanernas nya härjartåg. 
Korpelarnas yxbeväpnade korståg i �9�8 må vara en bra historia men intresset har vid det här 
läget redan svalnat, så det blir inget nytt mediedrev.

Det som är kännetecknande för korpelatexterna är att tidningarna förvisso gärna förli-
tar sig på allehanda officiella källor, men uppgifterna kommer inte från skriftliga källor som 
exempelvis myndigheternas skrivelser, utlåtanden eller polisrapporter. I stället skickar man ut 
sina korrespondenter, gör intervjuer både i Stockholm och på plats samt använder i viss mån 
TT. Det arrangeras till och med enstaka presskonferenser, exempelvis uppe i Sattajärvi. 

Ett urval av förstasidesrubriker finns i den andra bilagan. Rubrikerna visar tydligt hur nyhets-
genrens fragmentariska karaktär gör det svårt för läsaren att återskapa berättelsens övergripande 
fabel och förstå vad som händer. Om man endast utgår från rubrikerna, får man det intrycket 
att folk uppe i Norrland fortfarande är vidskepliga, ägnar sig åt trolldom, får konstiga religiösa 
uppenbarelser och vissa är rentav på väg att tappa förståndet. Det är också svårt att förstå hur 
den flygande arken hänger ihop med hästlekarna, vägran att begrava ett barn eller vägran att 
betala sina skulder. Tidningarna skriver spaltmetrar om nakendans, misshandel, skjutvapen, 
fröjdeveckor, svärjeveckor och andra sällsamheter men det går inte riktigt att förstå vad som är 
meningen med dessa aktiviteter. Och slutligen berättas det helt plötsligt att sekten nu till och 
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med börjat bränna sprit! Vad har hembränningen med den tidigare läran om arken att göra?! 
Kopplingen mellan alla dessa olika aktiviteter är högst otydlig och svårbegriplig.

Rubrikerna visar tydligt hur journalistiken skriver historien medan den pågår, innan alla 
bitarna fallit på plats. Händelsen har redan tappat sitt nyhetsvärde, när tidningarna väl hade kun-
nat ge en mer samlad verklighetsbeskrivning och presentera mer utförliga bakgrundsfakta. Att 
händelsen plötsligt försvinner från tidningssidorna betyder inte att sekten skingrats eller att dess 
verksamhet upphört. Tidningarna och publiken har bara förlorat sitt intresse. Korpelarörelsen 
är inte längre en nyhet som är ny. Händelserna under våren �9�5 har av förståeliga skäl ett högt 
nyhetsvärde. Det florerar många rykten, det finns gott om dramatik och det är lätt att göra sig 
lustig över sektens aktiviteter. Händelsen kan också lätt förenklas och personaliseras och man 
hittar spår av potentiell risk, sex och våld. Det är en historia som är för bra för att ignoreras. 
Händelsen äger dessutom rum i en landsända som delvis hör till ett ”okänt Sverige”, ett område 
där många samer och finnar bor och som ligger långt borta från Stockholm.

Bevakningen av korpelarörelsen är händelsedriven i den meningen att det som får drevet 
igång är sektens besynnerliga aktiviteter. Det syns bl a i journalisternas sätt att använda käl-
lor. Man förlitar sig förvisso på uppgifter från polisen, kyrkan, sjukhusen och dylika, men 
bevakningen följer inte det flöde som skapas av myndigheternas rutinmässiga beslutsfattande 
eller produktion av rapporter, sakkunnigutlåtanden, remisser och så vidare. Det som istället 
genererar nya texter är medielogiken och sektens aktiviteter. När drevet väl är i gång, fortsätter 
den av sin egen kraft tills intresset falnar. Tidningarna och deras källor är som regel upprörda 
över likartade saker och olika journalister intervjuar ofta samma personer. Källorna kan dock 
göra olika tolkningar av samma aktiviteter och en och samma persons tolkning kan variera 
mellan olika tidpunkter. Det florerar dessutom olika rykten som ofta presenteras som fakta, 
gärna uppbackade av anonyma källor. Journalisterna själva är, kort sagt, mer närvarande i kor-
pelatexterna, även om de inte alltid skriver i jag-form. 

Av dessa skäl kommer de kvalitativa analyserna inte att utgå från några särskilda datum. 
Avsikten är inte att jämföra de fyra tidningarnas rapportering av samma enskilda händelser. 
Istället väljs några texter ut som illustrerar både reportrarnas och källornas olika sätt att närma 
sig rörelsen, beskriva sektmedlemmarna och tolka deras handlingar. Syftet är att visa exem-
pel på den variation som finns i materialet. Korpelatexterna är mycket intressanta och skulle 
förtjäna en mer omfattande och systematisk genomgång än vad som är möjligt att göra här. De 
texter som valts ut är från den perioden då sektens egna aktiviteter och mediebevakningen var 
som intensivast. Urvalet har kompletterats med en text från �9�8. Texten har inkluderats för 
att ge ett exempel på hur man uppfattade laestadianerna. Synen på laestadianerna har en viss 
betydelse för uppfattningen om utbrytargruppen korpelanerna. Alla utvalda texter är långa, d 
v s en spalt eller mer. 

Det som är störande i korpelanernas framfart är inte bara deras besynnerliga lära om arken 
utan också följderna av deras tro. Korpelanerna stör ordningen både konkret och bildligt. 
De störande momenten hänger samman med en uppfattning om lämpliga procedurala drag, 
moral, lag och ordning. Texterna innehåller en föreställning om normala förfaringssätt som 
omfattar både acceptabla sätt att bedja till Gud och den plats religionen förväntas ha i samhäl-
let och människornas liv. Denna föreställning är både underförstådd och stundom uttryckt i 
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klartext. Laestadianismen med sina exotiska bönemöten ligger på gränsen till det acceptabla, 
medan korpelanismen går i överdrift. För att illustrera resonemanget ges först några utdrag 
ur texter som beskriver sekterna och livet ”där uppe”, livet i det okända Sverige. Därefter ges 
exempel på hur korpelanernas handlingar uppfattades, hur aktörerna beskrevs och hur ord-
ningen återställdes.

De ”där uppe” och Vi ”här nere”  
– beskrivningar av gränstraktens folk 
Det första motsatsparet uppstår mellan folket ”här nere” och folket ”där uppe”, mellan det kända 
och det mer okända Sverige. I det första exemplet intervjuar SvD en norsk författare, Andreas 
Markusson, som skrivit en bok om Laestadius. Denna text handlar inte om korpelanerna utan 
enbart om laestadianerna. Markussons bild finns på omslaget och rubriken är ”Laestadian kan 
numera ha gardiner – Norrman rentvår grundarens minne i romanform”. Artikeln illustrerar 
på ett relativt bra sätt hur man uppfattade laestadianerna. Markusson säger:

”Från norsk kyrklig sida har det varit övligt med mycket hårda omdömen om laes-
tadianismen. Man har funnit den alltför fantastisk i sina extatiska uttrycksformer och 
haft föga förståelse för ’liikutuksia’ de häftiga rörelser med vilka församlingen ledsa-
gar förkunnelsen. Men vad man än säger om laestadianismen som religiös fenomen, 
kan ingen förneka att den kulturellt och socialt haft en väldig betydelse i Nordnorge. 
Speciellt har genom den nykterhetstillståndet förbättrats på ett sätt som knappast kan 
överskattas. Laestadianerna äro hederliga människor och redbara samhällsmedlem-
mar och trots sitt speciella fromhetsliv ha de i Norge liksom i Sverige alltid varit den 
lutherska statskyrkan trogna. // Ett intryck som man ofta får uppe i gränstrakterna, är 
att de gamla hedniska föreställningarna ligga ofantligt mycket närmare gränsen till det 
medvetna där än på andra ställen. // …att laestadianismen givit svenskar, norrmän, fin-
nar och lappar däruppe något gemensamt, som bidragit till en verklig förbrödring.”121

Extasen och ordet ”liikutuksia” – rätt stavat denna gång – är egenheter som tidningarna 
ofta återkommer till. De ser ut att vara en sorts ikoniska tecken för laestadianerna trots att 
extasen och de kroppsliga rörelserna är kännetecknande för många andra religiösa sekter. Om 
man tittar på ordvalet och betydelserelationerna, hittar man ytterligare ett motsatspar. Det 
består av luthersk statkyrklig religiositet och laestadianism men denna motsättning är inte 
absolut eller heltäckande. Laestadianerna är samtidigt exotiska Andra och en av Oss. Grän-
sen mellan statskyrkan och sekten existerar men den är varken enkel eller tydlig. Författaren 
erkänner rörelsens stora positiva betydelse för samhällena samtidigt som han understryker det 
annorlunda. Det som främst verkar skilja Dom från Oss är bara en speciell form av fromhet-
sliv. Det är underförstått att vanliga lutheraner inte sysslar med extas. 

Citatet innehåller flera egenskaper som har kopplingar till ordning och som visar hurdan 
en ordentlig medborgare borde vara. Man bör vara hederlig, redbar, nykter, samhällsnyt-
tig, höra till statskyrkan och helst vara bara lagom from. Allehanda excesser undanbedes. 
Genom att påpeka att nykterhetstillståndet förbättrats säger författaren implicit att det 
motsatta tidigare varit vanligt. Det hedniska arvet, supandet och extasen kan uppfattas som 
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tecken på ett inre mörker och oordning som finns hos gränstraktens människor. Gränstrak-
ten förefaller här vara mer än bara en riksgräns. Den framstår också som en gräns mellan 
det verkliga och det magiska, det medvetna och det omedvetna, ordningen och kaoset samt 
ljuset och mörkret i både bokstavlig och bildning mening. Oordningen, det inre mörkret 
och kanske rentav djävulen själv verkar alltid ligga på lur nära under ytan. Det gäller i syn-
nerhet för folket ”där uppe”.

Det finns ytterligare ett motsatspar. Det berör religionens domän och ställer den korpelan-
ska sekten mot alla andra samfund. Dessa tre motsatspar syns i nästa exempel där biskopen 
och riksdagsmannen Bergqvist från Luleå under ett besök i Stockholm försöker förklara till 
StT vad som händer. Artikeln finns på första sidan och visar biskopens passfoto. Använda käl-
lor är ett mottaget telegram och intervjuer med provinsialläkaren Åberg, landsfiskalen Wallin 
och den nämnda biskopen. Först låter vi biskopen beskriva livet ”där uppe”:

”Trots allt tror jag emellertid man får anse det klart att rörelsens anhängare mena 
väl och äro i god tro. Men rörelsens svenska ledare, som äro lärjungar till Korpela tyckas 
inte ha varit mogna för sitt uppdrag utan ha skjutit över målet. Sådana extaser, som 
tyckas förekomma vid mötena, har man ju varit van vid förut vid Laestadianmöten 
– det har jag själv många gånger varit vittne till – men att de lett till sinnessjukdom 
har inte varit vanligt. Den lilla korpelarörelsen tycks på ett mer exalterat sätt än sina 
föregångare vädja till åhörarnas känsliga sinnen än de gamla laestadianerna gjort. Den 
påminner i detta avseende om Laestadianismens Sturm- und Drangperiod, då gick 
det ganska hetsigt till. Korpelanerna tyckas ha ungefär samma fasoner för sig. Men nu 
är upplysningen mera spridd där uppe i obygderna och jag tror inte att denne rörelse 
har några större förutsättningar att vinna någon utbredning. // (Korpelarörelsen) har 
gripit några få som äro mer tillgängliga än folk i allmänhet för det känslosvall och 
känslosamma predikningar som äro utmärkande för Laestadianerna och som denna 
rörelse i högre grad än andra tycks begagna för att vädja till själarnas ömma och käns-
liga strängar.”122

Återigen skiljs det uttryckliga ”där uppe” från det inte lika uttalade ”här nere”. Om man 
tittar på ordvalet och betydelserelationerna, hittar man återigen kopplingen mellan ”där uppe”, 
okunskapen, irrationaliteten och det okontrollerade, överdrivna känslolivet. Det finns skill-
nader men också likheter mellan laestadianismen och korpelanismen, vilket innebär att bis-
kopen inte gör någon skarp skillnad mellan dessa två sekter. I denna intervju vill han inte 
heller ställa sekterna mot statskyrkan, d v s de behöver inte nödvändigtvis vara varandras 
motståndare. För de stockholmska reportrarna och deras läsekretsar kan laestadianismen med 
dess extatiska bönemöten kännas annorlunda och exotisk, men inte för folket i de nordligare 
trakterna. Laestadianismen framstår återigen som nästan normalt. Bergqvist använder dock 
flitigt önskvärdhetsmodaliteterna ”tyckas” och ”tror” som uttrycker osäkerhet. Eftersom kor-
pelanismen sprang ur laestadianismen, hoppas biskopen att korpelanerna så småningom följer 
laestadianernas exempel, lugnar ner sig och närmar sig normaliteten. I detta stycke ser man 
också hur trettiotalsjournalisterna förhåller sig till sina källor. De använder gärna långa citat 
och låter källorna förmedla såväl åsikter som fakta. 
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En vecka tidigare blir landshövdingen Gärde intervjuad av DN:s reporter. Artikeln finns 
på första sidan och är utrustad med landshövdingens bild. DN hävdar att:

”i en landsända där man ibland måste tillgripa trolleri för att bli herre över de 
värsta av de jordiska bekymren och motgångarna är det verkligen inte så underligt att 
en väckelseprofet ännu år �9�5 kan frambesvärja tro på en högst personlig djävul. Det 
skulle också – det bör erkännas – vara en smal sak för denne potentat att i det solida 
mörker som råder i pörtena norr om polarcirkeln skaffa ett bra gömställe och bakhåll 
för tilltänkta offer. Korpela har nu ockrat på den psykiska efterblivenhet och när intet 
annat hjälpt skrämt sin församling. // (de andra profeterna) har haft det tvivelaktiga 
nöjet att spegla sig i en själslig ångest som haft sina källor i sinnessjukdomens grann-
skap. // Det brann, men Korpela lät det brinna.”123

Journalisten har intervjuat landshövdingen men just detta stycke är inte markerat som ett 
citat. Därför är det oklart om stycket speglar reporterns eller landshövdingens uppfattningar. 
Det finns återigen två syner på normalitet. Det som finns ”där uppe” och det som finns ”här 
nere”. Om man tittar på ordvalet och betydelserelationerna, hittar man återigen kopplingen 
mellan norden (”där uppe”), hedendomen, mörkret, de okontrollerade känslorna och under-
utvecklingen. Detta väderstreck och plats verkar ligga både bokstavligt och bildligt närmare 
den vilda naturen än den södra delen av landet. Avsaknaden av dagsljus, det naturliga mörkret 
blir en symbol för ett själsligt mörker och efterblivenhet. Efterblivenheten är inte bara psykisk 
utan även ett tecken på outveckling och omodernitet. Det är underförstått att moderna, för-
nuftiga, normala människor inte använder trolleri för att klara av sina vardagsbekymmer. 

Man bör också lägga märke till användningen av den passiva formen ”man”  i de presenterade 
textavsnitten. Vem finner laestadianismen alltför fantastisk och exotisk i det första exemplet? 
Den norska statskyrkan? Norrmännen i allmänhet? Och vems intryck talar den norske förfat-
taren om? En utomstående besökares eller ortsbornas? Vem tillgriper trolleri i DN:s artikel? Alla 
som bor uppe i den nordligaste landsändan eller bara en viss del av befolkningen? Biskopen talar 
gärna i jag-form och har därför en mer personlig ton än den norske författaren. Det är dock lite 
oklart vem ”man” är i meningarna ”man får anse…” och ”man varit van vid…”. I det första fallet 
verkar biskopen mena att folk i allmänhet inte borde ha så negativ inställning till korpelanis-
men. I det andra fallet syftar han mer på människorna som bor i Tornedalen. Han ger därför 
ett intryck av att både tillhöra och distansera sig från det folk han talar om. DN, precis som den 
norske författaren i SvD, distanserar sig däremot tydligare från de människor de talar om.

Sammanfattningsvis kan man säga att det uppenbarligen finns en stereotyp föreställning 
av laestadianerna. SvD:s rubrik, enligt vilken en laestadian numera får ha gardiner, talar sitt 
tydliga språk. Stereotyperna uttrycker värderingar och upprätthåller skillnader. De hjälper 
människorna att strukturera sina intryck och förväntningar. Föreställningen av ödemarksmän-
niskan skulle eventuellt kunna betraktas som en social typ men i förhållande till laestadianerna 
får den mer stereotypa drag. De egenskaper som anses vara typiska för gränstraktsmänniskan, 
uppfattas som en grogrund för laestadianernas extas vilket skapar en skarpare skillnad. Bilden 
av laestadianismen är förvisso relativt stereotyp men de stereotypa tecknen kan tolkas på olika 
sätt. Biskopen och norrmannen accepterar den stereotypa bilden av gränstraktsmänniskan 
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och laestadianerna men söker ge laestadianismen en något mer positiv klang. DN:s reporter 
däremot understryker de negativa aspekterna. Tidningstexterna bygger, kort sagt, på en delvis 
outtalad skiktning enligt vilken statskyrkan är helt normal, laestadianianerna nästan normala 
och korpelanerna på väg att hamna i mörkrets dal.

Mordhot och svordomar – ordning störs
Korpelarörelsens religiositet överskred vissa viktiga gränser. I korpelanernas liv tog tron över 
även sådana delar av livet som normalt inte anses höra till religionens område. Jord är bra i 
blomkrukan med dåligt på parketten. På samma sätt var korpelanernas och laestadianernas 
djupa tro fullt accepterat och respekterat så länge den höll sig inom vissa mycket bestämda 
gränser. När tron överskred dessa gränser, var tron plötsligt out of place och korpelanerna blev 
väldigt mycket out of order. 

Som tidigare konstaterats finns det ytterst få korpelaner som får yttra sig. Det betyder 
emellertid inte att de nödvändigtvis får presentera någon form av fakta. Man lägger exem-
pelvis en del konstiga citat i korpelanernas mun. Ett sådant hittas i samma DN artikel där 
tidningen talade om trolleri och väckelseprofeter: 

”Det finns hundratals lappmarksbor som försäkra att de hört predikanten (Korpela) 
utan möjlighet till missförstånd tala om den himmelska arkens omedelbart förestående 
landning på Luossavaarasjön och de ha även hört honom driva en fullkomligt medel-
tida djävulskult i sina predikningar.

– Vänd dig om till tro, du klentrogne, annars kommer djävulen och lägger sig på lur 
under din säng.”124

Detta stycke är ett exempel på användning av anonyma källor. ” Hundratals lappmarks-
bor” påstår alltså ha hört Toivo Korpela tala om djävulen och den flygande arkens stundande 
landning. Detta presenteras som en bit pålitlig information. Reportern skapar en känsla av 
trovärdighet genom att använda värderande uttryck som att ”att försäkra” och ”utan möjlighet 
till missförstånd”. Enligt Lundmark var läran om arken de nya profeternas uppfinning och 
inte Korpelas. DN hade dessutom intervjuat Toivo Korpela ett par dagar innan denna artikel 
kom ut. I intervjun tog Korpela avstånd från läran om arken men tidningen väljer att inte tro 
på honom utan tar andra källor, även anonyma röster, mer på allvar. Påståendet om den medel-
tida djävulskulten är också intressant. Det är möjligt att Korpela tidigare talat om djävulen i 
sina predikningar men det ser ut som om man nu sökte tolka dessa predikningar utifrån ett 
nytt perspektiv. Det vill säga att även hans tidigare aktiviteter tolkas utifrån korpelanernas 
nuvarande aktiviteter. Det är dessutom oklart vad den påstådda medeltida kulten har att göra 
med den flygande arken eller med djävulen som lägger sig på lur under sängen. Citatet och 
påståendet om djävulskulten har ingen annan funktion än att fungera som specialeffekter.

När DN:s reporter vid slutet av mars besöker profetissan, får även komministern Klasson 
beskriva korpelanernas förehavanden:

”De ha svurit över de otrogna och befallt dem åt djävulen. Det senaste mötet avslu-
tades med att församlingen, som räknar mellan �0-�0 personer, samfällt reste sig och 
uttalade sin förbannelse särskilt över prästerskapet. // Barnen uppmanades ivrigt att 
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förbanna sina lärare till helvetet. // Under färden dit (till Kitkiöjärvi) råkade bilen köra 
av vägen, men tack vare ett energiskt samfällt förbannande lyckades ’de sanna kristna’ 
få vagnen att alldeles av sig själv ställa sig på rätt köl igen. Denna episod omvittnade 
predikanterna som ett storartat trosprov på ett av de följande mötena.”125

Observera citationstecken kring ”de sanna kristna”. Komministern är uppenbarligen inte 
helt övertygad om de verkligen är de enda sanna kristna. Det är möjligt att han själv varit på 
ett korpelamöte och bevittnat det han berättar om men det framgår inte hur han fått veta om 
bilolyckan. Eftersom man talar om svordomar, måste man naturligtvis återigen nämna djävu-
len. En annan komminister, som ett par dagar tidigare blivit intervjuat av SvD, tar det hela 
med ro, trots att han rentav blivit mordhotad. 

”Jag tar emellertid icke dessa hotelser så värst allvarligt, säger kyrkoherde Bohlin till 
Svenska Dagbladets korrespondent. Det var i själva verket i kväll som jag skulle falla offer 
för de Korpelatrognas trosnit. Men ännu har jag inte hört av dem och jag har icke träffat 
några särskilda försiktighetsåtgärder. Man bör ändå besinna att av Karesuando kyrkby 
omkring hundra invånare blott ett tiotal anslutit sig till den nya rörelsen och att ännu 
inga som helst våldsåtgärder förekommit från deras sida. När det utspritts att de ämnade 
förgripa sig på kyrkan i Karesuando får man också ta detta med ro. I själva verket lär det 
förhålla sig så, att de förklarat att kyrkan skulle komma att störa samman av sig själv.”126

Det finns flera texter som berättar om korpelanernas hot om att störta kyrkan ner i älven. 
Men kyrkoherden i Karesuando är inte orolig utan antyder att korpelanernas hotelser mer 
är av andliga än av bokstavliga slag. Det vill säga att eftersom kyrkan inte anses representera 
den sanna korpelanska tron, kommer den att störta samman av sig själv. På samma sätt riktar 
sig hotelserna mot den hotade personens själsliga framtid och möjlighet till frälsning. SvD 
hänvisar även till den lokala landsfiskalen som håller med kyrkoherden och anser att man inte 
behöver oroa sig. Olika landsfiskaler kan dock tolka situationen på olika sätt beroende på ort 
och tidpunkt. Enligt SvD har landsfiskalen i Karesuando begärt förstärkning av statspoliser 
och förbereder sig inför eventuella excesser.127 Kollegan i Pajala är däremot inte alls orolig utan 
pratar bara om förvirrade fruntimmer som knappast är farliga för någon.

Många människor tog dock hotelserna bokstavligt. I samma tidning (SvD) förklarar 
folkskolläraren Kyrö att han inte längre går ut utan vapen. Folkskolläraren Kyrö är en viktig 
källa och dyker upp i alla tidningar på flera olika tillfällen. Kyrös uttalande om vapen dyker 
upp i alla tidningar, vilket får mig att misstänka att uppgiften möjligtvis kommer från en 
pressmottagning. Soc.-D säger nämligen några dagar senare att deras utsände medarbetare 
besökt en sådan just i Sattajärvi där Kyrö är verksam. DN:s reporter har en mer pessimistisk 
syn på situationen:

”Att det är ett andens tattarfölje av värsta sort som hemsöker Torne lappmark är 
otvetydigt. // Predikanten  och handlanden Siikavaara, som tvingade sin hustru att 
lämna sin lärarinnetjänst för att stå beredd att uppstiga i den heliga arken, har ju själv 
lämnat sin affär vind för våg, och på tillfrågan hur det skall gå med hans jordiska ägo-
delar svarar han att ’Gud skall nog betala varuväxlarna när de förfalla’. Man vill hoppas 
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att länsmyndigheterna i Luleå skola kunna stoppa upp rörelsen innan mer ont hinner 
ske och flera vansinnesfall följa de redan inträffade i spåren.”128

Citationstecknen kan i detta fall tolkas som ett regelrätt citat, något som predikanten 
påstås ha sagt. Citatet skapar en viss distans och understryker påståendets vansinnighet. Det 
är inte heller helt klart vem som är den passiva agenten ”man” som hoppas att myndigheterna 
ingriper. Ordvalet visar att predikantens handlingar anses vara helt obegripliga och skadliga. 
Han ”tvingar” sin hustru att säga upp sig, lämnar allt ”vind för våg” och får ”vansinnesfall”. 
Motsatsparet består av en vansinnig profet och normala, förnuftiga vanliga människor. Myn-
digheterna framstår här som hjältar som skall rädda de tokiga från sin egen tokighet. Report-
erns jämförelse med tattare är intressant. Han frammanar alla förutfattade meningar som 
läsarna har om tattare och försöker på så sätt fästa dem på korpelaner. 

En vecka senare ger StT:s korrespondent i Luleå en liknande men något mer utförlig 
beskrivning av sektens aktiviteter:

”I byn (Muodoslombolo) gå ungdomar omkring med lurar av papp, vilka de använda 
som megafoner för att ropa ut sina svordomar och förbannelser. I byns kyrka jordfästes 
på söndagen en ung flicka. När sorgetåget skred fram utefter vägen, hade korpelaan-
hängare bildat häck och sjöngo förbannelsesånger.

Sina möten fortsätta korpelanerna dagar och nätter igenom. Dörrar och fönster till 
möteslokalen bommas igen. Endast ett förskräckligt oväsen förråder vad som försiggår 
därinne. Det berättas nu att på palmsöndagen börjar en glädjevecka då man kommer 
att fröjda sig med alla till buds stående medel. Flera personer ha slutat sitt arbete. 
Familjebanden brista genom att den ene ger sig av hemmet, andra dela ut sina ägodelar 
etc, ty arken skall komma inom kort. Man utströr sina förråd av kaffe utefter vägarna, 
för att göra sig av med onda andar, som antagas dväljas i bönorna. Kreaturen lämnas 
utan tillsyn och svälta i ladugårdarna. Korna i ladugårdarna ha varit utan foder i hela 
dygn. Hästarna, vilka korpelanerna använda för att komma till sina möten, ha fått stå 
ute hur länge som helst under mötena, ty försynen drager försorg om allt, menar man.

I Kaunisvaara uteblevo på måndagen nio barn från skolan, emedan föräldrarna anse 
skolgång onödig, ’då världens undergång är nära stående’. Telefonförbindelsen med 
byn är avbruten, ty stationsföreståndarens familjemedlemmar äro korpelaanhängare, 
och man har nu kapat ledningarna, då telefonen betraktas som en gudlöshet.”129

Detta textavsnitt sammanfattar väl det som tidningarna berättar om korpelanernas aktiv-
iteter. Uppgifter om svärjande, skrikande, långa bönemöten, övergivna vardagsbestyr och his-
torier om det nämnda sorgetåget och den demolerade telefonväxeln återkommer gång efter 
annan i olika sammanhang. En artikel i SvD vid slutet av mars erbjuder några fler smaskiga 
detaljer om sektens ritualer. Tidningen berättar bl a att korpelanerna nu kastar kaffekoppar i 
taket, bölar, stångar och beter sig som djur.130 SvD påpekar dock att det inte förekommit något 
våld mot oliktänkande. Påståendet är en kommentar till de tidigare diskuterade mordhoten. 
Stångandet och bölandet handlar troligtvis om de barnsliga handlingarna då de vuxna lekte 
samma lekar som ortens barn. 
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De presenterade textutdragen är typiska exempel på det sätt som tidningarna skrev om 
sekten och hur dess religiösa ritualer uppfattades av utomstående. Svärjandet, högljuddheten 
och de märkliga lekarna var besvärande i sig men när allt detta skedde offentligt och i ovanliga 
sammanhang, blev omgivningen om möjligt ännu mer upprörd. Man ser också tydligt hur kor-
pelanerna tolkade vardagliga situationer utifrån ett strikt religiöst perspektiv. Religionen tog 
över hela deras liv, vilket förstås skapade problem för såväl sektmedlemmarna själva som deras 
omgivning. Landsfiskal Wallin i Kiruna sammanfattar problemet i en annan StT artikel:

”(korpelanernas) krigsdanser och svordomar hade på kvällen samlat stora folkmas-
sor utanför lokalen, där de hålla till, varför vi inte kunde låta dem fortsätta, om vi ville 
upprätthålla ordningen i samhället. Mig veterligen har ingen av de sinnessjuka förut 
varit sinnesförvirrade utan blivit det på grund av de ständiga mötena, anropningarna av 
djävulen m.m. // Det äro bedrövligt att det skall fortgå på det här sättet, och i längden 
kunna vi inte tolerera sektens framfart. Den stör ordningen och skaffar myndigheterna 
– både polisen och provinsialläkaren – fullt upp med arbete.”131

Underrubriken före citatet är ”Slut med mötena och svärjandet”. Enligt StT:s reporter 
meddelade sekten i Kiruna att det nu fanns en ny uppenbarelse enligt vilken man inte längre 
behövde svärja utan man skulle bara använda böner för att verka för sin lära. Underrubriken 
efter detta stycke är ”Ålderdomshemmet skulle stormas”. Tumultet handlar om två kvinnor 
från Karesuando som kommit till Kiruna för att besöka ett korpelamöte. De omhändertas av 
polisen på släktingarnas begäran och skickas till ett ålderdomshem för att vila ut sig. När kor-
pelanerna hotar att storma hemmet, lämnas en polispatrull kvar. Under tiden görs en razzia i 
ett f d laestadiankapell som numera används av korpelanerna. 

I mitten av april förolyckades ett korpelanskt barn och tidningarna följde barnets öde från 
olyckan till graven. Eftersom arken snart skulle hämta de sanna troende, ville föräldrarna först 
inte begrava barnet vilket naturligtvis skapade rabalder. Saken blev inte bättre av att föräldrar-
na inte ville ha en traditionell kyrklig begravning. SvD påstår till och med att korpelanerna 
inte längre ens vill viga sig, vilket tidningen tycker är högst opassande. SvD kommenterar 
sektens prästfria vigslar och begravningar:

”Och fram på dagen kom fadern till det genom en olyckshändelse omkomna barnet 
till pastorn för att meddela att liket skulle jordas utan prästerlig medverkan. Det hör näm-
ligen till förkunnelsens nuvarande stadium, att nu behöva de troende inga präster mera 
vare sig till jordfästning eller vigsel – de Korpelatroende lära också häromdagen på egen 
hand ha förrättat ett slags prästfri ’vigsel’ i Kaunisvaara by. När det döda barnets fader 
underrättades om att vissa formaliteter måste iakttagas för att kunna verkställa begrav-
ning i annan ordning än svenska kyrkans, böjde han sig emellertid för dessa formella krav. 
Den i Tornedalens historia unika begravningen torde komma att äga rum någon gång i 
början av nästa vecka, då liket skall ’välsignas’, så som fadern uttryckte det.”132

Användningen av citationstecken avslöjar journalistens syn på saken. Det som är störande 
är vägran att använda lämpliga, sedvanliga procedurer vilket i detta sammanhang anses vara 
direkt omoraliskt. Reportern talar om ”vigsel” och ”välsignelse” vilket innebär att det inte blir 
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några riktiga vigslar eller välsignelser utan en präst. Reportern talar också småspydigt om i 
ortens historia ”unika begravning”.  

De beryktade nakendanserna är ett bra exempel på hur samma händelse kan tolkas på 
olika sätt. Vid slutet av mars kommenterar SvD:s Luleåkorrespondent ryktet om nakendan-
sen.133 Någon nakendans verkar emellertid inte ha ägt rum utan det sägs handla om en sin-
nesrubbning. Ett par dagar senare talar Soc.-D med folkskolläraren Kyrö som för sin del 
”kan vederlägga några av de mest befängda uppgifterna i samband med korpela-rörelsen men 
också bestyrka en del”.134 Kyrö verkar först påstå att nakendansen ägt rum men förklarar sedan 
att det hela rör sig om ett missförstånd. Kyrö talar också om ”smittade” familjer. Ordvalet 
förstärker bilden av korpelarörelsen som en (sinnes)sjukdom. Soc.-D återvänder till naken-
danserna några månader senare. Tidningen har hittat en annan källa, en provinsialläkares 
rapport, och nu påstås det följande: 

”Korpelasektens rörelse är icke fri från osedliga tendenser, framhåller provinsiallä-
kare Lars Burman i Tärendö i en tjänsterapport, som länsstyrelsen i Luleå på onsdagen 
översänt till medicinalstyrelsen. Nakendans har förekommit i hemmen i barnens när-
varo, och det har också inträffat att ett dussin nakna människor legat på golvet medan 
andra hoppat omkring dem. // (provinsialläkaren) lyckades en kväll osedd smyga sig in 
i pörtet, där mötet hölls. Det hela verkade, skriver han, förvirrat. Det var ett planlöst 
irrande av trettio människor i åldern från tre till åttio år. Alla sjöngo och kastade sig 
planlöst i famnen på än den ene, än den andre, och alla voro varma så svetten lackade. 
// Läkaren nöjde sig med att anteckna namnen på alla barn och köra ut dem från mötet 
under sektens protester och förbannelser. När alla barnen blivit utkörda, började en av 
ledarna, en kvinna att hastigt hoppa jämfota. Strax därpå kom en man hoppande på 
samma sätt fram mot henne och skrek. Sedan började en jämfotadans, som smittade 
sig till de andra. // Man såg tydligen, tillägger doktorn, att man mest kunde prisa Gud 
genom att hoppa riktigt högt.”135

Även detta exempel innehåller en detaljerad beskrivning av hoppandet och svärjandet. 
Läkaren har egentligen inte bevittnat något annat än jämfotadans och planlöst irrande men 
presenterar ändå nakendansen som ett faktum. Återigen åberopar man den skada som den här 
sortens aktiviteter kan ha för barnen. 

De senast presenterade exemplen visar en rad nya motsatspar och motsättingen mellan 
korpelaner och alla andra blir ännu mer nyanserat. Det finns en outtalad gräns mellan det 
religiösa och det sekulära. Var sak på sin plats. Religionen förväntas inte diktera alla detaljer av 
ens vardagsliv. Man bör inte säga upp sitt jobb, slänga bort livsmedel, kapa telefonledningar, 
sluta sköta sina djur eller sin privata ekonomi på grund av någon form av religiös trossats. Om 
man gör det anses man vara, precis som tidningarna säger, helt rubbad. Skiljelinjen går ibland 
tvärsigenom enskilda familjer som då delas i korpelaner och icke-korpelaner. Det finns även 
en motsättning mellan korpelanska och icke-korpelanska bybor. De sjuka och tokiga ställs 
mot de friska och förnuftiga vilket skapar en skillnad även mellan de sjuka och dem som ska ta 
hand om de tokiga. Detta motsatspar syns ännu tydligare i de exempel som ges i underkapitlet 
som handlar om återställandet av ordningen. 
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Korpelanernas bönemöten blev en sorts ”freak show” för ortens befolkning. Man samlades 
runt bönehuset och väntade att någonting kolossalt underhållande skulle hända. Tidningarna 
skriver om svärjandet men syftet med aktiviteten förblir i det dolda. Varken reportrar eller 
någon av de intervjuade personerna hade någon riktig förklaring att ge. Journalisterna vände 
sig inte heller till sekten och frågade vad som var meningen med hoppandet eller svordomarna. 
De betraktades allmänt som ett tecken på galenskap och ibland uppfattades svärjandet som ett 
konkret hot mot de personer som svordomarna riktades mot. När oroliga medborgare började 
kräva beskydd, skapades det tryck hos polisen. Mediedrevet ökade trycket ytterligare. Korpe-
lanerna störde ordningen genom att bryta mot det som uppfattades som allmänt passande och 
sedligt och genom att skrämma folket med det som tolkades som mordhot. 

Det finns dock en viss logik i korpelanernas aktiviteter. Om världen verkligen hade varit på 
väg att gå under, skulle deras handlingar ha varit helt logiska. Men eftersom den första premis-
sen var katastrofalt fel, var de följande slutsatserna också helt fel. Denna koppling kommer inte 
riktigt fram i texterna utan rapporteringen blir sensationsjournalistik. Genom att använda san-
ningsmodalitet skapar man ett intryck av att man bara presenterar fakta, vilket man förvisso i 
en viss mening också gör. Problemet är att sammanhanget och förklaringarna saknas. Källorna 
hänvisar till det laestadianska och hedniska arvet, men varken journalisterna eller källorna 
säger någonting om de stora sociala, politiska och ekonomiska förändringar som enligt Lund-
mark skedde just under trettiotalet. Sådana teman diskuteras förstås också i tidningarna men 
inte i samband med korpelanismen. Det kan dock vara svårt att själv göra en sådan koppling. 
Resultatet är att korpelanismen reduceras till en simpel ”freak show” som frossar i tokigheter. 
Texterna visar dock tecken på genuin oro. Korpelanerna anses vara på god väg att ruinera sina 
egna och andra människors liv och deras verksamhet borde därför stoppas. 

Glada gossar på himlaresa – korpelaners egenskaper
När kodningsarbetet börjades, antog jag att reportrarna och deras källor mycket oftare skulle 
hänvisa till aktörernas etnicitet och köra spåret ”knappast någon fara för smittans spridning 
till svenskarna”. Kopplingen till etniciteten är dock betydligt mer komplicerad. Det var, som 
redan tidigare konstaterats, mycket svårt att skilja mellan tornedalingar och samer. Texterna 
anger inte alltid aktörens etniska bakgrund och namn kan inte alltid användas för identifiering. 
Det finns korpelaner som har svenska namn och de efternamn som låter finska kan lika gärna 
vara samiska namn. Om en person uttryckligen sägs vara en lapp eller ha lapskt utseende, har 
hon inkodats som same. Om hon har ett finskt namn men ingen specifik etnicitet har angetts, 
har hon inkodats som tornedaling. Om texten inte innehåller några särskilda etniska markörer 
betraktas personen som svensk svensk. Detta trots det faktum att korpelanerna enligt Lund-
mark talade finska. 

Den statistiska undersökningen av korpelatexterna visar att alla nidingarna (femtio stycken) 
är korpelaner. Eftersom man inte alltid anger aktörernas etnicitet, ser det ut att finnas många 
svensksvenska korpelanska nidingar och offer. Det finns även en finländsk niding, Toivo Kor-
pela. Han är en person man ofta talar om men som i själva verket inte finns på plats. Det finns fler 
korpelanska än statskyrkliga offer (sjutton respektive tolv stycken), vilket innebär att korpelaner-
na verkar drabbas av sin egen tro. Även fyra laestadianer drabbas av korpelanernas framfart. 
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Den mest iögonfallande egenskapen i rubrikerna och texterna är vansinnet. Tidningar-
na använder ofta ord som ”sinnesrubbad”, sinnesförvirrad”, ”tokig” eller ”vansinnig”. Ordet 
”sinnesrubbad” betecknar enligt Svenska Akademiens ordbok en person som lider av sinnes-
rubbning, är rubbad till förståndet och psykiskt sjuk. Sinnesrubbning är ett sjukligt mentalt 
tillstånd som utmärks av att själsförmögenheterna är försatta ur normal funktion. I icke fack-
mässigt språk betyder det ofta lindrigare former av sinnessjukdom. ”Sinnesförvirring” i sin tur 
betecknar ett psykiskt sjukdomstillstånd av tillfällig, övergående natur och psykisk oklarhet av 
växlande grad. Den kännetecknas av oreda i tanke- och föreställningslivet. 

I den kvantitativa undersökningen har alla former och grader av sinnesförvirring katego-
riserats som ”sinnesrubbad”. Korpelatexterna innehåller tretton sinnesrubbade nidingar och 
två stycken sägs vara placerade i ett sinnessjukhus. Därutöver finns det sex sinnesrubbade offer 
och tre stycken som lagts in på sinnessjukhus. Eftersom det endast finns ett femtiotal kor-
pelanska nidingar och knappt tjugo korpelanska offer, är antalet sinnesrubbade personer ändå 
relativt hög. Det religiösa vansinnet kan dock ta många olika uttryck, så reportrarna behöver 
inte alltid säga rakt ut att personen ifråga tappat förståndet. StT exempelvis kommenterar 
korpelanernas sinnestillstånd genom att låta biskopen Bergqvist tala:

”Jag kan naturligtvis inte på något sätt kritisera vad en läkare på platsen säger och 
gör i tjänsten, slutar biskop Bergqvist. Det kan mycket väl hända att korpelanerna 
momentant verka sinnessjuka. De bli naturligtvis tröttade av nattvaket och av att höra 
predikanternas eggade framställningar. Men därför att de tillfälligt verka rubbade, kan 
man väl inte tro att de äro sinnessjuka allihop. En människa kan ju tillfälligt bli sin-
nesförvirrad och verka sinnesrubbad, men när hon får vila ut, brukar det gå över, och 
jag undrar om man inte får anse att det kommer att bli fallet också här. Med den kän-
nedom jag har om folkpsyket i allmänhet där uppe vet jag att sådana mera tillfälliga 
rubbningar i människornas själsliv kunna inträffa, men de lägga sig efter ganska kort 
tid utan att leda till sinnessjukdom.”136

Biskopen talar återigen i jag-form och uttrycker sig relativt försiktigt. Han använder oftare 
än de andra citerade personerna önskvärdhetsmodalitet och lindar in sitt budskap. Han gör 
dessutom en skillnad mellan en bestående och en tillfällig ändring i sinnestillståndet. Han 
påstår inte att korpelanerna är sinnessjuka utan att de verkar vara det – för tillfället. Om 
de bara vilade ut sig skulle de bli som vanligt igen. Han låter läsaren att förstå att sektmed-
lemmarnas rubbning på så sätt är självförvållad och endast ett resultat av deras pågående 
aktiviteter. Det betyder i praktiken att något liknande skulle kunna hända till vem som helst 
om under liknande omständigheter. Skillnaden mellan de sjuka och de friska är följaktligen 
inte lika kategorisk som i många andra texter. Direkt efter biskopens uttalande hittas under-
rubriken ”Läkaren tror att alla äro sinnesrubbade”. Doktor Åberg från sinnessjukhuset i Piteå 
förklarar till StT:s reporter att

”korpelanernas sinnessjukdom består i att de ha fullständigt förvridna och fantas-
tiska religiösa föreställningar. De anse sig ju vara den lilla utvalda skaran, medan alla 
andra äro förtappade, och tro sig av Uppenbarelseboken kunna läsa ut att den yttersta 
dagen kommit. // De ha gripits av ett slags folkpsykos, som man får hoppas går över så 
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småningom. I övrigt äro de flesta lugna och sansade som vilken annan människa som 
helst, men då det gäller religionen äro de avgjort otillräkneliga. Vad deras hotelser mot 
oliktänkande beträffar tror jag inte, att dessa äro bokstavligt menade. Hotelserna gälla 
inte människorna i fysisk avseende utan deras själar. Men även detta är ju upprörande. 
När härtill kommer, att de vansköta sitt arbete, låta sina gårdar förfalla, säga upp sina 
platser och låta allt gå över styr, finns det all anledning till ingripande.”137

Textavsnittet är ett citat. Läkaren är säker på sin sak och understryker sitt budskap med 
värderande uttryck som exempelvis ”fullständigt”, ”avgjort” och ”all anledning”. Han verkar 
dessutom vara mindre säker på att rubbningen kommer att gå över. Biskopen vet att sådana 
rubbningar lägger sig efter kort tid, medan läkaren anser att man bara får hoppas på det. Det är 
lite oklart vem det är som hoppas, läkaren själv eller folk i allmänhet. Doktor Åberg och den 
tidigare nämnda kyrkoherden i Karesuando är i stort sett de enda personer som påpekar att 
hotelserna inte var bokstavligt menade. Om man tar en titt på alla rubriker om misshandel, 
razzior och skjutvapen, ser det ut som om doktorn och kyrkoherden talat till döva öron. 

I en artikel några dagar senare instämmer SvD:s Luleåkorrespondent med StT och dr 
Åberg och menar att någonting måste göras. Reportern hänvisar till uppgifter från provin-
sialläkaren i Pajala som redan undersökt tre korpelaner och avser att resa runt byarna för 
att göra fler undersökningar. Läkaren talar om ”religiös hysteri” men berättar samtidigt 
att korpelanerna utanför de religiösa frågorna verkar vara helt klara och rediga.138 Denna 
provinsialläkare har inte namngetts men han kan vara samma doktor Burman som även 
förekommer i andra texter. Som vi ser är de intervjuade läkarna är inte helt överens om 
behovet av sjukhusvård. 

Som tidigare konstaterats finns det en stereotyp bild av gränstraktens människor. Efter-
som det rasbiologiska institutet tidigare varit intresserad av samernas och finnarnas rasliga 
egenskaper, har jag undersökt i vilken utsträckning explicita hänvisningar till rasen används. 
Det vill säga, fall där en människas karaktär, personliga egenskaper eller handlingar förklaras 
utifrån hennes förmodade rasmässiga biologiska ursprung. Sådana argument används endast i 
enstaka fall. Det betyder dock inte att den etniska bakgrunden är utan betydelse. Den tar bara 
andra uttryck. Det är exempelvis tydligt hur svårt det är för de svensktalande journalisterna 
att hantera de finska orden. Journalisterna har först lite svårt att bestämma sig om gruppen 
skulle kallas för ”korpelaner” eller ”korpelianer”. Ordet ”liikutuksia” stavas nästan konsekvent 
fel, namnet ”Erkki” blir ”Erki”, ”päivää” blir ”päive”, ortsnamn stavas fel ibland och så vidare. 
Eftersom det finska språket uppenbarligen har en låg status, bryr man sig inte om att kon-
trollera hur den rätta stavningen ska se ut. Och de finska uttrycken används bara som en sorts 
specialeffekter som understryker alla konstigheter och händelsens spektakulära karaktär.

Den viktigaste gränsen visade sig inte gå mellan olika etniciteter utan mellan olika religiösa 
samfund, i synnerhet mellan korpelaner och icke-korpelaner. Trolleriet och det ostabila, kän-
slosamma folkpsyket kopplas sällan explicit ihop med icke-svenskhet utan ses snarare som 
ett kännetecknande drag för folk som bor vid riksgränsen. Detta utesluter inte automatiskt 
de svenska svenskarna. Texterna gör det dessutom helt klart att det finns icke-korpelanska 
samer och finnar och dessa placeras på samma sida med de svenska svenskarna. De finska 
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uttrycken och språket tillsammans med den stereotypa bilden av ödemarksmänniskan bidrar 
emellertid till en sorts exotism. Man befinner sig i Sverige men detta Sverige är inte riktigt 
som det svenska Sverige. Om det exotiska är positivt eller negativt beror på sammanhanget. 
Det finns exempelvis ett par stycken resereportage där författaren berättar roliga anekdoter 
och berättar om människor han mött under resans gång. En sådan berättelse innehåller en 
mycket beundrande och berömmande beskrivning av ”ödemarksmänniskan” som föreställs 
som en stor, urstark och blond svensksvensk man. Samma text innehåller även en rolig och 
ganska märklig anekdot om en same som påstår sig ha sett en struts uppe i fjällen. Det verkar 
alltså finnas en skillnad mellan olika sortens ödemarksmänniskor även om denna skillnad inte 
är framträdande just i korpelatexterna. 

DN:s besök hos ”profetissan”  är ett exempel på sättet att hantera etniska markörer som 
lapska drag och finska ord. Reporterns åker iväg tillsammans med landsfiskalen Taube. De 
anländer till huset:

 ”// så bultade han (landsfiskalen ) på dörren och steg in i samma andedrag, precis 
som om ingenting hänt. Detta lär nog vara det rätta sättet för övrigt i umgänget med 
korpelanerna. Hr Taube föreföll alltså redan ha glömt att han i förra veckan hämtade 
den sinnessjuke Elis Sunna till förvaringsarresten i Pajala, hälsade fryntligt päive och 
gjorde den enligt lappmarksetikett ofrånkomliga rundvandringen kring köket och tog 
alla i hand. Han mötte en talrik familj i Sunnas kök. Först gamla mor Sunna själv, 
över �0 år gammal, en rynkig och fårad gumma, glasögon på näsan. Hon satte fram 
stolar åt gästerna och bjöd varsågod och sitt, på finska. I den långa soffan sutto de två 
yngsta sönerna, Erki och Oskar, renskötarna, vilka just kommo hem i grevens tid för att 
förhindra en katastrof. // Samtliga de närvarande befunno sig (vid hemkomsten) i en 
extas, som kallas likutuksia, gräto, svuro, förbannade och vaggade oavlåtligt fram och 
tillbaka med överkroppen. Erki vågade först inte stiga in i sitt eget hem och tänkte ett 
ögonblick att ge sig av igen, men efter en stunds eftertanke beslöto han och brodern att 
försöka ett ingripande.”139

Hälsningen ”päive” ska stavas ”päivää” och den betyder ”goddag”. Ordet ”liikutuksia” är förstås 
felstavad, precis som namnet ”Erkki”. Journalisten har inte vågat sig på ”olkaa hyvä ja istukaa” 
(varsågod och sitt) utan anger frasen på svenska och nöjer sig med att påpeka att detta sades på 
finska. För mig som kommer från den finländska landsbygden ser den beskrivna hälsningscer-
emonin eller umgängesformerna inte särskilt märkvärdiga ut. Tidningens reporter verkar dock 
vara av en annan åsikt. Eftersom han bemödar sig att ge en så detaljerad beskrivning av dem, 
antar jag att ceremonin måste se ganska exotisk ut i den stockholmska journalistens och publik-
ens ögon. Han talar dessutom uttryckligen om ”lappmarksetiketten”. Landsfiskalen däremot är 
på hemmaplan och van vid denna etikett. Om man tittar på språkliga strukturer, är landsfiskalen 
den mest aktiva personen. Han gör någonting (verb som beskriver aktiva handlingar) medan 
de andra främst sitter, svär, gråter eller bara är (verb som beskriver tillstånd eller processer). En 
intressant detalj i detta stycke är blandningen av de etniska markörerna. Man talar finska i hus-
hållet men ändå äger renar. Artikeln innehåller fler tecken som hör ihop med renskötsel, exem-
pelvis en lasso, men de syns inte detta textutdrag. Efternamnet kan vara finskt eller samiskt. 
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Texten är ett bra exempel på hur komplicerad gränsdragningen är. Det finns en gräns mel-
lan det helt vanliga svenska Sverige och det något mer exotiska och mindre svenska Sverige. 
Men den allra viktigaste gränsen går mellan korpelaner och icke-korpelaner. Det är också en 
gräns mellan det sjuka och det normala, det förnuftiga och det tokiga. Och den gränsen kan 
ibland gå genom en och samma familj. DN:s medarbetare fortsätter sin historia: 

”Han (Erkki) är för övrigt en utmärkt skidlöpare och hela hans öppna sätt bröt av på 
ett anmärkningsvärt vis mot omgivningen. Han saknade också både i sitt ansikte och sin 
figur det starkt lapska särdrag som kunde spåras hos den yngre brodern och systern. // 
Hon rörde sig mycket förvirrat, höll bägge händerna gömda under förklädet, satte sig då 
och då på en stol och reste sig i nästa ögonblick, gjorde en titt i spisen, sate sig och reste 
sig igen. Den stackars flickan visade tydliga tecken på en genomgången kris. Hon såg ut 
som om hon nyss kommit upp från en sjuksäng. Det bleka ansiktet bar blåa skuggor, och 
de stora bruna ögonen voro irrande, sökande oroliga och ångestfulla. // men hon svarade 
redigt om också lakoniskt på tilltal om alldagliga ting. Under Erkis starka och friska vilja 
har hela huset och därmed även telefontrafiken kommit i gängor igen.”140

Det som är det mest intressanta i detta stycke är reporterns sätt att koppla ihop de lapska 
dragen och föreställningen om normalitet respektive onormalitet. Hänvisningen till de lapska 
dragen har jag tolkat som ett sätt att referera till rasliga skillnader. Journalisten kopplar näm-
ligen ihop fysiskt utseende och personliga egenskaper. Att ha lapska särdrag – vad man nu än 
menar med sådana – behöver förvisso inte vara negativt i sig men i detta sammanhang blir 
utseendet en markör för sjukdom. Systerns beteende och utseende beskrivs mycket detaljerat, 
vilket gör det helt klart för läsaren att hon verkligen genomgått någon form av svår kris. Men 
det finns ingen egentlig anledning att förknippa hennes förmodade kris med några etniska 
egenskaper. Avsaknaden av etniska markörer framställs däremot i positiva ordalag och får stå 
för friskhet, något som poängteras genom att exempelvis framhäva broderns sportsliga för-
mågor. Och han har till och med fått den beryktade telefonväxeln att fungera igen. 

Soc.-D ger sin version av profetissans förehavanden. Till skillnad från DN har Soc.-D fått 
sina uppgifter vid en pressmottagning i Sattajärvi. Reportern berättar hur profetissan hittade 
sitt kall:

”Det var denna ��-åriga flicka // som lett korpelanernas svärjande armé på landsvä-
garna. Men denna profetissans verksamhet lär, enligt Kyrös mening, ha börjat på så sätt 
att hon i ett extatiskt ögonblick attackerat en bonde på landsvägen, varpå hon fått en 
del anhängare som uppmuntrat hennes förehavanden. Man hade uppfattat deras upp-
tåg som någonting annat än vad det var och till sist blev det en ganska allmänt spridd 
uppfattning att det var en hord religiöst förryckta som var ute och demonstrerade sin 
anslutning till Korpelas något burleska evangelium.”141

Notera hur man även denna gång lyfter fram extasen och korpelanernas rubbade sin-
nestillstånd. Efter denna rätt så svårbegripliga förklaring går tidningen över till att berätta 
om profetissans familjeförhållanden. Under underrubriken ”Byfolket i Sattajärvi mobiliserar, 
skjutvapen i varje hus” ger folkskolläraren Kyrö en mer dramatisk version av vad som hänt:
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”Hade inte Ester Sunnas bägge äldsta bröder kommit hem från renhjorden vet man 
inte hur det hade gått. Stämningen var nämligen oerhört uppjagad. I nästan varje hus 
förfogar man över vapen, åtminstone jaktgevär, och när nu händelserna utvecklade sig 
på det sättet, att man utfor i hotelser till livet mot de förment misshagliga personerna, 
så är det inte att förvåna sig över att man måste vara beredd på att göra väpnat mot-
stånd. En deputation från den lojala bybefolkningen ombad därför till och med mig att 
skaffa mig ett skjutvapen i mitt hus och det har jag också gjort.”142

I Soc.-D:s text finns det inte ett spår av den typen av resonemang som provinsialläkaren 
Åberg och kyrkoherden i Karesuando lyfte fram. Här hittar vi istället återigen hänvisningen 
till den beväpnade läraren, något som givetvis ökar dramatiken ytterligare. Att låta byns lärare 
tala ökar uppgiftens trovärdighet. Detta ska inte tolkas som att Soc.-D är den enda tidningen 
som konsekvent gör ett stort nummer av alla vapen som finns i omlopp. Det gör samtliga 
tidningarna i olika utsträckning. Det är emellertid bara DN som valt att själv besöka en kor-
pelansk familj. Trots det innehåller DN:s text inga pratminus av någon familjemedlem. Att 
det inte sker kan inte enbart bero på eventuella språksvårigheter. Reportern hade ju kunnat 
använda landsfiskalen som tolk. 

Journalisten fungerar här endast som en utomstående betraktare. Han besöker familjen 
men söker inte direkt kontakt med någon. Det går inte att utläsa i DN:s text var historien om 
brödernas hemkomst kom ifrån. Soc.-D:s källa är däremot tydlig, tidningen säger sig uttryck-
ligen ha deltagit i en pressmottagning. Som vi sett även i de tidigare exemplen väljer tidnin-
garna att tala med såväl högt uppsatta som vanliga personer som bor i de berörda trakterna, 
men de vänder sig inte till korpelanerna. Det verkar inte vara mödan värt att tala med tokiga 
människor eller tillskriva dem någon sorts trovärdighet.

Soc.-D fortsätter sin rapportering från Sattajärvi. Under rubriken ”Resolut ingripande 
från bröderna Sunna” får man läsa att:

”när (profetissans bröder) kommo hem och fingo se sin mor försänkt i dyster medi-
tation under sin fäll, syster Ester i det närmaste halvtokig och brodern Elis klar för 
att överlämnas åt myndigheterna, satte de helt resolut stopp för vidare korpelanism i 
den gård där de bodde. Inga möten komma mera att hållas i den gården. // Följden av 
brödernas ingripande har blivit det allra bästa. Telefonväxeln skötes numera av renskö-
tarna. Folkskolläraren Kyrö har själv kunnat ge telegrafkommissarien i Haparanda sitt 
vitsord att allting åter går i normala gängor. Det var skillnad för ett par dagar sedan, då 
han blev utskälld nästan varje halvtimme från telefonväxeln.”143

Ordvalet skapar en klar kontrast mellan de sjuka och de friska. Det är också uppen-
bart att korpelanerna inte bara stör ordningen genom att ställa till bråk och offentlig 
uppståndelse, utan även genom att störa vissa viktiga samhällsfunktioner som exempelvis 
telefontrafiken. Det skapar problem för både berörda myndigheter och vanliga medbor-
gare. Om vi jämför Soc.-D:s och DN:s tolkning av profetissans familjeförhållanden och 
sinnestillståndet, har DN:s besök hos familjen inte på något sätt påverkat journalistens 
sätt att hantera ämnet.
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Kungen i Lejonkulan – beskrivningar av Toivo Korpela
Som tidigare sagts anser Lennart Lundmark att Toivo Korpela med orätt förknippats med läran 
om arken och de handlingar som följde i denna läras fotspår. I texterna är Korpela närvarande i 
sin frånvaro. Han bor i Finland och är således inte närvarande när sekten får sin vision om den 
flygande arken. Trots det förblir han en sorts mytisk figur som tros ligga bakom allt det som hän-
der. DN är den enda av de fyra tidningarna som åker till Ähtäri för att intervjua honom. 

Den sista mars åker DN:s Helsingforskorrespondent till Ähtäri för att intervjua den ökän-
da predikanten. Reportern berättar att det var svårt att hitta någon som kunde lämna upply-
sningar om Korpelas bostad och konstaterar att predikanten uppenbarligen inte är välkänd 
i sina hemtrakter. Till sist lyckas han att hitta en chaufför vid ”Ätsäri” (ska stavas: Ähtäri) 
järnvägsstation. Chauffören berättar att ”Korpela på orten ansågs som smått förmögen och 
allmänt betraktades som en allvarligt troende hedersman”. Å andra sidan får man också veta 
att Korpelas enkla stuga bara innehåller ett rum och kök. Rummen sägs bara snyggt möblerade. 
Korpela berättar att han fått väckelsen från sin mor och predikat bland laestadianerna. Under 
sina resor har han också kommit i kontakt med finnarna i norra Sverige.

”Enligt Korpelas uppgifter skulle dessa inte utgöra någon särskild sekt, och även 
präster hade varit närvarande vid deras möten. Bland de troende har visserligen 
insmugit sig en del sämre element, men man har alltid energiskt sökt att frigöra sig 
från deras inflytande. I Sverige ha särskilt kommunisterna sökt nästla sig in i rörel-
sen, och de ha bl. a. kallat Korpela för Lappoman, fastän han själv aldrig tagit aktiv 
del i politiken. Korpela betonade att det var en stor smädelse att kalla hans anhängare 
för kommunister.”144

Det är klart att Korpela är upprörd över att bli kallad för kommunist. Kommunismen var 
ju emot religionen och kyrkan. Korpela ställer de politiska partierna – i synnerhet kommu-
nisterna – mot religionen. Han förnekar alla politiska kopplingarna och understryker istället 
religionens betydelse. Under rubriken ”Jag predikar ej för världslig vinning” säger tidningen 
att Korpela förnekar den flygande arken och anklagelserna om ekonomisk vinning. Korpela 
säger att han aldrig talat om någon ark, men att ”det kan hända att någon annan fått en sådan 
ingivelse”. Enligt honom finns det ingen motsättning mellan statskyrkan och hans budskap. 
Predikanten anser att motsättningen bygger på svenska tidningars sätt att sprida överdrivna 
och felaktiga uppgifter om honom och hans anhängare. Han säger sig också vilja besöka sin 
anhängare, något som sedan väcker rabalder på den svenska sidan. Korpela dementerar upp-
gifterna samtidigt som han inte riktigt tar avstånd från korpelanerna. Han talar bara ospecifi-
cerat om ”sämre element” som sekten försökt göra sig av med. Reportern verkar dock vara 
misstänksam mot predikantens påståenden. 

Tidningen kommenterar sin intervju nästa dag och det finns inget tvivel om hur DN 
uppfattar de uppgifter Korpela gett till korrespondenten. Tidningen talar rentav om ”Janus 
Korpela”och antyder att han är en falsk profete.145 DN:s jämförelse med Janus är symtomatisk 
och speglar den misstänksamhet allmänheten och myndigheterna känner mot honom. Tid-
ningen gör därmed en skillnad mellan falska och äkta profeter och ställer Korpela och hans 
anhängare mot kritiska svenskar. Som jämförelse kan nämnas en artikel i Soc.-D enligt vilken 
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en finsk tidningsman intervjuat Korpela. Texten är relativt kort och finns på nyhetssidan inne i 
tidningen. Rubriken är ”Korpela har intervjuats i sitt hem – Förnekar ’flygande arken – Tigger 
inte”. Soc.-D kallar Korpela för ” den finske predikocharmören” och berättar att han

”bestred de flesta i pressen synliga uppgifterna om den s k korpelanismen. Om en 
flygande ark hade han för sin del aldrig förkunnat något utan endast talat om det Jeru-
salem som enligt Uppenbarelseboken skall komma från himmelen och den i Romar-
brevet omnämnde återfärden till Palestina, varvid han emellertid endast avsett juda-
folket i någon obestämd tid. Något penningtiggeri hade han aldrig låtit bedriva utan 
endast tagit emot vad de troende velat ge honom.146

Vem denne finske tidningsman är eller vilken tidning det handlar om sägs inte. Som dessa 
exempel visar, spelar det egentligen ingen roll vad Korpela själv säger eftersom ingen lyssnar 
eller tror på honom. Det finns även rykten om att Korpela planerar att återvända till Sverige. 
Korpelanerna hoppas på det och myndigheterna är rädda för det. 

Det finns även rykten om ekonomiska oegentligheter i omlopp. DN kommenterar Korpe-
las ekonomi:

”Meddelandet om profetens goda privatekonomiska ställning förvånar inga känna-
re av nordsvenska förhållanden. I laestadianska distrikt är predikantyrket synnerligen 
lönande. Ja, man är nödsakad benämna predikantens kall som ett yrke, inte minst i fal-
let Korpela. // Fria resor ingå dessutom alltid i predikanternas förmåner. När Korpela 
avslutade sin sista sejour som laestadiansk predikare i byn bodde han som vanligt hos 
gästgivaren Tuoremaa och när avskedsstunden var inne var hela byn tillstädes. Man 
stack �00-lappar och 50-lappar, men naturligtvis mest mindre sedlar i hans händer och 
medkallade Guds välsignelse över honom och hans väckelseverk. // det är i varje fall 
tydligt att mannen skapat sig ett visst kapital. Hans lantställe i Finland jävar inte hel-
ler påståendet att det vilar en påfallande kylig klarhet över Korpelas privatekonomiska 
handlande medan hans offervilliga proselyter däremot i sin extatiska hängivelse bere-
das tillfälle att slita skjortan av kroppen.”147

Artikeln börjar på första sidan och fortsätter på sista sidan. Den sista sidan pryds av en 
större rubrik placerad högst upp på sidan. Där får man läsa att ”Lapparna i Karesuando äro 
givmilda och burgna”. Underrubriken för det ovannämnda stycket är passande nog ”Stora sed-
lar och många små i predikantens händer” . Detta stycke är placerat direkt efter den tidigare 
presenterade beskrivningen av trolleriet, det solida mörkret och hur Korpela ockrat på folks 
efterblivenhet. Det meddelande, som man här pratar om, hänvisar tillbaka till detta. Stycket 
har en något spydig ton och antyder att predikanterna utnyttjar sina anhängare. Budskapet 
förstärks med små ord som ”naturligtvis”, ”tydligt” eller ”påfallande kylig klarhet” som visar 
reporterns inställning till uppgifterna. 

Motsatsparet utgörs av giriga profeter och godtrogna anhängare. Enligt Lundmark finns 
det emellertid inga bevis på att Korpela tjänat pengar på sin verksamhet. Man tar inte heller 
hänsyn till att predikanter till skillnad från komministrar, prostar och biskopar inte alltid har 
någon regelrätt lön. Detta textavsnitt står dessutom i kontrast till de avsnitt som beskrev livet 
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vid gränstrakten och påstod att man till och med måste tillgripa trolleri för att härda ut. Om 
man jämför denna text med de tidigare presenterade textavsnitten, uppstår det en fascinerande 
kontrast mellan burgna lappar och solid mörker, fattigdom och efterblivenhet. Hur ska man 
tolka det? Att lapparna förvisso är förmögna men ändå efterblivna?!

DN fortsätter sin redogörelse och den nästa underrubriken lyder ” Karesuandolapparna i 
äro burgna”. Där berättar ”en känd affärsman i Gällivare” han brukade äta tillsammans med 
Korpela och har en vän som tillhörde hans krets. Vännen sägs ha gett stora summor pengar till 
predikanten. Affärsmannen påpekar också samerna inte alls är så fattiga som man tror.148 Kor-
pela kallas här å ena sidan för ”den utmärkte mannen” men å andra sidan får man det intrycket 
att han utnyttjar sina anhängare. 

Korpelaner i förvar – ordning återställs
De presenterade textavsnitten har redan visat exempel på hur och av vem ordningen återställs. 
I detta kapitel ges en mer detaljerad bild av detta. Det finns ett fyrtiotal sakkunniga i korpe-
latexterna. De obemedlade och arbetarna lyser förstås med sin frånvaro. Sexton sakkunniga 
kommer från ordningsmakten, d v s från domstolar, poliser och så vidare, och de är alla svenska 
svenskar. De flesta bildade personerna är svenska svenskar (arton av tjugofyra bildade) och 
de kan vara allt från präster till provinsialläkare. Därutöver finns några enstaka finländska 
sakkunniga, nämligen Korpela själv, en tidningsman som Soc.-D hänvisar till samt ett par 
personer som DN:s Helsingforskorrespondent talat med. Resten av aktörerna tillhör antingen 
”övriga aktörer” eller ”skribenten själv” . De tjugo skribenterna är alla svensksvenskar. 

Landshövdingen Gärdes kommentar är ett bra exempel på hur myndigheterna uppfattar 
korpelanismen. Det finns rykten om att Korpela planerar att återvända till sina anhängare, 
vilket oroar myndigheterna. Gärde berättar till DN:

”Väckelsepredikanten Korpela kommer i framtiden att bevakas med största upp-
märksamhet av myndigheterna, försäkrar landshövdingen Gärde vid ett samtal med 
Dagens Nyheters medarbetare. Det är givet, säger hr Gärde, att vi efter vad som före-
kommit skola vidta åtgärder som kunna förhindra ett återupprepande av denna sorts 
’väckelse’. Om formen för ett ingripande anser jag det emellertid ännu för tidigt att 
uttala sig. Jag är nämligen långtifrån säker på att Korpela verkligen skall göra allvar av 
sin uttalade föresats att återvända till sina trosfränder.”149

Detta stycke är placerat i den långa artikelns ingress och Gärde antyder att Korpela själv 
har sagt att han vill återvända. Läsaren får däremot inte veta varifrån Gärde fått denna uppgift. 
Landshövdingen talar om ett myndighetsingripande och använder både pronomina ”vi” och 
”jag” vilket gör det extratydligt att han talar i egenskap av en beslutsfattande myndighetsper-
son. För att stoppa ”väckelsevågen” måste man alltså skärpa gränskontrollen och hindra oros-
stiftare att komma till landet. Riksgränsen fungerar som en barriär mellan Vi och De andra. 
Landshövdingen fortsätter:

”Jag är av den uppfattningen att det varit lyckligt att man i pressen rört upp den här 
saken, fortsätter landshövdingen. Jag tror att folk uppe i de berörda trakterna nu fått 
upp ögonen för den verkliga innebörden i Korpelas förkunnelse. Profetens ’hjälppredi-
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kanter’ ha också i sin fanatiska verksamhet gått  till sådana oerhörda överdrifter att man 
vågar förutsätta att de därigenom undanryckt rörelsen vidare framgång.”150

Ett annat motsatspar utgörs av lättlurade människor och fanatiska profeter. Pressen fram-
träder i landshövdingens kommentar i hjälterollen och han prisar pressens sätt att upplysa folk 
om vad som sker. Dagstidningarna ses som ett bra sätt att sprida information och påverka den 
allmänna opinionen – låt vara att bevakningen av korpelanismen inte skedde på myndigheternas 
begäran. Landshövdingens ordval visar att han inte tvivlar på vilka som är berättelsens skurkar. 

När sekten går in i en allt intensivare fas, höjs röster på flera håll och man börjar på allvar 
kräva myndighetsingripande.  En vecka senare erkänner biskopen Bergqvist i StT att det är 
svårt för myndigheterna att ingripa. Lagbestämmelserna är nämligen oklara när det gäller 
religionen men han tror ändå att orternas poliser borde göra något. Han anser också att sam-
mankomsterna borde förbjudas.151 Eftersom problemet uppfattas som en privatsak, vet man 
inte riktigt hur man ska tackla sektens framfart. Det stora problemet är att korpelanerna 
förvisso stör ordningen, men att de inte alltid gör någonting olagligt. Det är inte olagligt 
att hoppa upp och ner, strö kaffe på vägen, hoppa kråka eller skrika. De förbannelser som av 
andra uppfattades som mordhot och fick vissa personer att beväpna sig, är dock ett gränsfall. 
Även om hotelserna inte var bokstavligt menade, tog de berörda individerna dem på allvar 
och därmed blev hoten en polissak. Att plåga sina djur genom att missköta dem är ett annat 
gränsfall, precis som fallet med den förstörda telefonväxeln. Och eftersom det finns skolplikt, 
har föräldrarna en skyldighet att skicka sina barn till skolan, vilket några korpelanska föräldrar 
lät bli att göra. 

Så länge korpelanerna höll sig inom det strikt religiösa och privata området, betraktades 
de som smått rubbade men ändå relativt harmlösa. När deras tro tog över deras vardagsliv, 
trädde religionen ut på den offentliga sfären. Ordningen rubbades och korpelanerna riskerade 
att bryta mot lagen. Som de presenterade exemplen visar, hårdnar myndigheternas attityder 
när mediedrevet blir intensivare och sektens beteende blir allt mer offentligt och irrationellt. 
Landsfiskalen Taube säger till exempel vid mitten av april i StT att 

”Det är nödvändigt för oss att ta i med hård hand och söka få till stånd en grundlig 
upprensning bland korpelanerna. I hela distriktet finns omkring �50 korpelaner – barnen 
icke medräknade, och dem kan man ju inte lasta, då de tvingas gå i sina föräldrars fotspår. 
Även med risk att överbelägga sinnessjukhuset måste vi försöka få in de värsta där. // 
(Det) vore en välgärning att om de utsända polismännen kunde få tag i de värsta bland 
ledarna. Vidare har barnavårdsnämnden begärt handräckning för att skilja en del barn 
från föräldrarna, då de äro i allvarlig fara att ryckas med i föräldrarnas vanvett”.152 

Soc.-D är av samma åsikt och skriver några månader senare att några barn nu skilts från 
hemmet.153 Några korpelaner arresteras och några skickas till sinnessjukhus. Ordvalet och 
betydelserelationerna framställer ingripandena som välgärningar, något som görs för sektmed-
lemmarnas bästa. Korpelanerna själva tog statens hårda handslag med ro. SvD:s Luleåkorre-
spondent kommenterar sektmedlemmarnas inställning till ingripandena:

”Det av barnavårdsnämnden beslutade omhändertagandet av tretton barn har emel-
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lertid börjat genomföras. // Uppe i Muodoslompolo har myndigheternas ingripande 
bland Korpelas anhängare hälsats med glädje. De betrakta åtgärderna såsom ’förföl-
jelse’, och förföljelse ingår i deras av förenklade tolkningar av Uppenbarelseboken sam-
mansatta recept. I Muodoslompolo har man alltså icke låtit sig nedslås. Även i dag har 
man kunnat höra förbannelserna genljuda genom byn, redan klockan nio på morgonen 
ropades förbannelser ut nedanför komministergården: ’Baabelin portto, helvettin, hel-
vettin, helvettin’, d.v.s. ’Babels sköka, till helvetet, till helvetet, till helvetet”.154

SvD ser ut att vara i stort sett den enda tidningen som påpekar att sekten betraktade myn-
digheternas ingripande som trakasserier. Logiken bakom deras glädje och tro på förföljelser 
kommer dock inte fram i texten. Korpelanerna gladde sig över åtgärderna eftersom det stod 
i Uppenbarelseboken att de sanna troende skulle behöva genomgå stora svårigheter och för-
följelser innan världen skulle gå under. Eftersom sekten blev förföljd, måste de ha rätt och 
därför fortsatte de som vanligt. Tidningen ser naturligtvis saken ur en annan synvinkel och 
väljer därför att använda citationstecken för att markera att korpelanerna i sin tokighet bara 
tror att de blir förföljda. Här har man valt att ge de använda svordomarna på originalspråket, 
på finska. Svärordet ”helvettiin” är felstavat. 

Ingripanden kom även från andra håll. Som vi sett i flera tidigare textavsnitt försökte korpe-
lanernas släktingar ibland att sätta stopp för aktiviteterna. Folkskolläraren Kyrö i sin tur försökte 
göra sitt genom att använda sin position som lärare. Soc.-D beskriver Kyrös insatser:

”Han har nämligen tagit den snabba och fyndiga vägen till föräldrarna via barnen. 
Detta med vetskap om att vad som kan komma ur barnamun ofta kan vara visdoms-
ord för föräldrarna. Vad dessa vägra att förstå som uppenbara orimligheter i Korpelas 
profetior har han på ett humoristiskt sätt sökt göra klart för barnen, som sedan kunnat 
påverka föräldrarna efter samma mönster. Han har haft lön för den möda som kan 
synas vara opåkallad för den som inte känner till hur känsliga sinnena äro här uppe och 
därför samtidigt beroende av en ledare utan fanatisk inställning.”155

Soc.-D verkar betrakta läraren som en ledare för traktens människor och att lärare är bättre 
förebilder än fanatiska predikanter. Tidningen lyfter fram oron för barn, något som blir allt 
viktigare ju intensivare sektens aktiviteter blir. Man hänvisar också återigen till ”känsliga sin-
nen” som om folket vid den nordligare gränstrakten vore mer benägna att tappa förståndet än 
det mer rationella folket längre ner i söder. 

Tokiga korpelaner och förståndiga  
myndigheter – övergripande narrativ
Textanalyserna visar hur motivet ser ut, hur journalisterna och deras källor beskriver händel-
sen, omgivningen och aktörerna. Man kan också se hur svårt det är att skapa en sammanhål-
len bild av det egentliga händelseförloppet, förstå vad som händer och vad som är syftet med 
korpelanernas märkliga ritualer. Det finns olika sätt att tolka det övergripande narrativet. Man 
kan se berättelsen utifrån antingen korpelaners eller myndigheternas och den övriga befolk-
ningens synvinkel. 
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Om man betraktar myndigheterna som subjekt, är deras projekt – om de har ett sådant 
– att upprätthålla och återställa ordningen. Korpelanerna är detta projekts motståndare 
eftersom de stör ordningen med sin uppseendeväckande religiösa praktik. Myndigheterna 
försöker återställa ordningen genom pastoral styrning som omfattar vård, kontroll och över-
vakning. Utifrån denna synvinkel kan man säga att myndigheternas syfte är att återställa 
korpelanernas mentala stabilitet och återföra dem tillbaka till ett ”normalt” liv. Avsikten är 
alltså inte primärt att straffa utan att rädda korpelanerna från sig själva. Myndigheterna är 
i så fall avsändaren och korpelanerna är mottagare. Om det finns en medhjälpare i bilden, 
består den av olika privatpersoner som exempelvis familjemedlemmar som agerar på olika 
sätt i vissa kritiska situationer. 

Korpelanerna är dock dramats egentliga huvudpersoner. Det är dem hela historien han-
dlar om. Deras projekt är att åka med den flygande arken till Palestina. Korpelanerna har 
gott om motståndare men inga medhjälpare. Avsändaren är Gud som ska skicka ner den 
flygande arken och ta mottagaren, de sanna troende, till Det Lovade Landet. Myndighet-
erna och den övriga befolkningen agerar som korpelaners motståndare. Ortsbefolkningen 
anmäler sektmedlemmarna titt som tätt till polisen och kräver ordning. Myndigheterna i 
sin tur gör allt i sin makt för att stoppa förberedelserna till denna himlaresa. Familjemed-
lemmar agerar också ibland som motståndare. Korpelanerna må vara berättelsens egentliga 
subjekt men historien berättas inte utifrån deras perspektiv utan utifrån myndigheternas 
och den övriga befolkningens synvinkel. Det är landsfiskaler, landshövdingar, komministrar, 
biskopar, lärare, diverse bybor och så vidare som för talan och agerar som källor och sakkun-
niga i ämnet. 

Historien innehåller också en del offer. Östlaestadianerna är offer eftersom korpelanerna 
tagit över deras kapell. Icke-korpelanska familjemedlemmar faller ibland offer för sina kor-
pelanska släktingars nidingsdåd, t ex en mor misshandlas av sina söner. Den övriga befolknin-
gen känner sig hotad och förföljd och vänder sig därför till myndigheterna. Korpelanska barn 
betraktas som offer som lider av sina föräldrars religiösa vansinne. Korpelanerna själva är en 
sorts offer för att de i omgivningens ögon håller på att ruinera sina liv på grund av sina religiösa 
vanföreställningar. Korpelanerna är alltså samtidigt både förövare och offer.

Att det handlar om sensationsjournalistik betyder inte att rapporteringen skulle vara 
entydigt eller enhetligt. Ibland vidarebefordrar man mer eller mindre oreflekterat osanna 
rykten, ibland tonar man ner eller rentav dementerar rykten. Ibland visar man en ganska 
förstående attityd mot korpelaner, ibland fördömer man sekten och förfasar över deras han-
dlingar. En och samma tidning kan pendla mellan olika ståndpunkter vid olika tidpunk-
ter, något som gäller i synnerhet StT. Även samma källor kan byta åsikt.  Det gäller såväl 
landsfiskaler som privatpersoner som exempelvis läraren Kyrö. De intervjuade läkarna är 
däremot mer säkra på sin sak. Kyrö är en intressant källa i den meningen att han inte är 
en myndighetsperson på samma sätt som landsfiskaler, läkare eller landshövdingar. Även 
kyrkoherdarna och biskopen intervjuas i egenskap av kyrkans representanter. Till skillnad 
från dem ser jag Kyrö mer som en privatperson som på grund av sitt yrke har en viss position 
i samhället. Därför kan han med hög trovärdighet uttala sig om händelsen. Han blir en sorts 
inofficiell talesperson på orten. 
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4 Evangelist i fruntimmerskläder  
– mediebevakningen av de utstötta
Avsikten är inte att ge någon omfattande undersökning av de utstötta som jag dessutom vet 
mycket lite om. Eftersom denna sekt består av svenska svenskar och har en hel del likheter 
med korpelanerna, är det på sin plats att göra en mindre jämförelse mellan mediebevakningen 
av båda sekterna. Analysen bygger endast på de texter som dykt upp under arbetets gång. Jag 
har alltså inte gjort någon omfattande systematisk kartläggning över alla artiklar som skrivits 
om de utstötta. Det är anmärkningsvärt att det trots tecken på en smaskig historia inte blir 
något nytt mediedrev. De utstötta uppmärksammas antagligen på grund av korpelaskrive-
rierna men denna gång kommer drevet inte igång igen.

Rapporteringen om de utstötta sker några månader före skriverierna om korpelarörelsens 
yxbeväpnade korståg som ägde rum maj �9�8. Vid detta läge har ämnet redan tappat sitt sting 
och religiös extas är inte längre lika intressant. Bara två artiklar om de utstötta har hittats:

’De utstötta’ falla ifrån, inga orgier – Hälsingesekt som synes på väg att dö ut (SvD 
�9.�.�9�8) 

’De utstöttas’ friförsamling ge uppvisning i extatisk dans – Världslig myndighet uppmanad 
att ingripa – Evangelisten klädde ut sig i damkläder – Nyfiken publik – Fröjden väcker avund 
(DN ��.�.�9�8)

När man läser texterna får man intrycket att man tidigare inte skrivit om sekten. Båda 
texterna ger nämligen en kortfattad bakgrundsbeskrivning. DN:s artikel är nästan en helsida 
medan SvD:s knappt upptar en spalt. Båda texterna börjar på första sidan och fortsätter på 
sista sidan. DN:s artikel är utrustad med den intervjuade kyrkoherdens bild och bilden är 
placerad på sista sidan. 

Det egentliga händelseförloppet är i detta fall konstruerat utifrån tidningsartiklarna. 
Enligt tidningarna uppstod denna sekt efter en schism inom pingströrelsen i Färila, Ovanåker 
och Bollnäs. De uteslutna personerna grundade sedan sin egen grupp som först kom att kallas 
för ”De heliga”. Gruppens ledare hade tidigare varit en föreståndare för Sionförsamlingen i 
Ullingsfors. SvD inleder sin artikel genom att hänvisa till en artikel i Svenska Morgonbladet där 
pastor Ewert Skoglund skildrat rörelsen och manat till kamp mot de utstötta. Såväl SvD som 
DN gör egna intervjuer men till skillnad från SvD väljer DN att även besöka de utstötta.

Epidemiskt härjande – ordning störs och återställs
Denna märkliga sekt väcker inte alls lika stor uppmärksamhet som korpelarörelsen, trots att 
båda sekterna verkar ha många likheter. Intresset för korpelanernas tokigheter svalnade också 
efter våren �9�5. Det kan vara anledningen till att de utstötta inte behövde uppleva samma 
mediedrev som korpelanerna. De utstöttas aktiviteter blev emellertid, precis som korpelaner-
nas, ett folknöje för ortens befolkning. Så här beskriver DN:s utsände medarbetare sekten:

”i ’Sion’ och ’Saron’ och ’de utstöttas utstötta’, religiösa friförsamling i Hälsing-
land, förklara sig medlemmarna saliga och heliga, men fröjden tar sig sådana utryck 
att man kan tala om ett hot mot folkhälsan. Ortsbefolkningen har tidigare vänt sig till 
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de världsliga myndigheterna med begäran om ingripande, ehuru utan resultat. Ved-
erbörande landsfiskal har inte kunnat vidta åtgärder mot vad som under religionens 
täckmantel förehas i en enskild lokal. // Från Bollnäs och upp i skogsbygdena härjar 
epidemiskt, periodvis till och avtagande den extatiska frälsningen genom andedop och 
tungomålstalande som i sina våldsammaste yttringar icke står den på sin tid beryktade 
Korpela-rörelsen i nordligaste Lappmarken efter. Åtminstone tre fall av sinnessjuk-
dom i skogssocknarna under det senaste året vill kyrkoherde Karl Jakob Göransson i 
Ovanåker skriva på den religiösa extasens konto.”156

I korpelafallet använde man ibland ordet ”smitta” och sjukdomsvokabulären dyker upp 
även här med adjektivet ”epidemiskt” och hänvisningen till sinnessjukdomar. Det som är ett 
hot mot folkhälsan är inte religionen i sig utan bara de extrema, okontrollerade formerna. Det 
är extasen som får människorna att bli sinnesrubbade. DN påstår att sekten är våldsam men 
ger inga exempel på våldsamheter. Precis som i korpelafallet är det svårt för myndigheterna att 
ingripa så länge sektmedlemmarna inte stör den allmänna ordningen eller bryter mot lagen. 
Vad man än anser om tungomålstalandet eller andedopet så är de inte olagliga. Extasen lockar 
återigen skaror av nyfikna åskådare. Motsatsparen är i stort sett desamma som i korpelatex-
terna. Man ställer de sjuka mot de friska, de normala mot de andedöpta och sekten mot alla 
andra, d v s mot myndigheter och andra bybor. 

DN fortsätter sin historia och berättar bl a om ”religiös dans och extatiska jämfotahopp 
som interfolierades av vilda rop och ibland improviserad sång till gitarr och dragspel”.157 Skri-
kandet och jämfotahoppandet återkommer som sagt igen men inte svärjandet. Nu talar man 
med tungor istället. Enligt DN hoppades man att den snart skulle förtvina men den lyckades 
mot all förmodan bita sig fast vid ett par orter. Och nu är man orolig för rörelsens skadliga 
verkningar på ungdomen. De religiösa praktikerna avviker från det som uppfattas som nor-
mala sätt att be till Gud. Men till skillnad från korpelanerna verkar de utstötta behålla sina 
religiösa praktiker inom de ramar som är avsedda för religionen. Det finns inga tecken på att 
religionen är på väg att ockupera sektmedlemmarnas vardagsliv och rutiner. Det som här stör 
ordningen är de religiösa aktiviteterna som drar till sig nyfikna folkmassor, något som kunde 
vara ett potentiellt hot mot den allmänna ordningen. 

Kyrkoherden Göransson från Ovanåker ger en mer detaljerad beskrivning av bönemötena. 
Han har visserligen inte själv bevittnat några möten men har fått sina uppgifter från ”utom-
ordentligt omdömesgillt folk” . Ordvalet signalerar trovärdighet och kyrkoherden anser det 
inte nödvändigt att ge några närmare uppgifter om sina källor. Textens underrubrik är mycket 
passande ”Ljuset släcktes, berusade bland publiken”. Kyrkoherden berättar:

”Utom s k talande med tungor och jämfotahoppande förekom att sektledaren 
Svanberg framträdde iförd fruntimmerskläder med damhatten på huvudet och gav 
en uppvisning i extatisk dans. Tidvis släcktes ljuset i lokalen och saker och ting som 
beröra det erotiska området utspelades. Det har också hänt att ungdom i stora skaror 
och berusade personer deltagit i dessa möten. // känner jag tre fall av sinnessjukdom 
som inträffat och jag för min del måste sätta i samband med denna hysteriska rörelse 
under religiös mask. Något ingripande för min sida har jag emellertid icke förberett. 
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Man bör akta sig för att skapa martyrer. Det bör finnas andra utvägar att hejda ’ De 
utstöttas’ offentliga skådespel.”158

Det är svårt att avgöra vad som förargade den ärade kyrkoherden mest – de förmodade ero-
tiska utspelen eller evangelisten som struttade runt iförd damkläder. Vad som var syftet med 
denna klädsel sägs inte. Kyrkoherden säger att ungdomar och berusade personer ibland deltagit i 
mötena. Eftersom meningen kommer direkt efter påståendet om ”det erotiska området” , är det 
relativt lätt för läsaren att koppla ihop sex, sprit och sektens fördärvande påverkan på ungdomar-
na. Kyrkoherden talar också om ”hysterisk rörelse under religiös mask”. Motsatsparet består här av 
falska profeter och statskyrkan med dess mer acceptabla former av fromhet. Trots att kyrkoherden 
är mycket upprörd, tänker han inte göra någonting åt sektens framfart. Han vill inte skapa mar-
tyrer, vilket är en intressant motivering. Sådana argument hittades inte i korpelatexterna.

Kyrkvärden Carlsson och fabrikören Andersson har däremot själva bevittnat de utstöttas 
förehavanden och försäkrar DN att

”de aldrig förr eller senare skådat ett sådant liv ens på en dansbana i Hälsingland. 
Mötesdeltagarnas oartikulerade rop hördes på två kilometers håll. En av bröderna 
råkade i extasen sparka en av sina trosfränder i mellangärdet med sådan våldsamhet 
att denna fick föras från platsen. Man prövade därpå helbrägdagörelse på den skadade 
genom att smörja honom med separatorolja.”159

Jämförelsen med dansbanan är intressant då den skapar associationer till dryckenskap och 
sexuell lössläppthet. Vi har nämligen att göra med tiden då dansbaneeländet var på tapeten. 
Det som återigen upplevs som synnerligen störande är skrikandet och hoppandet. De utstötta, 
precis som korpelanerna, förefaller verkligen vara smått rubbade. Det blir ännu tydligare med 
den lilla anekdoten om mannen som skulle botas med separatorolja. 

SvD talar med prästen i Färila församling, komminister Boll Anker Korn, som menar att 
rörelsen är på tillbakagång och att det inte behövs några åtgärder alls. Korn tror att ett ingri-
pande tvärtom skulle kunna ”stimulera en rörelse som numera synes mycket litet livaktig”. 
Landsfiskalen Bergman i DN tar det också lugnt och menar att det ”kanske mest (är) nyfiken 
ungdom (som) lustvandrar till dem för att se på spektaklen”. Han menar att ” det finns en hel 
del präktigt och stabilt folk bland sektens medlemmar utom yngre, mera svårstyrda och obe-
härskade element”. Han har den uppfattningen att ”det är mötenas publik som för det mesta 
oväsendet”. De utstötta beskrivs trots allt i mer positiva ordalag än korpelanerna.

Här har vi ytterligare en ”freak show” som drog, om kanske inte lika stora skaror nyfikna 
som korpelarörelsen, åtminstone en del spektakellystna personer. Enligt Lundmark var kor-
pelarörelsen delvis ett resultat av en ungdomsrevolt inom laestadianismen. Det verkar finnas 
ungdomar även bland de utstötta. Skillnaden är att korpelatexterna inte talar om ungdomar på 
samma sätt. Man använder förvisso uttryck som ”ung flicka” men man får aldrig det intrycket 
att korpelarörelsen hade bestått av unga människor. Korpelanerna förknippades inte heller 
med ”präktigt och stabilt folk” . Man påstod inte heller att det möjligen varit mötenas publik 
som fört mest oväsen. Det finns tvärtom exempel på där enstaka personer från publiken varit 
de mest förnuftiga och försökt stävja sektmedlemmarnas tokigheter.
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När DN:s reporter gör en rundtur i Sionkapellet, ser han en resårsäng med en fastknuten 
huvudkudde. Enligt evangelisten har de ställt in sängen tillfälligt där. Journalisten är dock inte 
helt övertygad om saken utan säger att ”myndigheterna torde ha alla anledning att närmare 
göra sig underrättade om evangelistens förkunnelse och frälsningslära”. Det som alltså oroar 
andra människor är den förmodade sexuella lössläpptheten och omoralen. Dessa exempel ur 
DN berättar inte några konkreta åtgärder som tagits av myndigheterna. Man säger endast att 
ingripande krävs men än så länge verkar man inte ha gjort någonting.

Den goda jordens folk – beskrivning av aktörerna
Skillnaden till korpelarörelsen kommer tydligt fram i det sätt som man beskriver traktens folk. 
Här ger DN:s medarbetare sin förklaring:

”Det är den goda jordens och den väl brukade jordens bygd just i brynet till tim-
merskogarna. Varken den andliga isoleringen eller den torftighet i levnadsvillkor som 
man tidigare känner som förutsättningar för liknande väckelser föreligger alltså här. 
Sionförsamlingens medlemmar äro i stor utsträckning jordägande i goda ekonomiska 
omständigheter. De skött sin gärning med plikttrogenhet och reda och alla ha i grun-
den varit djupt religiöst inriktade. //Men här under ha de i denna sekterismens och den 
religiösa separatismens landsända förlorat den psykiska balansen under vandringen 
från sekt till sekt och slutligen givit sig den religiösa hysterin i våld.”160

Reportern talar förvisso inte i termer av ”här nere” och ”där uppe” men motsatsparet finns 
ändå att hitta i detta textavsnitt. Hänvisningen till det särskilda folkpsyket och omständighet-
erna som råder ”där uppe” kan antas syfta på korpelarörelsen. Genom att nämna de hårda livs-
villkoren antyder reportern att det eventuellt kan finnas sociala, ekonomiska och samhälleliga 
skäl till korpelarörelsens uppkomst. Denna tanke utvecklas dock inte, utan reportern nöjer sig 
med att påpeka att ”här nere” är man mer välbärgad och utvecklad. Kommentaren om ”sekteris-
mens landsända” gör dock texten motsägelsefull. Om religiös hysteri är typiskt för detta område, 
varför vill reportern ställa ”den goda jordens bygd” i motsats till de torftigare områdena? 

De utstöttas ledarfigur kallas inte för profet utan för evangelist. DN beskriver evangelisten 
som en man i 50-årsåldern. Han sägs ha grått hår, skarpt markerade drag och ”en oklanderlig 
talförmåga och en stark och ljudande stämma”. Man får också veta att han bär ”goggles”. Han 
beskrivs på ett mer positivt sätt än de korpelanska sektledarna. Det som är intressant är att 
man nu väljer att tala med den viktigaste ledarfiguren. De korpelanska profeterna intervjuades 
inte och de bads inte om en rundtur i kapellet. Toivo Korpela kan inte räknas som en egentlig 
ledare då han lämnat sina anhängare innan läran om arken uppstod. Evangelisten förklarar till 
DN:s reporter i ett långt citat:

”// här äro vi delaktiga av en stor, härlig väckelse, och vi äro ��0 saliga medlemmar 
i vårt samfund. Vi förkunna endast bibelns lära och tro på andens delaktighet och 
budskap. Det är den stora och starka saligheten bland oss som utomstående och andra 
frikyrkors predikanter inte gilla. Ett femtiotal människor äro andedöpta här i detta 
Sionkapell, och verksamheten i själarna pågår. // Endast de enfaldiga kunna fatta Gud. 
Det är fröjden och gåvorna vi äga, som de andra församlingarna här i bygden nu äro 



98

olustiga på. Ty här verkar anden starkt och skakande, till och med uppskakande, och 
förra året frälstes i denna församling ett tjugutal unga män. Väckelsen är stor i synner-
het bland ungdomen.”161

Underrubriken är passande nog ”Anden verkar skakande och uppskakande”. Det uppstår 
ett nytt motsatspar, nämligen de utstötta och andra religiösa samfund. Detta motsatspar hit-
tades även i korpelatexterna men här hänvisar man till evangelistens syn på saken. Sett utifrån 
hans synvinkel beror motsättningen på de andras avundsjuka, inte på den berörda sektens 
tokighet. Även korpelanerna uppfattade sig själva som de enda riktiga sanna troende men det 
fanns ingen som brydde sig om det. De utstöttas evangelist berättar även om en helbrägda-
görelse där en man blev botad från sitt bråck och lägger till:

”Det är denna fröjd i Herran som varje torsdag fyller vår sal och som kommer avun-
den åstad. Ledarna i andra församlingar äro ingenting annat än motståndare till Guds 
kraft. // Vi har haft besök här av en statskyrkopräst på ett av våra möten, jag har nu 
glömt vad han hette. Han försökte sig på att vittna från plattformen, dock utan det ville 
lyckas för honom. Efter mötet, när vi samlats till kaffe i lilla salen, kom denne prästman 
till mig och frågade varför jag inte läst Fader vår… Jag förstod att han ville diskutera 
läran, och därför svarade jag och vände mig ifrån honom: – Ser ni inte att jag dricker 
kaffe. Då blev prästmannen svarslös och gick.”162

Motsatsparet de sanna troende (de utstötta) och de avundsjuka kommer ännu tydligare 
fram i detta citat. Evangelisten låter reportern förstå att bara de utstötta känner Guds kraft och 
därför kan vittna från plattformen. Statskyrkoprästen är i evangelistens ögon ingenting annat 
än en falsk profet. Det är emellertid oklart varför evangelisten inte ville diskutera läran utan 
gömde sig bakom kaffekoppen. Han verkar betrakta denna incident som en sorts seger. Det 
är anmärkningsvärt att DN:s medarbetare inte är lika negativt inställd till denne evangelist 
som den reportern som besökte Toivo Korpela. Korpela framställdes tydligare som en person 
som utnyttjade människornas godtrogenhet för sin egen räkning. De utstöttas evangelist må 
förvisso vara smått löjeväckande i sin klänning men han beskrivs inte som lika farlig som 
Korpela. Antalet texter är emellertid för få för att med säkerhet kunna säga vad denna skillnad 
beror på. En gissning är att skillnaden åtminstone delvis hänger ihop med det faktum att 
korpelanerna inte var svenska svenskar och kom från Norrland som i texterna beskrevs som 
ett fattigt område.

Religiös hysteri och upprörda medborgare – övergripande narrativ
Man kan återigen se hur svårt det är att skapa en sammanhållen bild av textens fabel och förstå 
vad som är logiken bakom sektens extatiska ritualer. Texternas motiv, beskrivningen av hän-
delsen och personer, både liknar och skiljer sig från korpelatexternas verklighetsbeskrivning. 
Precis som i korpelafallet kan man tolka det övergripande narrativet på olika sätt. Man kan 
se berättelsen utifrån sektens eller myndigheternas och den övriga befolkningens synvinkel. 
De utstötta är dock berättelsens egentliga huvudrollsinnehavare och därför historiens verk-
liga subjekt. Deras projekt är att bli frälsta och känna Guds kraft. De har inga medhjälpare 
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och Gud kan nog betraktas som en avsändare som välsignar de utstötta som då är mottagare. 
Sektens motståndare är avundsjuka individer och andra religiösa samfund. De utstötta verkar 
inte själva betrakta myndigheterna som motståndare, men polisen och andra myndigheter kan 
i praktiken ingripa och agera som motståndare. 

Det finns inte lika tydliga offer i dessa texter. Man talar om upprörda bybor som kon-
taktat myndigheterna men de drabbas inte av sektens framfart på samma sätt som byborna i 
korpelafallet. Om man dessutom ska tro på evangelisten, är dessa upprörda medborgare bara 
avundsjuka och illvilliga. Och det påstås att icke-sektmedlemmarna ibland fört mest väsen. 
Motsatsparet sekten och de andra är följaktligen inte lika klart och entydigt. Motsättningen 
mellan sekten och myndigheterna är inte heller lika hård. Här finns det ingen anledning att 
sätta in några åtgärder. Man nöjer sig med att i stort sett bara hålla en vakande öga på sektens 
aktiviteter. Motsättningen mellan de utstötta och de andra religiösa samfunden är däremot 
tydlig. Skillnaden är att sektens egen predikant här får ge sin tolkning av situationen. Man 
ifrågasätter inte heller lika explicit evangelistens ord som Toivo Korpelas. Det som dock är det 
mest iögonfallande i båda fallen är sätten att göra en stor sak av den religiösa extasen. Det är 
extasen som ostabiliserar människornas psyken och gör dem tokiga. Det allra viktigaste mot-
satsparet är således de sjuka och de friska eller de normala och de onormala. Och det är förstås 
myndigheterna och den övriga befolkningen som är friska och normala, medan sektmedlem-
marna är rubbade och onormala.

5 Gud vår tröst i alla kval – samtalet  
om de religiöst annorlunda

Samtalsgemenskapens symboliska rum avgränsas av en rad motsatspar. De viktigaste motsats-
paren är sekt/statskyrka (och ibland andra ”respektabla” religiösa samfund), sektmedlemmar/
myndigheter och sektmedlemmar/övrig befolkning. Dessa aktörer placeras sedan i olika roller 
och ges passande egenskaper. Nidingarna är per definition till besvär och ställer till problem. 
De sakkunniga måste förstås träda in för att återställa ordningen. Man skulle även kunna hitta 
andra motsatspar som exempelvis psykisk sjukdom/psykisk hälsa och ordning/oordning. Det 
som dominerar korpelahistorien är framför allt den polisiära och den medicinska diskursen. 
Korpelanernas aktiviteter uppfattas varken som ett religiöst, kyrkligt problem eller som ett 
samhällsproblem. Man ser det hela mer som ett lokalt problem som kan lösas med hjälp av 
adekvat vård och polisingripanden.

Samtalet om de religiösa sekterna kan sammanfattas på följande sätt:
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Modell 3.

Pastorat Stat 

Problem

extas,.excesser,.tala.i.tungor,.oartikulerade.skrik,.
extremt.långa.bönemöten,.tro.på.den.flygande.arken,.
hoppa,.svärja,.krypa.omkring.i.snödrivor,.bete.sig.
som.djur,.slå.sönder.porslin,.springa.ut.halvnaken,.
strö.kaffe.ut.efter.vägen,.gå.helgklädd.på.vardagen,.
köra.varandra.med.tömmar,.vilja.ha.prästfria.vigslar.
och.begravningar,.mordhot.mot.icke-korpelaner,.såväl.
familjemedlemmar.som.bybor.och.”offentliga”.personer.
(t.ex.kyrkoherde,.lärare),.kapa.telefonledningar.och.
överge.sin.telefonväxel,.inte.sköta.sin.privatekonomi.t.
ex.genom.att.vägra.arbeta,.inte.betala.sina.växlar,.inte.
låta.potatisen.gro,.misstankar.om.ekonomiska.lurendre-
jerier.(korpelanerna.tros.lura.pengar.från.godtrogna.
personer),.dansande.evangelist.i.damkläder,.märkliga.
botemedel,.förmodade.sexuella.utsvävningar

vissa.sekter.skapar.oreda.
i.de.berörda.samhällena,.
potentiellt.hot.mot.den.
allmänna.ordningen.och.
moralen,främst.individ/.
gruppbaserat.problem,.inte.
systemfel,

Lösning

individbaserade.lösningar:
myndighetsåtgärder.mot.sektmedlemmar,.t.ex.enskilda.
drabbade.medlemmar.tvångsvårdas.i.sinnessjukhus,.
barn.omhändertas,.bråkiga.individer.arresteras,.kor-
pelaner.tvingas.att.begrava.sina.döda,.myndighetsåt-
gärder.för.att.hjälpa.icke-korpelaner,.t.ex.polisbeskydd.
lovas.för.hotade.bybor,.individer.som.hjälper.till,.t.ex.
familjemedlemmar.griper.in.och.försöker.lugna.ner.sina.
extatiska.släktingar,.en.lärare.försöker.rädda.byfolket,.
de.utstötta.bör.lugna.ner.sig.men.inga.ingripanden.
föreslås

poliser.används.för.att.vid.
behov.upprätthålla.ord-
ningen.men.systemet.i.sig.
behöver.inte.ändras,.

Fyrfältsmodellen åskådliggör berättelsernas teman, deras underliggande budskap. De 
figurativa handlingarna visar vad man inte bör göra, hur man inte bör bete sig och vad som 
händer när man tänker fel.  Det som är anmärkningsvärt är att problemet främst ses som 
ett individbaserat problem. Det är inte samhället det är fel på. Den typen av kulturella och 
socioekonomiska faktorer, som historikern Lennart Lundmark lyfter fram som förklaringar 
till sektens uppkomst, syns inte i texterna. Pågående samhälleliga förändringar diskuteras 
naturligtvis också i tidningarna men sådana faktorer lyfts inte fram i detta sammanhang. Den 
enda kontexten som ges är de amatörpsykologiska analyserna av gränstraktsmänniskans folk-
psyke. Denna förklaringsmodell är dock individualiserande och ger ingen större samhällelig 
kontext. Man tror att om sektmedlemmarna bara slutade fjanta sig, skulle allt bli bra igen. 
Korpelanismen misstänks också vara ett resultat av Toivo Korpelas personliga makt- eller 
penningbegär. Sektens aktiviteter och trossatser uppfattas alltså inte som försök att bemästra 
de förändringar som sker i samhället.

Det som är ledstjärnan i ingripanden är viljan att återställa status quo. Man vill att allt 
ska bli som vanligt och att korpelanerna återvänder till sina vanliga liv. Det som stör ord-
ningen är korpelanernas strävan efter att lämna det vardagliga, normala livet och tolka det 
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utifrån ett religiöst perspektiv. Allt de gör tjänar istället den närstående frälsningen. Staten, 
den gode herden, måste därför rädda de enskilda fåren från sig själva och därigenom rädda 
resten av flocken. Det är förstås lättare sagt än gjort eftersom det är svårt att bota någon 
som inte anser sig behöva botas. Om man tolkar statens ingripande utifrån ett korpelanskt 
perspektiv, ser det ut som förföljelser och ett sätt att hindra de sanna troende från att flyga 
till Paradiset. Botemedlet kan följaktligen bara bekräfta deras övertygelse om att världen 
snart går under. 

Det som är störande i korpelanernas framfart är inte bara deras besynnerliga lära om arken 
utan också följderna av denna tro. De störande momenten hänger samman med en uppfattning 
om lämpliga förfaringssätt, moral samt lag och ordning. Religionen förväntas ha en bestämd 
plats i samhället och i människornas liv och det finns en uppfattning om acceptabla sätt att 
bedja till Gud. Texterna innehåller också olika typer av hierarkier. Det finns två variationer av 
normalitet, en allmänt accepterad ”normal” normalitet och en annan som gäller vid gränstrak-
ten. Synen på normalitet hänger samman med de olika religiösa samfunden. Det finns också 
en viss hierarki i journalisternas sätt att hantera sina källor. Det finns många myndighetsper-
soner och representanter från statskyrkan som får uttala sig. De privatpersoner som intervjuas 
tenderar att ha en viss status. Den ofta nämnda folkskolläraren är ett bra exempel.

Skillnaden är att de utstöttas religiositet håller sig inom ramarna i den meningen att de 
inte söker tolka vardagliga saker i religiösa termer. Deras avvikande religiösa praktiker upplevs 
störande men de utstötta stör inte ordningen i samma utsträckning som korpelanerna. Det är 
svårt att säga någonting om deras trossatser och hur de eventuellt skiljer sig men det viktiga är 
främst följderna av deras tro. I båda fallen berättar man utförligt hur en del sektmedlemmar 
tappat förståndet på grund av ständiga extatiska bönemöten. Man hänvisar även till folkpsyket 
och påpekar att vissa individer kan vara särskilt sårbara och mottagliga och därför fara illa när 
det utsätts för extatiska möten. Problemet är i båda fallen individbaserad och man anser att det 
inte är samhället det är fel på.

Korpelaexemplet visar tydligt hur svår gränsdragningen mellan acceptabla och oacceptabla 
åtgärder kan vara. Myndigheternas åtgärder påverkade mycket handgripligt individernas liv. 
Ingripanden omfattade maktens alla tre aspekter. Att exempelvis tvångsvårda någon på ett 
sinnessjukhus innebär att makt har utövats på ett konkret plan samtidigt som man skapat en 
maktrelation mellan patienten och beslutsfattarna. För att kunna fatta och verkställa ordern 
krävs det informationsutbyte och samarbete mellan olika myndigheter. Patienten erkänns 
dock som ett handlande subjekt kapabel till olika val. Styrningen i detta fall innebär ett försök 
att hjälpa de förlorade fåren att hitta tillbaka till den rätta vägen. Enligt Lundmark ledde kor-
pelanismen till personliga tragedier och sektmedlemmarna var mycket isolerade och utstötta 
resten av sitt liv. En åtgärd, hur välmenande den än må vara, har trots allt konkreta kon-
sekvenser för en människas liv. Frågan är hur långt statens, den gode herdens, ansvar och makt 
sträcker sig. Bör den goda herden söka bota fåret mot dess egen vilja? Vad händer om fåret inte 
vill bli botad? Och vem bör herden lyssna på? I korpelafallet kom begäran av ingripande såväl 
från sektmedlemmarnas släktingar som från enskilda bybor och myndighetspersoner. Det lär 
inte heller vara någon tvekan om att korpelanerna verkligen var på god väg att ruinera sina liv. 
Frågan om systemets, statens, makt över en individs liv är dock värt att ställas.
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MÖRKRETS DAL? 
ETNISK ANNORLUNDAHET

Beteckningar ”icke-svensk” och ”icke-svenskhet” innefattar allt sådant som inte anses vara (svenskt) 
svenskt eller höra till det svenska Sverige. Först presenteras en överblick över mediebevakningen, vad 
man skriver om och vilken typ av aktörer som hittas i texterna. Därefter presenteras några medie-
följetonger som illustrerar olika sätt att hantera ämnet. Dessa exempel kommer att beröra dem som 
per definition inte hör till flocken, dem som borde höra till flocken och dem som inte riktigt hör till 
flocken. Fallstudierna rör sig kort sagt om flyktingar, tattare, samer och tornedalsfinnar. Som redan 
konstaterats i det första analyskapitlet, förekommer icke-svenskhet ibland i samband med brott. Där-
utöver hittar man ämneskombinationen icke-svenskhet och politiska extremister. Det finns några 
texter om utländska politiska extremister som söker asyl, vistas i landet utan giltiga papper och blir 
utvisade. De övriga ämneskombinationerna är mer sällsynta. Kriminella utlänningar och politiska 
extremister kommer att dissekeras närmare i de kommande kapitlen.

1 Allmänt om mediebevakningen

Vad skriver man om?
Tabellerna omfattar alla artiklar som handlar om icke-svenskhet, oavsett om den förekommer 
som ett primärt eller ett sekundärt ämne. Materialet omfattar endast sådana texter som diskuterar 
de svenska förhållandena. Om tidningen exempelvis föreslår att andra länder än Sverige borde ta 
emot flyktingarna, har texten inte blivit inkodad. Även nyheter om ”officiella” besök, d v s stats-
besök, studiebesök, delegationer av olika slag, idrottare på tävlingar och så vidare har uteslutits. 
Avsikten är att försöka reda ut när utlänningarna blir ett inrikesproblem och hur man sedan söker 
hantera problemet. Alla texter som på något sätt rör sig om etniska minoriteter har inkodats. 
Drygt tvåhundrafemtio artiklar har icke-svenskhet som ett primärt eller ett sekundärt ämne.

När man skriver om icke-svenskhet, vilken typ av frågor eller problem lyfter man fram? 
Kategorin ”invandring” omfattar artiklar där invandrings-, flykting- och utlänningsfrågor dis-
kuteras i allmänhet. Dessa nyheter handlar inte om privatpersoner och deras handlingar utan 
kan exempelvis röra sig om krav på hårdare gränskontroll. Det finns enbart tjugo stycken 
sådana texter. Kategorin ”utlänningar” omfattar däremot alla utländska privatpersoner som av 
olika skäl befinner sig i landet. De kan vara permanent bosatta personer, avhoppade sjömän, 
flyktingar, utländska tjuvar på stöldturné eller personer som av något skäl utvisas ur landet. 
Utvisning har alltså inkodats som icke-svenskhet och inte som brott. Flyktingarna har inte fått 
en egen kategori eftersom de är för få. Språkbruket i texterna är inte heller speciellt konsekvent 
utan man talar omväxlande om ”flyktingar” och ”utlänningar”. Ungefär hundra texter handlar 
om utlänningarna. De är således den oftast förekommande ämneskategorin.

Om texten däremot poängterar att flyktingen är en jude, har nyheten inkodats som ”jude-



�0�

fråga”. Eftersom den så kallade ”judefrågan” (om judiskhet, judisk ras och judarnas position i 
samhället) är ett särskilt tema under denna tid, ville jag undersöka i vilken mån ämnet diskuteras 
i tidningarna. Alla texter som rör sig om svenska judar eller utländska judar som befinner sig i 
Sverige har inkodats. Trots det finns det enbart sju stycken texter om judar. Som vi såg i kapit-
let om religiös annorlundahet, skrivs det inte heller om den judiska religionen. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara negativt i sig. Den judiska befolkningen verkar helt enkelt inte göra 
något som genererar tidningsrubriker. De utländska judarna dyker dock upp på tidningssidorna 
lite senare, något som inte syns i den kvantitativa kartläggningen. Tidningarna börjar nämligen 
skriva mer om flyktingarna under senhösten �9�8 och då nämns även judeförföljelserna. 

Kategorin ”kultur” innehåller allt som berör främmande folks (minoriteters eller utlän-
ningars) förmodade ”nationalkaraktär”, deras sätt att leva, deras traditioner, seder och bruk. 
Det finns ett fyrtiotal sådana artiklar. ”Språk och utbildning” har av praktiska skäl skilts från 
mer allmänna beskrivningar av kultur och traditioner. När man skriver om etniska minoriteter, 
skriver man nämligen ofta specifikt om språk eller utbildning. Det finns ett trettiotal texter om 
dessa frågor. Därutöver finns det cirka fyrtio texter som inte passat in i de övriga kategorierna 
och därför har inkodats som ”övrigt”. Sådana artiklar handlar bland annat om lappar vars renar 
dödats av rovdjur. Eftersom det inte rör sig om rennäring som ett kulturellt drag, hör sådana 
texter inte till kategorin ”kultur”.

Tabell 20. Tidning och ämnet icke-svenskhet (antal)

invandring
 språk, 

utbildning judefråga kultur utlänningar övrigt totalt

Stockholms-Tidningen 5 6 1 17 29 9 67

Social-Demokraten 5 4 2 7 39 8 65

Svenska Dagbladet 4 11 2 6 14 14 51

Dagens Nyheter 6 8 2 12 35 7 70

Totalt 20 29 7 42 117 38 253

Det finns inga dramatiska skillnader mellan tidningarna. Alla fyra tidningarna skriver 
oftast om utlänningarna. StT och DN skriver något mer om kultur och SvD skriver mer om 
minoritetsspråk och utbildningsfrågor. Alla skriver lika lite om invandring och judar. 

Som redan konstaterats i det första analyskapitlet hör icke-svenskhet till de ämnena som har 
ett relativt lågt nyhetsvärde. Det Sverige tidningarna skriver om är framför allt ett svenskt Sverige. 
Minoriteterna uppmärksammas främst när ett problem blir en nationell angelägenhet. En 
sådan händelse kan uppfylla en viss upplevd relevans om det krävs ett statligt ingripande eller 
om den hotar att ha en viss inverkan på majoritetens liv. Undervisning i ett minoritetsspråk är 
ett sådant exempel. Bör undervisningen vara obligatorisk? Och i så fall, vilka barn måste lära 
sig språket – alla barn eller endast barn från den berörda minoriteten? Hur omfattande bör 
undervisningen vara? Vad är språkundervisningens status, d v s hur viktig är den jämfört med 
andra skolämnen? Den här typen av frågor kan emellertid vara svårhanterliga för nyhetsmedi-
erna. Frågan kan vara tämligen komplicerad, svår att personalisera och begripliggöra för den 
stora majoriteten. 
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Minoriteterna befinner sig dessutom i periferin både geografiskt och socialt. De är relativt 
fåtaliga och bor långt borta från huvudstaden och maktens centrum. De hör dessutom sällan 
till samhällseliter. Det är lättare att skriva notiser om t ex sjömän som plötsligt avviker från 
sin färja eller om tidigare dömda brottslingar och andra oönskade individer som återigen dykt 
upp i landet och jagas av polisen. Den typen av händelser är enkla, otvetydiga och passar väl 
till övrigt nyhetsutbud som innehåller t ex många notiser om olyckor, slagsmål, fylleri och 
andra småbrott. 

Tabell 21. Icke-svenskhet och texttyper (antal)

förstasida ledare nyhet reportage annan totalt

invandring 2 0 18 0 0 20
språk, utbildning 2 4 22 1 0 29
judefråga 1 1 3 2 0 7
kultur 13 0 17 6 6 42

utlänningar 9 3 103 2 0 117
övrigt 5 0 33 0 0 38
totalt 32 8 196 11 6 253

Mer än hälften av texterna är vanliga nyheter. Det finns endast några få ledare och de 
behandlar främst minoritetsspråk, utbildning och utlänningar. I den mån icke-svenskhet 
hamnar på första sidan, skriver man helst om kulturfrågor eller utlänningar. Endast en ledare 
rör sig om judarnas situation. Debattartiklarna ingår i kategorin ”reportage” och en sådan 
artikel handlar om judar. De övriga texterna i denna kategori är reportage som mestadels 
berättar om främmande folks kultur. Det finns inga insändare. Kategorin ”annan” innehåller 
bl a fiktiva berättelser som kretsar kring samer eller andra icke-svenska personer.
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Vilken typ av aktörer finns det?
Eftersom det fanns relativt få artiklar om icke-svenskhet, ges inga siffror för de enskilda 
ämneskategorierna. Observera att de etniska kategorierna ”same”, ”jude”, ”zigenare” och ”tat-
tare” omfattar både svenska och utländska medborgare. 

Tabell 22. Aktörens etniska och sociala bakgrund (antal) 

obemedlade arbetare ordningsm. bildade elit titellös totalt

sv. svensk 12 43 172 127 56 70 480
tattare 0 2 0 0 0 0 2
jude 0 2 0 5 0 17 24
same 1 38 0 9 2 31 81
zigenare 0 0 0 0 0 10 10
tornedaling 0 5 1 8 0 14 28
finländare 26 7 9 6 2 11 61
norrman 4 5 3 2 0 3 17
dansk 2 2 2 2 0 2 10
tysk 2 9 2 2 5 16 36
ryss 1 7 1 0 0 4 13
est 5 4 0 0 1 0 10
holländare 2 4 0 0 7 0 13
annan 8 6 0 1 3 40 58
totalt 63 134 190 162 76 218 843

När det gäller aktörernas sociala bakgrund, kan man sammanfattningsvis konstatera att de 
titellösa är flest och ordningsmakten är den näst största gruppen. De obemedlade och arbetar-
na är sammanlagt knappt tvåhundra personer, medan de bildade och eliten är något fler. Man 
kan jämföra detta resultat med det resultat som visade fördelningen i olika sociala kategorier 
i hela materialet. När det gällde hela materialet, var de obemedlade och arbetarna dubbelt så 
många som de bildade och eliten. Antalet bildade och elitpersoner är således ovanligt högt 
när det gäller ämnet icke-svenskhet. Den stora majoriteten av personer från ordningsmakten, 
eliten och de bildade är dessutom svenska svenskar. Finländarna är den största enskilda utlän-
dska nationaliteten och de är också den mest framträdande etniciteten bland de obemedlade. 
Det betyder att de vanligtvis är lösdrivare eller brottslingar på äventyr i Sverige.

Om man tittar på de etniska minoriteterna, ser man att samerna är flest, medan tattarna 
endast är två stycken. I den mån man skriver om tattare, skriver man inte om deras språk eller 
kulturella drag. Renskötarna tillhör kategorin ”arbetare” och därför finns det många sådana bland 
samerna. Det finns emellertid även bildade samer. Man berättar bland annat om en ny avhan-
dling skriven av en samisk akademiker. Minoritetspersoner från ordningsmakten, de bildade och 
eliten är i övrigt mycket få. Minoriteterna hamnar allt som oftast i de titellösas skara. Det betyder 
att t ex många samer kallas just bara för – samer. Alla zigenare har också hamnat i denna kategori. 
Ämnets karaktär gör att man gärna talar om folkgrupper och inte lika ofta om enskilda individer. 
Och det verkar vara andra än icke-svenskarna själva som för talan. 
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Tabell 23. Aktörens roll och röst (kolumnprocent, N=843)

egen röst endast omtalat totalt

niding 16. 29. 23
offer 3. 23. 14
sakkunnig 59. 27 41
skribent 12. 0 6
övriga aktörer 10. 21 16
totalt 100. 100. 100

Om man gör en jämförelse med tabellen som visade vilka roller som hade en egen röst i 
hela materialet, ser man att det här finns något färre nidingar med egen röst. De sakkunniga är 
däremot några procent fler. Man kan också länka samman den sociala och etniska bakgrunden 
och aktörernas roller. De roller som tas upp här är nidingarna, offren och de sakkunniga. 

Tabell 24. Nidingens etniska och sociala bakgrund (antal)
obemedlad arbetare ordningsm. bildad elit titellös totalt

sv. svensk 9 11 1 6 4 6 37
tattare 0 2 0 0 0 0 2
jude 0 1 0 0 0 1 2
same 0 1 0 2 0 1 4
zigenare 0 0 0 0 0 1 1
tornedaling 0 0 0 4 0 0 4
finländare 26 5 0 5 1 8 45
norrman 4 4 1 0 0 2 11
dansk 2 2 1 0 0 1 6
tysk 2 8 0 2 4 5 21
ryss 1 7 0 0 0 2 10
est 5 4 0 0 1 0 10
holländare 2 4 0 0 7 0 13
annan 8 5 0 0 2 12 27
totalt 59 54 3 19 19 39 193

Det relativt höga antalet svensksvenska problemmakare i texter om icke-svenskhet beror 
antagligen på ämneskombinationen icke-svenskhet och brott. Den stora majoriteten av alla 
nidingar kommer som vanligt från de obemedlade och arbetarna och många av dem är finlän-
dare. Drygt fyrtio personer utav de sammanlagt sextio finländska aktörerna är problemmakare. 
De etniska minoriteterna verkar däremot mer sällan agera som nidingar. Det finns en del 
nidingar även från ordningsmakten, de bildade och eliten men de är mycket färre. 
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Tabell 25. Offrets sociala och etniska bakgrund (antal)

obemedlad arbetare ordningsm. bildad elit titellös totalt

sv. svensk 2 10 2 3 2 12 31
jude 0 1 0 1 0 12 14
same 1 14 0 0 0 12 27
zigenare 0 0 0 0 0 3 3
tornedaling 0 2 0 0 0 10 12
finländare 0 1 1 0 1 0 3
dansk 0 0 0 1 0 0 1
tysk 0 1 0 0 1 5 7
ryss 0 1 0 0 0 0 1
annan 0 0 0 0 0 19 19
totalt 3 30 3 5 4 73 118

 
Det finns färre offer än nidingar och nästan hälften av dem kommer från de etniska 

minoriteterna. Minoriteterna verkar alltså allt som oftast ha problem och inte förorsaka prob-
lem. De behöver således hjälp av olika slag. De judiska aktörerna är mycket få och i den 
mån de finns framträder de främst som offer. Offren är återigen mer anonyma än nidingarna, 
åtminstone i den meningen att de inte fått några yrkesbeteckningar. Man tenderar att tala om 
offren i kollektiva termer. Det är främst hela folkgrupper som bör hjälpas och inte nödvän-
digtvis enskilda individer. När det däremot gäller utlänningarna, som är relativt få, handlar det 
mestadels om enskilda individer som drabbats av någonting. 

Tabell 26. De sakkunnigas sociala och etniska bakgrund (antal)

obemedlad arbetare ordningsm. bildad elit titellös totalt

sv. svensk 1 4 168 63 43 22 301
jude 0 0 0 4 0 1 5
same 0 3 0 6 1 0 10
zigenare 0 0 0 0 0 4 4
tornedaling 0 1 1 3 0 1 6
finländare 0 0 8 1 0 0 9
norrman 0 0 2 2 0 0 4
dansk 0 0 1 1 0 0 2
tysk 0 0 2 0 0 0 2
ryss 0 0 1 0 0 0 1
annan 0 0 0 0 0 4 4
totalt 1 8 183 80 44 32 348

De sakkunniga kommer återigen främst från ordningsmakten, de bildade och eliten och de 
är mestadels svenska svenskar. Ytterst få personer från de övriga sociala grupperna eller etnicite-
terna framträder som sakkunniga. De svenska myndigheterna vänder sig dock ibland till utländ-
ska myndigheter som då agerar som sakkunniga. De är mestadels poliser och tulltjänstemän.
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Om de etniska minoriteterna har bekymmer, är det alltså främst de svensksvenska sakkun-
niga som avser att lösa deras problem. Över åttio procent av de sakkunniga är svensksvenska 
myndigheter och andra välutbildade experter. Om man tar hänsyn till vilka roller som hade 
den bästa möjligheten att uttala sig, är det tämligen klart att det främst är dessa personer som 
för icke-svenskarnas talan. Minoritetspersoner kan förstås också arbeta inom olika statliga 
förvaltningar, men om en polis eller en annan myndighetsperson kommer från någon av de 
etniska minoriteterna får man inte veta det. Myndigheter av olika slag representerar stats-
makten vilket innebär att texterna vanligtvis inte anger de anställdas etniska bakgrund. En 
aktörs namn avslöjar inte heller alltid en persons etniska ursprung. Landsfiskalen Waara-
Grape kallas vanligtvis bara för Grape och kyrkoherden Park kallas bara för kyrkoherde Park 
och ingenting annat. Det går alltså inte att avgöra deras etnicitet enbart utifrån texten. De har 
inkodats som svenska svenskar om det inte sagts något annat. 

Därutöver finns det knappt femtio skribenter och knappt hundrafyrtio övriga aktörer. 
Skribenterna är alla svenska svenskar. De övriga aktörerna är däremot mer anonyma och hit-
tas främst i socialkategorin ”titellös”. Många av dem är svenska svenskar men det finns även 
relativt många samer. Det finns bara några enstaka individer från de övriga nationaliteterna. 

Tabell 27. Aktörens kön och sociala bakgrund (antal)

obemedlade arbetare ordningsm. bildade elit titellös totalt

man 54 84 56 79 57 60 390
kvinna 1 7 0 9 2 16 35
ej känd 8 42 134 75 17 142 418
totalt 63 133 190 163 76 218 843

Det finns återigen mycket få kvinnor och de kallas gärna för ”fru”, ”fröken” och liknande. 
Hälften av dem har nämligen hamnat i socialgruppen ”titellös”. Det finns inga kvinnliga 
myndighetspersoner. Kvinnliga obemedlade och arbetare är färre än kvinnliga bildade och 
elitpersoner. När det gällde hela materialet, var kvinnorna många fler bland de obemedlade 
och arbetarna än bland de bildade och eliten (se tabell ��). Detsamma gällde för de manliga 
aktörerna. När det däremot handlar om icke-svenskhet, är männen mer jämt fördelade mellan 
alla sociala kategorier. Hos den ej-könsbestämda gruppen hittar man mestadels poliser och 
andra myndighetspersoner. De är många även bland de ”titellösa” i den sista sociala kategorin, 
något som överensstämmer relativt väl med de siffror som gällde för hela materialet.

Eftersom trettiotalet är rasbiologins tidsålder, kan det vara på sin plats att kontrollera om 
man explicit använder ras som en förklarande faktor. Kodschemat gör det möjligt att under-
söka om den typen av argument förekommer. Utav de 8�� aktörer som finns, har endast fjor-
ton personer getts någon sorts rasmässiga egenskaper. Det finns alldeles för få aktörer för att 
kunna säga något definitivt om kopplingen mellan ras och icke-svenskhet. Det enda man kan 
säga är att man rent allmänt inte använder ras som ett argument, åtminstone inte explicit. 

Aktören kan ibland även befinna sig i ett särskilt sinnestillstånd när någonting sker. Det 
händer dock ytterst sällan. Endast tolv stycken sägs vara i någon sorts rubbat sinnestillstånd 
och fyra stycken har hamnat på mentalsjukhus. Fem av de sinnesrubbade personerna är nidin-
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gar och tre är offer. Bland de berusade aktörerna finns det en niding och tre offer. Det finns 
endast tre utlänningar som antingen varit berusade eller tappat förståndet. Det betyder att i 
den mån någon stör ordningen, beror det inte på alkohol eller sinnesförvirring.

Som tidigare visats i Tabell � finns det mycket få artiklar där man kombinerar icke-svensk-
het och politiska extremister. Tabellen nedan tar däremot hänsyn till aktörernas politiska till-
hörighet och visar mer specifikt i vilka sammanhang extremisterna dyker upp.

Tabell 28. Aktörens politiska tillhörighet och icke-svenskhet som ämne (antal)

invandring judefråga utlänningar övrigt totalt

nazist 0 3 1 0 4
kommunist 2 0 17 3 22
totalt 2 3 18 3 26

I den mån det överhuvudtaget förekommer politiska extremister i de texter som behandlar 
icke-svenskhet, är de nästan alltid utländska kommunister som befinner sig olovligt i landet. 
Ett par kommunister hittas även i texter där man diskuterar invandring av politiska flyktingar 
och ett par nazister finns i texter som tar upp judefrågan.

Tabell 29. Aktörens etnicitet och politiska tillhörighet (antal)

nazist kommunist totalt

sv. svensk 1 6 7
finländare 0 6 6
tysk 3 6 9
ryss 0 1 1
annan 0 3 3
totalt 4 22 26

Endast sex av de tjugotvå kommunisterna är svenska svenskar. Resten är finländare och 
andra utlänningar. Endast en svensksvensk och tre tyska nazister hittas i texterna. Om man 
även tar hänsyn till extremisternas sociala bakgrund, verkar de flesta höra till eliten. Om 
aktören inte fått någon annan social markör än ”kommunist” eller ”nazist”, har denne inko-
dats som en politiker och således tillhörande eliten. De flesta extremisterna är män men det 
är också relativt vanligt att tala om dem i pluralis vilket innebär att aktörernas kön inte alltid 
går att avgöra. 

Tabellsammanfattning
Alla texter som på något sätt berör etniska minoriteter har kodats in, och trots det är de ytterst 
få. Minoriteterna stör ordningen främst genom att tala avvikande språk och genom att ha 
annorlunda vanor eller kulturella drag. Det innebär att de kan ha särskilda behov när det gäller 
skola och utbildning. De passar helt enkelt inte riktigt in i mallen, åtminstone inte i alla avse-
enden. De framstår dock inte som nidingar. De har istället drabbats av någonting. Man skulle 
kanske kunna säga att de stör ordningen genom att ha problem av olika slag. Utlänningarna 
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tar en mycket större plats än minoriteterna vilket åtminstone delvis hänger ihop med medielo-
giken och redaktionernas nyhetsvärderingar. Det verkar dessutom som om minoriteterna mer 
betraktades som en form av systemfel, medan utlänningarna snarare verkade vara individer 
som råkar göra fel. Detta måste undersökas vidare.

När det gäller aktörsroller kan man sammanfattningsvis säga att det finns ytterst få andra 
etniciteter än de svensksvenska som framträder som sakkunniga. De flesta nidingarna är däre-
mot utlänningar och rätt många av dem är finländare. De finländare som hittas i texterna är 
mestadels obemedlade nidingar, d v s lösdrivare och brottslingar på härjartåg. Detta tyder 
på att tidningarna tenderar att visa en stereotyp bild av finländare. Det finns inte mycket att 
säga om de politiska extremisterna. Det finns endast ett tjugotal utländska extremister och de 
flesta av dem är kommunister. En sådan fallstudie kommer att presenteras lite senare. För att 
få en bättre bild av uppfattningar om icke-svenskar och icke-svenskhet, görs några ytterligare 
fallstudier. Det första exemplet, som rör sig om flyktingar och utlänningar, är samtidigt ett 
exempel på den rådande synen på invandring. De andra fallstudierna behandlar vissa etniska 
minoriteter, nämligen tattare/zigenare, samer och tornedalsfinnar. 

2 Obskyr utlänningstrafik  
– de som inte hör till flocken

Under den senare delen av �800-talet rådde passfrihet i västvärlden. Nya transportmedel som 
järnväg och motoriserade fartyg underminerade de äldre restriktionerna, men passfriheten 
kunde också ses som ett uttryck för dåtidens liberala ordning. Passfriheten gällde i Sverige från 
�8�0 fram till �9��, då den svenska utlänningslagen trädde i kraft. En ny utvisningslag började 
gälla året därpå. Enligt utlänningslagen behövde de arbetssökande ett arbetstillstånd och även 
ett uppehållstillstånd om de ville stanna längre än tre månader. Lagen förnyades �9�7, �9�� och 
�9�7 utan några större förändringar. Obligatorisk passkontrol infördes �9�7. Zigenare var den 
enda folkgrupp som uttryckligen förbjöds att invandra. Förbudet kom att gälla ända fram till 
�95�.  Det fanns liknande lagar även i andra håll i Europa, exempelvis i Tyskland.163

När landets egna medborgare flyttar ut och icke-medborgare flyttar in, rubbas de rena 
kategorierna och ordningen störs. Ur denna synvinkel är migrationen förstås problematisk. 
Hur ska man förhålla sig till de individer och folkgrupper som invandrar? Vilka rättigheter 
eller skyldigheter bör dessa främlingar ha? Hör de till flocken? Bör man förbjuda, begränsa 
eller tillåta invandringen? Hör utvandrarna fortfarande till flocken? Hur långt sträcker den 
gode herdens, statens, ansvar? Medborgarskap är ett sätt att kontrollera flockens beskaffenhet 
och reglera individernas rättigheter. En utvandrad medborgare kan exempelvis fortfarande ha 
rösträtt, medan en invandrad icke-medborgare inte har det. Det civila medborgarskapet och 
de olika friheterna är däremot vanligtvis knutna till bosättningen. Det sociala medborgar-
skapet och rätten till socialförsäkring och välfärd kan mycket väl knytas till medborgarskap. 
Det är fullt möjligt att kräva att utlänningen uppvisar någon form av försörjning innan man 
utfärdar ett uppehållstillstånd. 
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Utlänningarna och mer specifikt flyktingarna är en av de många grupper som dyker upp i 
mitt material och som uppfattas som ett problem. I de undersökta tidningarna uppmärksam-
mas migrationsfrågorna i större omfattning under två särskilda tidsperioder. Under våren �9�8 
ger StT mycket uppmärksamhet för utlandssvenskarnas problem och propagerar för enklare 
regler för återvandring. Det finns dessvärre ingen möjlighet att här gå djupare in på denna 
kampanj. Den är ändå värd att nämnas för att den ger en fingervisning om hur man förhåller 
sig till de egna och de andra. Några månader senare, under senhösten �9�8, börjar man hitta 
texter om flyktingproblemet. Flyktingarna kommer emellertid att beröras endast till en viss 
del i denna avhandling. Flyktingfrågan och mediebevakningen av förintelsen forskas mer 
ingående på andra håll, bl a av medieforskarna Göran Leth och Ester Pollack samt doktoran-
den Karin Kvist Geverts, verksam vid Historiska institutionen i Uppsala. 

Som den kvantitativa studien visade, skriver man vanligtvis mycket sällan om flyktingarna. 
Ämnet blir aktuellt främst i den tyska expansionens kölvatten. Österrike inkorporeras i Tredje 
riket i mars �9�8. Sedan, precis vid slutet av september, hålls München-konferensen där Tjeck-
oslovakiens öde beseglas och ett par veckor senare marscherar tyskarna till Sudetenland, den 
tysktalande delen av Tjeckoslovakien. Kristallnatten äger rum under natten till den �0 novem-
ber och i början av december börjar tyskarna arisera judiska affärer. Enligt Levine ökar antalet 
tyskjudiska flyktingar kraftigt mellan �9�7 och �9�9.164 Utvecklingen i Centraleuropa uppfyller 
naturligtvis flera kriterier för högt nyhetsvärde, men det återstår att se hur händelserna behandlas 
på inrikessidorna. I min undersökning har utrikesnyheterna uteslutits, precis som artiklarna där 
flyktingarna betraktas som ett problem som någon annan än Sverige borde lösa.

Ett urval av tidningsrubriker finns presenterade i den andra bilagan. Dessa har hittats 
under november och december �9�8, d v s före och efter kristallnatten och efter inmarschen 
till Tjeckoslovakien. Min avsikt har inte varit att göra någon heltäckande kartläggning över 
mediedebatten, men de nämnda rubrikerna sammanfattar utvecklingen ändå ganska bra. 
Observera dock att trettiotalstexterna använder ordet ”invandring” men inte ”invandrare”. 
Man talar istället om ”utlänningar”, ”främlingar”, ”statslösa” och ”flyktingar”. På så sätt gör 
man ingen begreppslig distinktion mellan de utlänningar som är permanent bosatta i landet 
och de utlänningar som är här tillfälligt, som till exempel turisterna.

Sextiotvå artiklar har hittats under dessa två månader men endast tolv stycken är placerade på 
första sidan. Detta kan jämföras med korpelarubrikerna som var lika många under en tvåmånad-
ersperiod. Korpelanernas förehavanden skapade dock många fler förstasidesnyheter. Flyktingfrå-
gan är inte ett lika hett ämne. De nyheter som lättast hamnar på omslaget är olika myndigheters, 
främst socialstyrelsens, förslag och utlåtanden. Olika myndigheter och samhällseliter är traditio-
nellt journalisternas viktigaste källor och deras förehavanden hör till de ämnen som blir rutin-
mässigt rapporterade. Ett stort protestmöte mot judeförföljelserna skapar också stora rubriker. 
Därutöver finns det ett par förstasidesnyheter om flyktingar som precis anlänt till Sverige. 

Om man tittar på rubrikerna, hittar man även en mer udda följetong. Den bylundska 
härvan, som tidningarna skriver om i början av november, handlar om en svensk köpman 
som anklagas för att ha startat en skenäktenskapsförmedling. Äktenskap påstås ha förmedlats 
mellan österrikiska judinnor och svenska eller andra ariska män. Bylund misstänks även för 
konkursförbrytelse. Han sägs ha rest till Wien för att ansöka om varukredit hos några judiska 
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affärsmän. Detta misslyckades för att judarna fått sina egendomar konfiskerade. Då fick han 
en idé om att börja förmedla äktenskap för att – som han själv påstår – hjälpa judinnorna. Det 
är oklart om han verkligen lyckades ordna några äktenskap eller tjäna pengar på verksamheten 
innan han blev arresterad. Denna historia är ett exempel på hur flyktingkrisen även lyckas 
trolla fram en och annan solochvårare, beredd att dra nytta av judarnas svåra situation.

Det man kan utläsa i rubrikerna är att det största bekymret inte är några enskilda individer 
som kommer till Sverige för att söka arbete. Utlänningarna uppfattas som ett påtagligt problem 
först när man börjar tala i termer av ”flyktinginvasion” och ”judeinvasion”. Det är då man bör-
jar hitta texter där man diskuterar hur ökad invandring påverkar samhället i stort och föreslår 
skärpning av passkontroll och inventering av utlänningar. Exempelvis precis dagen före kristall-
natten upplyser socialstyrelsen tidningarna om att det bara finns ett par tusen flyktingar i landet. 
Knappt en månad senare påstår samma myndighet att de egentligen inte alls har särskild bra 
kontroll över läget och föreslår därför stramare regelverk och mer omfattande styrning. 

Rubrikerna ger en motsägelsefull bild av de svenska attityderna. Å ena sidan erbjuder 
man solskenshistorier om enskilda flyktingar och flyktingfamiljer som firar svensk jul och är 
glada över att åtminstone ha fått en tillfällig fristad i Sverige. De undersökta tidningarna och 
det svenska folket verkar också kraftigt fördöma den tyska politiken. Man arrangerar bl a ett 
opinionsmöte mot judeförföljelserna. På så sätt skapas en bild av storsinta svenskar som kän-
ner medlidande för dessa arma människor. Å andra sidan verkar Sverige samtidigt stänga sina 
gränser genom att skärpa inresekontrollen. Det finns uppenbarligen en latent motsättning 
mellan den egna befolkningens och de lidande utlänningarnas bästa. 

När det gäller dessa texter, kan man inte tala om en medieföljetong i samma mening 
som i korpelaexemplet där man följde samma människors förehavanden under en tid. I detta 
fall följer man inte lika tydligt en sammanhållen grupp eller ett specifikt händelseförlopp. 
Rapporteringen kretsar visserligen kring flyktingproblemet men den innehåller flera olika 
händelser. Flyktingarna är egentligen inte ens en grupp utan det handlar mer om en etikett 
som används för människor som tvingats lämna sina hemländer. De judiska flyktingarnas situ-
ation må ha varit allvarligast men de var inte de enda som tvingades fly. Därför kan man inte 
betrakta beteckningen ”flykting” enbart som en synonym för judarna. Och tidningarna gör 
inte heller någon tydlig begreppslig skillnad mellan flyktingar och utlänningar. 

Några artiklar kommer att lyftas fram för att exemplifiera olika sätt att närma sig utlän-
nings- och flyktingproblematiken. Jag har valt ut ett antal texter som speglar rådande attityder 
både före och efter kristallnatten och som representerar myndigheternas, intresseorganisa-
tionernas och flyktinghjälparnas synsätt. Flyktingarna själva kommer till tals bara i nyheter där 
de får berätta hur glada de är över att vara i Sverige. En del av texterna diskuterar invandrings-
problematiken även på ett mer generellt plan. Eftersom en del av dessa nyheter är ett resultat av 
statens byråkratiska verksamhet eller utomstående initiativ, hittar man samma nyhet ungefär 
samtidigt i alla fyra tidningar. De utvalda texterna handlar om socialstyrelsens uppskattning 
om antalet flyktingar i landet, flyktingorganisationers vädjan till hjälp, vissa intresseorganisa-
tioners oro över ökad konkurrens samt socialstyrelsens förslag till en problemlösning. 

Det egentliga händelseförloppet som kan rekonstrueras utifrån de utvalda nyhetstexterna 
kretsar kring den politiskt oroliga situationen och det spända läget i Europa. Som ett resultat 
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av all oro vill allt fler människor komma till Sverige. Socialstyrelsen undersöker antalet flyktin-
gar i landet och resultatet presenteras i tidningarna. Det påstås att det finns illegala utlänningar 
i landet, men det framgår inte var sådana uppgifter kommer ifrån. Den ökade invandringen 
skapar oro samtidigt som kristallnatten och de tyska judepogromerna fördöms enhälligt. Det 
finns också röster som aktivt vädjar till hjälp för flyktingarna. Sedan diskuterar man tillförlit-
ligheten av socialstyrelsens utlänningsstatistik som tros vara bristfällig. Det har tidigare inte 
funnits något behov av att ha detaljerat statistik över alla utlänningar som befinner sig i landet, 
men nu bestämmer man sig för att skaffa bättre kontroll och överblick över dem. Ungefär 
samtidigt som socialstyrelsens nya förslag presenteras i tidningarna diskuteras främlingsprob-
lematiken även på ett par ledarsidor.

Socialstyrelsen manar till försiktighet  
– problemdefinitioner före kristallnatten 
Före kristallnatten skriver man om ett yttrande som socialstyrelsen framlagt till socialminis-
tern. StT:s artikel hittas på sista sidan medan de andra tidningarna publicerar nyheten på för-
sta sidan. DN:s artikel är den längsta. Den börjar på första sidan och fortsätter på sista sidan, 
längs hela vänstra spalten. Det finns inga bilder i någon av artiklarna. 

StT talar i sin huvudrubrik om en flyktinginvasion som ökar varje år. I ingressen får man 
dock läsa att högst ��00 och lägst �800 flyktingar har anlänt sedan �9��. Enligt tidningen 
”torde ett eller annat hundratal uppehålla sig här illegalt”. Den använda modaliteten uttrycker 
osäkerhet och man får inte heller veta var tidningen fått uppgiften ifrån. Enligt socialsty-
relsens beräkningar finns det cirka 9000 utlänningar i landet. Det handlar alltså knappast om 
en regelrätt invasion. De andra tre tidningarna väljer att placera den viktigaste siffran, anta-
let flyktingar, i huvudrubriken. Alla fyra tidningarna hänvisar till socialstyrelsens uppmaning 
till försiktighet i underrubrikerna. I brödtexten säger alla fyra tidningarna att de flesta, hela 
åttioåtta procent, av flyktingarna kommer från Tyskland. StT och DN lägger till att ungefär 
hälften av alla utlänningarna är medborgare i de nordiska grannländerna. Denna information 
finns dock på en mer undanskymd plats än siffrorna över antalet flyktingar. Tidningarna anger 
även statistik över vilka yrken som utlänningarna är sysselsatta i. Enligt SvD finns det t ex över 
tvåtusen hembiträden bland de arbetande utlänningarna. DN ger mer utförlig information 
än de andra och påpekar bl a att några kvinnliga flyktingar blivit svenska medborgare genom 
äktenskap och därför inte längre är i behov av uppehållstillstånd. 

Man talar uttryckligen om ”flyktingproblemet”. Men varför är flyktingarna ett problem?  
Alla fyra tidningarna hänvisar till socialstyrelsens utlåtande:

”Socialstyrelsen påpekar, att flyktingfrågan ej får ses ur blott humanitära synpunk-
ter. Hänsyn måste tas till den inhemska arbetsmarknaden, till andra inrikespolitiska 
synpunkter, till utrikespolitiska konsekvenser och till att ett antal länder de facto satt 
spärr mot invandring av ytterligare flyktingar. Detta jämte den omständigheten, att 
flyktingproblemet i världen synes tendera att växa, manar till försiktighet. Försiktig-
het innebär dock ej, att Sverige skulle avstå från att även fortsättningsvis ta emot ett 
begränsat antal flyktingar. Härvid måste emellertid de personer, som i hemlandet löpa 
de största riskerna först komma i åtanke.”165
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Detta stycke innehåller en motsägelse som bygger på ett moraliskt dilemma. Den egna 
befolkningens och statens bästa sätts före flyktingarnas bästa. Budskapet är att det förvisso är 
humant och moraliskt att vilja hjälpa medmänniskor i nöd men att man nog ändå bör ta vara 
på sig själv först. Texten talar inte uttryckligen om statsförnuftet men detta tankesätt är lätt att 
urskilja i argumentationen. Det ligger i statens intresse att skydda sig själv och sin befolkning. 
Utlänningarna hör per definition inte till flocken och bör därför inte ta del av de gemensamma 
resurserna. Nyckelbegreppet är ett ”begränsat” antal. Om flyktingarna är för många, kan de bli 
en belastning och hota statens och den egna befolkningens överlevnad. Eftersom andra stater 
inte vill veta av flyktingarna, varför skulle Sverige göra något? Vad som menas med ”utrike-
spolitiska konsekvenser” är emellertid inte helt klart. Är man rädd för någon form av repres-
salier eller diplomatiska kontroverser? Misstänker man kanske att flyktingarna på något sätt 
egentligen tjänar en främmande stats intressen? Eller är man rädd för att flyktingmottagandet 
kan försvaga staten och därmed försvaga dess möjlighet att hävda sig i konkurrensen mellan 
olika stater? Det innebär att flyktingen inte bara är statslös utan också herrelös eller snarare 
”herdelös”. Om herden av något skäl dumpat ett antal flockmedlemmar, hotar de att förbli 
herdelösa för all framtid. Det räcker följaktligen inte att flyktingen vill vara nyttig, försörja 
sig och inte vara en belastning för sitt nya hemland. Det är inte en fråga om vad de gör. De är 
matter out of place, de är lika fel som jord på parketten. 

StT och DN fortsätter:
”Styrelsen påpekar, att inga garantier kunna skapas för att flyktingar, som få tillstånd 

att arbeta här i jordbruket eller inom husligt arbetet, längre tid stanna i sådant arbete. 
Garantier finnas ej heller för flykting, som tillåtes arbeta här för yrkesutbildning, sedan 
kan komma in i annat land. Vidare böra svenska medborgare även i utlänningens eget 
intresse vara försiktiga med inbjudningar. En s.k. icke-arier torde nämligen mesta-
dels efter någon längre tids frånvaro från hemlandet ej kunna återvända dit fritt. S.k. 
besöksvistelser bli därför ofta upptakten till bosättning här.”166

De slaviska flyktingarna från det ockuperade Tjeckoslovakien skulle i för sig också kunna 
räknas som icke-arier. Men eftersom man inte skriver särskilt mycket om dem, kan man gott och 
väl anta att icke-arierna i själva verket syftar på tyska judar. Soc.-D säger samma saker men har 
strukit alla hänvisningar till garantier och icke-arier och säger endast att svenska medborgare bör 
” i utlänningarnas eget intresse vara försiktiga med inbjudningar”. SvD har strukturerat texten 
lite annorlunda men levererar i stort sett samma budskap. SvD lägger dock till:

”Den svenska inbjudaren som säkerligen ofta torde drivas av uppriktigt välmenande 
motiv, tar på sig ett stort moraliskt ansvar både gentemot den svenska staten och utlän-
ningen, om han underlåter att skaffa sig kännedom om och överväga konsekvenserna 
av sitt handlande.”167

Som vi ser i dessa exempel gör man ingen tydlig begreppslig skillnad mellan flyktingar och 
utlänningar. Uppmaningen om inbjudningar kan naturligtvis gälla för alla utlänningar men 
när man påpekar att de riskerar att inte kunna åka hem, är det klart att man egentligen talar om 
flyktingar. Motsatsparet i dessa tre exempel består av den egna befolkningen och de herdelösa 



��5

flyktingarna. Man kräver även lojalitet från den egna befolkningen. Det är i för sig inte fel att 
bjuda in utlänningar men man bör se till att de inte blir en belastning för den svenska staten. 
Besöka går alltså bra men stanna får man inte. Det påstås dessutom att det rentav ligger i 
utlänningens eget intresse att inte bli inbjuden. Man får inte ge dem falska förhoppningar. 

Formuleringarna är nästan identiska i alla tidningarna vilket innebär att de använder social-
styrelsens utlåtande som källa. Materialet skulle kunna komma från TT men sådana texter är 
vanligtvis markerade som TT-telegram. SvD är den enda tidningen som kompletterat materialet 
med en egen intervju. Generaldirektör Sigfrid Hansson säger följande om illegalt uppehåll:

”Det är klart att det i ett land med så oerhört långa öppna gränser som Sverige kan 
förekomma, att utlänningar på illegalt sätt ta sig in //. I städer som exempelvis Mal-
mö och Hälsingborg, där tusentals danskar kunna komma över i båtlaster på en enda 
dag, är det givetvis förenat med stora svårigheter att hålla kontrollen effektiv. Även de 
visumfria weekendresorna från Tyskland bjuda svårigheter för kontrollen, //.”168

Generaldirektörens ordval är intressant. Han använder uttryck som samtidigt signalerar 
säkerhet och osäkerhet. Det är å ena sidan helt klart att Sverige har vidöppna gränser som är 
svåra att kontrollera och att det kommer båtlaster av folk över Öresund varje dag. Detta skapar 
ett intryck av horder av människor som ligger på lur vid gränsen och hotar överrumpla den 
svenska gränskontrollen när som helst. Men å andra sidan” kan det förekomma” att någon tar 
sig hit illegalt. Det är alltså inte säkert. Man är uppenbarligen rädd för att det skulle kunna 
hända och dessutom i stor skala. Det som dock är klart är att trycket har ökat vilket verkar göra 
myndigheterna nervösa.

Det man kan säga om dessa textavsnitt är att det inte finns någon tvekan om att de svenska 
myndigheterna vet att judarna förföljs. Det är dock inte förföljelserna i sig som är problemets kärna. 
Problemet är att flyktingarna söker sig till Sverige och andra länder som inte vill ta emot dem. 

Utlänningarna synas – problemdefinitioner efter kristallnatten
Påverkar kristallnatten synen på flyktingarna? SvD kommenterar de tyska judeförföljelserna i 
sin ledare. Rubriken är ”Kontroll med smyghål” och texten är nästan två spalter lång.

”Men att åstadkomma så mycket mänskligt lidande och ytterligare tilltrassla en förut 
så invecklad världssituation, som efter århundradens kulturframsteg nu skett genom 
judeförföljelserna, är för upplyst och humant medvetande något så upprörande och för 
förnuftet så irrationellt, att man stirrar mot ett hopplöst mörker. Dock sakna dessa hän-
delser icke alldeles sitt logiska och planmässiga sammanhang med storpolitiken. Huvud-
motivet är visserligen att söka i den rasfanatism, om ingår i den nazistiska ideologien och 
som predikas av dess förkunnare. // Som förberedelse för det totala kriget kväves därför 
på förhand all tänkbar opposition, och då alla judar och deras lokaliteter av olika slag a 
priori betraktas som missnöjeshärdar, måste de redan i fred oskadliggöras.”169

Lite senare talar man också om Gestapo, SS och Himmler och kopplar ihop dem med rikets 
säkerhet och förberedelser för krig. Ledaren påpekar även att den tyska regeringen förbjudit judar-
na att utvandra, och att andra stater inte lyckats få tillstånd en plan för att hjälpa flyktingarna. 
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Ordvalet visar tydligt att man är mycket upprörd över utvecklingen i Tyskland. Rasfana-
tismen nämns, men man tolkar förföljelserna främst som ett sätt att bekämpa oppositionen 
och som ett tecken på ett kommande krig. Förföljelserna tolkas följaktligen ur ett realpolitiskt 
och inte ur ett ideologiskt perspektiv. Den slutliga lösningen har visserligen vid detta läge 
ännu inte fått sin form, men den tyska politiken följer en annan logik än den man är van vid. 
Ledaren och de tidigare presenterade exemplen avslöjar två avvikelser från ett föreställt nor-
maltillstånd och accepterade handlingsmönster. För det första förväntas folk att stanna kvar 
och leva i sina egna länder. Det är acceptabelt att vilja resa utomlands men sedan bör man åka 
hem igen. Om man däremot inte kan göra det, har någonting blivit fel. Hemlösa individer och 
folkmassor i rörelse kan lätt skapa en känsla av oordning. 

För det andra förväntas en modern och utvecklad europeisk stat inte att systematiskt för-
följa eller rentav utrota sina egna medborgare. Medborgarna är ju trots allt en viktig resurs för 
staten. Svenskarna (och många andra) har svårt att förstå att kombinationen av statsförnuft 
och rasism kan skapa ett tankesystem, enligt vilket det är fullt rationellt att göra sig av med ett 
stort antal flockmedlemmar. Att vara en samhällsnyttig, hårt arbetande, laglydig skattebetalare 
hjälper inte, om man råkar höra till en ras som anses kunna kontaminera och fördärva flockens 
genpool. På lång sikt kan det således vara mer kostnadseffektivt att utrota de ”skadliga” med-
lemmarna än att bara hindra dem från att föröka sig. Den gode herden kan – åtminstone rent 
hypotetiskt – samtidigt utrota de odugliga och ta väl hand om resten av flocken. Det gäller att 
värna om de nyttiga. Som kunskapssociologerna påpekade, omges den rationaliserade sfären 
alltid av en irrationell matris. Fakta kan tolkas och värderas på många olika sätt. 

Det första motsatsparet som hittas i SvD:s ledare består av de lidande judarna och de fana-
tiska nazisterna. Det andra motsatsparet utgörs av oss andra humana, förnuftiga folken och de 
irrationella, brutala tyskarna. Det tredje motsatsparet är vi och judarna som förvisso lider men som 
vi inte vill ta emot. Texten lyfter perspektivet från judiska individer till storpolitik vilket innebär 
att det mänskliga lidandet blir mer abstrakt. Judarna reduceras till småpjäser i ett stormaktsspel. 
Samma motsatspar syns även i Soc.-D:s ledare. Zeta Höglund kommenterar ”det tyska utrot-
ningskriget mot judarna”, ett intressant ordval under hösten �9�8. Höglund skriver upprörd:

”Det är verkligen att tala ett milt språk om fullföljandet i vårt och andra länder 
av den barbariska process, som försiggår mot judarna i Tyskland. Allehanda berättar, 
att mångåriga tyska agentkontrakt med svenskfödda medborgare av judisk börd blivit 
uppsagda med omedelbar verkan, varigenom vederbörande berövats alla utkomstmöj-
ligheter. // Själva Allehanda tycker, trots sina under senare tid ådagalagda antisemitiska 
tendenser, att detta är för mycket av det goda såsom ’upplösandet på alla sunda ekono-
miska förbindelser’. Det är nog inte bara ’den sunda ekonomin’ som här är i fara. Det är 
mänskliga värden av högre art, som stå på spel. // Är icke syftet att genom krav på en av 
tyskarna kontrollerad ’ariskhet’ skaffa sig en noggrann inblick i de svenska företagens 
personella, tekniska och ekonomiska förhållanden i en omfattning som eljest endast är 
möjlig genom handelsspionagets tvivelaktiga metoder?”170

Höglund hänvisar till den nya tyska lagen enligt vilken de judiska företagen måste ariseras, 
vilket även påverkar svenskarnas affärskontakter i Tyskland. Ordvalet visar hur barbari ställs 
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mot civilisation och rationalitet mot irrationalitet. Det är också tidstypiskt att mycket nog-
grant ange en persons etniska ursprung. En ”svenskfödd medborgare av judisk börd” torde 
röra sig om en svensk jude som blivit tysk medborgare. Den tyska politiken verkar vara helt 
obegriplig. Rentav tidningen Allehanda tycker att tyskarna gått för långt. Man är upprörd 
över det som sker men förstår ändå inte riktigt varför ett land skulle vilja skada fungerande 
affärsförbindelser och göra sig av med människor som uppenbarligen inte gjort något fel. 
Nazisterna bryter mot våra föreställningar om lämpliga procedurer och därför försöker vi hitta 
åtminstone till synes förnuftiga förklaringar. SvD såg förföljelserna som ett storpolitiskt spel 
och Soc.-D misstänker att ariseringen i själva verket är en täckmantel för industrispionage. 

Det finns flera olika motsatspar i detta textavsnitt. Ett av paren utgörs av de konkurrerande 
staterna Sverige och Tyskland, även om man uttryckligen talar om företag. Samtidigt lyfter 
man fram mänskliga värden av högre art som äventyras av tyskarna. Motsättningen mellan 
Sverige och Tyskland handlar följaktligen inte bara om konkurrens mellan två olika stater. 
De är varandras motsatser även moraliskt. Den ena respekterar mänskliga värden och den 
andra gör inte det. Nyhetsförmedlingen har ofta nationen som sin utgångspunkt, vilket syns 
även i denna text. Man är särskilt orolig över de svenska företagens eventuella förluster och 
diskrimineringen av svenskfödda personer. Det är inte helt klart vilket som värderas högst, de 
mänskliga eller de ekonomiska värdena.

Lite senare rapporterar de fyra tidningarna om ett nytt förslag som framställts av socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen vill börja inventera utlänningarna och motiverar sitt förslag på följande sätt:

”Det synes styrelsen som om det förändrade läget i Europa och de därav föranledda, 
städse växande internationella befolkningsrörelserna förskjutit den svenska främlings-
kontrollens karaktär. Fråga är ej längre endast om turister, enstaka arbetstagare samt 
handelsresande eller andra affärsmän, vilka mot erläggande av tribut i en eller annan 
form tillföra kommunerna fördelar som kunna anses motivera skyldighet för dessa att 
ur kommunal politisynpunkt utöva kontroll över utlänningarna.”171 

Exemplet är ur Soc.-D men texterna i de andra tidningarna använder nästan identiska 
formuleringar och ordval. De använder troligtvis samma källa, en skrivelse från socialstyrelsen. 
StT, DN och SvD verkar dock ha förkortat texten något och uteslutit bisatsen som talar om 
de ”växande internationella befolkningsrörelserna”. Det är en fyndig omskrivning av det som i 
andra sammanhang, t ex av StT:s reportrar, kallas för ”judeinvasion”. SvD har helt hoppat över 
kommentaren om turisternas och handelsresandens nyttighet.

Språket har återigen en mer byråkratisk klang, något som skiljer sig t ex från korpelatexter-
na. De identiska formuleringarna innebär att tidningarna i praktiken fungerar som myndighe-
ternas megafoner och basunerar ut deras budskap. Socialstyrelsens synpunkter publiceras i 
båda fallen utan kommentarer, SvD:s intervju med generaldirektören är det enda undantaget. 
Socialstyrelsen säger uttryckligen att skälet till den skärpta kontrollen är det förändrade läget 
i Europa och den politiska oron. Man förklarar däremot inte på vilket sätt läget ändrats utan 
det finns med som en presupposition. Sektoriseringen gör att inrikes- och utrikesnyheterna 
hittas på olika platser i tidningen. Det betyder att redaktionen kan tolka samma situation på 
olika sätt beroende på om det rör sig om en utrikesnyhet eller en inrikesnyhet.
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Migrationsmönstret har enligt socialstyrelsen ändrat sin karaktär och här får man en fin-
gervisning om vilken typ av utlänningar som inte anses vara ett problem. Turister, gästarbetare, 
handelsresande och affärsmän är nyttiga för att de kan tillföra kommunerna fördelar genom 
t ex skatter och avgifter. Man verkar också betrakta dem mer som individer och inte som en 
stor anonym massa. Det är underförstått att de nya migranterna inte nödvändigtvis hör till 
den nyttiga kategorin. Motsatsparet består här av samhällsnyttiga, enskilda utlänningar och en 
onyttig, skrämmande flyktinginvasion. 

Det tidigare nämnda moraliska dilemmat syns även i detta exempel. Å ena sidan fördömer 
man skarpt den tyska politiken, men å andra sidan är man ovillig att ta emot fler utlännin-
gar. Socialstyrelsen verkar tro att ett större antal utlänningar skulle leda till dyrare och mer 
komplicerade administrativa rutiner och kontroller. Socialstyrelsen hänvisar även till statens 
säkerhet, rikets intressen och ”vittutseende invandringspolitiska aspekter”.172 Utlänningarna 
uppfattas som ett hot men det sägs inte i klartext varför de hotar rikets säkerhet eller vad man 
menar med ”invandringspolitiska aspekter”. Och frågan är vem som ska betala notan. Efter-
som det är en fråga om rikets säkerhet, anser socialstyrelsen att staten bör stå för kostnaderna 
som förorsakas av nya administrativa rutiner. 

SvD:s ledare erbjuder en något utförligare förklaring till utlänningsproblemet:
”// problemet för gränsbevaknings- och invandringsmyndigheter icke blott bibe-

håller utan förhöjer sin fulla aktualitet. Sveriges säkerhetsspärrar mot en icke önskvärd 
immigration utsättas härvid för en tidigare okänd påfrestning, som är ytterst prövande 
för både deras principiella och praktiska hållfasthet. // Det är ju rena parodin på orga-
nisation, att medan socialstyrelsen i centrum hart när mikroskopiskt undersöker alla 
lojala främlingar, marschera ute i periferin de illojala rakt in i riket utan annan över-
vakning än vad ett par civila kriminalpoliser kunna uträtta, då sent på natten fullastade 
Köpenhamnsbåtar angöra svenska hamnar.”173

Man utgår återigen från nationens och statens intressen. Att många människor förföljs och 
har förlorat sin hemvist är förstås hemskt, men det stora problemet är att de sedan vill flytta till 
Sverige. Det första motsatsparet består av svenska myndigheter och främlingar och det andra 
av lojala och illojala främlingar. ”Illojal” är ett besynnerligt ordval. Varför inte använda orden 
”laglig” och ”olaglig” istället? Tidningen talar ju om utlänningar som bemödar sig att söka alla 
nödvändiga tillstånd, d v s väljer att följa svenska lagar och förordningar. Deras motsats är de 
utlänningar som tar sig över gränsen utan att bekymra sig över någon sorts pappersexercis. Att 
tala om ”mikroskopiskt” undersökta utlänningar förstärker intrycket av att vissa kanske har 
något att dölja och därför undviker alla kontroller. 

Danmarksbåtarna fungerar återigen som en metafor för den förmodade okontrollerbara 
situationen. Att kontrastera ett par övervakande kriminalpoliser med fullastade danmarks-
båtar skapar en föreställning om en utlänningsvåg som hotar skölja över de få poliser som tap-
pert söker skydda Sveriges gränser. Att tala om icke-önskvärd immigration, ökad påfrestning 
och säkerhetsspärrar förstärker detta intryck. StT:s ledare är på samma linje vilket är ett tecken 
på att tidningens politiska färg inte nämnvärt påverkar synen på invandringspolitik:

”Man har ganska allmänt på känn, att vårt land f.n. hyser ett avsevärt större antal 
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främlingar än myndigheterna kunna redovisa för. Starkast och därför givetvis något 
missvisande är detta intryck i Stockholm, där det utländska inslaget under senare tid 
erhållit en påtaglig förstärkning. // Den inventering av utlänningsstocken, som soci-
alstyrelsen nu tagit initiativet till, är sålunda av förhållandena i högsta grad påkallad. 
Dess nödvändighet framgår tydligt av der erkännande, som ämbetsverket själv gör 
rörande ofullständigheten hos nu tillgängliga uppgifter. Det är en ofrånkomlig akt av 
självförsvar att i den föreliggande utrikespolitiska situationen högst effektivt förstärka 
kontrollen över utlänningarna. Utvecklingen har lett dithän, att denna kontroll nu i 
stigande grad är ett riksintresse och mindre ett lokalt sådant.”174

Tidningen påstår att antalet utlänningar ökat men uppvisar inga siffror att bevisa sin tes. 
Istället bygger argumentet på skribentens personliga intryck. Ordvalet visar tydligt att tid-
ningen välkomnar inventeringen. Inventeringsförslaget är ett exempel på hur den pastorala 
styrningen och dess kontrollapparater kräver mätbara och detaljerade kunskaper om flockens 
beskaffenhet. I detta fall vill man veta hur många främmande personer som flocken innehåller. 
Att tala om ”utlänningsstock” är ett sätt att avhumanisera de individer som söker uppehålls-
tillstånd. Ordet ”stock” kan dessutom associeras till rasbiologin och dess idéer om selektiv 
fortplantning. Det är underförstått att bättre registrering av utlänningarna skulle kunna för-
bättra övervakningen. Det viktiga är att skydda de egna från detta främmande element. Det 
sägs emellertid inte i klartext vad hotet rent konkret består av. Den nämnda ”utrikespolitiska 
situationen” kan betyda vad som helst. 

Det man vill ha sagt är att man endast bör tillåta invandring av personer som ”stå våra egna 
medborgare nära” och som är verksamma inom sådana yrken som inte hotar utkonkurrera 
svenska löntagare eller företag.175 Invandrarna bör således vara fullt assimilerbara. Målet är att 
de nya tillskotten inte ska rubba flockens beskaffenhet. Ras används dock inte explicit som ett 
argument. Till skillnad från de texter som beskriver tattare, innehåller dessa texter inte några 
hänvisningar till människors hud- eller hårfärg. Myndigheterna använder uppenbarligen inte 
den typen av argument i sina utlåtanden och skrivelser, och därför förekommer sådana argu-
ment inte heller i dessa nyhetstexter. 

Alla textexemplen har ett tydligt myndighetsperspektiv. Tidningarna väljer att inte söka 
fler källor utan förlitar sig på socialstyrelsens tolkning av situationen. De identiska formuler-
ingarna och stycken visar att tidningarna troligtvis använt samma källa och endast till en viss 
del stuvat om den ursprungliga skrivelsen. Utlänningarna står visserligen i texternas fokus men 
de har ingen egen röst. Det finns dessutom en tendens att avhumanisera dem vilket gör dem 
lättare för byråkratin att hantera och det känns mindre anstötligt för den svenska publiken att 
neka dem tillträde. 

Rädsla för flyktingkonkurrens  
– intresseorganisationernas problemdefinitioner 
Nyheter om intresseorganisationernas skrivelser och möten är inget förstasidesstoff. Tex-
terna är få och relativt korta. Dessa nyheter har dock tagits med för att inkludera ytterligare 
ett exempel på den allmänna attityden mot utlänningarna. Motsättningen mellan de egna 
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och de andra syns tydligt i den oro som finns hos vissa intresseorganisationer. DN skriver 
om Stockholms detaljistförbund som hävdar att de utländska flyktingarna inte känner till 
de svenska förhållandena och för med sig vanor som inte är förenliga med god handelssed. 
Enligt förbundet utövar de ”ej sällan ett betydligt ogynnsammare inflytande på läget inom 
en bransch”176. Man antyder att skrupelfria utlänningar hotar utkonkurrera hederliga svenska 
företagare. Resonemanget verkar ha vissa likheter med nutida diskussioner om polska rörmo-
kare. Eftersom detaljisterna inte ger någon definition för god handelssed, är det svårt att veta 
vad de utländska köpmännen anklagas för. Mutor? Prisdumpning? Bedrägeri av något slag? 
Det verkar egentligen inte spela så stor roll vad utlänningarna gör eller hur de beter sig. De blir 
misstänkta för att de är utlänningar.

Motsatsparet utgörs således av de hederliga svenska köpmännen och de ohederliga utlän-
ningarna. Detaljistförbundet antyder dock att de svenska köpmännen inte heller alltid är helt 
genomhederliga. Det påpekas nämligen att förbundet har arbetat hårt för att förbättra han-
delssederna. Förbundet oroar sig över att utlänningarna kommer att spoliera resultatet av det 
hårda arbetet. Även de egna arbetarna ställs mot utlänningarna. SvD berättar att en firma i 
Stockholm avskedat tre anställda för att bereda plats åt flyktingarna, något som detaljistför-
bundet är upprört över. Förbundet varnar för osund konkurrens:

”Det är i främsta rummet detaljhandeln som får vidkännas denna nya och ej 
sällan osunda konkurrens. // Det omfattande arbete som har nedlagts i (höjande av 
handelssederna), har lett till gott resultat, men detta  löper nu fara att i icke-ringa 
utsträckning spolieras genom inflyttning av utländska köpmän utan känsla för de 
syften organisationerna vilja förverkliga. Förbundet underskattar icke de humanitära 
skäl som talat för den omfattande inflyttning av politiska flyktingar, som statsmyn-
digheterna tillåtit, men den del av dem som ägnas sig åt varudistributionen är opro-
portionerligt stor i förhållande till den totala flyktingströmmen. Förbundet ville icke 
förneka att inflyttningen av vissa flyktingar med stor sakkunskap på vissa områden, 
där tillgången på dylik i Sverige är ringa eller ingen, måste innebära ett tillskott till 
vårt lands produktionskraft. Men för konstaterande av förhandenvaro av dylika krä-
vas ingående undersökningar.”177

Även SvD lyfter fram hotet mot de goda handelssederna och den sunda konkurrensen. DN:s 
text innehöll inga hänvisningar till humanitära skäl och flyktingars eventuella positiva inverkan. 
Även om förbundet erkänner att det finns skäl till att ta emot flyktingar och att de kan bidra med 
stor sakkunskap, anser förbundet ändå att det negativa inflytandet överväger det positiva. Man 
bör först och främst ta hand om sina egna. De som inte hör till flocken kommer i andra hand och 
kan vid behov offras. Det verkar som om flyktingarna och utlänningarna inte bara gör fel utan de 
också är fel. Frågan är om den som är fel, någonsin kan göra något rätt? I samma artikel hänvisar 
SvD även till Handelstjänstemannaförbundets kårorgan. Förbundets tidning anser enligt SvD 
att ”hur mycket man än ömmar för de politiska flyktingarna från olika länder så får det vara en 
viss måtta i ömsintheten, så att denna icke gå ut över landets egna arbetare” och att man istället 
”bör se till att frikostigheten inte ställer landets egna söner och döttrar i en sämre ställning”.178

Fem dagar senare berättar SvD återigen att:
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”tjänstemän, anställda, detaljister o.d. i första hand få svår känning av flyktingin-
vasionen. Då lågkonjunkturen kanske redan om några år är över oss, bli förhållandena 
olidliga. Mötet beslöt enhälligt uttala att flyktingsfrågan icke kan behandlas enbart 
efter humanitära synpunkter. Det måste bestämt hävdas att arbetstillfällena i vårt land 
i första hand böra komma till landets egna söner och döttrar till godo.”179

Ordet ”flyktinginvasion” är symtomatisk. Flyktingarna föreställs som en stor anonym massa 
som hotar att okontrollerat välla över gränsen och dränka allt i sin väg. Man ställer tydligt ”egna 
söners och döttrars” bästa mot utlänningars bästa. Att uttryckligen tala i termer av döttrar och söner 
visar hur staten likställs med nationen och hur nationen föreställs som en familj. Om man emeller-
tid ser saken utifrån statens perspektiv, är det inte helt självklart att det ligger i statens intressen att 
systematiskt vägra ta emot nya, utländska flockmedlemmar. Så länge flockmedlemmarna är lojala 
mot staten, stärker den, ökar dess styrka och produktionskraft och förbättrar välfärden, borde 
det inte spela så stor roll var de enskilda fåren ursprungligen kommer ifrån. Men när staten, den 
politiska och administrativa apparaten, blandas ihop med nationen, kategoriseras individerna inte 
bara efter sin nyttighet utan även efter sitt formella medborgarskap och sin etnicitet. De herdelösa 
fåren kan därför inte hitta en ny hemvist bara genom att vara nyttiga och produktiva.

 Det finns ytterligare en pusselbit som inte syns just i de texter som publicerats under 
november och december, men som hittas bl a i StT i april. Tidningen skriver om ett protest-
möte som arrangerats av Svenska småföretagarnas riksförbund. Förbundet har enats om en 
resolution som ska framföras till statsmakten. Förbundet protesterar

”mot den stora invandringen av utlänningar till Sverige till förfång för svenska 
näringsidkare och man fordrar en kompetenslagstiftning. // Hr Hellström höll ett 
belysande inledningsföredrag om utlänningstrafiken till Sverige just nu, som framför 
allt går ut över småföretagarna, då det är affärslivet som suger till sig de av politiska 
skäl hitdrivna främlingarna. // – Vi jämna vägen till Sverige för utlänningar, sade tala-
ren, men lägga alla hinder i vägen för utlandssvenskar som vilja återvända. Vi ha rätt 
att kräva att invandringen av utlänningar förbjudas och att en kompetenslagstiftning 
utfärdas för handel och hantverk.”180

Under våren �9�8 skriver StT mycket om utlandssvenskarnas situation och vad som borde 
göras för att underlätta återvandringen. Utlandssvenskarna betraktas uppenbarligen som en 
sorts förlorade söner som på sätt och vis fortfarande hör till flocken, även om de numera är 
bosatta i utlandet. Återvandringen ställs mot invandringen och det anses vara bättre att ta hem 
de egna än att bereda marken åt de andra. Kopplingen mellan utlänningarna och kravet på 
kompetenslagstiftning är en aning oklar. Menar man att utlänningarna är inkompetenta och 
hotar utkonkurrera de kompetenta (utlands)svenskarna? De egna ställs återigen mot de andra 
och situationen framställs som ett nollsummespel där vinnaren tar allt. 

Vädjan för de pinade – flyktinghjälpens problemdefinitioner
Det var inte enbart judarna som på grund av den tyska expansionen tvingades att fly. Även 
många socialdemokrater och kommunister lämnade sina länder. Den kommunistiska flyk-
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tingverksamheten hade startat redan �9��, när Internationella Röda Hjälpen grundades. Den 
svenska kommittén bildades �9�0. Enligt Horgby hade Röda Hjälpen en stor betydelse åren 
närmast Hitlers maktövertagande, eftersom den redan från början upparbetade underjordiska 
kanaler. Den socialdemokratiska Arbetarrörelsens Flyktinghjälp grundades �9�0 och till skill-
nad från Röda Hjälpen hade den goda kontakter med statsmakten. Enligt Horgby var följden 
av flyktinghjälpen och den internationella solidariteten, att socialdemokratin före regleringen 
av invandringen krävde regler till asylrätt och skydd för utländska medborgare och politiska 
flyktingar. Stockholms centralkommitté för flyktinghjälp bildades �9�7 och fungerade som en 
samarbetskommitté för flera av flyktingkommittéerna. Den kom att fungera som ett gemen-
samt organ vid kontakterna med statsmakten och allmänheten. Arbetarrörelsens flyktinghjälp 
och Röda hjälpen ingick dock aldrig i kommittén.181 

Om man tittar på listan över tidningsrubrikerna, ser man att det är svårare att hitta texter 
som är skrivna ur ett flyktingperspektiv. Man skriver t ex om nyanlända flyktingar, men dessa 
texter fokuserar på deras intryck av Sverige. Som Karina Horsti visar i sin avhandling, står 
det nationella ofta i fokus även när utlänningarna (invandrarna) själva ansvarar för innehållet. 
Enligt Horsti får medborgarna en möjlighet att reflektera över sig själva, när de ses genom den 
andres ögon.182 Spår av detta kan ses bl a i de artiklar som beskriver hur glada flyktingarna är 
när de äntligen anländer till Sverige. Det undersökta materialet domineras emellertid av texter 
som har ett mer utpräglat myndighetsperspektiv. De texter som söker utgå från ett flykting-
perspektiv, är skrivna av flyktingkommittéerna. Det handlar om upprop och vädjan till hjälp. 
Redaktionerna placerar uppropen på nyhetssidorna (inte bland annonserna). 

Ett upprop är skickat av Stockholms centralkommitté för flyktinghjälp och texten hittas 
bland annat i StT och Soc.-D. Redaktionerna har bara lagt till en ingress som berättar att det 
handlar om ett upprop utsänt av kommittén. Uppropet i sig publiceras utan några egna kom-
mentarer. Uppropet är signerat av kommitténs ordförande och två andra namngivna funktion-
ärer. Texten är publicerad ett par veckor efter kristallnatten. Så här beskrivs situationen:

”I våg efter våg kastas flyktingskarorna ut över världen. Hårdare och hårdare slutas 
dörrarna för de hemlösa. Ständigt nya hundratusenden se sig berövade varje hopp om 
att någonstädes finna ett hemvist. Fåfängt vänta vi ännu på ett initiativ från ledande 
statsmän för att samla de fria folken till den samfällda gärning av solidaritet med de 
olyckliga, vilken ensam vore i stånd att lösa det gigantiska flyktingsproblemet. // Den 
hjälp av olika slag som skall givas åt de flyktingar vilka här erhålla uppehållstillstånd 
kräver ekonomiska tillgångar. Hjälpkommittéerna måste därför gång efter annan vädja 
till offervilligheten hos svenska medborgare som känna mänskligt och som förstå, att 
det är en fosterländsk gärning att i denna tid av förvildning och rättslöshet i handling 
visa, att i vårt fria land finns en känsla av ansvar för de värden som heta kultur och 
rättsordning. Många äro utan tvivel i vårt land de som inför det fruktansvärda som sker 
i världen med glädje gripa de tillfällen som erbjudas att räcka en hjälpande hand till 
några av våldsandans och intoleransens offer.”183

Om man tittar på ordvalet, ser man att författaren använder en del metaforer. Det talas om 
vågor av flyktingskaror och dörrar som sluts. Till skillnad från de tidigare exemplen är det stora 
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problemet här att man inte gjort några seriösa försök att lösa flyktingarnas svåra situation. Det 
blir tvärtom allt svårare att hitta en hemvist. Problemet är alltså inte att så många människor sök-
er sig hit utan att ingen vill hjälpa dem. Flyktingarna beskrivs även här som en massa, men denna 
gång är det en hjälplös och inte en hotfull massa. Flyktingarna ses inte som en hord som söker 
invadera landet utan som en skara som lämnats vind för våg och som inte kan påverka sin egen 
situation. De beskrivs mer som offer och inte som nidingar som måste tuktas och kontrolleras.

Texten ställer, precis som de tidigare exemplen, förvildningen mot kulturen och rättsor-
dningen men här vädjar man mer explicit till människornas samveten. De tidigare exemplen 
betraktade problemet mer som ett systemfel, medan man här poängterar mer det individuella 
ansvaret. Kommittén vill inte heller ställa de egna mot de andra utan menar att offervilligheten 
är en fosterländsk gärning. Det är fosterländskt att kämpa för tolerans, kultur och rättsordning 
i större skala än bara inom den egna statens gränser. Genom att hjälpa andra gör man en god 
gärning för hela mänskligheten. Den pastorala omsorgen borde således sträcka sig längre än 
bara till den egen flocken. Argumentationen skiljer sig från det mer realpolitiska synsättet som 
myndigheterna och arbetstagar- och arbetsgivarföreningarna representerar.

Kommittén fortsätter:
”Så mycket ofrånkomligare är den förpliktelse som ålägger varje folk för sig att 

göra allt som står i dess förmåga för att rädda åtminstone några av de fördrivna och ge 
dem möjlighet att skapa sig en ny framtid. Hittills är det ett jämförelsevis ringa antal 
flyktingar som kommit till vårt land. En del av dem begär av oss blott en frist för en viss 
tid, medan de söka i någon annan del av världen finna en definitiv uppehållsort. Andra 
böra kunna assimileras av det svenska samhällslivet. Inom såväl den ena som den andra 
gruppen finnas de som för att kunna anpassas till de nya förhållandena behöva nödtorf-
tig utbildning i nytt arbete.”184

Detta kan jämföras med de nyheter som diskuterade antalet utlänningar och flyktingar i 
landet. Här används det ringa antalet som ett argument för att ta emot fler. Till skillnad från 
socialstyrelsen uppmanar kommittén inte till försiktighet. Den känner sig dock tvungen att 
kommentera de negativa åsikterna som finns i samhället. Därför förringar man flyktingarnas 
eventuella negativa inverkar och understryker det faktum att bara en del av dem faktiskt stan-
nar kvar i landet. Man utgår från att de flesta inte vill stanna, men att man ändå kan hjälpa dem 
genom att erbjuda vidareutbildning, tillfälligt tillhåll och slussa dem sedan vidare. Precis som 
en tidigare artikel poängteras vissa flyktingars goda assimilerbarhet.

Ungefär en månad efter kristallnatten får ärkebiskop Eide ett liknande upprop publicerat i 
Soc.-D.185 Från ingressen framgår det att källan är TT, men det ser ut som om tidningen pub-
licerat uppropet ordagrant. Det är signerat av Eide och flera andra namngivna personer, anta-
gligen andra biskopar som också deltagit i biskopsmötet som står bakom initiativet. Biskoparna 
vädjar till människornas samveten och barmhärtighet som sedan ställs mot ”rashatets epidemi”. 
Judarna framställs som oskyldiga offer som inte gjort något för att förtjäna det lidande de utsätts 
för. Det är därför var och ens plikt att skynda till hjälp. Den hjälp som sägs ligga oss närmast är 
att ge ekonomisk stöd till judiska flyktingar som förlorat sina hem och egendomar. 

Det är intressant att se hur förhållandet mellan redaktionerna och källorna fungerar. Det 
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finns en viktig skillnad mellan socialstyrelsens och flyktinghjälparnas skrivelser. Flyktingor-
ganisationerna har inte samma officiella status, vilket påverkar deras förhållande till redak-
tionerna. Myndigheternas utlåtanden och byråkratiska verksamhet i sig är ofta nyheter. Flyk-
tingorganisationerna framträder inte som nyhetskällor i texterna utan endast som grupper av 
bekymrade individer som söker kanaler för att uttrycka sina åsikter. När t ex SvD presenter-
ade socialstyrelsens utlänningsstatistik och uppmaning till försiktighet, valde redaktionen att 
intervjua en generaldirektör, men tog inte kontakt med en flyktingorganisation. Flyktingfrå-
gan blir därför byråkratiserad och avhumaniserad och får ett starkt realpolitiskt och maktpoli-
tiskt prägel. Uppropens ordval skiljer sig från de texter som byggde på myndighetsutlåtandena. 
Språket i uppropen är av naturliga skäl mer känslosamt, avsikten är ju att vädja till människor-
nas känslor och få dem att skänka penninggåvor. När man läser uppropen hör man klart och 
tydligt flyktinghjälparnas röst, medan nyhetstexternas språk och formuleringar har ett mer 
byråkratiskt klang. Det är svårare att skilja mellan tidningens och myndighetens röst. 

Myndigheterna är dessutom inte oreserverat positiva till flyktinghjälparnas insatser. En 
månad efter kristallnatten kommenterar socialstyrelsen hjälporganisationernas roll i DN:

”Styrelsen påtalar vidare, att vissa hjälporganisationer för flyktingar – i motsats till 
vissa andra sådana – ej ådagalägga den benägenhet till samarbete med myndigheterna, 
som är önskvärd till fromma för den ömtåliga och svårlösta uppgiften.”186

Flyktingorganisationerna ställer de barmhärtiga mot de obarmhärtiga, de oskyldiga judar-
na mot förföljarna men vill inte se sig själva som myndigheternas motståndare. Socialsty-
relsens ser dock saken ur en annan synvinkel och anser att flyktingorganisationerna först och 
främst borde följa de officiella riktlinjerna och inte agera mot dem. Det är återigen en fråga om 
lojalitet. Medborgarna förväntas vara lojala mot och identifiera sig med staten. Här finns dock 
det en potentiell intressekonflikt. Myndigheterna utgår från statens intressen, medan detta 
inte är lika självklart för flyktinghjälparna. De sistnämnda ställer inte nödvändigtvis nationens 
bästa mot flyktingarnas bästa och ser dessa som varandras motpoler.

Hur löses problemet?
Exempel på hur socialstyrelsen uppfattar flykting- och utlänningsproblemet har redan disku-
terats. Socialstyrelsen vill lösa problemet genom att öka övervakningen av utlänningarna och 
föreslår följande konkreta åtgärder:

”Enligt styrelsens förslag skulle varje utlänning, som är bosatt här eller som under 
senaste tolv månader bevistats här sammanlagt tre månader eller längre åläggas att 
förslagsvis ��-�� januari �9�9 hos närmaste polismyndighet personligen uppvisa den 
legitimationshandling med stöd av vilken han vistas här. För det mer rörliga utlän-
ningsklientelet anses uppgiftslämnandet kunna inskränkas till en extra bostadsanmä-
lan från hotell och pensionat samt övriga som härbärgerade utlänningar. Kostnaden för 
utlänningsräkningen blir omkring ��,000 kr. Samtidigt begär styrelsen ökat statsbidrag 
för skärpning av utlänningskontrollen. Den hemställer att k. m:t i anslagsäskanden till 
�9�9 års riksdag beräknar en ökning av medelsbehovet för passkontrollen med åtmins-
tone �00,000 kr.” 187
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Stycket hittas i alla fyra tidningarna. Till skillnad från de övriga tidningarna nämner DN 
inte några kostnader alls. Socialstyrelsen vill inventera alla utlänningarna, både permanent 
bosatta och tillfälliga resenärer. Avsikten är att skapa ett bättre och mer omfattande kon-
trollsystem såväl inom landet som mot utlandet. Det är förvisso individerna som invandrar 
men utlänningsproblemet betraktas ändock mer som ett systemfel och en fråga om lämpliga 
administrativa övervakningsrutiner. Problemlösningen blottar en maktrelation. Myndighet-
erna besitter en rad maktmedel, konkreta åtgärder, som kan användas för att övervaka utlän-
ningarna. De nya rutinerna producerar ny kunskap, de nya uppgifterna förmedlas sedan mel-
lan olika myndigheter och kan användas för att vid behov få fram nya regelverk. Samtidigt 
som nyheterna informerar allmänheten om de nya bestämmelserna, skapar de en känsla av 
trygghet. Myndigheterna ser ut att ha situationen under kontroll. Samma tongångar hittas t ex 
i SvD:s ledare som publicerats redan en vecka innan socialstyrelsen kommit ut med sitt förslag. 
Tidningen efterfrågar hårdare kontroll och klagar över att passtvånget för de skandinaviska 
länderna borttagits.188 Det gäller att lugna ner de oroliga medborgarna och visa att statsmak-
ten visst gör sitt yttersta för att lösa problemet och skydda befolkningen.

Inte upp till oss i vår boning tagna  
– narrativen och samtalet om utlänningarna
Vem är denna berättelses subjekt? Socialstyrelsen och statsmakten i allmänhet har en central 
roll och skulle kunna betraktas som subjekt. I så fall skulle deras projekt vara att värna om rikets 
säkerhet, dess utrikespolitiska intressen, försvara landets gränser och skydda befolkningen från 
den okontrollerade invandringens negativa påföljder. Deras önskan är att behålla status quon, 
att inte rubba den rådande ordningen. Mottagaren är i så fall medborgarna, vars framtid står 
på spel. Staten är avsändaren som ser till att historien får ett lyckligt slut. Motståndarna, utlän-
ningarna och flyktingarna, skapar oordning och hotar ostabilisera samhället på flera olika plan. 
Flyktingorganisationerna kan också vara motståndare eftersom det är oklart vems sida de står 
på. Pliktskyldiga medborgare kan genom sitt agerande göra kontrollsystemet effektivt och på 
så sätt fungera som statsmaktens medhjälpare. Intresseorganisationerna kan också vara med-
hjälpare då deras intressen i viss mån sammanfaller med statens intressen.

Om flyktingkommittéerna är berättelsens subjekt är deras önskan att få människorna att 
engagera sig i frågan och på så sätt hjälpa så många flyktingar som möjligt. Ett annat mål 
är att få statsmakten involverad i detta arbete. Statsmakten med sina resurser och maktme-
del skulle göra det mycket lättare att ta emot och hantera större mängder flyktingar. Stats-
makten är emellertid av en annan åsikt och måste istället betraktas som hjälporganisationers 
motståndare. Staten kan sätta käppar i hjulet genom att inte ge nödvändiga uppehålls- och 
arbetstillstånd, försvåra inbjudningar av utlänningar, utvisa oönskade individer och så vidare. 
Befolkningen kan också betraktas som en motståndare i den meningen att det verkar vara svårt 
att övertyga folket om nödvändigheten att hjälpa de främmande. Det finns tvärtom människor 
som är negativt inställda till ökad invandring. Organisationerna är avsändare och flyktingarna 
är mottagare som förhoppningsvis får ett nytt hem och en ny framtid.

Det är dock flyktingarna och utlänningarna som befinner sig i berättelsens centrum. De 
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kan därför också betraktas som subjekt. Deras projekt är en önskan att hitta ett nytt hem och 
en ny framtid i ett nytt land. Avsändaren är i så fall det nya landet som ger dem (mottagaren) 
en möjlighet till en ny framtid. Detta projekt möter dock motstånd och avsändaren visar 
sig vara föga samarbetsvillig. Statsmakten fungerar istället som en motståndare, precis som 
landets befolkning som motsätter sig mot ökad invandring. Medhjälparen skulle enligt samma 
logik vara flyktingorganisationerna som söker hjälpa de statslösa. Precis som i korpelafallet är 
berättelsens huvudpersoner mer eller mindre stumma. Det är andra personer, främst diverse 
myndigheter och intresseorganisationer, som talar om dem och för dem. 

I de presenterade textanalyserna såg vi hur textens motiv såg ut, d v s hur händelsen och 
de inblandade beskrevs. Exemplen visar också hur sektoriseringen gör det möjligt att på 
utrikessidorna kraftigt fördöma de tyska judeförföljelserna och samtidigt på inrikessidorna 
förfasa över hur flyktingarna håller på att invadera landet. Rent allmänt kan man säga att 
mellankrigstidens invandring var mycket begränsad och bestod mestadels av återvändande 
svenskar. Under perioden �9�8-�9�9 invandrade i genomsnitt �5�8 personer varje år.189 Den 
restriktiva politiken speglade den allmänna opinionen som inte ville ha ett större antal 
utlänningar i landet. Även rasbiologiska aspekter som exempelvis ett behov av att upprätt-
hålla den svenska rasens renhet, användes för att motivera invandringskontroll. Man var 
rädd för att judisk invandring i synnerhet skulle hota den svenska rasen och öka antisemitis-
men. Dessutom var fackföreningar och studentorganisationer rädda för ökad konkurrens 
om arbetsplatser.190 Man kan hitta spår av dessa tankegångar i materialet även om man 
ytterst sällan uttryckligen talar i termer av ras. Man säger istället att utlänningarna bör likna 
svenskarna så mycket som möjligt.

Den judiska flyktingströmmen från Tyskland ökade kraftigt �9�7-�9�9 samtidigt som 
Sverige stängde sina gränser. Politiskt oliktänkande tyskar, främst socialdemokrater och kom-
munister togs emot, men att bara vara en jude uppfyllde inte kriterierna för asyl. Judarna 
togs emot av humanitära skäl i begränsat antal. Det ökända J-stämplet infördes �9�8 för att 
underlätta identifieringen av potentiella asylsökande judar utan att kräva visum för alla tyska 
medborgare. Svenskarna ville inte bli uppfattade som rasister eller nazister utan talade hellre i 
termer av ”oönskad” invandring. En del politiker ansåg att Sverige var kulturellt och politiskt 
oförmögen att ta emot större antal judar. Tron att judarna själva orsakat sitt miserabla öde var 
också allmänt utbredd.191  

Det material som jag gick igenom innehöll inga texter om det nämnda J-stämplet och inte 
heller några texter om politiskt oliktänkande tyskar. Det framgår dock ganska tydligt av tid-
ningarnas argumentation att judiskhet i sig inte var skäl nog att låta personen stanna i Sverige. 
Det som väger tyngst är arbetsmarknadspolitiska och kulturella överväganden. Man skriver en 
hel del om situationen i Centraleuropa men dessa artiklar hittas bland utrikesnyheterna, vilket 
i sig är intressant. Det skapar en viss distans till förföljelserna och problemet uppfattas inte 
som ett svenskt problem, d v s som ett problem som Sverige borde göra någonting åt. Samtalet 
om detta problem sammanfattas på följande sätt:
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Modell 4.

Pastorat Stat

Problem

för.många.personer.vill.till.Sverige,.för.
ivriga.inbjudare.och.flyktinghjälpare.(ej-
statliga.organisationer),.
ökad.konkurrens.på.arbetsmarknaden.
(individpersp),
oönskade.individer.kommer.hit.(fråga.
om.deras.utbildning,.försörjnings-.och.
anpassningsförmåga,.grad.av.synlig,.fysisk.
annorlundahet),
fråga.om.moral.och.personligt.ansvar.(är.
det.synd.om.de.förföljda.statslösa?)

fråga.om.förhållandet.mellan.staten.och.
medborgarna,.odemokratiskt.och.omoraliskt.
av.stater.att.förfölja.sina.egna.medborgare.
(principiell.fråga),.
okontrollerad.invandring.skapar.tryck.mot.
systemet,
fördelning.av.tillgängliga.resurser,.risk.för.
försämring.av.den.egna.befolkningens.
livsvillkor,.ökad.konkurrens.på.arbets-
marknaden.(systempersp),
fråga.om.flockens.beskaffenhet.och.sam-
mansätting.(fråga.om.ras.och.kultur)

Lösning

att.ta.emot.anpassningsbara,.önskvärda.in-
divider,.de.som.har.efterfrågade.kunskaper.
el.jobbar.i.bristyrken,.
ge.utbildning.och.tillfällig.ekonomisk.hjälp,.
ge.möjlighet.att.åka.vidare.till.ett.annat.
land.

hårdare.gräns-.och.passkontroll,.krav.på.
tillstånd,.registrering.och.inventering.av.
utlänningar,.ökad.bevakning,.begränsad.
invandring,.fråga.om.vilka.rättigheter.som.
utlänningarna.bör.ha,.
eventuell.statlig.flyktinghjälp,.barmhärtighet.
men.endast.till.en.viss.grad

Det som syns i tidningsmaterialet är att det stora problemet inte är förföljelserna i sig utan 
den medföljande flyktingströmmen. Man skulle lite krasst kunna säga att om flyktingarna 
snällt låtit sig avlivas, hade förföljelserna bara varit ett moraliskt och inte ett politiskt och prak-
tiskt problem. Flyktingarna upplevdes som ett problem när de började söka asyl i andra länder. 
De blev ett matter out of place. Var sak på sin plats, en tyskjude är bra i Tyskland men dålig 
i Sverige. Man utgår implicit från nationalstaten, etniciteten och medborgarskapet. Det är 
därför utlandssvenskarna också är på fel plats. De borde ju vara hemma. De utvandrande egna 
uppfattas emellertid inte som en hord på väg att invadera främmande länder. De utvandrande 
egna döms således med andra mått än de invandrande andra. En känsla av oordning uppstår 
när medborgarna inte stannar i sina egna länder och ordningen störs om möjligt ännu mer när 
”fel” sorts folk börjar röra sig över riksgränserna och söka skydd i andra länder. 

Texterna innehåller således en outtalad hierarki där den egna befolkningen kommer först, 
de utvandrade egna sedan och de assimilerbara utlänningarna därefter. De alldeles för annor-
lunda, icke-assimilerbara utlänningarna kommer allra sist. Alla kan inte bli tagna upp till vår 
boning eller ta del av vårt bord av idel nåd. Vissa måste söka tröst annorstädes. Kategoriserin-
gen har följaktligen mycket konkreta konsekvenser för en individs liv.

Forskningen har visat att myndigheterna endast ville släppa genom de flyktingar som hade 
anknytning till Sverige i form av släktingar som var svenska medborgare, eller som var perma-
nent bosatta i landet. I regel krävdes också att flyktingen kunde försörjas. Viseringstvång för 
utomnordiska utlänningar utfärdades i september �9�9 vilket betydde att invandringen från 
Tyskland sjönk till minimum. När kriget bröt ut hade Sverige släppt in omkring femtusen 
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flyktingar varav cirka tretusen judar. Som jämförelse kan nämnas att cirka �00 000 personer 
hade lämnat Tyskland och de ockuperade länderna före krigsutbrottet. Mot den invandrings-
fientliga opinionen stod de sammanslutningar och individer som försökte hjälpa flyktingarna 
och agera för en mera generös flyktingpolitik.192 Sifferexercisen har en synlig plats i mitt tid-
ningsmaterial. Man fäster mycket vikt på antalet utlänningar och flyktingar i landet, men med 
tanke på de siffror som presenteras i tidningarna är det inte särskilt motiverat att tala om en 
flyktinginvasion. Det handlar knappast om en flodvåg utan snarare om en liten rännil. 

Detta kapitel fokuserar på de folkgrupper som på ett eller annat sätt är fel och utlän-
ningarna hör definitivt till den kategorin. Det som gör flyktingarna till ett systemfel är det 
faktum att problemet skapas av ett system, den tyska staten och dess politik. När flyktingarna 
väl invandrat till ett annat land, blir man rädd för att de på något sätt påverkar värdlandets 
system, samhälle och statsapparat. För att lösa problemet räcker det inte att söka ändra de 
enskilda flyktingarnas eller utlänningarnas beteende. Individernas personliga egenskaper kan 
förvisso ha en viss betydelse – vissa andra är nämligen mer assimilerbara än vissa andra andra 
– men problemlösningen ligger ändå inte på ett individuellt plan. Även de som aktivt hjälper 
flyktingarna frågar efter systemlösningar. De önskar att staten eller staterna skulle göra något. 
Utlänningarna och flyktingarna uppfattas dessutom rent allmänt mer som ett hop, en skara 
eller en massa än som individer, och därför kan beskrivningarna få mer stereotypa drag. 

När staten försöker skilja agnarna från vetet, går skiljelinjerna på flera olika nivåer. Det 
första motsatsparet består av utlänningarna och medborgarna. Den egna befolkningens 
välfärd och livsvillkor ställs mot de utländska individernas överlevnad. Det är förvisso synd 
om dem som måste fly från sina hemländer men de borde inte komma hit. Samtidigt som man 
fördömer förföljelserna, föreslår man åtgärder som avser att begränsa invandringen. Det finns 
dock röster som hävdar att flyktinghjälp är en fosterländsk gärning. Det andra motsatsparet 
utgörs följaktligen av flyktingkommittéerna och statsmakten. Man kan närma sig invandrin-
gen och flyktingfrågan från två olika perspektiv. Det ena synsättet utgår från statens intressen 
och förlitar sig på medborgarnas lojalitet mot och identifikation med staten. Det andra utgår 
från pastoratet och det som anses vara ett moraliskt korrekt sätt att agera. Enligt detta tanke-
sätt borde den gode herdens ansvarskänsla sträcka sig över den traditionella politiska makten 
och såväl staten som dess befolkning borde vara beredda att ta emot nödställda utlänningar. 

När pastoratet, den gode herdens makt, endast täcker den moderna statens territorium 
uppstår en latent konflikt. När en annan, konkurrerande stat väljer att systematiskt förfölja 
sina egna medborgare, vems ansvar är det att hjälpa de nödställda? Eller finns det överhuvud-
taget en plikt att ens vilja göra det? Som textexemplen visade, hänvisade t ex ärkebiskopen 
Eide till kristna värderingar och mänskliga värden och vädjade till människors samveten och 
barmhärtighet. Denna typ av pastoral omsorg sträcker sig över riksgränserna men om staten är 
vår herde god, är dess uppgift enbart att garantera den egna flockens överlevnad. Vissa flyktin-
gorganisationer vill emellertid utvidga statens ansvarsområden och få den att engagera sig för 
flyktinghjälpen. Statsförnuftet ger dock inga entydiga lösningar till detta dilemma. Den kri-
tiska punkten är hur man uppfattar utlänningarna, om de kan bli flockmedlemmar eller inte. 
Det vill säga om de betraktas som en potentiell tillgång som kan stärka och förbättra statens 
resurser, eller som en börda som kan försvaga staten och äventyra flockens framtid. 
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Här väljer staten att främst betrakta utlänningarna som en börda. Det finns dock vissa 
undantag. Det tredje motsatsparet är de önskvärda och de icke-önskvärda utlänningarna. Man 
antyder också att de ”mindre önskvärda elementen” ljuger och försöker ta sig hit med vilka 
medel som helst. Det fjärde motsatsparet består av de organisationer som vill hjälpa flyk-
tingarna och de organisationer som är oroade över den ökade invandringens negativa kon-
sekvenser. De sistnämnda representerar såväl arbetstagare som arbetsgivare. De oroar sig över 
en möjlig ökad konkurrens på arbetsmarknaden och i företagslivet. 

De figurativa handlingar som hittas i texterna beskriver främst vad utlänningarna inte bör 
göra och hurdana de inte bör vara. De bör vara hårt arbetande, hederliga, lojala, se ut och bete 
sig som svenskarna och låta sig assimileras. De figurativa handlingarna visar också hur svens-
karna uppfattar sig själva. Det handlar inte om hurdana svenskarna verkligen är utan hurdana 
de borde vara. De önskvärda egenskaperna och beteendemönstren fungerar som måttstock 
och visar vad som är normalt eller onormalt, acceptabelt eller oacceptabelt.

3 Grejhojtare och skojare  
– de som borde höra till flocken 

Detta avsnitt handlar om de kringstrykande folken, nämligen om tattare och zigenare. Huvud-
punkten ligger dock hos tattare men jag har inte velat utesluta zigenarna helt eftersom man 
under trettiotalet inte gjorde någon skarp skillnad mellan dessa folkslag. Analysen börjar med 
mer allmänna diskussioner om tattarnas ursprung och livsstil. Därefter presenteras exempel på 
de sätt som dessa grupper anses störa ordningen och slutligen hur man söker lösa problemet.

I det gamla bondesamhället levde tattarna inte i marginalen utan utanför samhället. Enligt 
Svensson fanns det ett socialt utrymme dit disciplineringen och normeringen inte nådde. Det 
var omöjligt att registrera och kontrollera tattaren. Eftersom tattarna inte var bosatta deltog de 
inte i det sociala livet i byarna, men de levde sannolikt bättre än många bönder eller tjänstehjon. 
Samtidigt skedde det en stereotypisering av tattarna som en ”nation” och de framställdes som 
otäcka och farliga Andra. Under �800-talet började man diskutera hur tattarna skulle kunna 
återbördas till samhället med hjälp av fostran och samhällsvård. Tattarna blev mer bofasta 
– även om de fortfarande reste mycket och flyttade ofta – vilket gjorde poliskontrollen lättare 
att utföra.193 Folket i byn kände igen sina tattare och vågade lämna dem till rättsskipning. 

De svenska tattarna räknades för första gången på �9�0-talet och i mitten av �9�0-talet bör-
jade man kräva mer systematisk tillsyn över gruppen. För att kunna göra det behövdes ett centralt 
register över samtliga tattare i landet. Det dök upp även andra aktörer, som exempelvis allmän-
heten, journalister, författare och vetenskapsmän, som började intressera sig för dem. Mellan 
åren �9�� och �9�5 verkar antalet ”zigenare, tattare och de med sistnämnda jämställda ”öka från 
�575 personer till 7��8 personer. Ökningen tycks emellertid mest bero på myndigheternas sätt att 
kategorisera alltfler människor som tattare.194 Nu såg man tattare som en landsplåga. 

Många historiker och forskare hänvisar till pressens skriverier om tattarna men i mitt tid-
ningsmaterial råkar det finnas mycket få texter om tattare. I den mån man överhuvudtaget skriv-
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er om dem, skriver man om tattare som super, stjäl eller slåss. Tattare borde därför egentligen 
behandlas i samband med brottsnyheterna. Det finns emellertid inga följetonger och notiserna 
innehåller endast knapphändiga beskrivningar av händelsen och aktörerna. Därför har jag bläd-
drat genom de månader som inte ingick i den kvantitativa studien och letat efter artiklar där 
man mer ingående beskriver tattare som folkslag. Två långa artiklar, som relativt väl illustrerar 
hur tattarna uppfattades av gemene man, har hittats. Dessa texter passar också väl ihop med de 
brottsnyheter som rör sig om tattare. Artiklarna beskriver nämligen de kulturella drag som anses 
vara utmärkande just för tattare. Och dessa drag hör ihop med deras oacceptabla livsstil. Som 
den kvantitativa kartläggningen visade, spelar tattarna allt som oftast rollen av en niding. 

Båda artiklarna är från DN:s söndagsbilagor, den ena har publicerats i februari �9�5 och 
den andra i december �9�5. Rubriken i den första texten är ”Tattarromantiken är död”. Texten 
är skriven av Per Nilsson-Tannér. På vänsterkrysset finns en stor illustration som framställer 
en mörkhårig kvinna med mörka ögon och stora öronhängen. Precis bakom henne skymtar en 
mörkhårig man med slokhatt och yvig, svart mustasch. Längst ner till höger finns en annan 
illustration, en mörkhårig man klädd i en överdådig kostym, plommonstop och fickur med 
guldkedja. Fingrarna är täckta med ringar och bakom honom står en lyxbil. Det finns en tex-
truta högst upp till höger och texten upprepar brödtextens budskap:

”Det lönar sig inte längre att byta hästar spralliga av arsenik och ungdomligt nyfi-
lade tänder. – ’grejhojtaren’ åker Ford �9�5 och ’tavringen’ uppträder i plommonstop och 
randiga benkläder.”195

Enligt Svenska Akademiens ordbok är ordet ”tavring”  ett slangord som kommer från 
romani och betyder skojare,  resande, tattare eller en person av ovisst ursprung. Hazell nämner 
även beteckningarna dinglare, knävling, rommano, nattman och fant. Enligt honom har ordet 
”skojare” inget att göra med att skoja, skämta eller lura någon. Ordet kommer istället från 
östfrisiskans och holländskans schooien som betyder att vandra omkring eller att tigga.196

Textens egentliga händelseförlopp är ganska enkelt att rekonstruera. Författaren inleder 
sin historia med att berätta hur han träffar en gammal bekant, tattaren Lilla Elias, som kört 
sin Ford �5 av vägen och nu sitter i diket. Författaren kör förbi, stannar för att hjälpa och kän-
ner igen mannen. Denna incident får författaren att minnas sin barndom och de tattarföljen 
som en gång i tiden besökte hembyn. Han berättar att en gammal änka brukade upplåta sitt 
hem åt de mer skötsamma tattarna och att de bråkigare följena stannade hos en lusfattig 
bonde. Tattarna som bodde hos änkan satte alltid upp en förtennarverkstad och upplagsrum 
för trådarbeten, lerkärl och hoptiggd mat. På gårdsplanen såldes hästar. Tiderna ändrades 
dock och det dök upp ”halvtattare” vilket ledde till bråk och slagsmål. Slutligen sammankal-
lades byallmogen och man fick inte längre inhysa tattarna i byn. Författaren hade varit med i 
detta möte och skrivit en notis om det i en tidning. Notisens titel var ”Tattarplågan på lands-
bygden”. Som resultat av mötet försvann tattarna och med dem försvann även romantiken. 
Sedan följer en lång beskrivning av författarens och Lilla Elias första möte och vad som hände 
när ett tattarfölje kom till byn. Författaren hänvisar även till vetenskaplig forskning om tattare, 
spekulerar om deras ursprung och beundrar deras anpassningsförmåga. Texten avslutas med 
en påminnelse om Lille Elias och hans fina kläder.
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Den andra textens rubrik är ”Tattarplågan kostar �0 miljoner om året” och texten är under-
tecknad av signaturen Cervus. Både Birgitta Svensson och Christian Catomeris lyfter fram 
speciellt denna artikel i sina böcker. Det är fullt förståeligt eftersom den innehåller i koncen-
trerad form de viktigaste elementen som i gemene mans sinne hörde ihop med tattare. Precis 
mitt på sidan finns det en stor illustration som framställer en svarthårig man som kör en stor, 
svart lyxbil. Det finns också en ljus, vilt galopperande häst med vagn. På vagnen står en ljus-
hårig man som håller tömmarna och har en piska i den andra handen. En faktaruta finns till 
höger om bilden och där får man läsa att

”Det finns �.�00 tattare, zigenare och ’med dem likställda’ i landet, rapportera 
landsfiskalerna. – Lyxbil och päls, men man, hustru och �� barn i rum och kök. – Spå-
domsaffärerna börja gå dåligt.”197

Siffrorna och påståendet om lyxbilar, päls och elva barn upprepas i brödtexten, precis som 
rubrikens påstående om att tattarna kostar minst tio miljoner om året. Denna sifferexercis har 
vissa likheter med användningen av siffrorna i samband med flyktingfrågan. Drygt tvåtusen 
flyktingar blev helt plötsligt en invasion, precis som drygt tvåtusen tattare anses vara en lands-
plåga. Är det inte märkligt hur lite folk det behövs för att få ett helt samhälle ur kängorna? 
När det gäller tattare kan man kanske redan börja tala om en moralpanik, låt vara att man inte 
skriver särskilt mycket om dem just under denna period. 

Om den första artikeln tydligt bygger på en författares egna barndomsminnen, ger denna 
text ett intryck av att bygga på fakta. Det går dock inte att avgöra var de flesta uppgifterna kom-
mer ifrån. De källor som nämns är professor Kinberg från Långholmens sinnessjukhus och några 
ej-namngivna landsfiskaler. Textens egentliga händelseförlopp är en aning svår att rekonstruera 
eftersom författaren främst bara ger exempel på tattarnas nidingsdåd och dåliga inflytande. I 
mitten av texten lyfter författaren plötsligt fram Gustav Vasa och hans bekymmer med tattarna 
och går därefter över till nutiden igen och fortsätter sin redogörelse om tattarnas syndaregister.

Zigenare är om möjligt ännu osynligare i texterna. De zigenska aktörerna är ytterst få 
och de få texter som finns handlar i stort sett bara om zigenare som bråkar med varandra. 
Zigenarna lyfts dock fram när man skriver om tattarnas livsstil och förmodade ursprung. 
Därutöver finns det en nyhet som rör sig om zigenarnas skolgång. Eftersom skolgång och 
språk är ämnen som gärna tas upp när man skriver om minoriteterna, har denna korta nyhet 
tagits med i analysen. Det kan också vara intressant att jämföra texten med nyheterna om 
samernas skolproblem. Eftersom båda folkslagen uppfattas som nomader, borde det dyka upp 
likartade problemdefinitioner. Nomadbarnen borde väl ha lika svårt att gå i skolan oavsett 
vilken etnicitet de råkar höra till.

Nyheten om zigenarbarnen finns i StT och SvD och texten är nästan identisk i båda 
tidningarna. Texterna är korta och finns inne i tidningen. Rubriken i StT är ”Svenska lärare 
för zigenarbarn – Kollektiva zigenarbarnhem anses olämpliga” och i SvD ”Zigenarbarn tyna 
bort om de fastlåsas – ’Vi älska våra barn och vilja ej leva skilda från dem’”. Det egentliga hän-
delseförloppet är svårt att rekonstruera eftersom det finns för många felande länkar. Det pågår 
uppenbarligen någon form av kontrovers kring zigenarbarnens skolgång, men man får inte 
veta vad som är skälet till det. Det framgår inte i texten att Johan Dimitri Taikon tagit initiativ 
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och rest frågan om zigenarbarnens skolgång. Texten säger bara att kollektiva zigenarbarnhem 
är olämpliga, att föräldrarna älskar sina barn och vill inte skiljas från dem och att de önskar 
att barnen ska ha svenska lärare. Det framgår däremot inte hur man hittills ordnat barnens 
skolgång eller om eventuella ändringar är på gång. 

”Dem man kallar tatarer” – fråga om ursprung
Tattarnas ursprung har länge varit föremål för diskussioner. Tattarna har under vissa perioder 
betraktats som zigenaravkomlingar. Denna förklaringsmodell har dock mött hård kritik. Det 
är exempelvis oklart vad som är bandet mellan tattare och finska zigenare. Många zigenare 
menar att de finska romerna inte alls är några romer. En del svenska tattarfamiljer har dess-
utom upptäckt släktskapsband med finska zigenare. Enligt en annan förklarningsmodell anses 
tattarna härstamma från vanliga svenska bönder som utövade vissa föraktade yrken och arbe-
tade exempelvis som bödlar, hästflåare eller valackare.198 Det råder således ingen enighet om 
tattarnas ursprung utan det finns såväl socioekonomiska som etniska förklaringsmodeller. 

Grupper som identifierats som zigenare är kända i Sverige sedan �500-talet och tattare kan 
spåras åtminstone ända fram till ��00-talet. De zigenare, som fanns i Sverige före �9��, var 
huvudsakligen ättlingar till rumänska zigenare. Enligt Arnstberg sträckte sig den sista tiden 
för de svenska zigenarnas produktiva nomadisering från sekelskiftet till slutet av �9�0-talet. 
Under den här tiden var de flesta zigenare självförsörjande. Nomadiseringen fortsatte fram 
till mitten av �950-talet, men möjligheterna att försörja sig blev allt sämre. Zigenarna blev så 
småningom successivt bosatta och gick samma sorts öde till mötes som tattarna. De hade i 
början stått utanför samhället men blev sedan insorterade bland annat löst folk som fanns län-
gst ner i samhällshierarkin.199 Det var dock ordet tattare som främst kom att beteckna personer 
som av majoriteten uppfattades som asociala. 

Oavsett vilka teorier om tattarnas ursprung som anses vara korrekta, finns det ingen tvekan om 
att tattarna i det folkliga medvetandet hörde samman med zigenarna. Båda folken kom resande 
och hade liknande livsstil. Det fanns dessutom zigenarinslag i tattarnas språk, vilket mycket väl kan 
ha berott på båda gruppernas låga sociala status och inte på något gemensamt ursprung. Tattarnas 
förmodade släktskap med zigenarna har emellertid en viss betydelse för hur gruppen uppfattades. 
Signaturen Cervus förklarar skillnaden mellan zigenare och tattare på följande sätt:

”Ja, vi känna igen både zigenare och deras jargong, men många av oss ha kanske 
aldrig närmare tänkt på varifrån dessa zigenare kommit. Det har faktiskt hänt att man 
förväxlat zigenare med spanjorer och italienare, och signaturen har personligen träffat 
en ungerska, som under ett besök i Stockholm med all makt i världen måste värja sig 
mot misstanken att vara släkt med zigenare. I själva verket äro zigenare ett folkslag från 
Panjab och Radjputana i Främre Indien, som redan år 900 begav sig ut på vandring 
och nu finns representerat inte bara i Europas alla länder utan även i Amerika, Aus-
tralien, Afrika och Asien, ja, till och med i Sibirien. Efter att ha genomvandrat Persien 
och Armenien, nådde detta folk så småningom Europa och år �5�� kommo de första 
zigenarna till Sverige, varom Olaus Petri i ’ En swensk krönika’ berättar att det ’ kom en 
part av det folket, som fara omkring ifrån det ena landet till det andra, dem man kallar 
Tatare, hit till landet och till Stockholm’.”200
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Signaturen hänvisar här till Olaus Petris tankebok som ofta lyfts fram när man talar om 
tattare och deras ursprung.201 Här hittar man det första motsatsparet. Det finns en motsättning 
mellan zigenare och andra mörka etniciteter som inte vill ha något med zigenarna att göra. 
Stycket innehåller en outtalad uppfattning om hierarki mellan olika etniciteter. De ljushåriga 
nordeuropéerna är högst upp i denna hierarki, därefter kommer de mörkhåriga européerna och 
allra sist zigenarna. Svenskarna verkar dessutom ha svårt att skilja mellan de olika mörkhåriga 
folken, vilket upprör den nämnda ungerska damen. Det andra motsatsparet består förstås av 
zigenare och landets egna invånare. Zigenarna må bo i Sverige men de är ändå främlingar. De 
kommer från fjärran länder, ser annorlunda ut och beter sig på ett avvikande sätt.

Signaturen går därefter över till att berätta hur det var under Gustav Vasas tid och hur 
kungen sökte bli av med dessa ”tatarer”. Det påpekas dock att dessa ”tatarer” i själva verket var 
zigenare, medan tattare numera betecknar

”en blandras mellan zigenare och landets egna invånare. Trots att det bland zige-
narna alltid betraktats som ett svårt brott att gifta sig utom den egna rasen, ett brott 
som förr till och med straffades med döden, inträffade redan tidigt fall av rasblandning 
– säkerligen inte alltid under så romantiska förhållanden som i ’Singoalla’.”202

Under trettiotalet var det som sagt vanligt att betrakta tattare som zigenaravkomlingar och 
blandras. Nilsson-Tannér, den andra skribenten, påpekar dock att ”nittio procent av (hans) barn-
doms tattare var rödhåriga och i allmänhet inga skönheter”. Han lägger till att tattarna ”i så fall 
måste tillhöra en sidogren som genom alltför intim samvaro med andra raser blivit tämligen 
utblandad”.203 Påståendet är villkorat vilket visar tecken på en viss osäkerhet. Men i slutet av sin 
text återvänder Nilsson-Tannér till sina funderingar om rasblandningen och dess konsekvenser:

”Äro tattarna, som folk vill påstå, en frukt av samvaron mellan vit man och mörk-
hyad zigenarskönhet – då måste man likväl erkänna att resultatet icke blivit precis till 
fördel för vit man! Om det nu är den vite mannens natur eller den mörka kvinnans 
som går igen i alla de uppträden, slagsmål och fanterier som tattarna göra sig skyldiga 
till – hur som hälst: det är ett ärtligt karaktärsdrag. Tattaren har i likhet med sebran 
vissa ränder som aldrig gå ur. Även om han uppträder i Ford �5, randiga benkläder och 
plommonstop - - -.”204

Påståendet om det förmodade släktskapet är återigen villkorat och uttrycker en viss osäker-
het. Men om det nu finns ett sådant blodsband mellan tattarna och zigenarna, har detta band 
uppstått genom samvaron av en vit man och en mörkhyad kvinna, inte tvärtom. Det finns en 
koppling mellan personens hudfärg och föreställda mentala egenskaper. Och denna koppling 
bygger på nyckelorden mörk (svart) och vit. Eftersom den mörka hårfärgen och den mörka 
huden symboliserar själens mörker, måste den mörkhyade kvinnan vara mer lättfotad än den 
vita. Eftersom mannens sexualitet tros vara starkare än kvinnans, måste det vara den vite man-
nen – inte den vita kvinnan – som ägnar sig åt förbjuden kärlek. Eftersom kontrollen av kvin-
nans kropp och sexualitet är viktig för den sociala ordningen och moralen, är samvaron mellan 
en vit kvinna och en mörkhyad man helt otänkbart. Som det föregående stycket visade, kunde 
ett förhållande mellan en zigenare och en svensk vara rentav olagligt och straffbart.



���

Man kan hitta tecken på ytterligare en hierarki. De renrasiga anses uppenbarligen vara av bät-
tre kvalité än blandrasen. De har ju blivit utblandade och de utblandade anses vara svagare. Dessa 
texter är ytterligare exempel på hur moralen är inbyggd i vårt sätt att klassificera människor och 
hur medierna ger uttryck åt den allmänna moralen. Texterna innehåller flera markörer för sym-
bolisk svarthet, exempelvis hänvisningen till det oregerliga beteendet och benägenheten att gå till 
överdrift. Jag skulle vilja påstå att tattarna representerar en vit underklass. Den vita underklassen 
betraktas som rasförrädare eftersom den inte vill lägga livet rätta utan väljer att gå i överdrifter 
och förpesta offentligheten med sin dåliga smak. Tattarna klär sig överdådigt, slåss och sysslar 
med ”fanterier” vilket är tecken på ostyrigt leverne, bristande självkontroll och obefintlig själv-
disciplin. Man kan tala om en stereotyp bild som bygger på vissa lätt igenkännbara och fixerade 
kännetecken. En tattare är en tattare även om man steker honom i smör. Tattarens ränder kan 
inte tvättas bort. Men om tattarna nu per definition är fel, kan de någonsin göra något rätt?

Tattarplåga eller tattarromantik? – problemdefinitioner
Rent allmänt kan man säga att inställningen mot både tattare och zigenare ofta var ambivalent. 
Folket var både fientligt inställd och beundrande. Den rörliga livsstilen uppfattades troligtvis 
från början som en provokation och de resande gruppernas stundom uppvisade ointresse för 
religionen kunde ge upphov till fantasier om magi och trollkonster. Zigenarna anklagades ofta 
för tjuveri, bettleri och trolldom. Man trodde att de resande kunde släppa loss onda krafter 
om de inte fick härbärge eller mat. De kringstrykande folken gav emellertid även upphov till 
erotiska fantasier. Tivolin, musikkapellet till lördagsdanserna och marknadernas spågummor 
livade upp det annars ganska händelselösa och torftiga livet. Båda grupperna gjorde såväl 
ekonomiska som psykologiska vinster på att luras under sitt kringfarande men enligt Arnst-
berg övergick zigenarna sällan till ren kriminalitet. De ville inte gärna ha myndigheterna efter 
sig.205 Tattarna var dock fler och ansågs därför besvärligare än zigenarna.

Nilsson-Tannér beskriver sin barndom och den förgångna tattarromantiken:
”Men lita på att den (tattarromantiken) fanns en gång! Jag kan ännu när jag vill 

känna den där sällsamma tattarlukten. Det var visserligen bara en blandning av dålig 
tobak, ladugårdslukt och stall, men också en doft från den hemlighetsfulla världen, från 
Asien, från pustan, från stäppen. Den var irriterande och lömsk, men den var samtidigt 
tjusig. Och jag minns hur jag avundades de med mig jämnåriga tattarpojkarna den där 
lukten av naturfolk och ”fant”. Och det där språket, det där litet skorrande och läspande 
romanispråket, som ibland slog en till mötes från bygatan och gårdstunet, som rann 
som en sjungande fors genom dörren från stallkammaren, där tattarflickorna satt. 

Jag hade också en del verkligt goda vänner bland tattarna. Lilla Elias var en av dem. 
Jag beundrade honom hejdlöst för hans långa byxas och slidknivens skull. Slidan av 
gammalt läder dinglade på byxbaken i en svartsliten livrem, knivspetsen stack fram 
genom den sönderskurna slidan. Just denna detalj var det ståtligaste av allt. En kniv-
slida som varit med om mycket.”206

Författaren talar om kniven på flera ställen i texten. Kniven kan anses här vara ett myt-
iskt tecken som obönhörligt hör ihop med äkta tattarskhet. Kniven och knivslidan står 
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för det förbjudna och det hemlighetsfulla. I brottsnyheterna skrivs det gärna om tattare i 
knivslagsmål. När det gäller tattarnas lukt, har jag lite svårt att förstå varför den skulle vara 
annorlunda. Om man bor på landet är det väl inte så sällsynt att folk luktar billig tobak, 
ladugård och stall? Tattarnas lukt upplevs antagligen som sällsam för att den associeras till 
andra avvikande tattarska kännetecken. 

Detta textavsnitt visar tydliga tecken på exotisering. Enligt Hazell kallas tattarspråket för 
svensk rommani och det har vissa likheter med zigenarnas romanés207. Tattarnas avvikande 
livsstil och språk, en sorts ”svart svenska” ger upphov till fantasier om främmande, spännande 
och exotiska platser. Författaren talar i samma andetag om tattare, Asien, pustan och stäppen. 
Det viktiga är inte var alla dessa platser finns på kartan. Huvudsaken är att de alla finns långt 
borta från Sverige. De råkar dessutom ligga öster om Sverige vilket är ett väderstreck som ofta 
associeras till det annorlunda, det underutvecklade och det exotiska. 

Kopplingen mellan hudfärgen och karaktären kommer tydligt fram i nästa exempel. Sig-
naturen Cervus inleder sin artikel med en beskrivning av en man som sägs höra till en av de 
mest fruktade tattarsläkterna, Lindgrenarna:

”I en lyxbil, strömlinjeformad, årets modell, en pälsklädd, mörkhyad man med 
blåsvart hår och en egendomligt tindrande glans i ögonen. Fingrarna, som gripa om 
ratten, äro nästan täckta av ringar med stora stenar, lika svarta som naglarnas sorg-
kanter. Nu håller bilen. Mannen knäpper upp de två första knapparna i pälsen, lättar 
på en vackert blå silkesscarf och tar fram en plånbok, bläddrar en stund i sedelfacket, 
där tiorna trängas med hundralappar… Några dagar senare sitter han för observation 
på Långsholmens sinnessjukhusavdelning, och professor Kinberg summerar ned sina 
iakttagelser: en imbecill, erotisk, explosiv, hård, amoralisk individ, svår alkoholmiss-
brukare, under rus en våldsam och grym person av hustruplågartyp, icke f. n. i behov 
av hospitalvård, skulle kunna interneras på alkoholistanstalt i ett eller två år. // numera 
hålla de sig med egen lyxbil, Buick och Dodge föredras – Ford åker ingen tattare med 
självaktning. Trots att den av professor Kinberg ’experimentellt fastställda intelligens-
åldern’ för den pälsklädde ej är fullt �� år, göra Lindgrenättlingarna lysande affärer. // 
Dagskassan uppgår i regel till 50 á 75 kronor pr man, och i ren behållning ha de aldrig 
mindre än �5 men ofta �5 kr. Det är minsann inte alltid så lätt att säga nej när en tattare 
vill göra affärer med en!”208

Här finns det en mörkhyad man, en dyr bil, extravaganta kläder, mycket pengar, skumma 
affärer, latent hotfullhet och för mycket ”bling bling”. Det är symtomatiskt att ta en manlig 
tattare som ett exempel, när man talar om tattare i allmänhet. Ordvalet och beskrivningen i 
denna text lyfter särskild fram alkoholismen men gör ingen stor sak av slidkniven. Signaturen 
hittar i stället andra sätt att lyfta fram tattarnas benägenhet till våld och alkoholmissbruk. 
Både kniven och flaskan kan därför sägas vara typiska kännetecken för tattarskhet. 

Textavsnittet visar återigen kopplingen mellan personens hudfärg och förmodade mentala 
egenskaper. Smutsen, naglarnas svarta sorgband, är också en viktig aspekt. Den bokstavliga 
svartheten som hör ihop med hudfärgen och smutsen, länkas sedan samman med karaktärs-
dragen. Det själsliga mörkret kännetecknas av en okontrollerad sexualitet och känsloliv, låg 



���

intelligens och vidlyftiga affärer, d v s tankar, känslor och handlingar bortom all ordning och 
redlighet. Även om man inte alltid uttryckligen hänvisar till rasen, kan man hitta spår av 
rastänkandet. Idén om ras fäster uppmärksamheten på vissa utvalda fysiska tecken som sedan 
påstås vara grunden till vissa mentala egenskaper. För att avvärja sig mot hotet från de obe-
medlade klasserna, ville rasbiologerna bland annat höja deras moral. 

Detta exempel visar också hur makten fungerar som ett produktivt nätverk. Ett motsatspar 
utgörs av tattarna och myndigheterna. Staten, den gode herden, har olika maktmedel som kan 
användas för att bota eller straffa enskilda individer. Detta skapar en maktrelation mellan dem 
som åtgärdar och dem som är föremål för åtgärderna. För att kunna vidta lämpliga åtgärder 
behövs undersökningar, utredningar och informationsutbyte mellan olika parter. Tattaren, prob-
lemet som måste åtgärdas, är emellertid ett subjekt och är sålunda inte helt maktlös. Birgitta 
Svensson har i sin avhandling visat hur tattarna spelat med rättvisan. Enligt Svensson lärde tat-
tarna normerna men internaliserade dem inte. De försökte göra motstånd mot statsmakten och 
dess normaliseringskrav genom att förlöjliga normerna och skratta åt dem, men svängrummet 
blev successivt allt mindre. Tattaren blev en hotfull och farlig individ som behövde fostras och 
disciplineras. Enligt Svensson blev sinnessjukhusen och de olika anstalterna ett medel i normali-
seringens konst.209 Dessa tendenser syns tydligt i tidningsmaterialet. Däremot är det svårt att 
urskilja tattarnas motståndsstrategier. De har sällan en egen röst i nyhetstexterna.

När det gäller tattare, kan även en till synes positiv beskrivning få en negativ klang. Nils-
son-Tannér har under en resa till Norge träffat en dotter till en tattarbekant och beskriver dot-
tern som så ”gudsnådelig” att ”hennes tattarapparition var fullständigt bortblåst”.210 Hennes 
skönhet kontrasteras sedan med den hästhandlande fadern och lerkruksförsäljande modern. 
Poängen är alltså inte att den unga flickan är söt och vacker utan att hon är så vacker att man 
knappt kan tro att hon är en tattare. Hon är undantaget som bekräftar regeln och regeln består 
av föräldrarnas konst i lurendrejerier. Fadern är en mästerlig ”grejhojtare” och proppar hästar-
na fulla av arsenik. Och modern utmärker sig med en synnerligen jämmerlig tiggarröst. 

Både tattare och zigenare kopplas ihop med spådomar, tiggeri, musik, hästhandlande 
och diverse andra skumma affärer och småbrott. T ex författaren Nilsson-Tannér gör en 
stor sak av Lille Elias dragspel. Signaturen Cervus låter en landsfiskal beskriva zigenarna 
på följande sätt:

”’De äro fegare och ge sig ej i delo med den övriga befolkningen utom då de se sig 
säkra och kunna klara sitt eget skinn. De äro i stället så mycket mera tjuvaktiga och 
akta ej rov att tillägna sig allt vad de behöva för sitt och sina hästars uppehälle utan 
ersättning.’ Genom åverkan, tjuvnad och tiggeri samt spådomar, bröllop m. m. vålla 
zigenare och tattare enligt landsfiskalen den övriga befolkningen en årlig förlust av 
minst �0 milj.kr.”211

Det påstådda presenteras som fakta och man gör ingen skillnad mellan tattare och zigena-
re. Istället ställs den övriga befolkningen mot zigenare och tattare. De förstnämnda framställs 
som offer, medan de resande folken enbart är nidingar och en belastning för samhället. Signa-
turen Cervus är mycket upprörd över sakernas tillstånd och frågar hur detta är möjligt:

”I ett land, så välordnat att det är lättare för en kamel att krypa genom ett nålsöga 



��7

än för en generaldirektör att få mer än �5 cl. på en restaurang, duger det naturligtvis inte 
att tusentals asociala individer dagligen sätta sig över lagar och förordningar, och i syn-
nerhet inte när dessa individer sakna all respekt för andras liv och egendom.”212

Det viktigaste motsatsparet består av ett välorganiserat, genomdisciplinerat Sverige och 
odisciplinerade, okontrollerade tattare. Att bestämma vad som är out of order är att bestämma 
vad som är rätt eller fel, gott eller ont, bra eller dåligt. Saker och ting förväntas också ske på 
ett visst bestämt sätt och när detta inte sker uppstår en känsla av oordning. När inte ens en så 
högt uppsatt person som en generaldirektör lyckas få mer sprit i sin drink, hur kan en hord 
lusfattiga tattare undvika lagens långa arm? I så fall är det inte bara tattarna som är out of order 
utan också samhället om det låter detta att ske.

Författaren Nilsson-Tannér har rent allmänt en något mer välvillig attityd mot tattarna 
än signaturen Cervus. Han säger bland annat att han läst mycket om tattarna och nämner 
speciellt en viss Mathiassen Skou, en äkta tattare eller en norsk ”fant”, som skrivit en bok om 
tattare. Enligt Nilsson-Tannér har Skou tillsammans med en norsk präst till och med grundat 
en skyddsförening till tattarna. Han berättar också att tattarna som besökte hans hemby, hade 
mycket gemensamt med de norska tattarna. Han beskriver också tattarnas hemliga signaler 
och hur tattarna alltid håller ihop.213 Tattarna ställs visserligen mot det övriga samhället och 
myndigheterna men deras sätt att hålla ihop betraktas denna gång som något positivt.

De asocialas förökning – om zigenar- och tattarbarnen
Det som skrämde myndigheterna och den övriga befolkningen var uppfattningen om den 
snabba ökningen av tattarfolket. Att ha många barn är inte skadligt i sig utan det farliga är att 
fel sorts människor förökar sig. Signaturen Cervus hänvisar till en norrländsk landsfiskal som 
påstår att en tattarfamilj hade 

”�� barn, av vilka nio äro i livet. Dessa nio minderåriga barn leva med sina föräldrar 
– alltså tillhopa �� personer – i en liten stuga som består av ett enda rum, ett kök. Vid ett 
besök hos dem i februari i år var det kallt och dragit och även i övrigt ohygieniskt i rum-
met. Man kunde inte gärna bjuda landsfiskalen att sitta, ty trots de många inneboende 
hade man endast en stol och den var så trasig att man måst binda ihop den med snören. 
// Om den nu pågående utvecklingen – den laglydiga befolkningens minskning och de 
asociala tattarnas förökning – får fortgå ostört, torde socknen så småningom bli endast 
ett mer eller mindre utnyttjat tillhåll för de sig allt mer förökande asociala tattarna.”214

Man ser befolkningsökningen som ett nollsummespel. När de onyttiga och defekta indi-
viderna förökar sig, hotar de utrota de nyttiga och skötsamma medlemmarna. På så sätt även-
tyrar man hela flockens överlevnad. Befolkningens kvalitet är således viktigare än dess kvantitet. 
Om man tänker på den sociala misär som exempelvis Lubbe Nordström beskriver i sin bok 
Lort- Sverige, torde tattarna inte vara de enda som levde i svår fattigdom. I tattarnas fall verkar 
man emellertid se lorten och misären som ett resultat av deras asociala leverne och inte som ett 
systemfel. Det ser ut som om man inte sökte lösa problemet genom att reformera samhället, 
exempelvis genom att introducera sociala reformer, utan sökte istället att reformera tattarna.
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Eftersom barnen representerar framtiden, vållade tattarbarnen mycket bekymmer. Signa-
turen Cervus beskriver tattarbarnen som

 ”i regel latare, olydigare och mera opålitliga samt därtill smutsiga och ovårdade. 
Man förstår lärarinnans och föräldrarnas oro när man dessutom får veta att de äldsta 
tattarbarnen i första klassen äro närmare �� år gamla i stället för sju som de andra 
barnen. Frånsett alla risker för dåligt inflytande har man redan sorgliga erfarenheter 
av att tattarbarnen verkar störande och hämmande på undervisningen. De äro emel-
lertid ingalunda obegåvade, snarare tvärtom, vilket tar sig uttryck i fördelaktiga byten 
av smörgåsar, slantar och småsaker med övriga kamrater. // De ’riktiga’ barnen dra sig 
nämligen instinktivt undan från tattarna. Däremot vållar tattarbarnens benägenhet för 
att skolka åtskilliga besvärligheter.”215

Man ställer tattarbarnen mot de ”riktiga” barnen. Ordvalet och användningen av citation-
stecken är symtomatiskt. Tattarbarnen är fel i många avseenden. De har fel ålder, de gör fel saker 
och även deras karaktär är fel. Det är underförstått att de ”riktiga” barnen är duktiga, lydiga, pålitli-
ga, rena och vårdade och att detta påstås vara deras riktiga natur. Det antyds att de ”riktiga” barnen 
lyder instinktivt och undviker därför de olydiga tattarbarnen. Även tattarbarnens intelligens pre-
senteras i negativt ljus. Deras intelligens framstår som en konst att lura och utnyttja andra. 

Det är dock inte så säkert att de ”riktiga” barnen alltid var så avigt inställda till tattarna. 
Cervus erkänner att ”vi som barn med både respekt och beundran ha beskådat det trasgranna, 
myllrande livet i ett zigenarläger, och som äldre ha vi haft svårt att undgå att bli spådda av alltför 
nitiska zigenerskor.” Barnens beundrande blickar är förstås bekymmersamma då tattarna och 
zigenarna kan ha dåligt inflytande på dem. Nilsson-Tannér erkänner däremot gladeligen att han 
som barn upplevt och trott på tattarromantiken. Trots sina ljusa och positiva minnen – han säger 
sig rentav ha haft ”strålande tur att få umgås med tattare” – väljer han ändå att tala om en tattar-
invasion i sin hemby. Ordvalet och betydelserelationerna visar således en viss ambivalens. 

I nästa kapitel kommer presentationen av nomadbarnens skolproblem att diskuteras mer 
ingående men då talar man endast om samer. Den samiska befolkningen är emellertid inte 
det enda folket som åtminstone delvis är nomadiserat. Det gäller även för zigenare och tat-
tare. De borde således ha likartade problem som samerna. Jag har dock hittat endast två texter 
som handlar om zigenarbarnens skolgång och inga alls om tattarbarnen. Det enda som sägs 
om dem är att de bara är till besvär men erbjuder inga lösningar till problemet. Nyheterna om 
zigenarbarnens skolgång säger följande:

”Övervakandet av zigenarbarnens skolgång bör anförtros åt en svensk lärare, till 
vilken zigenarna själva ha förtroende, framhåller ett stort antal zigenare i en skrivelse 
till skolöverstyrelsen. Kollektiva s.k. zigenarbarnhem anses synnerligen olämpliga. 

I skrivelsen erinras om att i Skandinavien vistas två skilda stammar zigenare, den 
ena härstammande från Österrike och Ungern samt den andra från Ryssland. Till den 
senare stammen hör Johan Dimitri Taikon, vilken först sökte att av myndigheterna bli 
förordnad som ett slags övervakare av zigenarbarnens undervisning. Han mötte emel-
lertid på motstånd härvidlag, icke minst från zigenarna själva, vilka icke anse honom 
lämplig till den befattningen. Nu har emellertid en annan zigenare av rysk härstam-
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ning, Kelderas Taikon, ansett sig lämplig som övervakare av zigenarnas skolbarn. 
– Vi anse emellertid, heter det vidare i skrivelsen, Kelderas lika olämplig som Johan 

Dimitri, ty båda sträva i själva verket blott efter möjligheter att skaffa sig ekonomiska 
förmåner genom att reda från det ena zigenarlägret till det andra och skrämma med 
att ha bemyndigande av svenska staten. Barnen böra som hittills få besöka skolan på 
den plats, där vi uppehålla oss. Vi älska nämligen våra barn och vilja icke i åratal vara 
skilda från dem.

Barnen själva skulle för övrigt icke kunna förlika sig med den föreslagna formen 
av skolundervisning. De äro sedan generationer födda till en zigenares nomadiserande 
liv. De skulle tyna bort och på alla sätt taga skada, om de i åratal fastlåstes på en plats. 
Det vore för dem liktydigt med fängelse att icke få följa sina föräldrar och fränder, när 
signal till flyttningen ges. Resultatet av på detta sätt anordnad undervisning skulle icke 
heller bli tillfredställande i samma utsträckning som om barnen samtidigt med under-
visningen finge behålla ett visst mått av den frihet som de äro vana vid.”216

Texten bygger på en skrivelse som lämnats till skolöverstyrelsen. Det innebär att zigenarna i 
detta fall även framträder som sakkunniga och får uttala sig. Det som är anmärkningsvärt är att 
skiljelinjerna även går genom den zigenska befolkningen. Det första motsatsparet utgörs av två 
olika zigenska stammar som verkar misstro och konkurrera med varandra. Det andra består av 
de nämnda zigenska eldsjälarna som anser sig representera zigenare och det zigenska folket som 
misstror eldsjälarna. Även myndigheterna motsätter sig zigenska övervakare, därav det tredje 
motsatsparet. Det förefaller som om myndigheterna inte trodde att zigenarna skulle vara kapabla 
att hantera en position som en övervakande myndighet. Det är också intressant att se att zigenar-
na själva identifierar sig som nomader, motsätter sig mot inackordering och förespråkar istället 
en sorts ”nomadskolor”. Den typen av skolgång anses spegla zigenarbarnens egentliga natur. 
Man kan här tala om en stereotyp bild av zigenare men det är en stereotyp som även omfamnas 
av zigenarna själva. Det framgår inte i texten hur man tänkt lösa problemet. Trots zigenarnas 
egna påtryckningar verkar man inte betrakta denna fråga som ett stort problem.

Hur söker man åtgärda problemen?
Hur vill man lösa problemet med tattarna? De utvalda texterna fokuserar mer på själva proble-
met än på eventuella lösningar. Signaturen Cervus erbjuder dock en följande lösning.

”Riksdagen har uttalat  en förhoppning att åtminstone tattarbarnen skola kunna 
uppfostras till ’ordentliga och arbetssanna medborgare’, och statens inspektör för fat-
tigvård och barnavård, kanslirådet von Koch har till socialministern framlagt ett förslag 
om att äntligen gå till botten med tattarproblemet. Redan nu ha visserligen statsmak-
terna, åtminstone teoretiskt, stora möjligheter att med stöd av diverse lagbestämmelser 
ingripa mot tattarnas levnadssätt men – och det är här skon klämmer – dessa möjlighe-
ter äro ytterst svåra att tillämpa i praktiken. Därför skall man nu först – sakta och för-
siktigt, som det höves i ett upplyst kultursamhälle – utreda de åtgärder ’som böra vidtas 
för att få effektivare kontroll, att gällande lagar och författningar i samma utsträckning 
tillämpas å tattare som å andra medborgare”.217
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Lösningen ligger mer på individnivå. Det är tattarna och inte systemet som bör ändra sig. 
Systemets, statens och de olika myndigheternas, uppgift är dock att fostra, tukta och disciplinera 
tattarna. Och man bör börja med deras barn. Skolans uppgift är följaktligen inte bara att förmedla 
kunskaper utan också att lära ut önskvärda värderingar. Barnen ska uppfostras till ”ordentliga och 
arbetssanna medborgare”. Det gäller att få individerna att självmant disciplinera sig själva och 
göra goda gärningar för sitt samhälle. Samtidigt normaliseras individen allt mer i förhållande till 
vetenskaplig kunskap. Polisväsendet (i foucauldiansk mening) är mycket viktigt när man talar 
om tattare. Varje person är ett föremål för förvaltningsåtgärder och direkt sammankopplad med 
styrningen av staten. Det finns inte längre någon plats utanför samhället. Statens långa arm når 
ut även till marginalerna. Vi har att göra med en styrningsteknologi som är en sammanslagning 
av det pastorala och det polisiära. Den både vårdar och straffar.

Spår av denna utveckling kan hittas i de presenterade artiklarna. Nilsson-Tannér t ex är 
ledsen över att tattarromantiken har försvunnit och undrar vart tattarna tagit vägen:

” Många ha ’koloniserats’ och blivit bofasta och få understöd av stat och kommun 
eller försörja sig med någorlunda regelbundet och hederligt arbete.  En och annan fort-
sätter att sälja och byta hästar, utmånglar lergods och zinkarbeten, medan en och annan 
’tavring’ i likhet med Lilla Elias bytt ut hästkraken mot en gammal bil och kuskar land 
och rike omkring i och för bilaffärer.”218

Han berättar också att de svenska myndigheterna vill skicka experter till Norge för att stu-
dera hur norrmännen söker lösa problemet. Det berättas att den norska staten börjat bosätta 
tattare på mindre jordbrukskolonier och omhänderta deras barn. Jordbrukskolonierna kan 
betraktas som ett exempel på biopolitiska interventioner som görs för att förbättra livsvillkoren. 
Det finns dock ett disciplinerande element inbyggt i åtgärden. Tattarna förväntas bli bofasta 
och inordna sig i samhället, en process som anses ha både negativa positiva konsekvenser. För-
fattaren använder uttryck som ”regelbundet” och ”hederligt” arbete men nämner även behov 
av understöd. Signaturen Cervus är på samma spår och berättar följande:

”Det är intressant att se hur en del av de gamla beryktade tattarsläkterna på sina 
håll verkligen lyckats inordna sig som laglydiga medborgare i samhället. Många av 
dem äro nu fastighetsägare och man återfinner tattare som fabriksarbetare, slakteri-
arbetare, stamanställda, hembiträden, arbeterskor i skofabriker o. s. v. En tattarätt-
ling är fast anställd som handelsresande och tituleras grosshandlare, en annan har 
vunnit anställning som polisman och till och med avancerat till överkonstapel. Det 
är tydligt att man får lov att göra skillnad på tattare och tattare. // Åtskilliga kvin-
nor av tattarsläkt ha ingått i äktenskap med män av ortsbefolkningen, och tattarna 
återfinnas inom de flesta vanliga yrken, även om många ännu gärna hålla på med sina 
tidigare omtyckta sysselsättningar, såsom förtenning, försäljning av bleckkärl, lump- 
och skrothandel, hästhandel o. s. v. bettleri och spådomsverksamhet synes vara ett 
övervunnet stadium.”219

Här görs det en åtskillnad mellan tattare och tattare, d v s mellan dem som assimilerats och 
dem som inte gjort det. Ett sätt att förminska tattarskhetens negativa effekter är att få dem att 
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gifta sig med ortsbefolkningen. Det intressanta är att man återigen lyfter fram ett äktenskap 
mellan tattarflickor och svenska män. De svenska flickorna förväntas uppenbarligen inte att 
gifta sig med tattare. ”Tattarplågans” lösning är att få tattarna att bli bofasta, skaffa heder-
liga arbeten och ”komma in i samhället” som man säger idag. Till skillnad från flyktingarna 
och utlänningarna, borde tattarna faktiskt höra till flocken. De är medborgare i statsrättslig 
mening men uppfattas ändå inte som ”riktiga” svenskar. Tattarnas livsstil, som de söker bevara, 
passar illa till den moderna staten. Eftersom de utgör en lättidentifierbar grupp, är de lätta 
att använda som dåliga exempel. De figurativa handlingarna visar således hur en laglydig och 
ordentlig medborgare bör vara och bete sig. 

Enligt Svensson minskade moderniteten och det disciplinära systemet frihetens sociala 
utrymme. Tattarna tvingades att forma sin identitet i förhållandet till fängelser och andra 
institutioner men de lyckades ändå bevara sitt sociala nätverk och sin specifika kultur. De 
försökte bevara sitt sätt att leva genom att anpassa sin informella ekonomi till samhällseko-
nomiska förändringar. De blev dock ett redskap i disciplineringens tjänst.220 De användes 
som exempel för att tydliggöra statens avsikter, vilket betydde att de på sitt sätt aktivt deltog i 
samhällets kulturella och sociala konstruktion. Trettio- och fyrtiotalens tattarproblem var ett 
rasbiologiskt problem som hörde ihop med dåtidens diskussioner om lösdriveri.

Staten visar den rätta stig – narrativen och samtalet om tattare
Man måste först säga något om texternas narrativ. Subjektet i texten signerad av Cervus är 
nog myndigheterna. Hela texten handlar visserligen om tattare men det viktigaste är ändå 
myndigheternas kamp mot dem. Deras projekt eller önskan är att reformera och få ordning 
på tattarna. Avsändaren är i så fall myndigheterna och mottagaren är tattarna. Subjektets 
motståndare är förstås tattarna som inte vill bli reformerade. Medhjälparna utgörs av det icke-
tattarska svenska folket som vänder sig till myndigheterna för att få bukt med tattarna. Skri-
benten i detta fall identifierar sig tydligt med myndigheterna. 

När det däremot gäller texten skriven av Nilsson-Tannér, är det lite svårare att hitta ett 
tydligt subjekt. Texten är till en stor del skriven i jag-form och stora delar av berättelsen byg-
ger på författarens egna erfarenheter och minnen. Trots detta framträder han mer som en 
betraktare och berättare än som historiens subjekt. Även om författaren identifierar sig mer 
med myndigheterna och den övriga befolkningen än med tattare, tar myndigheterna inte lika 
stor plats som i den andra artikeln. Här är det Lilla Elias och en rad andra tattare som står i 
textens fokus. Men vad skulle vara tattarnas projekt? Att bevara sin livsstil och inte låta sig 
underordnas? Att få fortsätta att fila hästtänder och luras? Avsändaren och mottagaren skulle 
i så fall vara tattarna själva, medan motståndarna utgörs av myndigheterna och den övriga 
befolkningen som sätter käppar i hjulet. 

Det som är så intressant med dessa två texter är att de båda visar en stereotyp bild av tat-
tare. Detta trots att den ena texten bygger på författarens egna erfarenheter. Att ha tattarska 
vänner och bekanta verkar inte nämnvärt påverka synen på tattare. Nilsson-Tannér säger flera 
till synes positiva saker, han är till och med strålande glad för att ha haft tattarska vänner, men 
saken blir inte så värst mycket bättre av det. Texten visar mängder av ambivalenta känslor som 
pendlar mellan beundran och förakt. Det verkar som om hans mer positiva, personliga barn-
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domsminnen blandas med en vuxen människas mer distanserade syn som tar hänsyn till den 
allmänna opinionen och försöker förhålla sig till den. 

Det skrivs som sagt mycket litet om tattare. De har nyhetsvärde endast om de kan målas 
som samhällets fiender och användas som dåliga exempel. De tattare som inte bryter mot 
lagen eller på andra sätt ställer till problem har inget nyhetsvärde. Man rapporterar inte om 
sådant som inte är out of order. Texterna innehåller mängder av figurativa handlingar som 
främst uttrycks som negationer. De säger vad man inte får göra, hur man inte får bete sig och 
hurdan man inte får vara. Man får inte stjäla, luras, ljuga, skolka eller supa och man får inte 
vara lat, dum eller smutsig. Tattarna hör till de oregerliga fattiga vita, en sorts nordisk white 
trash, och på så sätt representerar de symbolisk svarthet. Samtalet om tattare kan sammanfat-
tas på följande sätt:

Modell 5.
Pastorat Stat

Problem

tattarna luras, stjäl, väsnas, har lössläppt 
sexualmoral, lider av alkoholism och är 
våldsamma, de är dåliga exempel och kan 
ha negativ påverkan på andra, 

tattarna respekterar eller följer inte lagen, 
de underminerar myndigheternas och syste-
mets auktoritet, de tänker inte på kollektivets 
bästa, de har för många barn och kan på 
sikt försämra befolkningskvalitén,

Lösning

ändra individernas beteende genom t ex 
uppfostran, anstaltsvård, straff och andra 
myndighetsåtgärder, få tattarna att as-
similera sig

 systemet behöver inte ändras

Tattarna betraktas mer som en grupp än som enskilda individer. Lösningen ligger dock 
mer på individnivå än på systemnivå. Det är inte systemet som måste ändras. Problemet kan 
lösas på individnivå genom att systemet griper in och söker ändra individernas beteende och 
tankesätt. Avsikten är att få tattarna att internalisera samhällets spelregler och värderingar 
och börja disciplinera sig själva. Den pastorala styrningens avsikt är inte att demonstrera makt 
genom att använda statens konkreta, handgripliga maktmedel och tvinga människorna till 
lydnad. Medborgarna bör istället se ljuset och självmant bete sig på ett korrekt sätt. Styrningen 
kan förvisso även innefatta olika typer av reformer. I en av texterna nämndes en skyddsförening 
och särskilda hus som byggts för tattarna i Norge. Textförfattaren undrar om Sverige borde 
följa det norska exemplet. Det kan alltså behövas biopolitiska interventioner, men sådana är 
lönsamma endast om flockmedlemmarna är villiga att lägga livet till rätta.

Tattarna hör helt klart till en gränsöverskridande kategori. Det innebär att individens rät-
tigheter i vissa situationer kan minska och att repressiva åtgärder snabbare kan sättas in, om 
individen i fråga inte hör till majoritetsbefolkningen. Att vara tattare kan ibland vara skäl nog 
att sättas på anstalt. Den stereotypa bilden kan också fungera som en självuppfyllande profetia. 
En tattare förväntas vara en viss sorts människa och bete sig på ett visst sätt och dessa förvänt-
ningar styr det sätt, på vilken den övriga befolkningen betraktar tattarna. Allt som rör sig om 
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tattare tolkas utifrån denna referensram. Därför bedöms även de tattare, som inte uppvisar 
några stereotypa tattarska tecken, utifrån denna referensram. De är undantaget som bekräftar 
regeln. Detta syntes tydligt när den ena skribenten berättade om sina barndomsminnen. 

Man verkar dessutom åtminstone till en viss del använda olika måttstockar för tattarna 
och de andra. Enligt den kvantitativa undersökningens resultat består mer än åttio procent av 
materialet av brottsnyheter och den övervägande majoriteten av alla brotten begås av svenska 
svenskar. Trots detta talar man om ”en tattarplåga” men inte om ”en svenneplåga”. Detta tyder 
på att de svenska svenskarna uppfattas mer som individer som ibland råkar göra fel men som 
i grunden inte är fel.

4 Lapparnas elände – den  
exotiska delen av flocken 

Det som är problematiskt med de etniska minoriteterna är att de samtidigt är både svenskar 
(medborgarskap) och icke-svenskar (gäller för etniska markörer). Hybriderna är ett problem 
för nationalstaten som gärna vill skapa enkla och lätthanterliga kategorier. De händelser, som 
berör de etniska minoriteterna, har generellt sett ganska lågt nyhetsvärde. Händelserna känns 
inte särskilt relevanta för den etniska majoriteten. Det skrivs då och då om Norrland men 
dessa texter innehåller sällan några uttryckliga hänvisningar till etniska minoriteter. Samer-
na befinner sig i en geografisk periferi och anses uppenbarligen inte vara en speciellt viktig 
publik, åtminstone inte för stockholmsbaserade tidningar. Det låga nyhetsvärdet kan också 
bero på händelsernas karaktär. De är ofta föga uppseendeväckande eller dramatiska. I den mån 
det uppstår konflikter mellan olika parter, kan sådana konflikter vara tämligen komplicerade. 
Konflikterna kan ha långa historiska rötter och vara svåra att förenkla och anpassa till nyhets-
genren. I den mån man överhuvudtaget uppmärksammar minoriteterna, skriver man nästan 
bara om samer och tornedalsfinnar.

Ett urval av rubriker som handlar om samerna presenteras i den andra bilagan. Nyheter 
som har någon form av samisk anknytning berättar exempelvis om en funnen lappbibel, en 
avhandling skriven av en same och kurser där samerna återigen kan lära sig att dra tenntråd. 
Det finns även en del recensioner av böcker som beskriver livet däruppe samt texter där man 
skriver om filmer som på något sätt berör samernas liv, exempelvis filmerna ”Midnattssolens 
son” och ”Laila”.  Därutöver finns det ett par resereportage där författaren berättar roliga 
historier om människor han mött under resans gång. Det skrivs också en del om nomads-
kolor och om samer vars renar dödats av rovdjur. Min ursprungliga avsikt var att inkludera 
resereportagen i de kvalitativa analyserna. Reportagen innehåller nämligen både samiska och 
svensksvenska aktörer. Det förefaller finnas en skillnad mellan samiska och svensksvenska 
ödemarksmänniskor. Texterna om nomadskolorna visar dock tydligare den svenska statens 
syn på samerna. De har därför valts ut.

I detta fall är det inte helt enkelt att rekonstruera det egentliga händelseförloppet. Läsaren 
förväntas veta vad den gällande samepolitiken går ut på och därför ger man mycket knapphän-
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dig information om den. Det går att läsa mellan raderna att samerna anses ha en speciell kultur 
som hänger samman med rennäringen. Man försöker ta hänsyn till detta och hjälpa samerna 
att bevara sin livsstil och kultur. Texterna skildrar mer specifikt de problem som finns i nomad-
skolorna, men det svårt att enbart utifrån textinnehållet förstå hur dessa skolor ursprungligen 
uppstått och hur undervisningen är organiserad.

De sanitära förhållandena i nomadskolorna beskrivs som undermåliga och som resultat 
blir barnen lätt sjuka och smittar varandra. Frågan är vem som är ansvarig för detta elände. 
Regeringen anklagas å ena sidan för att inte göra något åt samernas elände. Å andra sidan 
hävdar man att ingen annan regering gjort lika mycket för samerna som den sittande regerin-
gen. Även nomadskoleinspektörens kompetens och engagemang ifrågasätts. Han försvarar sig 
dock energiskt mot alla anklagelser. Det dyker till och med upp rykten om möjliga skolstrejker. 
Dessa rykten dementeras dock snabbt. Därutöver finns det en mindre kontrovers kring en 
intervju. En upprörd kyrkoherde beklagar att han blivit felciterad och missförstådd av Stock-
holms-Tidningen. Tidningen håller dock fast vid sin tolkning av presenterade fakta.

Mediedebatten uppstår när StT börjar skriva om förhållandena i nomadskolorna. Soc.-D 
hakar på och skyndar till regeringens försvar. Det leder till en kortare dialog mellan dessa två 
tidningar. Varken DN eller SVD ansluter sig till denna ordväxling. De utvalda texterna är därför 
främst från StT och Soc.-D. StT:s första två texter hittas i samma tidning. Den första texten 
finns på en nyhetssida inne i tidningen, den andra på sista sidan och det finns inga bilder. Dagen 
därpå kommenterar StT utvecklingen på sin ledarsida. Ett par dagar senare skrider Soc.-D 
raskt till regeringens räddning. Texten börjar på första sidan där man också hittar en passbild av 
riksdagsmannen Uddo Jacobson. Kyrkoherde Parks foto finns på nyhetssidan inne i tidningen. 
StT återkommer till frågan en vecka senare. Texten finns inne i tidningen och är utrustad med 
skolinspektörens foto. DN skriver om problemet först en månad senare. Texten finns på första 
sidan och har inga bilder. Alla texterna är relativt långa och innehåller långa citat av intervju-
personerna. För att klargöra vad problemet handlar om ges först en kort beskrivning av statens 
dåvarande samepolitik. Därefter diskuteras mediedebatten om nomadskolor.

Lapp skall vara lapp – historisk bakgrund
Det är inte möjligt att här ge någon detaljerad beskrivning av alla olika faser som den svenska 
statens samepolitik gått genom. Det som dock är helt klart, är att nationalstaternas förbättrade 
möjligheter att kontrollera och övervaka sina gränser och sin befolkning har skapat problem 
för den samiska befolkningen, som bor utspridda i olika nationalstater. Turerna kring rättighe-
ter till mark och naturtillgångar har också varit många och den svenska staten har ändrat sina 
lagar, tolkningar av existerande lagar och sin praxis i olika omgångar. Det har bidragit till kon-
flikter såväl mellan olika samiska grupper som mellan samer, privata markägare och staten. 

Kolonisationen av lappmarken sägs ha varit en relativt lönsam affär för den svenska kro-
nan. Kolonisationen skedde i etapper och nybyggarna var samer, finnar och svenskar. Kulturerna 
blandades och människorna gifte sig över etniska gränser. Enligt Forsgren sammanföll den sven-
ska kyrkans och statens intressen tidigt i lappmarken då kyrkan ville kristna samerna och staten 
vill förstärka sina gränser mot grannländerna. Kyrkans missionsintressen må ha varit genuina 
men samerna likställde kyrkan ofta med andra myndigheter. Den svenska kyrkan tog bland 
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annat hand om folkundervisningen och arrangerade lappskolor. Skolmästaren var alltid präst-
vigd och läsinlärningen var i stort sett lika med kristendomsundervisning. Kristnandet syftade 
också på att folkbokföra samerna och få dem att betala skatt. De nomadiserade samefamiljerna 
förorsakade dock byråkratiska krångel. Om det inte går att faststalla en familjs bostadsort, var 
ska de då betala sina skatter och folkbokföra sig? Å andra sidan var samerna under en lång tid 
samhällsbärande på lokal nivå, bl a var många präster samer.221  Den mer samevänliga politiken 
tog dock slut när rasistiska och nationalistiska idéer började florera i samhället och färga synen på 
samerna. Sådana idéer ledde så småningom till rasbiologin och de ökända skallmätningarna.

Konflikten mellan olika samiska grupper bottnar bl a i ett bråk mellan olika stater. Vid 
mitten av �800-talet ville norrmännen förbjuda finskt fiske i norska vatten. Finland hörde till 
Ryssland och de ryska myndigheterna bestämde att stänga gränsen för de norska samerna. 
Eftersom det fortfarande var fritt fram för svenska undersåtar att utnyttja betesmarkerna på 
den finska sidan, flyttade en del norsk-samiska familjer till Karesuando. Det blev en konflikt 
mellan renägare och jordbrukare i Nordnorge, och som resultat inskränktes svenska samers 
rätt till renbete på den norska sidan. När Ryssland också stängde sin gräns mot Sverige, var 
de forna norska samerna instängda i Karesuando och hade otillräckliga betesmarker. De flyt-
tade söderut och ortens samer betraktade dem ofta som ovälkomna inkräktare. Nordsamerna 
lät sina renar ströva fritt, medan sydsamerna föredrog att hålla renarna samlade. De bevakade 
hjorden även under sommaren. Nordsamernas friströvande hjordar lockade till sig sydsamer-
nas renar vilket skapade konflikter samerna emellan. Två olika typer av renskötsel fungerade 
helt enkelt inte ihop. Det uppstod också konflikter med nybyggare för att de frigående renarna 
åt från böndernas hässjor.222

Den svenska samepolitiken gjordes om i början av �900-talet och man introducerade 
den så kallade lapp-skall-vara-lapp-politiken. Författaren Svante Isaksson anser att bilden 
av renägande samer och jordbrukande svenskar är en sentida onyanserad myt. Även svenska 
och finska bosättare hade tidigare drygat ut sina inkomster genom att ha några renar och 
hos många samer hade renskötsel varit endast ett försörjningssätt bland andra. Bilden av de 
renägande samerna är istället ett resultat av rennäringslagarna, som reserverade rennäringen 
enbart till dem som kategoriserades som riktiga samer. Rennäringslagen från �9�8 knöt alla 
samiska rättigheter till mark, jakt och fiske till ett medlemskap i en sameby. Bymedlemskapet 
blev samtidigt knutet till rennäringen.223 Det betydde att de samiska rättigheterna kollek-
tiviserades och att delar av den samiska befolkningen utestängdes ur bymedlemskapet och 
förlorade därmed sina rättigheter. 

 Lapp-skall-vara-lapp-politiken byggde på en föreställning om att samerna skulle lämna 
fjällen och renarna om de blev för ”civiliserade”. En riktig same skulle vara en nomadiserad 
renskötare som bodde i en kåta. De bofasta samerna som saknade renarna ansågs inte längre 
vara samer och de renskötande, relativt bofasta samerna var en sorts mellanting. Nordsamer-
nas renskötsel passade egentligen illa till denna politik eftersom hela familjen inte behövde 
följa hjorden upp till fjället. Under våren och hösten fanns renarna i närheten och hjorden 
kunde bevakas från en fast boplats. En del samiska hus hade rentav elektricitet! Lapp-skall-
vara-lapp-anhängarna ansåg att en sådan livsstil bara kunde leda till fördärv och undergång. 
En lapputredning vid slutet av �9�5 föreslog en kompromiss mellan renskötselformerna. Vid 
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det läget visade det sig dock att även sydsamerna tvingats acceptera den extensiva renskötseln. 
Den här typen av samepolitik ledde enligt Lundmark till idealiseringen av vissa egenskaper 
som var prominenta hos de nomadiserade samerna.224 Så länge samerna höll sig uteslutande 
till renskötsel ansågs de vara en prydnad för sitt folk. 

Lapp-skall-vara-lapp-politiken påverkade också synen på skolundervisningen. I början av 
�900-talet fanns det fyra olika typer av lappskolor. I fasta lappfolkskolor inackorderades barn-
en, medan katekes- och vandringsskolorna var mobila och följde samernas flyttningar. Det 
fanns också korta vinterkurser med möjlighet för inackordering och slutligen fanns det vanliga 
folkskolor med inackordering. Enligt Lundmark var biskop Bergqvist – som vi redan träffat i 
samband med korpelarörelsen – synnerligen oroad över lappfolkskolornas negativa inverkan 
på samerna. Biskopen trodde att dessa skolor gjorde barnen odugliga för deras naturliga liv-
suppgift, nämligen för livet som nomadiserade renskötare. Undervisningen borde istället for-
mas på ett sådant sätt att den inte drog samerna bort från deras ”naturliga” nomadliv.225 Som 
resultat grundades särskilda nomadskolor som i mycket var sämre än de vanliga folkskolorna. 
Det ansågs exempelvis vara helt förkastligt att låta de samiska barnen sova i riktiga sängar. De 
var ämnade att bo i kåtor. Myndigheterna ville helst ha tältkåtor för att barnen skulle lära sig 
nomadlivets praktiska sidor.

Om lapp-skall-vara-lapp-politikens anhängare varit helt konsekventa, borde de även ha 
förespråkat undervisning på samiska. Istället valde man att använda samiska och finska som 
hjälpspråk tills barnen kunde tillräckligt mycket svenska för att kunna ta del av undervisningen.  
Många föräldrar stödde denna idé och tyckte att skolan var till för att barnen skulle lära sig sven-
ska. Samerna krävde emellertid att skolan skulle vara jämställd med den svenska och kritiserade 
hårt hushållskåtorna där barnen var inackorderade. Skolråden fick en del problem då många 
samer vägrade att sända sina barn till nomadskolorna. Vandrande sommarskolor och bofasta 
vinterskolor fungerade någorlunda endast längst uppe i norr och hushållskåtor förekom norr om 
Arjeplog. Lundmark anser att samerna diskriminerades när de tvingades att gå i nomadskolor 
som medvetet gjorts undermåliga för att hindra dem att få smak av moderna livets bekväm-
ligheter.226 I mitten av �9�0-talet upptäckte man dessutom att samernas kritik var befogad – 
hushållskåtorna gjorde barnen svårt sjuka. Bland annat tuberkulos spred sig lätt.

Hur skall det gå med lappbarnen? – problemdefinitioner och lösningar
Vid slutet av augusti börjar StT anklaga regeringen för att helt enkelt strunta i lappbarnen. 
Tidningen ifrågasätter regerings samepolitik och frågar upprörd:

”Varför struntar regeringen i lappbarnen? Ecklesiastikministern kan inte svara på 
frågan – han är nämligen på semester. Men statssekreteraren Nils Löwbeer svarar i 
hans ställe. 

– Regeringen struntar inte alls i lapproblemet, försäkrar han, utan överlämnade 
omedelbart lappriksdagens inlaga förra året till nomadskoleinspektören, kyrkoherden 
Claes Axel Calleberg i Sorsele, som fick hand om frågans utredning. Men dylik skakar 
man inte ur ärmen på kort tid.

Kyrkoherde Parks anmärkning gäller s.k. ’hushållskåtor’, och det vara den förre 
nomadskoleinspektören, som införde dem. Han ansåg att barnen även på skolstadiet 
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skulle leva under samma förhållanden som de för resten av sitt liv var predestinerade 
till! Kyrkoherde Calleberg är dock av en annan och modernare uppfattning och kom-
mer troligen till nästa års riksdag med ett positivt förslag till problemets lösning. // 
(Omskapande av skol- och bostadsförhållanden) är en oerhört vidlyftig och dyrbar 
reform // Men kyrkoherde Calleberg är inte anträffbar i sin socken när St. T. söker 
honom per telefon. Han är för tillfället på tjänsteresa.”227

Ett tecken på myndigheternas likgiltighet verkar vara det faktum att de inte är anträffbara 
när tidningen försöker ställa de (o)ansvariga myndigheterna till svars. De är alla på semester 
eller bortresta. Den enda personen som journalisten får tag på är statssekreteraren som förs-
varar regeringen och hänvisar till nomadskoleinspektören. Det som inte framgår i texten är 
att Claes Axel Calleberg hade blivit inspektör i �9�� och var djupt kritisk mot nomadskolorna. 
Han arbetade oförtrutet för att ändra myndigheternas syn på dem.228 Han ansåg hushållskå-
torna vara helt förkastliga och i sin kritik fick han hjälp av provinsialläkarna som så småningom 
började gripa in. StT refererar också till en provinsialläkare och säger att läkaren har talat med 
medicinalstyrelsen och tagit upp de konsekvenser som lapparnas svåra bostadsförhållanden 
har för deras hälsa. Calleberg sägs visserligen vara mot hushållskåtor men StT:s reporter verkar 
ändå tvivla på hans engagemang. Motsatsparen utgörs således dels av engagerade och likgiltiga 
myndighetspersoner, dels av StT och myndigheterna.

Ordvalet är intressant. Man ställer den ”moderna uppfattningen” mot den omoderna och 
talar om ”vidlyftig och dyrbar reform”. Här hittar man en hänvisning till lapp-skall-vara-lapp-
politiken enligt vilken samerna var predestinerade att leva som nomader. Precis som texten säger 
skulle barnen leva under sådana förhållanden som ansågs vara typiska för det nomadiserade livet. 
Hushållskåtorna var ett sätt att inte vänja dem vid moderna bekvämligheter. Alla inblandade är 
dock rörande överens om att detta är ett svårt problem att lösa. Det är uppenbart att man vill väl 
men vet inte riktigt hur man ska hantera en grupp som inte passar in i mallen.

StT:s andra text hänvisar till en undersökning som gjorts av lappriksdagen i Arvidsjaur. En 
inlaga har skickats till regeringen redan i oktober �9�7 men man har ”ännu inte rört ett finger 
för att komma lapparna till hjälp”, vilket tidningen tycker är upprörande. I ingressen får man 
läsa följande:

”– Regeringen struntar blankt i hur det går med lapparna, det är nomadfolkets 
enhälliga åsikt, säger kyrkoherde Gustaf Park i Stensele, som St.-T ringt upp med 
anledning av provinsialläkare Folke Englunds inlaga till medicinalstyrelsen om lappar-
nas urusla bostadsförhållanden. // Men värst av allt är ändå, att nomadskolorna inhysas 
i lika undervärdiga bostäder – barnen bo ju där hela läsåret. På senare tid har tuberku-
losen visat en oroväckande tendens att sprida sig bland ungdomen. Om statsmakterna 
dröjer längre, blir det ödesdigert för hela lappfolket.”229

Som vi ser, anklagas regeringen återigen för att ”strunta i” barnen och detta sägs vara ”ödes-
digert för lappfolket”. Ordvalet stärker intrycket av en olikgiltig regering, eller snarare av en 
god herde som övergivit en del av sin flock. Anklagelserna bygger ju på en idé om en statsmakt 
vars plikt det är att ta hand om sitt folk och i synnerhet om alla barn.
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Kyrkoherde Park tar upp rykten om eventuella skolstrejker. Enligt honom är lapparna ”ett 
mycket laglydigt folk”. En strejk är därför ”något fullkomligt främmande för dem, även om 
de med sorg i hjärtat och även med god portion indignation finner sig i förhållandena”. Park 
menar att de med sin inlaga till regeringen anser sig ha gjort var de kan och finner sig i sitt öde. 
Han lägger till att ”vi häruppe kan inte stillatigande se på!”230 Till skillnad från andra noma-
diserade folk som tattare och zigenare är samerna laglydiga och därför värda statens omsorg. 
De påstås dessutom snällt finna sig i sitt öde även om det ledde till deras undergång. Det är 
alltså någon annan som ska rädda samerna, inte samerna själva. Det som inte framgår i texten 
är att kyrkoherde Gustaf Park var en omtalad samepolitiker. Han hade uttalat sig om nomads-
kolorna redan �9�� och fortsatte mycket bestämt sin kamp mot de undermåliga skolorna. Han 
använde bl a pressen för att väcka opinion för samernas sak.231  

I denna artikel är det tydligt hur samerna uppfattas just som nomadiserade renskötare och 
inget annat. Det är intressant att detta synsätt delas även av kyrkoherde Park som ju själv är av 
samisk härkomst. Lapp-skall-vara-lapp-politikens konsekvenser framträder också tydligt. Lap-
parnas dåliga bostadssituation berodde åtminstone delvis på förbudet mot att bygga riktiga hus. 
Eftersom barnen är framtiden, anses nomadskolornas dåliga sanitära förhållanden vara synner-
ligen oroväckande. Motsatsparet består återigen av lidande samer och likgiltiga svenska myn-
digheter och en lika passiv regering. Park är visserligen på samernas sida men eftersom texten 
inte säger något om hans bakgrund, framstår han inte som samernas egna representant.

Nästa dag berättar StT i sin ledare att ett par ledamöter från regeringen har besökt lapp-
riksdagen i Arvidsjaur. Tidningen kritiserar hårt bristen på initiativ till samernas hjälp:

”Vad som inträffat är i stället att nöden – alldeles särskilt med avseende bostäder 
och skolor – kommit att framstå i en ännu mera skrämmande dager. Nya vittnesbörd i 
denna tidning ha understrukit behovet av snabba och genomgripande åtgärder, därest 
icke denna befolkning skall ta obotliga skador till sin hälsa. // Bland lappbefolkningen 
pågår en tämligen rask och omfattande övergång från den nomadiserande renskötseln 
till bofast tillvaro, vilken dels framtvingats av ekonomiska nödvändigheter, dels av en 
yngre generations fullt mänskliga anspråk på mera ordnade levnadsförhållanden och 
ökad delaktighet av den kulturella utvecklingens frukter. Denna tendens torde icke stå 
att hejda och den torde i stort sett vara mera av godo än motsatsen. // Några förmild-
rande omständigheter äro svåra att framföra till försvar för den styvmoderliga behand-
lingen av nomadskolorna. Här är det likväl fråga om ett gammalt missförhållande, 
vilket gång efter annan påtalats. Det är icke vårt lands undervisningsväsen värdigt att 
skolor under dess hägn utgöra en överhängande hälsofara för det uppväxande släktet. 
Hjärtlösheten blir i detta falla så mycket mera upprörande, då den drabbar en i viss 
mån främmande folkspillra, som saknar förmåga att ställa makt bakom anspråk utan är 
hänvisad till våra myndigheters goda vilja.”232

Det sägs inte uttryckligen att man med en same menar en nomadiserad renskötare, men 
det går ändå att läsa mellan raderna. Ledaren fördömer den rådande politiken och under-
stryker sitt budskap med starka ord och uttryck som ”en ännu mera skrämmande dager”, 
”obotliga skador”, ”hjärtlöshet”, ”missförhållande” och ”styvmoderlig behandling”. Det som 
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stör ordningen är det faktum att lapparna samtidigt är svenskar och icke-svenskar. De är 
svenska medborgare men ändå ”en främmande folkspillra”. Deras språk, kultur och sätt att 
leva avviker från majoritetsbefolkningens och de anses därför ha särskilda behov. Det i sin tur 
innebär att lapparna inte kan – och inte får – bli helt assimilerade. Motsatsparen består således 
av dels samer (minoritet) och svenska svenskar (majoritet), dels lidande samer och hjärtlösa 
myndigheter. Staten, den gode herden, förväntas vara god och ta hand om hela sin flock, men 
i detta fall har den misslyckats katastrofalt. Situationen är ”inte vårt undervisningsväsen vär-
digt”. Staten vill visserligen hjälpa till men hjälpen verkar istället stjälpa lapparna. 

Samerna framställs som offer som är oförmögna att själv lösa sina problem. Textavsnittet 
avslöjar en maktrelation och en underliggande hierarki. Myndigheterna har en rad makt-
medel till sitt förfogande och dessa kan användas för biopolitiska interventioner. Samerna 
framstår som relativt maktlösa och ser inte ut att ha något annat val än att underkasta 
sig. Det är också tydligt hur kunskap om samernas behov, problem och problemlösningar 
hittas på andra håll än hos samerna själva. Det är alltså någon annan som vet vad som är 
bäst för samerna. Kommunikationen fungerar dels över samernas huvuden, dels från myn-
digheter och andra experter ner till samerna. Ledaren visar hur kategoriseringen kan ha 
mycket handgripliga konsekvenser för individernas liv och framtid. Saknaden av moderna 
bekvämligheter betraktades som en brist när den drabbade den övriga befolkningen (t ex 
Lubbe Nordströms Lort-Sverige-kampanj). Lapparna skulle däremot slippa befatta sig 
med sådana förslappande nymodigheter. 

Soc.-D är emellertid mycket upprörd över StT:s påstående om att regeringen struntar i 
lapparna och hävdar att hela lappintervjun var ”ett falsarium”. Tidningen berättar att redak-
tionen misstänkte att StT missförstått kyrkoherden och bad honom att läsa StT:s artikel. Den 
upprörda kyrkoherden kommenterar StT:s tolkning av samtalet:

”– Det var hemskt, förklarar kyrkoherde Park, när vi meddela honom att hans utta-
lande tolkats som ett angrepp mot regeringen och slagits upp i Stockholms-Tidningen 
med en väldig rubrik. Så har jag inte alls uttalat mig. Visserligen hördes det förfärligt 
dåligt i telefonen vid samtalet med Stockholm, men så som man skrivit sade jag i alla 
händelser inte. Formuleringen får St. T. stå för. Jag sade blott, att den fråga som dr 
Englund väckt hos medicinalstyrelsen var av synnerligen aktuellt art. Vad jag mycket 
kraftigt poängterade var förhållandena i nomadskolorna. Nu har det ju varit så under 
långliga tider, att barnen bott i de där hushållskåtorna, och lapparna ha gång på gång 
påpekat vådan av detta. Det har ingenting gjorts i saken, det sade jag. Läkarna i Jokk-
mokk ha ju börjat ägna saken sitt intresse. Både dr Englund och dr Thulin ha mycket 
kraftigt fördömt att barnen bo i kåtorna.”233

Det första motsatsparet utgörs här av Park och StT som feltolkat hans uttalande. Park 
bekräftar dock de uppgifter som getts av StT men hävdar att han uttryckt sig annorlunda. 
Det Soc.-D främst retar sig över är StT:s påstående om att regeringen struntar i lappbarnen. 
Det som ändå kommer fram i kyrkoherdens uttalande är att myndigheterna trots upprepade 
påtryckningar inte gjort någonting. Enligt Soc.-D:s tolkning ska kritiken dock inte uppfattas 
som ett angrepp mot regeringen. 
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Tidningens korrespondent i Umeå visar StT:s artikel även till riksdagsmannen Uddo R. 
Jacobson som deltagit i lappriksdagen. Det sägs inte vilket parti Jacobson hör till men man kan 
nog anta att han representerar socialdemokraterna. Riksdagsmannen håller delvis med StT 
och säger att ”frågorna varit föremål för överläggning vid lappriksdagen” och att man anhål-
lit om ”omedelbara åtgärder”. Han erkänner också att ”det råder nöd och att sjukdom härjar 
bland lappbarnen”. Jacobson lägger dock till att ”den enda regering som visat något egentligt 
intresse för lapparna är den socialdemokratiska”.234 

Jacobson bekräftar de uppgifter som funnits i StT samtidigt som han gör en annan tolkning 
och energiskt försvarar den socialdemokratiska regeringen. Enligt Soc.-D:s tolkning är den 
socialdemokratiska regeringen på samernas sida. Soc.-D hänvisar lite längre fram i texten till 
provinsialläkaren Englund som kommenterar en undersökning om hög spädbarnsdödlighet 
hos lapparna. Undersökningsrapporten innehåller bl a uppgifter om de samiska skolbarnens 
hygieniska förhållanden och ett påpekande om för tjockt klädda barn. Läkaren nekar bestämt 
att den höga spädbarnsdödligheten skulle ha någonting med lapparnas tjocka klädsel att göra. 
Samernas liv verkar sannerligen ge upphov till mängder av olika former av hörsägen, förutfat-
tade meningar och mer eller mindre häpnadsväckande påståenden.

StT fortsätter sin lappkampanj. En vecka senare får kyrkoherden och nomadskoleinspek-
tören Calleberg försvara sig mot beskyllningarna. Calleberg säger sig vara ledsen över att 
regeringen och Park gjort orättvisa angrepp på honom. Han menar att han om någon har 
kämpat för samerna.

”– För att allmänheten inte skall få en skev uppfattning av faktiska förhållanden, 
säger kyrkoherde Calleberg, ber jag få omtala, att det var jag som tog initiativet och 
det redan �9��, då jag första gången förde fram lokalfrågans ordnande för nomad-
skoleväsendet. Det var ingen lätt sak. Nästan alla levde ju i den föreställningen, inte 
minst myndigheterna, att lapparna inte kan ligga i riktiga sängar, att de skulle bli 
totalt fördärvade som nomader, om de under skoltiden finge leva och bo som vanliga 
svenska barn o. s. v. Efter trägen propaganda för saken fick jag dock �9�5 ett anslag 
av k.m:t, så att jag kunde låta utarbeta ritningsutkast till skolhem, skolhus och lärar-
bostäder för rikets nomadskolor. I detta arbete hade jag kraftigt stöd av provinsial-
läkarna i de olika distrikten och av hälsovårdsmyndigheterna. // (Ansökan) skickades 
av regeringen på remiss till länsstyrelsen och domkapitlet i Luleå och underställdes 
även skolöverstyrelsen. Alla tre instanserna behandlade den välvilligt och under-
stödde den. Jag har inte längre något ansvar för utredningen, har endast att yttra mig 
om den och har för den sakens skull hela sommaren rest runt i Lappland och talat 
med lapparna om problemet.”235

Inspektören försvarar sig mot tidningens beskyllningar och flyttar över ansvaret till högre 
instanser. Det förefaller som om alla involverade myndigheterna är välvilliga men trots det 
blir ingenting gjort. Texten talar inte uttryckligen om lapp-skall-vara-lapp-politiken. Läsarna 
förutsätts känna till sakförhållandena och därför kan inspektören direkt kritisera den tidigare 
föreställningen om moderna bekvämligheters negativa inverkan på samerna. Det är också 
tydligt att det inte var helt enkelt att ändra denna uppfattning. Motsatsparen består här av 
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välvilliga och motvilliga myndigheter samt samer och myndigheter. Staten borde vara den 
gode herden men här brister den i sin omsorg.

Ungefär en månad senare intervjuar DN undervisningsrådet Kurt Falck som kommenterar 
skolöverstyrelsens senaste remissyttrande. Falck berättar följande:

”Allt synes tala för att de av nomadskolinspektören begärda utredning rörande fort-
sättningsskolundervisning, utökad lästid, lapska språkets användning m.m. också bör 
komma till stånd och att i detta syfte särskilda sakkunniga tillkallas. Men det som vål-
lat verklig oro är lokalfrågorna, vilka gälla för lärare och barn: vid nomadundervisning 
måste nämligen barnen bo på platsen.”236

Och lite senare i artikeln, under rubriken ”Sagolikt ohygieniskt” dömer tidningen ut 
hushållskåtorna. Man talar uttryckligen om ”falsk romantik” som gör livet outhärdligt för 
barnen237. Tidningen hänvisar till såväl nomadskoleinspektörens som provinsialläkarens och 
nomadskolfullmäktiges synpunkter och förbättringsförslag. Till skillnad från zigenarna är 
samerna emot särskilda nomadskolor och föredrar att ha sina barn i den vanliga folkskolan. I 
dessa texter hittar man inga uttalanden om frihetsälskande barn som lider av att bli fastlåsta 
på en plats, något som lyftes fram i texten om zigenarbarnen. Det är också tydligt att de 
myndigheter som har direkt kontakt med och är ansvariga för nomadskolorna är på samernas 
sida. Man vill få till stånd en rad ändringar, som exempelvis ökad lästid. Till och med möjlig 
användning av samiska språken lyfts fram.

Det som inte kommer fram i de presenterade texterna är motsättningarna inom den samiska 
befolkningen. Man utgår från att en same är en nomadiserad renskötare och ingenting annat. 
Denna definition hotar att marginalisera de icke-renägande samerna. Det verkar som att de 
inte upplevs som problem utan förväntas assimilera sig och bli mer lika svensksvenskarna. Den 
samiska kulturen måste således reserveras endast till en viss del av den samiska befolkningen. 
Till skillnad från det finska språket förefaller samiskan inte ge upphov till någon språkdebatt.238 
Det anses inte vara viktigt att undervisa på samiska eller att ha samisk personal i skolorna. Man 
verkar tro att den samiska kulturen enbart ligger i renägandet och inte i språket. Det ser des-
sutom ut som om samerna uppfattades som exotiska, kulturmärkta klenoder som måste skyddas 
från moderna influenser och bevaras till kommande generationer. Som resultat blev de icke-ren-
ägande samerna en sorts icke-personer. De var förvisso svenska medborgare men inte ”riktiga” 
svenskar – de var ju samer – samtidigt som de inte heller var ”riktiga” samer.

Texterna visar återigen hur makten fungerar som ett produktivt nätverk. Kunskap pro-
duceras som ett led i statens byråkratiska verksamhet. Det är någon annan – främst olika myn-
digheter, forskare och andra experter – än samerna själva som definierar vem som är en same 
och vad samiskhet innebär. Denna kunskapsproduktion i sin tur leder till åtgärder, lagar, regler 
och bestämmelser som på olika sätt påverkar samernas liv. Staten har också maktmedel som 
kan användas för att driva igenom sin politik. Kommunikationen fungerar främst uppifrån ner. 
Samerna har förvisso vissa begränsade möjligheter att försöka få sin röst hörd men makten 
ligger inte hos dem. Det måste dock påpekas att den misslyckade samepolitiken inte byggde 
på illvilja. Den byggde på dåtidens föreställningar om ras, kultur, rena kategorier, enhetsstat 
och så vidare. 
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Även godheten kan vilse fara – narrativen och samtalet om samerna 
Samerna är i berättelsens fokus men de är mestadels aktörer som alla andra pratar om. Inte 
ens de aktörer som enligt andra källor har samisk härkomst identifieras som samer i texterna. 
De som för talan och agerar aktivt är framför allt olika myndigheter. Vem är då berättelsens 
subjekt? Jag är benägen att betrakta de kritiska myndighetspersonerna som subjekt eftersom 
samerna främst framställs som passiva offer. Dessa myndighetspersoners projekt är att säkra 
den samiska befolkningens överlevnad genom att ändra statens samepolitik. Frågan är vilka 
metoder som är bäst lämpade för detta mål. Myndigheterna är uppdelade i två läger men de 
kritiska rösterna, framför allt de nämnda kyrkoherdarna, står i texternas centrum. Dessa kriti-
ker möter motstånd från en rad förhalande och mindre förståndiga myndigheter. Medhjälpare 
hittar de bland tidningar som StT och även bland läkarkåren. Staten är avsändaren och samer-
na, i synnerhet deras barn, är mottagarna. Det är ju de som ska räddas.

De etniska minoriteterna stör ordningen genom att inte riktigt passa in. De hör dock till 
flocken i den meningen att de är medborgare och åtminstone i statsrättslig mening omfattas av 
fullt medborgarskap. De har samma skyldigheter och rättigheter som en vanlig svensk svensk. 
Men å andra sidan har minoriteterna avvikande modersmål, traditioner och andra kulturella 
drag. Vissa minoriteter är dessutom mer avvikande än vissa andra. På samma sätt är vissa typer 
av problem och livsstilar mer acceptabla än vissa andra. De texter som berättar om samer har 
en helt annan ton och ordval än de texter som handlade om tattare. Samerna har en avvikande 
livsstil och kultur men de anses ha rätt till det. Det finns rentav en plikt att hjälpa dem att 
bevara sin särart. Denna rättighet har inte tattarna. Man känner ingen oro för att tattarna (eller 
zigenarna) skulle vara på väg att förlora sina specifika kulturella drag, sitt språk och bli allt 
för civiliserade. Det är synd om samerna men inte om tattarna. Denna skillnad är ett tydligt 
exempel på en hierarki mellan olika avvikande etniciteter. 

Staten har en betydligt mer välvillig och hjälpsam attityd mot samerna än mot tattarna 
och zigenarna. Det kan delvis bero på det faktum att samerna under långa tider varit sam-
hällsbärande i sina hemtrakter. Samerna må vara i en geografisk periferi och långt borta från 
maktens centrum Stockholm, men de är inte lika osynliga eller socialt marginaliserade som 
tattarna, åtminstone inte på lokalnivå. De har åtminstone till en viss del tillgång till respek-
tabla frontfigurer. Jag har inte lyckats hitta några sådana exempel i de texter som behandlar 
tattare. Samernas nomadiserade livsstil är dessutom mer geografiskt begränsad och stör inte i 
samma utsträckning den etniska majoriteten. Det finns ju inga föreställningar om ”sameföljen” 
i samma betydelse som man talar om tattarföljen. 

De viktigaste motsatsparen som avgränsar samtalsgemenskapens symboliska rum utgörs här 
av samer/staten, samer och hjälpsamma, kunniga myndigheter/okunniga myndigheter, provinsi-
alläkare och andra experter/okunniga myndigheter, samiska föräldrar/svenska skolmyndigheter, 
samiska barn/vuxna samt tidningen StT som samernas medhjälpare/okunniga myndigheter. 
Den sociala horisonten omfattar endast vissa utvalda delar av verkligheten. Texterna innehåller 
till exempel inga spår av eventuella konflikter samerna emellan. Myndigheternas definition av 
kategorin ”same” ifrågasätts inte heller utan alla parter är rörande överens om att en riktig same 
är en renskötare. De olika parterna är också överens om att samerna befinner sig i en svår situa-
tion och behöver hjälp. Däremot är man oense om vilka metoder som bör användas.



�5�

Samtalet om samerna kan sammanfattas på följande sätt:

Modell 6.
Pastorat Stat

Problem

att.värna.en.minoritets.egen.kultur,.identitet.
och.språk.kan.leda.till.essentialisering,.ro-
mantisering.och.fixering.vilket.kan.minska.
individens.valmöjligheter,.leda.till.sämre.
utbildningsmöjligheter,.dåliga.bostäder.
osv,.att.ge.upp.sin.egen.kultur,.identitet.och.
språk.kan.leda.till.dess.undergång.el.ge.
upphov.till.t.ex.mindervärdeskomplex,

systemet.bygger.på.en.föreställning.om.en.
enspråkig.och.enhetlig.befolkning,.svårt.
ta.hänsyn.till.minoriteternas.särskilda,.av-
vikande.behov

Lösning

att.låta.sig.assimileras.kan.öka.valmöj-
ligheter.och.ge.konkreta.fördelar.för.en.in-
divid,.att.söka.anpassa.systemet.kan.också.
leda.till.ökade.valmöjligheter.för.individen.
samtidigt.som.det.blir.möjligt.att.värna.den.
egna.gruppens.intressen

finjustera.systemet.och.göra.det.något.mer.
flexibelt,.t.ex.genom.lagändringar,.nya.
regelverk,.ha.särskilda.myndigheter.för.
administrering.av.minoritetsfrågor.osv.

Fyrfältsmodellen avslöjar berättelsernas underliggande budskap. De figurativa handlin-
garna visar dels vad man bör göra, dels vad man inte bör göra. Det är exempelvis viktigt att 
visa att samerna är helt vanliga, lydiga och laglydiga medborgare, nöjda med sin lott och inte 
planerar några demonstrationer, skolstrejker eller liknande. Det är alltså inte önskvärt att ta 
till strid mot staten. Det som också är tydligt i texterna är sättet att betrakta samernas skol-
problem som ett beklagligt systemfel. Man kan inte skylla på samerna, varken som grupp eller 
som enskilda individer. Problemet beror på misstag som gjorts av staten och problemet kan 
endast lösas av staten. På ett ställe påpekar man att samernas livssituation håller på att ändras 
men det är ändå svårt att hitta några explicita förklaringar till vad som håller på att ändras och 
varför det sker. Det finns inte heller några kopplingar till de konsekvenser som koloniseringen 
förorsakat. Nyhetsjournalistiken fokuserar på det som sker ”nu”, och därför finns det sällan 
utrymme för komplicerade historiska förklaringsmodeller.

Till skillnad från texter om tattare hittas här inga uttalade hänvisningar till folkens rase-
genskaper. Man hittar överhuvudtaget mycket få beskrivningar av olika aktörer. Texterna är 
dock av olika karaktär. Artiklarna om samers skolproblem är nyheter, medan tattartexterna 
snarare kan klassas om reportage. Skillnaden kan åtminstone delvis bero på det. Nyhetstexter-
na fokuserar dessutom på en konkret fråga medan tattartexterna är mer allmänna beskrivnin-
gar av denna folkspillra. Det finns texter som (t ex resereportaget ”Människor och strutsar i 
Lappland”) innehåller lika stereotypa beskrivningar som tattartexterna, men till skillnad från 
tattarna är samerna exotiska i positiv bemärkelse. 

Staten vill erkänna minoriteternas existens och försöker på olika sätt ta hänsyn till deras 
intressen samtidigt som den måste skydda sina egna intressen. Det är en ekvation som är svår 
att hålla ihop. Även en välvillig politik kan slå fel, lapp-skall-vara-lapp-politiken är ett bra 
exempel på det. Att bli placerad i kategorin ”same” gav å ena sidan tillgång till en rad rättighet-
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er men å andra sidan ledde det till en fixerad identitet, minskade valmöjligheter och förlust av 
vissa rättigheter som t ex rätt till likvärdig utbildning. Statens biopolitiska interventioner kan 
dessutom leda till en situation där vissa individer utesluts ur minoritetsgruppen, något som 
hände till en del samer. Det sägs emellertid inte något om detta i de utvalda texterna. Statens 
avsikter må ha varit goda men resultatet var mindre lyckat. 

5 Finska i gränsortsskolor  
– den felspråkiga delen av flocken

Språkförhållandena i den nordligaste delen av landet var en komplicerad fråga. Fram till �870 
hade undervisningen i skolan varit på finska, men sedan började staten främja svenska språ-
kets ställning. Det inrättades skolor där undervisningen enbart skedde på svenska. Omkring 
�9�0 var undervisningsväsendet helt försvenskat. Bland befolkningen var åsikterna delade. 
Man önskade å ena sidan att barnen fick goda kunskaper i svenska, men å andra sidan ledde 
motståndet mot finska till problem med den språkliga och kulturella identiteten. På �9�0-talet 
lades det fram en proposition om att elever skulle kunna välja att läsa finska, vilket inte blev 
någon större succé.239 Få elever valde att läsa finska i de områden där myndigheterna var kri-
tiska till sådan undervisning. 

Även inom statskyrkan genomdrevs en försvenskning. Kyrkans inställning hade dock inte 
samma betydelse p g a laestadianismens starka grepp om området. Där använde man nämligen 
finska. När det gäller domstolsväsendet och förvaltningspraxisen missgynnades inte finskan, 
åtminstone inte på det rent formella planet. Skrivelser översattes, det fanns tillgång till tolkar 
och det fanns även tjänstemän som var tvåspråkiga. Men många ämbetsmän såg ner på finskan 
vilket också präglade deras umgänge med bygdens befolkning.240 Det dubbla budskapet ledde 
till en kulturell mindrevärdeskänsla och skapade kulturella lojalitetskonflikter. 

När Nationernas Förbund grundades, skapades ett nytt globalt kollektivt säkerhetssystem 
som påverkade synen på etniska minoriteters rättigheter. I synnerhet rätten att få använda sitt 
eget språk i skolan och i rättsliga sammanhang betonades. Finland gick igenom sin egen språks-
trid. Enligt Elenius fanns det en liknande språkkonflikt i det svenska Tornedalen där vissa kon-
servativa äktsvenska tidningar krävde områdets totala försvenskning. Den liberala och socialde-
mokratiska pressen betraktade finskan mer som en medborgerlig rättighet. Man sökte också ge 
språkpolitiken en vetenskaplig legitimitet, vilket mynnade ut i en rad statliga utredningar där 
man bl a undersökte befolkningens härstamning, modersmål och lojalitet mot staten.241 

Ett sätt att försvara försvenskningen var att reducera tornedalsfinskan till en dialekt och 
hävda att det egentligen var svenska som var alla medborgarnas modersmål. På den svenska sidan 
gjorde man inte heller någonting för att modernisera det finska språket. Ett exempel på detta är 
ett frågeformulär från �9�� där de svenska frågorna var skrivna på antikva och de finska på ålder-
domlig fraktur. Ett annat argument för försvenskningen var att hänvisa till befolkningens egen 
vilja. Man hävdade dessutom att tornedalingarna tidigare varit svenskar men av något skäl råkat 
bli förfinskade.242 Det betyder att de egentligen var svenskar som bara råkade tala fel språk.
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Om tittar på mediedebatten om språkfrågan ser man att det skrivs relativt lite om ämnet. 
Den finska språkundervisningen i Sverige är dessutom inte förstasidesstoff. När det däremot 
gäller det svenska språkets ställning i Finland, ser saken annorlunda ut. Tidningarna följer 
noga den finska språkstriden som blossar upp under vintern �9�5243. Här nedan några exempel 
på de svenska dagstidningarnas rapportering om den finska språkstriden:

Skarp finsk signal mot språkhetsen i märklig broschyr av professor Laurila – Finland är ej 
enspråkig nationalstat (SvD ��.�.�9�5)

Purfinne talar svenska i ilskan – Fullständigt enastående i riksdagens historia (Soc.-D 
�9.�.�9�5)

Finska studenternas strejk proklamerad – Stort protestmöte på lördagen. De finska 
medicien kandidaterna vägra göra kliniktjänst (StT �0.�.�9�5)

”Svensk anda måste utrotas” – Purfinska fanatismen vet ingen gräns – Universitetets 
finska studenter besluta strejk – Finlands statsminister hånas vid studentmöte (SvD 
�0.�.�9�5)

Finsk studiestrejk – Medicinarna skola lämna klinikerna – Krigsförklaring medan urtiman 
varar – Nytt bondetåg? (DN �0.�.�9�5)

Finlands-svenska flaggan brännes av studenter framför Helsingfors universitet (StT 
��.�.�9�5)

Medborgarmöte begär helfinskt universitet – Några tusen personer, samlade i Gamla stu-
denthuset i Helsingfors, vädja till finska riksdagsmännen att snart uppfylla kravet (StT 
��.�.�9�5)

Finska regeringen stänger Helsingfors universitet? Äktfinskheten kulminerar – Finlandss-
vensk symbol bränd på universitetets trappa – Visselkonsert för undervisningsminis-
tern och andra misshagliga (SvD ��.�.��9�5)

Studenterna bränna fana – Äktfinska hetsen kulminerar – Nazistiskt angrepp mot svenska 
kungen – Visselkonserter – Kohandelns symbol bränd (DN ��.�.�9�5)

Finska vågen stiger – Frid uti Norden då universitetet blir helt finskt – Paasikivis syn på 
saken – Donation till strejkarna (DN ��.�.�9�5)

Alla dessa texter är relativt långa och placerade på första sidan. Ordvalet visar tydligt att de 
svenska tidningarna är emot den purfinska politiska rörelsen och förfinskningen av universitetet. 
Det som pågår i Finland är sannerligen mycket mer dramatiskt än det som sker hemma i Sverige. 
Här nedan några rubrikexempel. De icke-kursiverade rubrikerna finns på förstasidorna.

Finskt språk på skolschemat i Norrbotten? – Nytt förslag i propositionen – Tvåspråkig undervis-
ning vid fortsättningsskolor (StT ��.�.�9�5)

Finska språket blir skolämne i gränstrakten? – Proposition om undervisning i fortsättnings-
skolan (Soc.-D ��.�.�9�5)

Finska i gränsortsskolor. Utsträckt uniformsförbud – Medel mot folkminskning och långa talare. 
Proposition och motioner i flöda (DN ��.�.�9�5)

Finskan i Sveriges finnbygd (SvD ��.�.�9�5)
Finska språket på bygdekurser, ej i folkskolan – Omläggning av hr Engbergs språkförslag – Höjt 

dyrortstillägg (StT �9.�.�9�5)
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Undervisningen i finska i Norrbotten – Nytt förslag i motion i riksdagen (SvD �9.�.�9�5)
Finskläsningen har tillstyrkts – Statsutskottet vill ej motsätta sig förslaget (DN �0.�.�9�5)
Finska modersmålet i fortsättningsskolan av professor Björn Collinder (DN 5.�.�9�5)
Finsk språkundervisning i Norrbottenskolor – Riksdagen godkände förslaget – Första 

kammaren utan debatt – Andra kammaren med stor majoritet efter debatt (StT 
7.�.�9�5)

Norrbotten får finska som skolämne – Beslut i riksdagen med överväldigande majoritet (SvD 
7.�.�9�5)

Tornedalsfinska eller högfinska? Av rektor Hugo Tenerz (DN ��.�.�9�5)

Om utgår från rubrikernas innehåll, ser det ut som om man här i Sverige löste språkfrågan 
betydligt mer sansat och med mindre bråk och ståhej. Det hela verkar vara mer av en admin-
istrativ än en principiell fråga. Jämförelsen är emellertid inte helt rättvis eftersom språkfrågan 
har annorlunda konnotationer i den finländska än i den svenska kontexten. Den finska språk-
striden handlar inte bara om vilket språk som ska användas på universitetet utan frågan är en 
viktig del av en pågående maktstrid. Det är den inte i Sverige. Den finsktalande minoriteten 
i Sverige har aldrig haft samma maktbas och position som den svensktalande minoriteten i 
Finland och därför uppstår det inte heller samma batalj mellan olika lägren. 

Det innebär också att den finländska språkfrågan har ett betydligt högre nyhetsvärde än 
den svenska. På den finska sidan hittar man en pågående konflikt, mer dramatiska händelser 
och hetare känsloyttringar. Man talar rentav om ”krigsförklaring”. De inblandade kan dessu-
tom sägas vara elitpersoner, något som inte riktigt är fallet i det svenska exemplet. Det verkar 
också vara lättare för den svensksvenska publiken att identifiera sig med de svensktalande 
finländarna än med de finsktalande svenskarna. Den finska språkfrågan i Sverige har för mar-
ginell betydelse, ligger för långt borta från Stockholm och har rent allmänt föga relevans för 
den svensksvenska publiken. 

Språkfrågan visar hur svårt det är för läsaren – och redaktionerna – att överbrygga nyhet-
sjournalistikens fragmentariska och sektoriserade natur. Nyheterna om purfinskhet hittas på 
utrikessidorna, medan texterna om tornedalsfinskan finns på mer undanskymda platser på 
inrikessidorna. Det gör det möjligt att samtidigt kraftigt fördöma händelserna i Finland och 
ge föga uppmärksamhet på den svenska språkpolitiken och dess konsekvenser. Eftersom dessa 
två fall inte länkas samman, uppstår det inte någon synlig inkonsekvens eller motsägelse.

Det är ganska svårt att rekonstruera det egentliga händelseförloppet utifrån texterna. Det 
man får veta är att en kommitté redan fjorton år tidigare väckt frågan om finsk undervisning i 
folkskolan. Regeringen tog upp saken tio år tidigare men riksdagen ansåg det inte nödvändigt 
att göra något åt saken. Nu har man tagit upp frågan på nytt och riksdagen har emottagit en 
proposition där man föreslår undervisning i finska vid folkskolor i de nordligaste gränsorterna. 
Undervisningen bör vara frivillig och den får inte störa svensk undervisning. Ecklesiastikmin-
istern föreslår ett särskilt anslag och statsbidrag för att avlöna lärare. Ett par veckor senare 
meddelar man att riksdagen godkänt förslaget. Man antyder att det även finns motstånd mot 
propositionen, men att regeringen ändå är för förslaget. 

Nyhetstexterna förklarar inte vad detta motstånd beror på eller vem som är emot under-
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visningen. Professor Collinder förklarar saken i en debattartikel. Han tar upp de problem 
som uppstår när barnen undervisas på ett främmande språk (svenska) som dessutom skiljer 
sig rejält från modersmålet (finska). Han påpekar att tornedalingarna själva haft en kluven 
inställning till undervisning i modersmålet, vissa har varit negativa medan andra varit positiva. 
Det är däremot oklart vilken sorts finska som ska undervisas. Vid denna tid betraktar man 
tornedalsfinskan som en dialekt och därför förespråkar man undervisning i s k högfinska. De 
språkliga skillnaderna diskuteras mer ingående i en debattartikel skriven av rektorn vid statens 
småskoleseminarium.

De utvalda texterna är från den trettonde januari då alla fyra tidningar rapporterar om den 
proposition som avlämnats till riksdagen. Det finns ytterligare en text som finns på SvD:s ledar-
sida. De övriga nyheterna har utelämnats. Texterna från t ex den sjunde februari, då tidningarna 
berättar att förslaget godkänts, innehåller nästan enbart långa citat från andrakammarens debatt. 
Dessa texter har inte inkluderats eftersom jag inte vill gå in på vad olika partier eller enskilda 
riksdagsledamöter anser om saken. För att få en klarare bild av problematiken har de två debat-
tartiklarna tagits med. Dessa texter är skrivna av professor Collinder och rektor Tenerz. Hugo 
Tenerz presenteras i texten. Han han sägs vara en tornedaling och arbeta som rektor vid statens 
småskoleseminarium i Haparanda. Rektorn representerar därför åtminstone delvis tornedals-
finnarnas uppfattning. Björn Collinder är professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, 
något som inte sägs i texten. Läsaren förväntas uppenbarligen känna igen honom. 

Eftersom de utvalda nyheterna i StT, SvD och DN även berättar om andra propositioner, 
tenderar de att vara tämligen långa. Den delen av texten som handlar om det finska språket 
är dock av varierande längd. Propositionen om finsk undervisning kommer först och därefter 
radas alla andra propositioner upp. I Soc.-D hittar man emellertid bara en kort notis placerad 
på sista sidan. Denna nyhet handlar endast om språkfrågan. I SvD och DN upptar språkfrågan 
en halv spalt, medan StT:s text är något kortare. Texten på SvD:s ledarsida är knappt en halv 
spalt. Båda debattartiklarna upptar ungefär två spalter var.

Våra finsktalande medborgare – ett behov uppstår och tillgodoses
Huvudrubrikerna i den trettonde januari är likartade i alla fyra tidningarna. Man skriver även 
om andra propositioner som framlagts, men väljer att placera undervisningen i finska i för-
grunden, i själva huvudrubriken. Alla artiklarna inleds med detta förslag och de andra pro-
positionerna kommer först därefter. Först presenteras propositionens huvuddrag och sedan 
berättar man hur man planerar att organisera och finansiera undervisningen. Till skillnad från 
DN och SvD har StT och Soc.-D satt ett frågetecken i rubriken, vilket poängterar att något 
beslut ännu inte fattats.  Så här beskriver man förslaget:

”Det synes honom (ecklesiastikministern) vara en riktig grundsats att bland en 
tvåspråkig befolkning skolans undervisning så ordnas att var och en får möjlighet att 
lära sig läsa och skriva sitt modersmål. Vid sådant förhållande bör det vara en natur-
lig uppgift för skolan i denna bygd att bereda vår finsktalande befolkning tillfälle till 
undervisning i finska språket i skolans egen försorg. Det finns så mycket mindre anled-
ning till erinran mot en dylik anordning som den icke på något sätt inkräktar på under-
visningen på svenska språket.”244
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Soc.-D:s korta notis hoppar över denna motivering och berättar enbart hur undervis-
ningen ska betalas och organiseras. Senare i texten poängterar man att undervisningen bör 
vara frivillig. Texten på SvD:s ledarsida håller samma linje och hävdar att ”den finskspråkiga 
befolkningen (bör ha) samma bildningsförmån som alla Sveriges övriga inbyggare”. Det måste 
dock ordnas så att ”folkskolans svenska undervisning inte eftersattes och utan att något tvång 
utövas mot dem, som alltjämt önska vara befriade från varje undervisning i finska”.245 Nyck-
elorden är alltså ”frivillig” och ”utan tvång”. Det är inte helt klart vilka som tros vara mot 
förslaget. SvD talar bara ospecificerat om ”opinionsyttringar från Norrbottens län” och de 
övriga tidningarna säger inte heller något mer om motståndet.

Det finns en viss motsägelse i myndigheternas och statens rätt så välvilliga attityd. Å 
ena sidan erkänner man att de finsktalande hör till flocken, de är rentav en del av ”vår 
befolkning”. Man anser dessutom att de finsktalande har rätt till sitt eget språk, vilket följ-
aktligen innebär att staten har en viss skyldighet att ordna saken. Det sägs därför vara ”en 
naturlig uppgift” för den ordinarie skolan att erbjuda modersmålsundervisning i finska. 
Å andra sidan bygger resonemanget på en grundinställning enligt vilken Sverige är ett 
enspråkigt rike. Tvåspråkighet är då en form av anomali, en avvikelse, som dock kan toler-
eras och uppmuntras såtillvida det andra språket inte inkräktar på svenskans område. Det är 
det som är huvudsaken. Landets alla invånare, även minoriteterna, förväntas kunna svenska, 
men det är inte alls nödvändigt att de svensktalande behärskar något annat inhemskt språk. 
Det skulle vara orättvist att kräva det. 

Eftersom riket i grund och botten inte är två- eller flerspråkigt, är det inte något allvarligt 
fel på systemet i sig. De felspråkiga individerna fungerar dock som grus i maskineriet och detta 
gnissel måste på något sätt åtgärdas. Den frivilliga finska undervisningen riktar sig således till 
vissa delar av den finsktalande befolkningen och inte till de svensktalande – inte ens på tvåspråki-
ga orter. Man ställer den svensktalande majoriteten mot den finsktalande minoriteten när det 
gäller språkfrågan. Minoriteten kan få speciella rättigheter men dessa rättigheter får inte påverka 
majoritetens liv. Det finns alltså en outtalad föreställning om ett normalt tillstånd, procedurer, 
regelverk och tillvägagångssätt, d v s en föreställning om hur den normala skolundervisningen 
är organiserad. Finskan har ingen naturlig plats i detta system, trots att man påpekar att det vore 
skolans ”naturliga uppgift” att ge undervisning i finska. Det leder till strukturell marginalisering 
av språket. Man får förvisso läsa finska på vissa orter, men om språket inte har någon given plats 
i samhället, finns det inte mycket vits med att göra det. Finskan förblir därför en form av språklig 
och kulturell kuriosa, en onyttig och oanvändbar kunskap.

Tornedalsfinnarna själva verkar vara övertygade om sitt modersmåls onyttighet. På SvD:s 
ledarsida får man läsa hur ”våra finsktalande medborgare ha vid upprepade tillfällen uttryckt 
sin livliga tillfredställelse med den svenskspråkiga folkskoleundervisningen.”  Enligt tidnin-
gen är det ”för dessa finsktalande ett vitalt intresse att förvärva kunskap i rikets språk”. Tid-
ningen medger dock att ”kunskapsmeddelelse på modersmålet ger de allra flesta människor 
starkare impulser och ett djupare rotat vetande än vad ett aldrig så väl inlärt främmande språk 
kan förmedla.”246 Trots detta ifrågasätter man inte det existerande systemet enligt vilket all 
undervisning sker på svenska. Man vill bara lägga till ett nytt frivilligt ämne på schemat. 

Om man ska tro SvD, är den finsktalande befolkningen nöjd med sakernas tillstånd. Enligt 
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tidningen uttrycker de finskspråkiga ”sin livliga tillfredställelse” och visar ”ett vitalt intresse” 
för ”rikets språk”. Ordvalet och betydelserelationerna visar att rikets riktiga språk anses vara 
svenska och att det är normaltillståndet. Tidningen erkänner dock att modersmålsundervis-
ningen har vissa viktiga fördelar och medger att brist på modersmålsundervisning kan medföra 
problem såväl för individer som för hela folkgruppen. Det viktigaste är dock inte att tornedals-
finnarna lär sig finska utan att de lär sig svenska och att den svensktalande befolkningen inte 
behöver läsa finska. Reformen avsåg att påverka de finsktalande individernas bildningsnivå 
utan att rubba systemet.

Tornedalsfinska eller högfinska? – problematiskt språkval 
När propositionen väl godkänts, publicerar DN två långa debattartiklar. Björn Collinder 
inleder sin artikel med en kort historisk bakgrund. Det nu godkända förslaget är alltså intet 
nytt. Förra gången blev det avslag för att riksdagen ”trodde sig veta att Tornedalens befolk-
ning kände sig obehagligt berörd av tanken på undervisning i modersmålet”. Val av verb 
antyder att han inte är helt säker på att detta verkligen är riktigt. Collinder erkänner att en 
sådan attityd kan te sig konstig för många och därför vill han förklara vad problemet handlar 
om. Professorn lägger till att den finsktalande befolkningen uppgår till vid pass trettiotusen 
personer och är således ett litet mindretal. Enligt honom är även tätorterna i övervägande 
del svensktalande. 

Även Collinder understryker det faktum att tornedalingarna väl inser hur viktigt det är att 
förvärva goda kunskaper i svenska. De finsktalande har ” inget sinne för en språknationalistisk 
teori, som till äventyrs skulle länka in den på helfinsk bildningsväg”. De är kort sagt goda och 
lojala medborgare som inte låter sig ryckas med i den purfinska nationalistiska vågen som finns 
på andra sidan gränsen. Ett annat viktigt motsatspar består således av de riksfinska nation-
alisterna och tornedalsfinnarna som spjärnar emot riksfinska influenser. Här ser man även ett 
exempel på en figurativ handling. Det lämpliga och önskvärda är att vara nöjd med sakernas 
tillstånd och inte kräva helfinsk skolgång på den svenska sidan.

Därefter förklarar Collinder vilka eventuella för- och nackdelar modersmålsundervisning 
kan ha och vad som händer när barnen undervisas på ”fel” språk. Han söker väcka läsarens 
intresse och sympatier genom att göra en jämförelse. Collinder frågar hur många av oss behär-
skar ett främmande språk så väl att vi skulle klara av att tala och skriva detta språk på ett 
tillfredsställande sätt. Genom att använda pronomen ”vi” ställer han frågan både till sig själv 
och till läsaren. Han jämför barnen med medelålders statstjänstemän som läst tyska som första 
främmande språk och undrar om tjänstemännen skulle betraktas som tvåspråkiga. Collinder 
menar att sådana skulle ”lysa som vita korpar”, d v s att sådana inte finns. Hur kan man då tro 
att de finsktalande barnen helt plötsligt blir tvåspråkiga när de börjar skolan? Därför anser han 
finnbygdens lärare har ”en arbetsdryg och vansklig uppgift” att lösa. De måste utnyttja alla 
skolämnen till undervisning i svenska vilket ger lärarna en del bekymmer.247 Skolundervisnin-
gen sker alltså på ett språk som många barn inte riktigt förstår. 

Enligt Collinder motiverar man detta förfarande genom att hävda att föräldrarna vill ha 
det så. Han tror dock inte att det gäller alla föräldrar. Föräldrarna själva önskar att barnen 
lär sig bra svenska, något som de svenska myndigheterna för sin del uppmuntrar, men man 
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kan inte alltid ta hänsyn till vad föräldrar tycker. Om man gjorde det skulle det visa sig att 
föräldrarnas syn på barnens skolgång kraftigt skiljer sig från myndigheternas. Att ta hänsyn 
till föräldrarnas önskemål skulle mycket väl kunna resultera i ”primitivare skolformer”, anser 
Collinder.248 Utgångspunkten är att myndigheterna i vissa fall vet bättre än föräldrarna vad 
som är bäst för barnen. Därför bör man inte lägga för mycket vikt på föräldrarnas syn på 
modersmålsundervisning. Ytterligare ett motsatspar utgörs av föräldrarna och myndigheterna 
samt av barnen och föräldrarna. Myndigheterna ställs här på barnens sida mot föräldrarna. 
De framstår som en sorts god fé som erbjuder de finskspråkiga barnen en möjlighet att läsa 
språket även om föräldrarna är emot det. Det innebär att de finsktalande till en viss del är sina 
egna motståndare och förstår inte alltid sitt eget bästa. Det som inte uttryckligen sägs men 
som ändå kommer fram i texten är att det råder ett språkligt mindervärdeskomplex hos de 
finskspråkiga. De värderar rikets språk svenska högre än sitt eget modersmål.

Professorn ställer också frågan om vilken sorts finska som borde undervisas och svarar att 
det givna valet är högfinskan. Det finns nämligen inget eget språk i Tornedalen. 

”Man har nämligen på allvar framkastat den frågan vad för slags finska det är som 
våra finsktalande landsmän skola lära sig läsa. Svaret på den frågan kan inte bli mer 
än ett: det högfinska riksspråket. Det gäller att inte skapa ett nytt finskt skriftspråk för 
Tornedalen //. Att de lärare som undervisningen skall anförtros åt måste vara hemma i 
högfinskan är likaledes självklart. Skulle det visa sig att den föreslagna lärotiden är för 
kort, måste mera tid anslås.”249

Som vi ser räknas meänkieli ännu inte som ett eget språk. Det är i stället i de nationella, 
redan standardiserade språken som premieras. Detta innebär att man inte anser att tornedals-
finskan behöver förnyas. Folket bör istället lära sig att tala riktig finska. Professorn är i grund 
och botten positiv till finsk undervisning och föreslår rentav utökad lärotid om det skulle 
behövas. Han poängterar att det handlar om ”en mycket liten reform” som ändock är viktig. 
Han sympatiserar dock även med den etniska majoriteten som han själv är en del av. Den 
svensktalande publiken behöver inte vara orolig. Reformen kommer inte att drabba den. 

Tornedalingen Hugo Tenerz ger en lång och detaljerad språkhistorisk beskrivning av torned-
alsfinskan och förklarar vad som är skillnaden mellan tornedalsfinskan och högfinskan. Han 
anser precis som Collinder att tornedalsfinskan inte är ett eget språk. Tornedalsfinskan betraktas 
som en västfinsk dialekt som finns på båda sidorna om gränsen och därför borde undervisningen 
ske på högfinska. Enligt Tenerz finns det en viktig olikhet mellan den svenska och den finländ-
ska sidans tornefinska. Båda varianterna påverkas kraftigt av respektive riksspråken. Han tar 
också upp språkliga variationer som beror på lapskt inflytande. När det gäller tornedalsfinskans 
status som ett språk är det kanske värt att komma ihåg att den purfinska rörelsen var som starkast 
under tjugotalet och ligger alltså nära i tiden. Tornedalingarna hamnade således i kläm mellan 
två nationella projekt. Tenerz uttrycker saken på följande sätt:

”Även det talspråk som för få decennier sedan allmänt talades på landsbygden i 
Finland – och på många ställen talas ännu – var emellertid lika mycket uppblandat 
med främmande ord, framför allt svenska. Det är först den allmänna obligatoriska folk-
skolan som bibringat den stora allmänheten talspråkets formella hyfsning. På västra 
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sidan av Torneälven har skolan helt och hållet försummat att ta vård om finskan, varför 
språket förblivit på ett stadium som befolkningens språk på andra sidan älven genom 
skolans vårdande och utvecklande inflytande överskridit. // (Ungdomens) språk kan 
ibland vara fullspäckat med svenska ord. Denna språkförsämring hos ungdomen pekar 
mot en farlig utveckling, nämligen en språkblandning som kan medföra lika stor fara 
för svenskan som finskan i Tornedalen.”250

Här hittar man ett exempel på den tidigare nämnda språkförsämringen. Eftersom Sverige 
försummat finskundervisning har tornedalsfinskans utveckling avstannat och därför höll ord-
förrådet på att försvenskas. Tenerz anser att kunskaper i det ena språket upphjälper kunskaper 
i det andra. Det språk som helt klart premieras är skriftspråket, det redan standardiserade, 
kontrollerade och ”renade” språket. Talspråket har inte samma status.

Motsatsparen består återigen av de svensktalande och de finsktalande men också av 
Sverige och Finland. Staten och myndigheterna står trots allt på de finskspråkigas sida och 
tänker på deras bästa även om de själva inte gör det. Det är skolans uppgift att hindra den 
pågående språkförsämringen som ses främst som ett individuellt problem. Det betyder att det 
egentligen inte är något fel på systemet i sig. Det behöver bara finjusteras lite på sitt håll. Det 
är nämligen inget fel på den grundprincipen enligt vilken Sverige är ett enspråkigt land där 
minoritetsspråken inte har någon riktig lagstadgad officiell status. Språkfrågan är ett lokalt 
problem som berör en liten grupp människor och problemet kan lösas individuellt. Var och en 
får välja själv om man vill delta i undervisningen. 

Staten oss troget leder – narrativen och samtalet om tornedalsfinnarna 
Vem är den övergripande narrativens subjekt? Tornedalsfinnarna kan nog inte betraktas som 
subjekt eftersom de är alldeles för passiva. De har inget särskilt projekt – förutom kanske öns-
kan att slippa läsa finska i skolan. Det är istället myndigheterna/staten/regeringen som bör ses 
som subjekt. Deras projekt är en önskan att tillgodose ett behov som uppstått. Det är staten 
som är avsändaren och tornedalsfinnarna som fungerar som mottagare. Det som levereras är 
möjligheten till modersmålsundervisningen i finska. De tornedalska föräldrarna och de miss-
nöjda svensktalande ortsborna är tveksamma till reformen och därför potentiella motståndare. 
De två experterna, professorn och rektorn, kan nog ses som myndigheternas medhjälpare 
eftersom de klargör varför reformen är god och nödvändig. 

Tornedalsfinnarna är förvisso en del av flocken men de talar fel språk. De kan ses som matter 
out of place, d v s finnar är bra i Finland men mindre bra i Sverige. Språkliga minoriteter skapar 
oreda i kategorierna och utmanar genom sin blotta existens föreställningen om en homogen 
nationell kultur med ett folk, ett språk, en stat och en nation. Det finns en tendens att margi-
nalisera de andra språken. Andra minoritetsspråk än tornedalsfinskan nämns inte ens. Och det 
som inte heller kommer fram i texterna är att staten och myndigheterna i praktiken missgynnade 
finskan och uppmuntrade tornedalsfinnarna att satsa på svenskan istället. Genom att försvenska 
skolsystemet, godstjänsterna och de statliga myndigheterna gjordes alla minoritetsspråk onyt-
tiga. Resultatet är det som Derrida kallar för de homogenas hegemoni.251

Det finns alltså olika sortens minoriteter. Tornedalsfinnarna skiljer sig från den etniska 
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majoriteten främst bara på grund av sitt språk; i övrigt lever de i stort sett på samma sätt 
som de svenska svenskarna. Samerna har däremot andra mer utmärkande kulturella drag och 
annorlunda livsstil. Detsamma gäller zigenarna vars livsstil inte ges samma status som samer-
nas. Tattare verkar man överhuvudtaget inte se som en etnisk minoritet. Även om det sätt 
man skriver om dem innehåller etniska drag, ligger huvudpunkten ändå på deras låga sociala 
status och kriminella livsstil. Olika minoriteter behandlas på olika sätt. Man är orolig för att 
samerna håller på att assimileras i samhället, medan det är just det som förväntas av tornedals-
finnarna – och tattarna. I den meningen skulle man kunna säga att minoriteterna är varandras 
motståndare. De konkurrerar med varandra om de resurser som staten är beredd att avse för 
behov som inte berör majoriteten. Staten kan visst vara en god och omtänksam herde, men 
omsorgen är inte villkorslös.

Samtalet om tornedalsfinnarnas skolgång kan sammanfattas på följande sätt:

Modell 7.

Pastorat Stat

Problem

individ-,.gruppbaserat.problem,.dock.ej.
fel.på.enskilda.individer,.gruppens.behov.
erkänns

ej.grundläggande.systemfel.men.systemet.
måste.göras.mer.flexibelt.för.att.kunna.
tillgodose.en.grupps/enskilda.individers.
särskilda.behov

Lösning

erbjuda.individer.en.möjlighet.till.
språkundervisning

utöka.den.statliga.skolans.ansvarsområden.
genom.att.inkludera.finsk.undervisning.på.
vissa.orter,.ej.nödvändigt.att.ändra.hela.
systemet

Det som upplevs störande är vissa specifika avvikande detaljer – språk, näring, livsstil eller 
kultur. Dessa olika problemområden kopplas inte ihop och därför ser det inte ut att vara något fel 
på själva grundinställningen. Man utgår från en föreställning om ett svenskt svenskt nationellt 
projekt. Det finns inget fel på systemet i sig och det behöver inte ändras, bara justeras en aning. 
Men denna justering får inte skapa oreda och ställa krav på den etniska majoriteten. De problem 
som uppstår, löses lokalt och på individuellt plan. Texterna visar också hur makten fungerar som 
ett produktivt nätverk. Kunskap om den finsktalande befolkningen produceras och kommu-
niceras mellan olika instanser. Beslut fattas och förändringar genomförs, ibland mot de berörda 
parternas vilja. Det finns således att maktförhållande där en viss typ av kunskap och vissa aktör-
ers kunskaper värderas högre än vissa andras. Det är myndighetsperspektivet och -rösterna som 
står i fokus. Den finsktalande befolkningens synpunkter förmedlas genom ett par experter som 
fungerar som tolkar och förklarar till den okunnige läsaren vad det hela handlar om. 
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BROTTSNYHETER 
– SOCIAL ANNORLUNDAHET

Först ges en relativt omfattande överblick över brottsnyheterna. Den kvantitativa kartläggningen 
erbjuder dock begränsade möjligheter att undersöka hur olika sociala grupper eller individer beskrivs. 
Eftersom detta material är mycket omfattande, kommer endast ett par särskilt uppmärksammade fall 
att granskas lite närmare. Det första exemplet handlar om en kantrad spritskuta där de inblandade 
består av såväl svensksvenska som utländska skurkar. Det andra fallet rör sig om en finsk batalj med 
en kniv och en butelj. Bland alla utlänningar är det främst finländarna som utmärker sig genom att 
begå brott.

1 Allmänt om brottsnyheter

Som redan visats i det första analyskapitlet är brott det oftast förekommande ämnet. Brott är 
ett populärt och tacksamt ämne eftersom det symboliserar gott och ont, normalt och onor-
malt, moral och omoral. Brottsnyheterna är i mångt och mycket nyheter om stunder av plöts-
liga kriser, konflikter och tillhörande lösningar. Först visas vilken typ av brott man skriver om. 
Därefter undersöks aktörers kön, sociala och etniska bakgrund. Eftersom det finns ett stort 
antal brottsnyheter, kan man granska de olika rollerna var för sig och ta ut fler detaljer, t ex om 
aktörernas sinnestillstånd eller eventuella släktskapsband. Slutligen görs en mer sammanfat-
tande diskussion.

Vilken typ av brott skriver man om?
Det finns en bra bit över tretusen texter där brott är ett primärt eller ett sekundärt ämne. 
Som redan påpekats i det första analyskapitlet förekommer ”brott” i samband med ”icke-
svenskhet”, ”politiska extremister ” och ”sociala problem”. Andra ämneskombinationer är mer 
sällsynta. En stor del av brottsnyheterna handlar om egendomsbrott (ca ett tusen) eller ekono-
miska oegentligheter (ca åttahundra). Kategorin ”egendomsbrott” innefattar stölder, inbrott 
och rån. Sådana nyheter handlar t ex om ficktjuvar, dynamitarder och inbrott i affärer, vil-
lor, källarförråd och lägenheter. Förskingringar, bedrägerier, förfalskningar, simuleringar och 
andra liknande fall räknas som ”ekonomiska oegentligheter”. Alla solochvårare räknas som 
bedragare och hör därför till denna kategori. ”Simulering” är ett ord som används när en per-
son försöker dölja ett annat brott genom att ljuga och framställa sig själv som ett offer. Det kan 
exempelvis handla om ett hembiträde eller en betjänt som skadar sig själv och berättar sedan 
till polisen att en våldsam tjuv trängt sig in i arbetsgivarens bostad. Det kan också röra sig om 
unga kvinnor som försöker dölja en olaglig abort genom att berätta en rövarhistoria. En ung 
dam berättar t ex att hon blivit bortrövad av främmande män. Bevisen tyder dock på att hon 
istället besökt ett hus där man enligt polisen bedriver fosterfördrivning. 
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Alla typer av förfalskningar är inkodade som ekonomiska oegentligheter trots att man 
även kan förfalska andra saker än mynt, sedlar, växlar och reverser. Det förekommer bland 
annat falska läkemedelsrecept. Vid den här tiden var det fullt tillåtet att köpa kokain på apo-
teket om man hade ett giltigt recept. Det som är brottsligt är att förfalska ett recept, inte att 
använda eller sälja kokain. Det som står i centrum är själva förfalskningsaffären och hur den 
gått till och inte drogen i sig. I ett annat exempel förlorar kokainburken vikt och polisen mis-
stänker att apotekaren eller någon av farmaceuterna stjäl kokain. Huvudfrågan är vem som är 
tjuven. Nyheten är därför inkodad som stöld. Det finns följaktligen inget behov av att ha en 
särskild kategori för narkotikabrott.

Det finns knappt åttio artiklar om ”sexbrott”, utav dem handlar drygt femtio stycken 
om illegala aborter, fem om prostitution eller koppleri, tjugo om våldtäkter eller otukt mot 
minderåriga. Begrepp incest och pedofili används inte i texterna. Spritsmuggling, -langn-
ing, hembränning, fylleri, rattfylleri och dylikt hittas under kategorin ”smuggling och annat 
alkoholrelaterat”. Det finns drygt trehundra sådana texter och hälften av dem rör sig enbart 
om smuggling. Misshandel, slagsmål, mord, dråp, mordbränder, mordförsök och så vidare är 
kategoriserade som ”våldsbrott”. Det finns nästan niohundra sådana artiklar. ”Övriga brott” 
omfattar bland annat mened, kvacksalveri (t ex homeopater), rymningar från fängelser, skydds-
hem och andra anstalter samt diverse mer sällsynta brott som exempelvis industrispionage och 
värvning av krigsfrivilliga. Knappt tre hundra texter hittas i denna kategori och de flesta av 
dem rör sig om rymningar och mened. Fagerstaaffären, som skapade stora rubriker under 
vintern �9�8, driver upp antalet texter i denna kategori. Fallet rör sig om industrispionage och 
de inblandade misstänktes arbeta för Sovjetunionen.

Tabell 30. Tidning och brottstyp (kolumnprocent, N=3322)

egen-
domsbrott

ekonomiska 
oegentligheter

smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

Stockholms-Tidningen 25 25 24 20 24 27 25
Social-Demokraten 25 26 28 30 24 23 25
Svenska Dagbladet 15 20 14 5 18 19 17
Dagens Nyheter 35 29 34 45 34 31 33
Totalt 100 100 100 100 100 100 100

De tydligaste skillnaderna hittas i kolumnen för våldsbrott. Nästan hälften av dessa texter 
hittas i DN. SvD skriver däremot uppseendeväckande lite om våld. DN innehåller förvisso 
flest och SvD minst brottsnyheter men det förklarar inte varför så många våldsnyheter hamnar 
just i DN och nästan inga alls i SvD. Det är också litet märkligt att Soc.-D skriver mer om 
våld än StT. Man skulle ju tro att våld var ett lockande ämne för en dagstidning med en mass-
upplaga. När det däremot gäller ekonomiska oegentligheter, finns det inga större skillnader 
mellan tidningarna. Även SvD innehåller många sådana nyheter, vilket kanske är förståeligt 
med tanke på vilka sociala grupper som begår just denna typ av brott. Med tanke på tidningar-
nas sidantal är skillnaderna i de övriga kategorierna inte särskilt stora. 
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Tabell 31. Brottstyp och texttyp (kolumnprocent, N=3322)
förstasida ledare nyhet reportage insändare totalt

egendomsbrott 17 10 32 13 0 31
ekon. oegentligheter 20 35 23 20 0 23
smuggling, alkoholrel. 15 0 10 7 50 10
sexbrott 0 5 2 7 0 2
våldsbrott 35 30 25 33 17 26
övriga brott 13 20 8 20 33 8
totalt 100 100 100 100 100 100

Nittio procent av texterna, �0�0 utav ���� stycken, är föga överraskande nyhetstexter. Det 
finns drygt tvåhundra förstasidestexter och speciellt våldsbrotten verkar ofta hamna på första 
sidan. Detta trots att egendomsbrotten är fler än våldshandlingarna. Även några förskingrings-
affärer slås upp stort och placeras på omslagen. Exempel på sådana affärer är bland annat den 
s k blanckska affären och historien om friherre von Leuhusen. Blanck var en uppbördsman 
som begick självmord när hans falsarier var på väg att upptäckas. Leuhusen förskingrade pen-
gar från de personer och organisationer vars medel han förvaltade. De övriga textkategorierna 
innehåller relativt få artiklar. Det finns bara tjugo stycken ledare och man skriver bl a om den 
förskingrande uppbördsmannen och rutinerna hos skattemyndigheten. De längre berättande 
texterna, reportagen inklusive debattartiklarna, är bara femton stycken. Därutöver finns det 
sex insändare. Det som främst intresserar allmänheten är smugglingen. 

Tabell 32. Brottstyp och textlängd (kolumnprocent, N=3322)

kort mellan lång totalt

egendomsbrott 36 25 10 30
ekon. oegentligheter 23 23 25 23
smuggling, alkoholrel. 9 11 18 10
sexbrott 4 1 1 2
våldsbrott 21 31 33 27
övriga brott 7 9 13 8
totalt 100 100 100 100

Brottsnyheterna är mestadels korta notiser. Trots att våldsbrotten och de ekonomiska 
oegentligheterna är färre än egendomsbrotten genererar de fler långa artiklar (minst en spalt). 
Våldsverkare och högt uppsatta personers brottsliga affärer har en benägenhet att ha högre 
nyhetsvärde än de vanliga småtjuvarna och dynamitarderna. Det är ett tecken på att man 
tenderar att skriva mer detaljerat om de mer högtuppsatta personernas tvivelaktiga affärer, 
medan brottslingar från de lägre samhällskikten måste begå grövre brott för att få lika mycket 
uppmärksamhet.

De följande underkapitlen tar endast upp de tre viktigaste rollerna, nämligen nidingarna, 
offren och de sakkunniga. 
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Nidingarnas kön, sociala och etniska bakgrund
Först visas nidingarnas etniska och sociala bakgrund och vilken typ av brott som begås. Där-
efter visas resultaten för de övriga könskategorierna.

 
Tabell 33. Nidingarnas etniska bakgrund, brottstyp (antal)

egen-
domsbrott

ekon. oegent-
ligheter

smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

sv. svensk 1293 903 552 991 108 380 4227
tattare 3 0 2 17 0 0 22
jude 0 1 1 1 0 0 3
same 1 0 1 3 0 0 5
zigenare 0 0 0 3 0 0 3
tornedaling 1 0 0 1 0 0 2
finländare 41 0 14 16 1 8 80
norrman 9 0 0 0 0 3 12
dansk 6 2 0 0 0 0 8
tysk 9 14 8 7 0 3 41
ryss 2 2 0 1 0 3 8
est 0 1 28 8 0 0 37
holländare 0 0 23 1 0 0 24
annan 1 10 0 12 1 5 29
totalt 1366 933 629 1061 110 402 4501

Över nittio procent av alla nidingar är svenska svenskar och de dominerar naturligtvis alla 
brottskategorier. I synnerhet sexbrotten och de övriga brotten begås nästan uteslutande av 
svenska svenskar. Nidingarna från de andra etniska grupperna är mycket färre men det uppstår 
ändå en del intressanta variationer. Om man börjar med de etniska minoriteterna, ser man att 
det bara finns trettiofem nidingar och att tjugotvå av dem är tattare. Och de är förstås vålds-
verkare. Detta passar väl ihop med den bild av tattare som redan presenterats i de föregående 
kapitlen. De flesta icke-svenska hembrännare, suputer eller spritlangare i texterna är intressant 
nog utlänningar och inte tattare. Trots att de tattarska nidingarna bara utgör en halv procent 
av de brottslingar som finns i nyheterna, finns det ändå en föreställning om tattare som en 
landsplåga. Finländarna är en annan intressant grupp. De är relativt många och tidningarna 
gillar att skriva om dem när de stjäl, super eller slåss. 

Det höga antalet holländska och estniska nidingar beror på en särskild medieföljetong, 
Milaaffären, som vi kommer att tala om lite senare. Det förekommer även diverse andra euro-
péer och deras antal trissas upp på grund av diverse följetonger. En medieföljetong handlar 
om en tysk kvinna som dödar sitt barn. Andra följetonger berättar bl a om en österrikare som 
yxmördar sin lettiska hustru samt om en tysk som försöker döda sin dotter. Österrikaren sägs 
ibland vara en tysk för att han enligt tidningarna har tyskt medborgarskap. Han har därför 
ibland inkodats som tysk och ibland som tillhörande kategorin ”annan”. Det finns också en 
kortare följetong om en statslös ungersk äventyrare som under falska premisser lyckats lura 
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flyktingbidrag från en svensk fackförening. Man skriver också en del om Maria Reese, en tysk 
f d kommunist som flyttat tillbaka till Tyskland. Hon har kontaktat den svenska polisen och 
hävdar att hennes svenska ex-partikamrater vägrar återlämna vissa ägodelar som hon lämnat 
efter sig.

Tabell 34. Nidingarnas sociala bakgrund, brottstyp (kolumnprocent, N=4501)

egendomsbrott
ekon. oegent-

ligheter
smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

obemedlade 39 8 37 17 17 22 25
arbetare 34 48 46 44 26 37 41
ordningsm. 1 17 0 1 1 2 4
bildade 2 4 2 3 6 4 3
elit 0 13 3 1 0 7 4
titellös 24 10 12 34 50 28 23
totalt 100 100 100 100 100 100 100

När det gäller brottslingarnas sociala bakgrund och typ av brott de begår, finns det inga 
större överraskningar. De obemedlade och arbetarna står för de allra flesta brotten oavsett 
brottstyp. När det däremot gäller ordningsmakten och eliten ertappas de i samband med bed-
rägerier, förskingringar, falska bokföringar och andra ekonomiska oegentligheter. En del bil-
dade har dock gjort sexbrott och då handlar det om illegala aborter. Tabellen visar däremot 
inte att om de är fosterfördrivare eller patienter. 

Som vi ser finns det många nidingar som inte getts någon särskild social markör och som 
därför hamnat i den sociala kategorin ”titellös”, vilket är en aning otympligt. Eftersom det 
finns tusentals brottsnyheter, handlar det inte längre om några enstaka personer. Det är föl-
jaktligen bättre att koda om denna kategori och splittra den till sitt ursprungliga skick. Avsik-
ten är att kunna få en bättre överblick över dessa aktörer. Det betyder att de könsspecifika 
benämningarna har plockats fram och barnen har skilts från de vuxna.

Kategorin ”titellös” har splittrats till följande nya kategorier: Kategorin ”herr” innefattar 
alla vuxna män som bara kallas för ”en man” eller ”herr NN”. Enligt samma princip innehåller 
kategorin ”fru” alla vuxna kvinnor som fått titeln ”fru NN”, ”fröken NN”, ”NN:s hustru”  eller 
som bara kallas för ”en kvinna”. Fröken kan förstås också vara en flicka men det framgår van-
ligtvis i texten om damen ifråga är en ogift vuxen kvinna eller ett barn. De vuxna fröknarna 
har dessutom mestadels ett namn. Alla flickebarn har således inkodats som ”flickor”. Ordet 
”yngling” används för både tonåringar och unga män. Ynglingarna räknas dock här som till-
hörande kategorin ”pojkar”. Barn och ungdomar har rent allmänt inte inkodats i någon annan 
socialkategori eftersom sådan information inte anges i texterna – åtminstone inte explicit. De 
är dessutom sällan namngivna. Kategorin ”titellös” omfattar nu endast de aktörer som inte 
kunnat placeras någon annanstans. Det kan handla om grannar, vänner och så vidare. I övrigt 
har jag behållit de tidigare använda sociala kategorierna. 
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Tabell 35. Manliga nidingars sociala bakgrund, brottstyp (kolumnprocent, N=3656)

egendoms-
brott

ekon. oegent-
ligheter

smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

obemedlade 28 7 30 16 15 22 20
arbetare 42 50 54 50 38 42 47
ordningsm. 1 19 0 1 0 2 5
bildade 2 4 2 2 10 4 3
elit 0 15 4 1 0 5 5
herr 7 3 8 24 25 6 10
pojke 20 2 1 5 10 13 9
titellös 0 0 1 1 2 6 1
totalt 100 100 100 100 100 100 100

Männen begår åttio procent av alla brott och de manliga arbetarna står för ungefär hälften 
av dem. De obemedlade är den näst största gruppen och förekommer ofta i nyheter om stölder, 
rån, inbrott, hembränning och annan alkoholrelaterad kriminalitet. Det verkar också vara gan-
ska vanligt att endast kalla nidingen för ”en man” när man rapporterar om våldsbrott. Ungdo-
marna sysslar oftast med stölder och dylikt. De förekommer sällan i samband med andra typer 
av brott. Sexbrotten är, som tidigare konstaterats, relativt få och de är mestadels aborter. Abort 
är den enda formen av sexbrott som begåtts av de bildade. Fosterfördrivaren behöver förstås 
inte alltid vara medicinskt utbildad. Om abortören endast kallats för ”en fosterfördrivare”, har 
han inkodats som en kriminell och hamnar därför i kategorin ”obemedlad”. Om texten berät-
tar om en man som tagit sin fru eller sin flickvän till en fosterfördrivare, har mannen inkodats 
som en niding. Det finns också några få våldtäktsmän och ett par stycken män som sysslat med 
koppleri. Dessa män är alla arbetare.

Det finns relativt många personer från de bildade och eliten som begår alkoholrelater-
ade brott, främst rattfylleri. De smugglande elitpersonerna består av eventuella smuggelbåtars 
kaptener. Alla sortens sjökaptener har nämligen inkodats som hörande till eliten oavsett vilken 
sorts båt de basar över. De flesta elitpersonerna ertappas dock i samband med förskingringar 
och liknande brott. När manliga poliser, landsfiskaler, jurister, uppbördsmän och andra myn-
dighetspersoner gör någonting brottsligt, sysslar de gärna med förskingringar, bedrägerier och 
andra typer av ekonomiska oegentligheter. De gör sällan något annat kriminellt. Några poliser, 
fjärdingsmän, tulltjänsteman och dylika har dock hamnat i slagsmål. Om en arrestering slutat 
i ett slagsmål, har alla slagskämparna inkodats som förövare – om konstaplarna inte tydligt 
framställts som offer. 
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Tabell 36. Ej-könsbestämda nidingars sociala bakgrund, brottstyp (antal)
egendoms-

brott
ekon. oegent-

ligheter
smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

obemedlade 245 11 60 38 6 12 372
arbetare 7 6 7 2 0 0 22
ordningsm. 1 7 0 3 1 1 13
bildade 2 1 1 3 1 2 10
elit 2 1 0 5 0 12 20
barn 12 0 1 1 2 2 18
titellös 6 5 7 21 2 7 48
totalt 275 31 76 73 12 36 503

De problemmakare vars kön inte är känd är den näst största nidingskategorin men de är 
endast elva procent av alla nidingar. Hälften av dessa brottslingar är personer som begår olika 
typer av egendomsbrott och i texterna endast kallas för ”tjuvar”, ”rånare” och dylika. Det är det 
enda kännetecknet de fått och därför har de hamnat i kategorin för de obemedlade. De övriga 
sociala grupperna är mycket färre. Sexbrotten är återigen mycket få och fördelas relativt jämt 
mellan olika former av sexbrott.

 Tabell 37. Kvinnliga nidingars sociala bakgrund, brottstyp (antal)
egendoms-

brott
ekon. oegent-

ligheter
smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

obemdelade 4 3 16 2 3 0 28
arbetare 33 33 7 19 5 3 100
bildade 2 1 0 3 0 0 6
fru 21 39 17 61 27 8 173
flicka 6 10 3 8 0 7 34
titellös 1 0 0 0 0 0 1
totalt 67 85 44 93 35 18 342

Det finns få kvinnliga nidingar, endast cirka åtta procent. Ungefär hälften av dem kallas bara 
för “kvinnor”, “hustrur” och liknande. Många kvinnliga nidingar är hembiträden och syns i tabel-
len som arbetare. De sysslar främst med stölder, bedrägerier och liknande brott. De simulerande 
damerna är inkodade som bedragare och ingår i kategorin för ekonomiska oegentligheter. Det 
finns färre flickor än pojkar som agerar som nidingar i texterna. Flickorna är främst tjuvar men 
det finns även nyheter om flickor som förfalskat moderns eller en annan släktings namnteck-
ning på en check och sedan tagit ut pengarna. Sexbrotten består här av illegala aborter. Efter-
som abort är olagligt, begår både fosterfördrivaren och patienten en brottslig handling. Om en 
kvinna dött på grund av en abort, har hon trots detta kodats in som ett offer. Om hon överlevt, 
kan hon bli åtalad och räknas därför som niding. De kvinnor som begår våldsbrott är mestadels 
barnamörderskor. De kvinnor som figurerar i alkoholrelaterade nyheter är spritlangerskor eller 
rattfyllerister men deltar sällan i smugglingsaffärer eller hembränning.
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Brottsoffrens kön, sociala och etniska bakgrund
Först visas tabeller för samtliga brottsoffers etniska och sociala bakgrund. Därefter tas de 
manliga offren upp och sedan de kvinnliga. De offer vars kön inte gått att avgöra kommer 
allra sist.

Tabell 38. Offrens etniska bakgrund, brottstyp (antal)

egendoms-
brott

ekon. oegent-
ligheter

smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

sv. svensk 555 277 40 704 41 74 1691
tattare 0 0 0 9 0 0 9
same 0 0 0 4 0 0 4
zigenare 0 0 0 1 0 0 1
tornedaling 0 0 0 2 0 0 2
finländare 0 1 2 2 0 0 5
norrman 1 8 0 0 0 1 10
dansk 2 0 0 0 0 0 2
tysk 6 5 0 5 0 0 16
ryss 0 0 0 1 0 0 1
est 0 0 0 8 0 0 8
holländare 0 0 0 1 0 0 1
annan 2 0 0 8 0 0 10
totalt 566 291 42 745 41 75 1760

De flesta offren är svenska svenskar. Det finns exempelvis inga judiska brottsoffer och även 
de andra minoriteterna är sammanlagt bara sexton stycken, varav nio är tattare. Typiskt nog 
har tattarna fallit offer för våldshandlingar. De tattarska offren är emellertid mycket färre än de 
tattarska nidingarna. Detsamma gäller finländarna som också ofta spelar rollen av en niding. 
De utländska offren är i övrigt mycket få. Det kan förstås hända att samma aktörer beskrivs 
olika sätt i olika tidpunkter. T ex de förlista milamännen uppfattades som offer innan man 
förstod att de i själva verket var smugglare.

Tabell 39. Offrens sociala bakgrund, brottstyp (antal)

egendomsbrott
ekon. oegent-

ligheter
smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

obemedlade 3 3 1 2 0 3 12
arbetare 310 74 17 282 3 11 697
ordningsm. 29 47 8 64 0 8 156
bildade 34 12 0 26 0 5 77
elit 41 32 1 12 0 9 95
titellös 149 123 15 359 38 39 723
totalt 566 291 42 745 41 75 1760
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns fler offer, drygt sjuhundra, som råkat 
ut för våldshandlingar än för andra typer av brott. Även om de ekonomiska oegentligheterna 
och egendomsbrotten var fler, innehåller dessa texter färre offer. De brottsoffer som blivit 
bestulna eller rånade är knappt sexhundra, och de som på andra sätt blivit lurade på pengar 
är ungefär trehundra stycken. När det gäller de övriga brottstyperna är det bara frågan om 
några tiotal personer. De offer som exempelvis drabbas av alkoholrelaterade brott är mycket få, 
endast ett fyrtiotal. Dessa offer är vanligtvis personer som råkat ut för en olycka på grund av en 
rattfyllerist. De obemedlade, som många gånger identifieras just som kriminella, framträder 
därför oftare som nidingar än som offer, medan arbetarna även drabbas av olika typer av brott. 
Det gäller i synnerhet för stölder och andra egendomsbrott samt våldsbrott av olika slag. En 
stor del av offren hör dock till den sociala kategorin ”titellös”. De bildade och eliten både begår 
och drabbas av brott mycket sällan. När det gäller ordningsmakten hittar man något fler offer 
än nidingar men dessa offer är trots allt mycket få. 

För att undersöka offrens kön, har kategorin ”titellös” återigen splittrats upp. De manliga 
och de kvinnliga offren tas upp först och därefter tar vi en titt på de ej-könsbestämda offren. 

Tabell 40. Manliga offers sociala bakgrund, brottstyp (antal)

egendoms-
brott

ekon. oegent-
ligheter

smuggling, 
alkoholrel.

vålds-
brott sexbrott övriga brott totalt

obemedlade 2 0 1 2 0 0 5
arbetare 98 18 13 203 0 7 339
ordningsm. 13 14 7 55 0 7 96
bildade 28 7 0 15 0 5 55
elit 31 20 1 8 0 5 65
herr 18 13 4 61 0 2 98
pojke 8 1 1 50 2 1 63
titellös 7 2 0 2 0 1 12
totalt 205 75 27 396 2 28 733

Det finns mycket färre manliga offer än manliga nidingar. Om männen framträder som 
offer drabbas de oftast av våldshandlingar och det gäller i synnerhet för män från arbetarklas-
sen. Även några pojkar har blivit misshandlade eller dödade men de framträder ändå oftare 
som nidingar än som offer. Männen från eliten eller de bildade faller sällan offer för någonting, 
men om det händer, handlar det om t ex inbrott, stölder, bedrägerier eller förskingringar.
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Tabell 41. Kvinnliga offers sociala bakgrund, brottstyp (antal)

egendoms-
brott

ekon. oegent-
ligheter

smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott sexbrott övriga brott totalt

obemedlade 0 0 0 0 0 3 3
arbetare 28 16 2 63 3 3 115
ordningsm. 2 2 0 0 0 0 4
bildade 0 1 0 7 0 0 8
elit 6 5 0 0 0 0 11
fru 56 57 4 159 21 9 306
flicka 20 3 3 51 14 15 106
titellös 2 0 1 1 1 0 5
totalt 114 84 10 281 39 30 558

De kvinnliga offren är fler än de kvinnliga nidingarna och återigen finns det många som 
inte kallas för något annat än bara för ”fru” eller ”fröken”. Kvinnorna drabbas främst av vålds-
brott och identifieras då som hustrur, döttrar, fruar och så vidare. Även kvinnor från arbetar-
klassen drabbas av olika typer av brott, medan offren från de övriga sociala kategorierna är 
mer sällsynta. Till skillnad från pojkarna är flickorna mycket oftare offer än nidingar. Några 
kvinnor har dött på grund av illegala aborter och har därför inkodats som offer. Det finns även 
enstaka personer som blivit våldtagna men de är mycket få. 

Tabell 42. Kön ej känd, social bakgrund, brottstyp (antal) 

egendomsbrott
ekon.

oegentligheter
smuggling, 
alkoholrel. våldsbrott övriga brott totalt

obemedlade 1 3 0 0 0 4
arbetare 184 40 2 16 1 243
ordningsm. 14 31 1 9 1 56
bildade 6 4 0 4 0 14
elit 4 7 0 4 4 19
barn 3 0 0 18 4 25
titellös 35 47 2 17 7 108
totalt 247 132 5 68 17 469

När det exempelvis handlar om familjevåld, talar man ibland bara om ”barn” som skadats, 
dödats eller omhändertagits. Ungefär hälften av de offer vars kön inte gått att bestämma 
verkar komma från arbetarklassen. Här finns dock en felkälla. I själva verket är endast ett tiotal 
av dem privatpersoner. Det händer nämligen att man bara säger att en handelsbod, ett kontor 
eller en affär fått besök av tjuvar. För att kategorin ”titellös” inte ska svälla över, är dessa offer 
inkodade som ”småhandlare”. De har sedan under omkodningen av det ursprungliga schemat 
hamnat i kategorin ”arbetare”. Om en fackförening drabbats av förskingring, har den också 
hamnat i kategorin ”arbetare”. Men om en myndighet fått besök av tjuvar i sitt kontor eller 
blivit förskingrat, är offret – myndigheten – inkodad som ordningsmakten. När Riddarhu-
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set drabbades av en förskingringsaffär, inkodades offret som tillhörande eliten och så vidare. 
Inkodningen är lite otymplig, men som vi ser är den här typen av brottsoffer ändå inte den 
mest typiska formen av offer. 

De sakkunnigas kön, sociala och etniska bakgrund
När det gäller de sakkunniga är det inte lika viktigt att veta vilken typ av brottsfall de är 
involverade i. Därför har brottskategorierna utelämnats och endast de sakkunnigas kön och 
social tillhörighet anges. Det finns nämligen inte särskilt mycket att säga om de sakkunnigas 
etnicitet. Nästan alla sakkunniga, nittionio procent, är svenska svenskar. Därutöver finns det 
ett par sakkunniga från de etniska minoriteterna och några enstaka utländska sakkunniga. De 
är sammanlagt bara tjugofem stycken. 

Tabell 43. De sakkunnigas kön och social bakgrund (antal)

obemedlade arbetare ordningsm. bildad elit titellös totalt

ej känd 7 9 2268 211 8 17 2520
man 2 11 912 71 28 3 1027
kvinna 0 0 8 5 2 4 19
totalt 9 20 3188 287 38 24 3566

Kategorin ”titellös” har behållits då dessa aktörer i detta fall är så få, endast tjugofyra styck-
en. Utav dessa tjugofyra personer kallas endast fyra stycken för ”fru”, en person för ”herr”, 
två stycken heter bara ”pojke” och resten hör till ”kön ej-känd”. När det gäller de sakkun-
niga, är man mer noga med att ange personens befattning eller titel. Nästan nittio procent 
av alla sakkunniga kommer från ordningsmakten och i de flesta fallen går deras kön inte att 
bestämma. De manliga sakkunniga är föga överraskande poliser, domare, advokater och andra 
myndighetspersoner. Därutöver förlitar man sig på olika typer av experter som i denna tabell 
syns som bildade och elitpersoner. Det finns endast nitton kvinnliga sakkunniga, vilket är 
ungefär en halv procent. 

Det som inte syns i dessa tabeller är att det finns knappt fyrahundra skribenter och drygt 
åttahundra övriga aktörer. Skribenterna är alla svenska svenskar, precis som de flesta övriga 
aktörerna. Många av dem kommer från den sociala gruppen ”titellös” men det finns även ett 
flertal personer från arbetarklassen. De övriga aktörerna fördelas relativt jämt mellan alla tre 
könskategorier. Skribenternas kön har däremot inte gått att bestämma. 

Fler detaljer om aktörerna
Eftersom det finns så många brottsnyheter, är det möjligt att ta ut fler detaljer. Som tidi-
gare konstaterats förekommer det politiska extremister i brottsnyheterna. Man kan därför 
undersöka aktörers politiska bakgrund, deras roller och vilken typ av brott de är involverade 
i. Ibland berättar man även om en aktörs sinnestillstånd (t ex sinnesrubbad) och anger detta 
som en förklarande faktor. När det exempelvis gäller nyheter om våldsbrott, kan de berätta om 
familjevåld. Först granskas aktörers politiska tillhörighet och därefter personers eventuella 
sinnestillstånd eller släktskapsband.
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Det finns lite drygt hundra aktörer som identifierats som nazister eller kommunister 
och de är ungefär lika många i båda lägren. När det gäller aktörsrollerna hittar man inte 
heller några stora skillnader. De flesta extremisterna, knappt fyrtio stycken i båda lägren, 
är nidingar. Därutöver finns några enstaka offer och andra partikamrater som i förbifarten 
nämns i texterna.

Tabell 44. Nazisters sociala bakgrund, brottstyp (antal)

egendomsbrott våldsbrott övriga brott totalt

arbetare 0 0 3 3
ordningsm. 0 2 1 3
bildade 0 0 6 6
elit 1 8 22 31
titellös 0 6 4 10
totalt 1 16 36 53

När nazisterna hamnar i dagens trubbel, handlar det ofta om bråk och slagsmål och det är 
svensksvenska nazister vi talar om. Om nazisten bara identifierats som t ex ”lindholmare” har 
personen i fråga kategoriserats som politiker och har därför hamnat i den sociala kategorin 
”elit”. Texterna om lindholmarnas stormtrupper driver upp antalet aktörer i kategorin ”övriga 
brott”. Denna kategori innehåller också mer sällsamma fall som t ex en nyhet om nazister som 
i arresten förde ett sådant oväsen att förbipasserande människor på gatan stördes av det. 

Tabell 45. Kommunisters sociala bakgrund, brottstyp (antal)

egendomsbrott
ekon.

oegentligheter smuggling våldsbrott övriga brott totalt

obemedlade 0 1 0 0 0 1
arbetare 0 0 0 3 4 7
bildade 0 0 1 2 3 6
elit 5 5 3 11 7 31
titellös 0 0 0 0 7 7
totalt 5 6 4 16 21 52

Även kommunisterna hamnar på tidningssidorna när det blir handgemäng. Smugglin-
gen i detta fall handlar inte om spritsmuggling utan om mystiska chifferbrev. Spanien-
fararna och fallet med industrispionage hittas i kategorin ”övriga brott”. Om kommunisten 
enbart identifierats som en kommunist har denne inkodats som en politiker och hör därför 
till synes till eliten. Kommunisterna, precis som nazisterna, är svenska svenskar men man 
hittar även några få utlänningar – närmare sagt fem finländare, fyra tyskar, fyra ryssar och 
två andra nationaliteter. 

Sedan ska vi titta på hur många aktörer som sägs ha gjort någonting i ett särskilt sinnes-
tillstånd. Kategorin ”sinnesrubbad” innehåller som redan sagts alla permanent eller tillfälligt 
sinnesrubbade eller sinnesförvirrade samt alla personer som skickats till sinnesundersökning. 
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Om någon begått eller försökt begå självmord, har även denne individ inkluderats i denna 
kategori. Kategorin ”svartsjuk mm” omfattar aktörer som sägs ha gjort någonting på grund av 
svartsjuka, raseri, hämndbegär eller andra liknande starka känslor. ”Berusad” innefattar alla 
som är alkoholpåverkade. 

Tabell 46. Aktörernas mentala tillstånd (antal)

sinnesrubbad svartsjuk mm berusad totalt

niding 355 42 197 594
offer 16 0 25 41
totalt 371 42 222 635

Det finns en bra bit över fyratusen nidingar i brottsnyheterna men endast tretton procent 
av dem sägs ha gjort något i ett särskilt sinnestillstånd. Mer än hälften av de mentalt osta-
bila nidingarna sägs vara sinnesrubbade eller i behov av sinnesundersökning och drygt trettio 
procent har gjort något dumt när de varit berusade. Man hänvisar däremot mycket sällan till 
svartsjuka och liknande känslor.  Det som inte syns i denna tabell är att mer än hälften av 
dessa nidingar har begått våldsbrott. Våld verkar gå hand i hand med både spriten och sinnes-
rubbningen. Bland annat den tidigare nämnda österrikiska hustrumördaren sägs ha varit sin-
nessjuk och anses därför vara strafflös. Ett annat spektakulärt exempel är en svensk man som 
i sinnesförvirringen kastar sin flickvän ut ur hotellfönstret och hoppar sedan själv ut. Dådet 
troddes först vara ett dubbelt självmord men polisen upptäckte senare att det i själva verket 
handlade om ett mord följt av ett självmord. Barnamörderskor kan också misstänkas lida av 
någon form av sinnesförvirring. 

Offrens sinnestillstånd beskrivs mer sällan men det händer att både förövaren och offret 
varit alkoholpåverkade, t ex i samband med slagsmål. Det kan handla om berusade och 
mörbultade män som hittas sanslösa på gatan utan att de själva riktigt vet vad som hänt. 
Det verkar dessutom främst vara männen som av olika skäl tappar förståndet och därefter 
begår brott. Det finns ytterst få andra etniciteter än svenska svenskar bland denna mentalt 
ostabila skara.

Tabell 47. Nidingens och offrets sociala bakgrund och mentaltillstånd (antal)

sinnesrubbad svartsjuk mm berusad totalt

obemedlad 51 5 23 79
arbetare 174 20 114 308
ordningsmakt 25 0 5 30
bildad 15 2 8 25
elit 15 0 1 16
titellös 91 15 71 177
totalt 371 42 222 635

Hälften av de mentalt ostabila aktörerna hittades, som redan sagts, i texter om våldsbrott. 
Det är bara att konstatera att det främst är de obemedlade och arbetarna som slåss, super och 
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tappar förståndet. Några enstaka bildade personer samt personer från ordningsmakten sägs 
också vara berusade men dessa fall handlar främst om rattfylleri. Ett exempel på en sinnesrub-
bad myndighetsperson är uppbördsmannen som begick självmord strax innan hans falsarier 
upptäcktes. Även den förskingrande friherren misstänktes vara sinnesrubbad. I övrigt är de 
relativt få.

När det gäller aktörernas eventuella släktskap, är nidingarna och offren de viktigaste roll-
erna. Därför har alla aktörer som varken är nidingar eller offer buntats ihop och kallas för 
”någon annan”. Om barnen är släkt med både nidingen och offret, har de inkodats efter huvu-
drollsinnehavaren. 

Tabell 48. Aktörens roll och ev. släktskapsband (antal)

med en niding med ett offer med ngn annan totalt

niding 205 228 136 569
offer - 50 39 89
ngn annan - - 2 2
totalt 205 278 177 660

Som tabellen visar innehåller texterna överraskande sällan information om någon form av 
släktskapsband. Det vanligaste är förstås att nidingen och offret är släkt med varandra, men 
det finns också exempel där nidingarna är släkt med varandra, t ex bröder som anlägger mord-
bränder tillsammans. Det förekommer också fall där alla offren är släkt, hushållets hembiträde 
kan t ex stjäla saker från flera olika familjemedlemmar. Familjevåld är dock de vanligaste 
nyheterna där släktskapsbanden anges. Här nedan några rubrikexempel:

Torparfru ohyggligt pryglad – Anmäler mannen för �5 års misshandel – Ris och taggtråd 
vapen (StT �.�.�9�5).

Ett hemskt dåd – Sinnessjuk kvinna mördar sitt barn (Soc.-D �.�.�9�5)
Blodigt kärleksdrama – �8-årig knivskär fästmön – Ruskigt överfall i förstuga i Göteborg 

– Ynglingen spårlöst försvunnen (StT ��.�.�9�5)
Slog ihjäl sin hustru, väntade i trappuppgång – Österrikare reste hit – Drama på Små-

landsgatan igår kväll – Oberörd mördare – ”Das ist meine Frau” – Sökte arbetstillstånd 
i Sverige – Polisman först på plats (DN 5.�.�9�8)

Knivskäraren tänkte inte mörda – Ville endast förstöra hustruns vackra ansikte (SvD �.�.�9�8)
Kastade ut sin nyfödde och sökte fly från asylen – 21-årig mor ”tyckte det var besvärligt att ha 

barnet kvar (DN �5.�.�9�8)
Morddrama på snälltåg – Ung tysk moder dödar sin 8-åriga dotter (StT ��.9.�9�8)
Den tyska barnamörderskan häktad (Soc.-D ��.�0.�9�8)

Barnamörderskorna skulle vara intressanta fall att undersöka vidare. Man skulle tro att 
en mordisk mor skapade synnerligen stora löpsedlar. Så verkar dock inte vara fallet. Dessa 
texter är tvärtom relativt korta och placerade på mer undanskymda platser i tidningarna. Det 
verkar vara lättare för redaktionerna och publiken att hantera manliga mördare. De svenska 
barnamörderskorna verkar inte få mer uppmärksamhet än de utländska. 
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Tabellsammanfattning
När kodningsarbetet påbörjades, var det helt klart att materialet skulle innehålla många brotts-
nyheter. Det som dock var en överraskning var det stora antalet brottsnyheter. De övriga sam-
talsämnen upptog en så liten del av materialet att en snävare tidsram hade utelämnat dem helt 
och hållet. Brott är även det populäraste sekundära ämnet. Man kan jämföra brottsnyheterna 
med de resultat som redan presenterats i det första analyskapitlet. När det gällde hela mate-
rialet, var nidingarna två procent fler än de sakkunniga. I brottsnyheterna ökar nidingarnas 
andel med fyra procent medan de sakkunnigas sjunker lika mycket. De andra aktörsrollerna 
är oförändrade. När det gällde hela materialet, kom cirka åttio procent av de sakkunniga från 
ordningsmakten. I brottsnyheterna är de förstås ännu fler, nästan nittio procent. När det gäller 
offrens sociala bakgrund, finns det inga större skillnader mot de resultat som redan visats i det 
första analyskapitlet. Om man tittar på vilka aktörer som har egna röster, sker det inte heller 
några stora förändringar. Det är återigen de sakkunniga som allt som oftast får uttala sig. 

Om man jämför könskategorierna i brottsnyheterna och i hela materialet, ser man att 
brottsnyheterna innehåller fem procent fler manliga nidingar, en procent fler manliga offer 
och sex procent färre manliga sakkunniga. De kvinnliga sakkunniga i sin tur är fem procent 
färre, medan de kvinnliga nidingarna och offren är något fler. Det finns generellt sett mycket 
få kvinnor i materialet. Det verkar dessutom finnas en föreställning om ”manliga” respektive 
”kvinnliga” brott. De kvinnor, som exempelvis förekommer i nyheter om alkoholrelaterade 
brott, sysslar med langning, medan männen identifieras som smugglare. Det är också vanligare 
att kalla kvinnor för fruar än att kalla män för herrar. Det heter t ex professor Gunnar Myrdal 
men fru Alva Myrdal. När det gäller barn och ungdomar, brukar journalisterna inte ge samma 
typ av mycket detaljerade personuppgifter som när de skriver om de vuxna.

Om man jämför aktörernas etniska bakgrund i brottsnyheterna och i hela materialet, upp-
står det en del intressanta skillnader. Som tidigare redovisats, innehåller materialet ytterst få 
tattare. I brottsnyheterna är de plötsligt den största minoritetsgruppen. Etniciteten och den 
sociala klassen verkar dessutom hänga ihop. Hur annars ska man förklara det faktum att så 
många av de finländare och tattare som figurerar på tidningssidorna nästan uteslutande kom-
mer från de lägsta sociala grupperna? De dyker dessutom nästan alltid upp som nidingar. 
Det finns däremot inte lika starka stereotypa uppfattningar om t ex tjuvaktiga norrmän eller 
mordiska österrikare. Det måste dock påpekas att föreställningen om den heliga alliansen 
mellan finnen, kniven och flaskan hittas även i Finland. Där förknippas den emellertid ihop 
med ett särskilt område, Österbotten. Som alla stereotypa uppfattningar innehåller alltså även 
bilden av finländare en liten gnutta sanning. Frågan är bara vilka sanningar man väljer att lyfta 
fram och hur man tolkar fakta.

I brottsnyheterna finns det många fler nidingar än offer hos de obemedlade och arbetarna, 
medan denna skillnad inte alls är lika iögonfallande hos de övriga sociala grupperna. Tabellerna 
visar dock bara förekomsten av olika sociala grupper och inte eventuella mer subtila skillnader i 
sätten att beskriva överklass- och underklassbrottslingar. Det går inte att urskilja några tydliga 
stereotyper utifrån aktörers sociala bakgrund. När det gäller aktörernas politiska tillhörighet, 
finns det inte särskild mycket säga. I den mån man skriver om extremisterna i brottsnyheterna, 
skriver man om slagsmål, bråk och liknande saker. Om det dyker upp mer sällsynta former av 
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brott tenderar sådana fall bli medieföljetonger. Ett par sådana exempel kommer att tas upp 
i nästa kapitel. De fallstudier som presenteras i detta kapitel rör sig om brott som begåtts av 
antingen svensksvenska eller utländska nidingar. Avsikten är att ge exempel på olika sätt att 
behandla aktörernas sociala och etniska bakgrund.

Brottslingarna uppfattas intressant nog inte som en grupp. Etniciteten ser ut att vara en 
starkare markör än den sociala tillhörigheten. Det är helt enkelt enklare att betrakta tattare 
som en landsplåga än brottslingarna.  På samma sätt är det lättare att komma ihåg alla fin-
ländare på härjartåg än alla smånotiser om svensksvenska tjuvar eller slagskämpar. Vissa typer 
av brott, som t ex mord, skapar dock stora rubriker oavsett nidingarnas etniska eller sociala 
bakgrund. Det finns flera medieföljetonger med såväl utländska som svensksvenska mördare. 
Kriminella som gör serier av liknande brott, t ex bröderna som anlade mordbränder på löpande 
band, är ytterligare ett sätt att skapa en följetong. Om nidingen råkar vara en ”ovanlig” typ, får 
brottet ofta mer uppmärksamhet. Personer från högre samhällsskikt, som antingen begår eller 
drabbas av brott har ofta högt nyhetsvärde. Det finns bl a en medieföljetong om en adelsman 
vars slott drabbats av upprepade stölder. När det gäller kvinnliga mördare verkar man däremot 
träda varsamt fram. Dessa nyheter skapar inte alls samma uppståndelse som t ex ett förmodat 
dubbelsjälvmord där mannen sedan visade sig ha mördat sin flickvän. Familjevåld i övrigt 
resulterar i många smånotiser men inga omfattande följetonger. 

2 Stormen vräker spriten i sjön  
– Milaaffären i pressen

Milaaffären från vintern �9�5 har valts ut för en kvalitativ textanalys då denna smugglingshis-
toria innehåller både utländska och inhemska skurkar och har förgreningar i flera grannländer. 
Detta ger ett bra tillfälle att jämföra hur tidningarna beskriver olika nationaliteter. Det skulle 
också vara intressant att jämföra beskrivningar av männen och den s k smugglardrottningen. 
De texter som berättar om denna kvinna är dessvärre bara korta notiser med mycket knapp-
händig information. Under en period skrivs det relativt mycket om denna smuggelhärva. 

Berättelsens egentliga händelseförlopp som kan rekonstrueras utifrån nyhetstexterna, är 
följande. I januari �9�5 ränner ett fartyg på grund utanför Gotland. En del dunkar spolas 
bort från fartyget och det är snart uppenbart att det handlar om en fullastad spritbåt. Alko-
holen tros vara avsedd för törstiga stockholmare. De ombordvarande påstår dock att lasten 
var avsedd för det infrusna Kronstadt vilket tullpolisen inte tror på. Bakom smugglingen tros 
ligga ett spritkonsortium som har sitt huvudsäte i Tallinn, Estland. Fartyget seglar under hol-
ländsk flagga men ägs av en estländare. Fartygets förste maskinist är holländsk och resten 
av besättningen består av ester och tyskar. Kaptenen, som skadas under förlisningen, sägs 
ibland vara från Holland och ibland från Estland. Alla inblandade personer nämns vid namn, 
befattning och mestadels även vid nationalitet. 

Efter räddningsoperationen förs kaptenen till Visby lasarett och resten av besättningen 
inkvarteras i olika bondgårdar. Det finns ytterligare två personer ombord på båten. De häv-
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dar att de av ren slump bara råkade vara där. Polisen tycker emellertid att både tidpunk-
ten och platsen var illa lämpad för en trevlig liten sällskapsresa och herrarna hamnar bakom 
lås och bom. De visar sig snart vara två ökända svenska spritsmugglare. Härvan växer när 
polisen börjar förhöra besättningen och de misstänkta svenskarna. Den holländske kaptenen 
avslöjar bland annat att detta var hans fjärde spritresa. Polisen misstänker till och med att 
vissa växelstationsföreståndare i skärgården avlyssnar telefonsamtalen och varnar smugglarna. 
Föreståndarna nekar dock energiskt, och polisen lyckas inte hitta några bevis som skulle styrka 
sina misstankar. Sedan följer man ligans fortsatta äventyr i det svenska rättssystemet. Polisen 
fortsätter att söka ligans huvudmän och andra medlemmar. En av dem sägs äga en racerbåt 
som använts för sprittransporter. 

Precis som korpelafallet är milaaffären en alldeles för bra historia för att missa. Det är en 
underhållande berättelse som innehåller en del dramatik. Det är lätt att hitta källor, historien 
passar väl till redaktionernas och publikens referensramar, och erbjuder endast ett mycket 
begränsat antal betydelser. Genom att följa rättegången kan man hålla intresset uppe och hitta 
eventuella nya vinklar. StT:s beskrivning av förlisningen och den tappra räddningsoperationen 
är ett bra exempel på hur man skriver en kittlande och spännande liten historia:

”Sjöarna slungade livbåten mot revet och det vara dramatiska minuter för både liv-
båtsbesättningen och de ombordvarande på haveristen. Till sist hade livbåten arbetat 
sig fram så att de flesta av den till �� man uppgående besättningen kunde tas över. Tre 
män måste emellertid hoppa i sjön innan de kunde upptagas i räddningsbåten. Två av 
de räddade utgovo sig vara passagerare. Det vara två svenskar, medan de övriga voro 
av holländsk nationalitet. Befälhavaren, kapten Wielema, som är holländare, hade vid 
grundstötningen kört huvudet genom en vintil och skurit sig svårt. Ena ögat var illa 
tilltygat och ena handen svårt skuren av glaset. // utom befälhavaren var även förste 
maskinisten holländare. Den verkliga befälhavaren synes emellertid ha varit en ung 
man vars nationalitet dock är okänd. Återstående besättningsmän utgjordes av tyskar 
och estländare. Alla voro påfallande dåligt ekiperade.”252

Det som är typiskt är att man ger mycket knapphändiga beskrivningar av aktörerna. Vi får 
egentligen inte veta något annat om de inblandade än att de är dåligt ekiperade utlänningar. 
Man målar emellertid fram en desto tydligare bild av det som händer. Det här är inget rela-
tionsdrama utan liknar mer en ”action film”.

Några nyhetstexter har plockats fram för mer detaljerade analyser. Alla tidningarna 
använder i stort sett samma källor, främst polisrapporter men i viss mån även intervjuer och 
uppgifter som kommer fram under rättegången. Det finns gott om identiska stycken i alla 
fyra tidningarna, vilket är ett tecken på att alla läst samma rapporter eller möjligtvis använ-
der samma TT-telegram. Det betyder dock inte att artiklarna i sin helhet skulle vara exakt 
identiska. Strukturen varierar, någon tidning kan ibland välja delvis andra stycken ur samma 
rapport än de andra och någon enstaka gång gör en tidning en egen intervju. Källornas och 
tidningarnas tolkningar av händelsen skiljer sig inte heller. Det uppstår inte samma varia-
tion som i korpelatexterna, där samma situation kunde tolkas på olika sätt och samma källor 
kunde uppvisa olika åsikter vid olika tidpunkter. I milafallet är källornas tolkning mycket 
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enkel. Smugglarna har fel, polisen har rätt, allmänheten bör skyddas och skurkarna bör sitta 
bakom lås och bom. Eftersom texterna inte erbjuder någon variation, har alla textexemplen 
valts från samma tidpunkter.

De första utvalda nyheterna är från den sextonde januari då tidningarna ger en mer samlad 
beskrivning av ligans verksamhet. StT:s artikel är placerad på den första sidan och fortsätter 
sedan på den sista sidan. Soc.-D:s text är placerad mitt på förstasidan och fortsätter inne i 
tidningen. DN:s nästan två spalter långa artikel hittas inne i tidningen. SvD:s nyhet är den 
kortaste och är placerad inne i tidningen. Det finns inga bilder i någon av artiklarna. 

Det andra datumet är den tjugonde januari då rättegången börjar. StT:s artikel finns på 
förstasidan, längst ner till vänster. Texten fortsätter inne i tidningen och är ungefär en och 
halv spalt lång. DN:s text finns mitt på förstasidan och fortsätter sedan på sista sidan. Den är 
ungefär en och halv spalt lång och på sista sidan finns en bild på en spritdunk som hänger på 
en krok. Bildtexten är: ”Ytterligare ��.000 liter sprit från ’Mila’ lossades på lördagen i Stock-
holm. Här ovan en ’dunk’ som rymmer �.�00 liter”. Soc.-D:s artikel hittas på sista sidan. Den 
är två spalter lång och utrustad med den infångade ledarens passbild. SvD:s nyhet finns inne i 
tidningen och den är knappt en spalt lång. 

Det tredje nedslaget är den tjugofjärde januari då de första domarna faller. StT:s nyhet är 
placerad mitt på omslaget och har en bild av sex smugglare som sitter på en bänk. Två män län-
gst till vänster lutar mot varandra som om de pratade med varandra, medan de andra tittar rakt 
fram eller mot golvet och ser ut att lyssna. Bildtexten är: ”Mila-rättegången på onsdagen. Den 
civile i mitten är Lekman, bredvid honom Lagerström”. Texten fortsätter inne i tidningen och 
är drygt en spalt lång. DN:s text är nästan två spalter lång och hittas på nyhetssidorna. Soc.-D 
har placerat sin nyhet högst upp på förstasidan. Artikeln fortsätter sedan på sista sidan och är 
sammanlagt ungefär en och halv spalt lång och har inga bilder. SvD:s text på nyhetssidorna 
har ungefär samma omfång.

Ett urval av rubriker finns återigen att läsa i den andra bilagan. Om man tar en titt på 
rubrikerna, ser man att samtidigt med milarättegången häktas en huvudman av en annan 
smugglarliga. Det innebär att man i vissa fall skriver parallellt om båda smugglarligorna. 
Rövarhistorien om ett mord handlar om en liga som var verksam i Karlskrona. I anslutning 
till dessa två fall har StT även en notis om en skånsk smugglarliga och ett lönnbrännarnäste i 
Gävle. DN nämner också den skånska ligan. Det är ibland svårt att hålla de olika nyheterna isär. 
DN:s huvudrubrik, till exempel, talar om Lekman och milaligan men rubrikerna ”Rövarhis-
toria om ’mördad’ fiskare”  (Karlskrona) och ”Fyra Skånesmugglare dömda”  (skåneligan) har 
samma typsnitt och storlek som de underrubriker som hör ihop med milaaffären. Är det då 
fråga om tre olika nyhetstexter eller bara en text? Notiserna om Karlskrona och Skåne är dess-
utom placerade bredvid fotot om Milas spritdunk och således till synes under huvudrubriken 
om Lekman. Soc.-D är ett annat bra exempel på detta. Rubrikerna ”Spritsmugglarslagsmål 
i Mariehamn” (Karlskrona), ”Skärgårdsbefolkningen bättre än sitt rykte” (intervju med en 
landsfiskal) och ” Spriten till pensionaten köptes i Stockholm” (om illegal sprit kring Trosa 
och Nyköping) är placerade i anslutning till milanyheten men handlar om olika fall. Samma 
sätt att skriva och placera de olika nyheterna hittas även i de två andra tidningarna. Endast de 
texter som berör milafallet har analyserats. 
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Smugglarna hade u-båt, flögo mest – ordning störs
De mer sensationella brotten kallas ofta för ”affärer”. Milaaffären väckte uppmärksamhet på 
grund av den dramatiska förlisningen och den stora mängden sprit som ligan påstods ha 
smugglat. Det som här stör ordningen är förstås de kriminella handlingarna i sig. Texterna 
från den sextonde januari bygger till en stor del på den första polisrapporten. I synnerhet StT, 
Soc.-D och DN med sina längre texter innehåller flera identiska textavsnitt som verkar vara 
kopierade direkt från polisrapporten. Här nedan några sådana exempel. Först StT:s  livliga 
beskrivning av ligans lönande affärer:

” Att spritaffärerna varit lönande visar det faktum att Lagerström och hans kum-
paner varje gång de rest till Estland för att organisera smugglingshistorierna för det 
mesta använt flygmaskin. Från Stockholms skärgård, där man hämtade spriten, for 
man till Stockholm i Alms racerbåt. Man var icke litet djärv av sig. Kosan ställdes från 
havsbandet icke på krokvägar in till staden, utan man for racerbåten, många gånger 
med tullkryssaren på några hundratal meters avstånd, direkt in till Saltsjöbaden, över 
Baggensfjärden, genom Skurusundet och förbi Norrström upp i Karlbergskanalen, där 
spriten lastades av för att sedan distribueras ut över Stockholm med omgivningar.”253

Samma beskrivning hittas i även i de andra tidningarna men i något kortare versioner. Alla 
fyra tidningarna berättar också att Arholmatulljägaren fortsätter sitt spaningsarbete och vill bl a få 
tag på en fiskare från Gräskö. För att illustrera ligans skamlösa leverne och vinsternas omfattning 
lyfter man speciellt fram ”flygmaskinen” som intressant nog inte kallas för flygplan. Att en simpel 
smugglare har råd att flyga är förstås mycket sensationellt. Racerbåten ger historien ytterligare 
ett sting. Det som väcker mest uppmärksamhet är sättet att köra in spriten precis under tullens 
näsa. Sådan fräckhet verkar väcka lika mycket bestörtning som motvillig beundran. 

Beskrivningen av brottet ger en fingervisning om vilken sorts människor som tros ligga 
bakom affären. Först påstods de vara ”påfallande dåligt ekiperade” men sedan har de plötsligt 
råd att flyga. Man kan läsa mellan raderna att de inblandade är yrkeskriminella, djärva och 
skickliga på sitt sätt, men trots det åker de ändå alltid fast. En av dramats huvudpersoner, en 
viss Byström, säger sig ha rest mycket både som turist och som fripassagerare på båt. Han 
erkänner att han varje gång blivit utvisad. Byström sägs dessutom ha fått nys om denna spri-
taffär när han satt i fängelset på Långholmen. Flera ligamedlemmar sägs ha åkt fast för smug-
gling åtskilliga gånger. Vissa personer kan uppenbarligen inte låta bli att begå brott men till 
skillnad från tattartexten kan man här inte tala om en stereotyp.

Tidningarna berättar också om svenskarnas utländska kontakter. Milas ägare, en estnisk 
köpman, sägs äga flertal andra spritskutor, bland dem ”en f d tysk u-båtsjägare”. Ligan verkar 
ha förgreningar förutom i Estland även i Tyskland. I övrigt ger man mycket knapphändi-
ga uppgifter om de utländska kontakterna. Aktörernas etnicitet ges inte heller någon större 
betydelse. Man bara konstaterar att de kommer från vissa länder men man gör inga kopplingar 
mellan en aktörs etnicitet och hans benägenhet att begå brott. 

Soc.-D och DN lyfter fram smugglarnas möjliga kopplingar till Finland. Soc.-D berättar att:
 ”De häktade utlänningarna från Mila finna sig rätt väl i förhållandena. I alla hän-

delser äro de mera frispråkiga än de häktade svenskarna. Ett par av estländarna, vilka 
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tala rätt skaplig svenska, ha dock beklagat sig över de oerhörda svårigheter svenska 
tull- och polismyndigheter lägga i vägen för smugglarna. De förklara bl. a. att det är 
mycket lättare att arbeta på finska sidan. Detta tyder på att Mila haft sina affärer åt det 
hållet också och med kännedom om det intima samarbetet som för närvarande råder 
mellan de finska och svenska tullmyndigheterna är det inte otroligt att man sedan 
denna undersökning är avslutad på den sidan Bottniska viken önskar en undersökning 
av Milas föregåenden i farvattnen där.”254

Detta exempel visar tydligt att texternas fokus ligger framför allt i brottet i sig och kampen 
mot brottet. Man gör däremot inte särskilt stort nummer av det faktum att majoriteten av 
milamännen är utlänningar. Journalisterna verkar tvärtom anse att de svenska skurkarna är 
snäppet värre än de utländska. Utlänningarna förefaller dessutom vara mer samarbetsvilliga 
än svenskarna. Man får också en positiv bild av den svenska tullens och polisens ihärdiga och 
hjältemodiga kamp mot smugglarna. Skurkarna rentav beklagar hur svårt det är att smuggla i 
svenska farvatten! De verkar inte heller ha något emot att sitta i en svensk fängelse. 

Milamännen kommenterar även smugglingen på den finska sidan och syftar antagligen 
på en ändring i den finska alkohollagen. Till skillnad från Sverige införde Finland en s k 
förbudslag redan i �9�9. Lagen visade sig dock vara kraftlös och lyckades bara förvärra situ-
ationen, bl a ökade spritsmugglingen katastrofalt. Enligt finska källor blev spritsmugglingen 
från Estland och Sverige snabbt en professionell verksamhet. Som resultat avskaffades lagen 
�9��, spritsmugglingen tog slut och allt återgick till det normala. En del smugglare verkar 
ha gått över till inbrott och stölder istället.255 Sverige valde en annan väg och introducerade 
motboken men som nyhetstexterna visar förblev hembränningen, spritlangningen och smug-
glingen ändå ett problem. 

DN är den enda tidningen som tar kontakt med den finska sidan och talar med en finländsk 
polissekreterare stationerad i Hangö. Polissekreteraren Lindström berättar hur han ungefär en 
månad sedan tog emot en anmälan från en hemmansägare som påstod att han blivit rånad 
på en större summa pengar. Polisundersökningen är ännu inte avslutad men under arbetets 
gång råkade den finländska polisen komma milaligan på spåren. Enligt Lindström har en 
större mängd sprit beslagtagits och en finsk smugglare har anhållits. Uppgifter om eventuella 
finländska förgreningar saknas i StT och SvD. StT skriver istället mer om vad Milas styrman, 
kapten och en estnisk besättningsman har erkänt under förhören. 

Såväl StT, Soc.-D som DN hänvisar till tullens häpnadsväckande uppgifter om att smug-
glarna till och med avlyssnar på telefonerna. På grund av dessa påståenden väljer DN att tala 
med en telefondirektör som ”utan vidare ej kan frita alla växelstationsföreståndare från att 
de indirekta beskyllningarna att stå smugglarna till tjänst”. Tullen påstod nämligen att gård-
slampor användes för att signalera smugglarna. Polisens razzia var dock resultatlös och man 
kunde inte bevisa detta. 

Den enda kvinnliga ligamedlemmen är ett intressant kapitel. Man använder inte smeknamn 
när man talar om de manliga smugglarna. Kvinnan kallas däremot för ”smugglardrottningen” 
trots att hon inte var med i det förlista fartyget.  Hon sägs istället vara en spritlangerska. Texterna 
är emellertid bara korta notiser och innehåller mycket knapphändiga uppgifter. En något längre 
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beskrivning av smugglardrottningen hittas dock ett par dagar tidigare då StT berättar att: 
”Det är en frånskild kvinna som varit gift med en frisör och finska till börden samt 

hennes kumpan, en egendomlig herre som titulerar sig köpman och synes vara syssel-
satt med lite av varje som gränsar till olaglighet. Flera omständigheter tyda på att det 
skulle varit just kvinnan som varit den drivande själen i den stora spritaffären. Polisen 
har konstaterat at hon sedan länge underhandlat med smugglarnas chef. Kvinnan har, 
sedan hon insett att hela affären misslyckats, passat på att försvinna. Såväl hon som 
hennes kompanjon sökas för närvarande av polisen, som emellertid ännu ej kunnat 
finna dem.”256

Kvinnan är till skillnad från de övriga inblandade inte namngiven. Även de estniska 
besättningsmännen, som annars spelar en obetydlig biroll i dramat, nämns alltid vid namn. 
Smugglardrottningen namnges dock i en senare fas. Det är oklart vem som kommit på smek-
namnet ”smugglardrottning”. Det är också intressant att se att man verkar lägga mer vikt på 
hennes kön och sociala bakgrund än på hennes etnicitet. Det är också anmärkningsvärt att 
man anger noggrannare uppgifter om både f d makens och nuvarande kompanjonens syssel-
sättning än om hennes egen. Hon och hennes liga förefaller höra till en vit underklass även om 
texten inte innehåller några uttryckliga hänvisningar till hudfärg och bokstavlig vithet. 

Långbänken full – ordning återställs
Fyra dagar senare är den första polisrapporten klar och polisen har lyckats anhålla fler personer. StT 
och DN berättar att huvudmannen Lekman och ”den förnämste spridistributören” Bjurling sitter 
bakom lås och bom. Enligt SvD har Lekman ” ett omfångsrikt syndaregister” och har ”icke mindre 
än sex gånger åkt fast för spritaffärer”. Soc.-D i sin tur säger att Lekman ”på sätt och vis (verkar vara) 
nöjd med att kurragömmaleken äntligen var slut” för att ”den tär även på de mest härdade nerver”.  
Tidningarna gör en stor sak av det faktum att Lekman togs fast när han ringde till polisen och för-
klarade att det var lönlöst att söka honom. När han senare gick tillbaka till samma telefonkiosk i 
Årstalunden, visste polisen att vänta på honom. Trots att ligans affärer åtminstone delvis framställs 
som lönsamma och framgångsrika, verkar huvudmannen inte vara särskilt klipsk. Sättet att ringa till 
polisen passar emellertid väl ihop med den hybris och dumdristiga djärvhet som även flygresorna och 
racerbåtsturerna visar tecken på. 

Man berättar också att kaptenen nu kryat på sig och kan inställas inför rätten. Polisen söker 
dock fortfarande flera personer. StT och DN skriver:

”Utom de redan nämnda häktade, anhållna eller efterspanade smugglarna i Sverige 
vill man ha tag i ägarna till ’Mila’. De äro estniske köpmannen Oskar Reinholdts, tyske 
köpmannen Karl Ortman i Danzig samt ännu en man från samma stad. Likaså kan 
Reinholdts närmaste man, estniske undersåten Axel Råge, säkert ha mycket att berätta, 
för att inte tala om finskan Esther Charlotta Engström, vilken hittills lyckats undgå 
upptäckt.”257

Samma uppgifter hittas i något omformulerade versioner även i SvD och Soc.-D. Stycket 
är ett typexempel på hur man behandlar aktörernas etniska bakgrund. Om man gjorde en 
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kommutationstest och ändrade personernas nationalitet, skulle det inte ske några märkbara 
betydelseändringar. Detsamma kan man inte säga t ex om texter om tattare eller korpelaner.  
Först nu får man veta vad den alltjämt försvunna smugglardrottningen heter. Hon sägs vara en 
finska vilket innebär att hon kan vara antingen en finländare eller en svensk finne. Hennes kön 
verkar dock väcka större uppmärksamhet än hennes etniska ursprung. 

På grund av alla smugglings- och spritaffärer oroar sig Soc.-D över skärgårdsbefolkningens 
rykte och i anslutning till milaaffären söker visa en annan sanning om skärgården. Reportern 
talar med landsfiskal Holmberg i Norrtälje. Under rubriken ”Skärgårdsbefolkningen bättre 
än sitt rykte” berättar landsfiskalen att man ”genom senaste tidens artiklar om smuggleriet i 
Stockholms skärgård gett det intryck till allmänheten att den delen av Sverige uteslutande är 
bebott av förbrytare”. Han påpekar att det bara finns en enda ” verklig infödde skärgårdsbo” 
bland dessa smugglare. Landsfiskalen försvarar här skärgårdsbornas rykte som smugglarnas 
framfart har fördärvat. Han verkar rikta sina ord till en stockholmsk publik även om han talar 
om ”allmänheten”. Som tidigare konstaterats är det svårt att veta om denna text är en del av 
milaartikeln eller inte. Texten hör ihop med milatexten i den meningen att intervjun är en 
kommentar till alla historier om illegal sprit i skärgården.

Den tjugofjärde januari får milagänget sina domar. Texterna ger ett intryck av att repor-
trarna varit på plats och följt rättegången. Det beskrivs bl a hur smugglarna förs till salen 
och när de väntande �50 nyfikna åskådarna släpps in. De anklagades namn radas upp på nytt 
och man namnger även åklagaren, rättens ordförande och försvarsadvokaterna. Det berättas 
också vilka domar som faller. Tidningarna använder i en viss utsträckning pratminus och låter 
såväl de anklagade som juristerna tala. Man hänvisar bl a till den utländska besättningen som 
hävdar att de av misstag hamnat i svenska farvatten och egentligen bara haft otur. Trots att 
journalisterna ger ett intryck av att närvara i rättegången, hittar man flera identiska stycken i 
alla fyra tidningarna. Här nedan ett par sådana exempel. StT och DN citerar Byström när han 
försvarar sig:

– Jag kan tala varken holländska eller estniska, upplyste han, och hade ingen möj-
lighet att tala med befälet ombord eller få denna att ändra kurs.

Det kom sedan fram, att Byström stod under åtal för bilförseelser och skulle höras 
om dessa.

– Där har jag intet att tillägga. Det var bara fylleri vid ratten, genmälde han. Jag 
skall be att få min dom genast.258

SvD innehåller endast det första pratminuset medan Soc.-D har utelämnat båda två. Som 
vi ser fokuserar texten främst på brottet och dess lösning. I stort sett det enda vi får veta om 
huvudpersonerna är att de är brottslingar. Ordningen återställs och brottslingarna får sitt straff. 
Systemet framstår dock som ett snällt och välvilligt system. Rätten sätter de flesta anklagade på 
fri fot och ger kortare fängelsedomar endast för huvudmännen. Alla fyra artiklarna avslutas med 
följande beskrivning:

”Sedan rannsakningen pågått i över fem timmar, kom turen till den, som anses vara 
den största organisatören av ’Mila’-smugglingarna på svenska sidan och kanske även 
på den estniska, nämligen Ragnar Alexius Lekman. Han tillfrågades bl a om vad han 
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haft för sig under de sista åren // sade han:
– Tja, inom åkeribranschen.
– D.v.s. rent ut sagt smuggling! Sade rättens ordförande, varefter han räknade upp 

åtskilliga straff för smuggling som Lekman undergått sedan �9�0. Lekman begärde 
att bli försatt på fri fot, vilket fick rådman Modigh att ögonblickligen vända sig till 
åklagaren och utbrista:

– Bestrides, eller hur?”259

 
Lekman framstår verkligen som en obotlig men inte speciellt farlig storskojare. Milaaf-

fären är en underhållande och spännande liten historia. Den väcker mycket uppmärksamhet 
och tidningarna väljer ut de slagkraftigaste citaten och återger de mest dramatiska detaljerna, 
något som bl a syns i det sista citatet. 

Sprit oss vederkvicker väl – narrativen  
och samtalet om smugglingsaffären
När det gäller den övergripande narrativen, kan man återigen se berättelsen ur två olika per-
spektiv. Man skulle mycket väl kunna betrakta polisen som berättelsens subjekt. Det är ju 
tullpolisen och rätten som är historiens stora hjältar, trots att ligan togs fast först när deras 
fartyg gick på grund. Det är polisen som skyddar samhället, straffar de skyldiga och återställer 
ordningen. Milamännen och i synnerhet ligans ledarfigurer befinner sig dock i stormens öga. 
Det är deras aktiviteter som är drivkraften bakom hela dramat. Därför anser jag att man måste 
betrakta smugglarna som berättelsens subjekt. Deras projekt är att tjäna snabba pengar genom 
att importera och sälja illegal alkohol. De är avsändaren som förser de törstiga konsumen-
terna (mottagarna) med sprit. Tullpolisen sätter käppar i hjulet och agerar som motståndaren. 
Milagänget har diverse medhjälpare som inte deltar i själva smugglingsoperationen utan är 
verksamma på ligans utkanter. 

Händelsen har av förståeliga skäl relativt högt nyhetsvärde. Det är en dramatisk händelse 
som innehåller element av risk, konflikt och spänning. Det finns lättillgängliga källor och 
redaktionerna har redan etablerade kontakter inom polisen som vid behov snabbt kan plockas 
fram. Det är också relativt enkelt att hitta nya vinklar till historien. Soc.-D, exempelvis, oroar 
sig plötsligt för skärgårdsbornas besudlade rykte. Händelsen kan också lätt relateras till andra 
liknande händelser och kan anpassas till redaktionernas tidscykel. Ämnet i sig är sådant som 
passar in i redaktionernas och publikens betydelsekartor och är lätt att relatera till.

Rapporteringen av milaaffären skiljer sig från de texter som analyserats i de tidigare 
kapitlen. I milaaffären är det brottet i sig och kampen mot alkoholen och smugglingen som 
står i fokus, något som syns i tidningarnas sätt att bunta ihop olika smugglingsaffärer. Man 
får inte veta särskilt mycket om brottslingarna men får desto fler detaljer om själva brottet. 
Vilka nidingarna är, är inte särskilt viktigt. Det som är tydligt att vi här har att göra med 
individer som först och främst gör fel. Eftersom de egentligen inte är fel, skulle de åtminstone 
rent hypotetiskt kunna sluta med sina brottsliga affärer och bli hederliga medborgare. De 
svenska smugglarna (både de svensksvenska och de som är bosatta i Sverige) är förvisso en 
del av flocken men de väljer att gå sina egna vägar och bryta mot lagen. Det finns ingenting 
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i texternas ordval eller betydelserelationer som sätter särskilt mycket fokus på aktörernas 
etniska bakgrund. Att det finns en del utlänningar inblandade framstår inte som något särskilt 
anmärkningsvärt.

Samtalet om smugglingsaffären kan sammanfattas på följande sätt:

Modell 8.
Pastorat Stat

Problem

fel.på.individer,.brott.genväg.till.snabba.
pengar,.individens.dåliga.beslut.och.
handlingar.

dryckenskap,.smuggling.och.andra.brott.
som.samhällsproblem,.brottslighetens.
samhällsstörande.effekt,.dock.inte.fel.på.
systemet.i.sig

Lösning
enskilda.brottslingar.döms.till.fängelse.el.
utvisning,

tullens.och.polisens.arbete,.systemet.
behöver.inte.ändras,.rätts-.och.straffsystem.
fungerar

Eftersom både de svenska och de utländska smugglarna står på samma sida, består det 
huvudsakliga motsatsparet av smugglarna och ordningsmakten (tullpolisen och rätten). 
Någon måste förstås köpa den insmugglade alkoholen vilket i sig är brottsligt men det talar 
man mycket litet om i detta sammanhang. Det allra första textexemplet antydde visserligen 
att köparna finns i Stockholm men även i nyheter om spritlangning fokuserar man mest på 
langaren och inte på langarens kunder. 

Ett annat motsatspar utgörs av smugglarna och skärgårdsborna. Den intervjuade landsfis-
kalen påpekar att smugglarna egentligen inte alls är några skärgårdsbor. Genom att få ett dåligt 
rykte drabbas de av brottslingarnas verksamhet. När rättegången väl börjar står åklagaren och 
försvarsadvokaterna mot varandra men det huvudsakliga motsatsparet är allt jämt smugglarna 
mot det laglydiga, organiserade samhället och dess försvarare. Försvarsadvokaterna arbetar för-
visso för smugglarna, men deras existens är ett tecken på ett rättvist och välfungerande samhälle. 
Enligt Soc.-D trivdes de utländska skurkarna rätt så bra i ett svenskt fängelse. Det som står utan-
för det diskursiva fältet är brottslingarnas bakgrund, deras levnadsberättelser. Det enda läsaren 
vet om dem är att de är brottslingar och att vissa av dem kommer från andra länder.

Det är anmärkningsvärt att så stora delar av texterna är identiska. Det handlar inte bara om 
faktauppgifterna utan även formuleringarna. Journalisterna kopierar uppenbarligen tillgängliga 
skriftliga källor. Tidningarna fungerar här som megafoner för ordningsmakten och bara uppre-
par det polisen vill få sagt. De anklagade har en möjlighet att uttala sig, tidningarna inkluderar 
direkta citat, men alla uttalanden är från polisrapporterna eller rättegången. Smugglarna svarar 
alltså på åklagarens, domarens eller polisens direkta frågor vilket innebär att läsaren får reda på 
fakta som anses vara relevant för brottsutredningen. Redaktionerna själva gräver inte fram några 
nya fakta. Här hittar man också maktens tre dimensioner. Kunskap produceras och förmedlas 
mellan olika myndigheter, i detta fall mellan olika poliser och jurister, men även mellan myn-
digheter och journalister. Det finns en maktrelation mellan rättsväsendet, polisen och smug-
glarna. Och det är förstås rätten som har makten att fria eller straffa individerna. 
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Man skriver förstås också mer allmänt om dryckenskap, brottslighet och andra sociala 
problem, men nyhetsgenrens fragmentariska karaktär gör det svårt för läsaren att skapa länkar 
mellan brottsnyheter och sådana texter. Texterna om Milaaffären målar fram en bild av ett 
välfungerande, rättvist samhälle. De figurativa handlingarna visar gränsen mellan acceptabla 
och oacceptabla beteenden och aktiviteter. De visar framför allt vad man inte bör göra och vad 
som händer om man mot all förmodan ändå gör det. Polisen är flockens vakthund som ser till 
att flocken håller sig samlad och laglydig. 

3 Batalj med butelj – vildsinta finnar i pressen

Som tidigare konstaterats, skriver man gärna om finländare när de stjäl, slåss eller super. 
Vårt nästa exempel handlar just om en sådan händelse. Det är en underhållande och 
mycket illustrerande liten berättelse om två fulla finska tjuvar som under en helg i �9�5 
härjar runt Stockholm. 

Rubrikerna, som hittas i den andra bilagan, avslöjar i stora drag vad denna historia handlar 
om. Ordvalet kretsar kring sprit och våld (”bärsärkagång”, ”suporgie”, ”batalj med buteljer”, 
”härjning” och ”slagsmål”). Man får också en bild av förövarna. De är våldsamma, berusade, 
”hårdfjällade” och svåra att ”få bukt med”. De minns ingenting, talar inte svenska och måste 
dessutom undersökas psykiatriskt. Etniciteten har i detta fall en helt annan betydelse än i 
Milaaffären där man skrev mer om personernas brottsliga bana. I detta fall gör man en stor 
sak av det faktum att kyrktjuvarna kommer från Finland. Man kan nog säga att tidningarna 
åtminstone till en viss del bidrar till skapandet av en stereotyp uppfattning om finländare. Det 
är ju de buteljduellerande trätobröderna som alltid hamnar på tidningsrubrikerna och inte de 
skötsamma individerna. 

Här ges berättelsens egentliga händelseförlopp i kronologisk ordning. Två finnar kommer 
till Stockholm med färjan Bore. Skälet till resan sägs vara deras önskan att få hyra på en båt. 
Ett par nätter senare gör de ett inbrott i Sollentuna kyrka och stjäl flera flaskor nattvardsvin 
som de sedan dricker upp på kyrkogården. De kommer i gräl med varandra och som resul-
tat får den ene en vinflaska i huvudet och stupar i diket. Den andre finnen fortsätter till ett 
bostadsområde och knallar in i ett hus. En person i huset har redan gått till jobbet och lämnat 
dörren öppen. Den berusade finnen kräver att få husrum och när han nekas, försöker han dra 
kniv. Under tumultet skar finnen sig i ett fönster och till sist lugnar han ner sig tills polisen 
kommer. Han måste tas till sjukhuset för omplåstring men på vägen dit hamnar han i hand-
gemäng med de medförande poliserna och måste hållas fast när läkaren tar hand om honom. 
Vid polisstationen hittar man ett par flaskor vin bland hans saker och när inbrottet i kyrkan 
uppdagas förstår man vad som hänt.

Medan detta äventyr pågår, ringer några andra personer till polisen och berättar att en 
sönderslagen, blodig och kraftigt berusad man ligger sanslös i ett dike. Han tas till ett sjukhus 
där man konstaterar att han har en hjärnskakning och ett krossår i huvudet. Dagen därpå får 
man reda på att den sanslöse mannen heter Uljas och den bråkige heter Blomqvist. Uljas talar 
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bara finska medan Blomqvist kan lite svenska. Båda nekar allt och påstår att de inte kommer 
ihåg vad de gjort. Ett par veckor senare blir det rannsakning i häradsrätten och advokaterna 
yrkar på sinnesundersökning. 

Om man jämför artiklarna från den nionde juli, ser man att Soc.-D:s text upptar en hel 
spalt och är den längsta och detaljrikaste. DN:s nyhet är ungefär lika lång och nästan identisk 
med Soc.-D:s artikel. SvD:s text är en bara notis och endast det första inledande stycket är 
identisk med Soc.-D och DN. Resten av texten är kraftigt förkortad och innehåller endast den 
allra viktigaste informationen. Eftersom nyheterna är nästan identiska i sina formuleringar 
och strukturer, bygger de antagligen på ett TT-telegram även om detta inte uttryckligen sägs. 

Texterna dagen därpå är kortare, StT:s och Soc.-D:s texter är båda notiser. DN har den 
längsta artikeln, den upptar knappt en halv spalt. Hälften av artikeln består av ett förhål-
landevis stort fotografi som visar de båda finnarna. Männen är klädda i kostym och går mot 
fotografen. Den ene mannen tittar till höger bort från kameran och den andre håller handen 
uppe mot ansiktet och skuggar sig för ögonen. Bildtexten säger: ”Blomqvist skuggar sig för 
ögonen i gangsterstil”. Även dessa tre artiklar är delvis identiska med varandra.

Texterna från den tjugosjunde juli är återigen något längre. Soc.-D:s, DN:s och SvD:s 
artiklar är ungefär en halv spalt var. Nyheten i DN är dock lite längre än Soc.-D:s och SvD:s. 
Texten i StT är den längsta, nästan en hel spalt och denna artikel innehåller även en gruppbild 
som visar de båda tjuvarna och deras tolk. Man ser deras ansikten och axlarna. Bildtexten säger: 
”Kyrktjuvarna inför rätta – fr. v. Blomqvist och Uljas. Mellan dem tolken.”  När det gäller DN, 
har man placerat en annan nyhet i direkt anslutning till historien om de finska kyrktjuvarna. 
Denna nyhet berättar om två män som ertappats med värdelösa österrikiska sedlar. På grund 
av det sätt som båda texterna placerats över två spalter och inramats med kantlinjer, får man 
först det intrycket att de hör ihop. De sista texterna från oktober är korta och innehåller inga 
nya uppgifter. Därför kommer de inte att tas med i den kvalitativa analysen.

Suporgie på kyrkogård – ordning störs och återställs
De första nyheterna följer en bakvänd kronologi. Man börjar med den senaste och viktigaste 
händelsen, nämligen stölden av nattvardsvinet och det följande slagsmålet. Sedan följer man 
kumpanernas härjningståg genom Sollentuna och slutligen får man veta när och hur de kom-
mit till Stockholm, varför de kommit hit och vad de kommer att anklagas för. Så här inleder 
man artiklarna och beskriver herrarnas lilla rundtur i det nattliga Sollentuna:

”Två finnar företogo natten till måndagen ett härjningståg genom Norrviken och 
Tureberg. Sedan de berusat sig med nattvardsvin, som stulits i Sollentuna kyrka, råkade 
de i luven på varandra, och slutet på det hela blev efter diverse äventyr att den ena 
hamnade hos polisen, medan den andre svårt skadad måste föras till sjukhus. Polisen i 
Sollentuna distrikt hade tack vare de vörda kumpanerna en ganska sömnlös natt.”260

Ordvalet i detta stycke är smått ironiskt. Man talar bl a om ”härjningståg” och ”vörda 
kumpaner” och ”diverse äventyr”. De viktigaste motsatsparen framträder redan här. Huvud-
motståndarna är förstås den svenska polisen och de fulla finnarna. De båda finnarna är dock 
också varandras motståndare eftersom de råkar i luven på varandra. Man kontrasterar ordning 
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och oordning, sansat och oregerligt beteende samt det svenska och det finska. Det är svens-
karna som står för ordning och reda, medan det inte är någon ordning alls på finnarna. Man får 
senare också veta att polisen begärt upplysningar om de båda männen från Finland och väntar 
på svar. Herrarna sägs vara i �0-års åldern och deras sociala tillhörighet anges också tydligt. 
Blomqvist är en sjöman och hans kumpan Uljas tros vara en målare. 

Dagen därpå har man fått en klarare bild av det som har hänt och kan ge mer detaljer om 
finländarnas nattliga kyrkoäventyr:

”Tjuvarna hade slagit sönder ett fönster och sedan – trots ett bastant och tämligen 
finmaskigt järngaller – lyckats krångla sig in i sakristian. Där tillägnade de sig sex 
buteljer nattvardsvin och några kronor ur en sparbössa, medan de aldrig bröto upp skå-
pet med kyrksilvret. I kyrkan kommo de ej heller in. // De ur tjuvarnas synpunkt olyck-
liga epilogen inleddes med att de ute på kyrkogården öppnade och tömde den första 
vinflaskan. Drickandet fortsatte sedan med påföljd att de blevo berusade och kommo 
i gräl. Den som drog kortaste strået – d.v.s. fick en av flaskorna i huvudet – hamnade 
medvetslös i diket, medan den andre gick att söka sig tak över huvudet, vilket han också 
så småningom fick – hos polisen.”261

Tankestrecket vid slutet är ett effektivt sätt att få fram en slagkraftig slutkläm. Bråk-
staken hamnar dit han ska – i cellen. Och man hittar fler ironiska kommentarer, som t ex 
den” olyckliga epilogen”. Eftersom tjuvarna inte försökte stjäla det mer värdefulla kyrk-
silvret, är det tämligen uppenbart att inbrottet inte var planerat. De bara råkade ha slut på 
spriten och ett plötsligt infall fick dem att bryta sig in i kyrkan. På samma sätt kommer de 
också i gräl med varandra. Det som stör ordningen är förstås inbrottet i sig och framför allt 
deras val av plats. Att störa den allmänna ordningen genom att uppträda bråkigt och berusat 
på allmän plats är illa nog, men att hålla en suporgie på kyrkogården och göra inbrott i en 
kyrka är bara för mycket. Båda platserna anses ju vara heliga. Nattvardsvinet är inte heller 
avsett för så här profant bruk. Tjuvarna bryter inte bara mot lagen utan även mot en rad 
oskrivna, allmänt accepterade regler för lämpligt beteende. 

Den ene finländaren verkar dessutom vara en besynnerlig typ. Han slår sönder och sam-
man sin kumpan, lämnar honom i sitt öde i diket och går sin väg för att leta efter husrum 
för sig själv. Detta blir ännu tydligare när Soc.-D och DN fortsätter att beskriva den bråkige 
finnens härjartåg: 

”Inkräktaren betedde sig synnerligen våldsamt och pockade på att få natthärbärge 
i huset. Då man ville hindra honom sökte han dra kniv. I sitt druckna tillstånd råkade 
han ramla mot ett fönster och skar sig i ena handen, varefter han blev mindre bråkig och 
kunde bevakas tills polisen infann sig. Han avfördes till stationen och vid visiteringen hit-
tade man två buteljer vin, vilka senare visade sig härstamma från Sollentuna kyrka.”262

SvD hoppar över handgemänget i huset och konstaterar bara att mannen blivit omhänderta-
gen av polisen. Ordvalet och beskrivningarna kretsar kring mannens våldsamhet. Mannen kallas 
för ”inkräktaren” och i den tidigare nämnda bildtexten sägs han dessutom skugga sina ögon i 
”gangsterstil”. Man säger intressant nog att han ”råkade” ramla mot fönstret. Det är ett sätt att 
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göra de angripna svenskarna icke-våldsamma. De söker försvara sig men finnen är så oregerlig 
att han rentav skadar sig själv. Här finns även den eviga symbiosen mellan kniven och flaskan.

Sedan berättar man mer om den bråkige finnens kumpan. SvD nöjer sig med att kortfattat 
berätta att en annan man hittats ”sanslös” och ”blodigt slagen i diket” och att de stulit flas-
korna i Sollentuna kyrka vartefter de hamnat i slagsmål. Soc.-D och DN ger en mer detaljerad 
beskrivning av den sanslöse stackarens miserabla öde. Mannen har hittats ” sönderslagen i 
diket” och ligger på Hammarby lasarett för att han har en hjärnskakning och ett krossår i 
huvudet. Det sägs också att det inte råder något tvivel om att mannen är kraftigt berusad.263  
Männen kallas för ”kumpaner” men trots detta väljer den ena att överge sin svårt skadade vän 
i diket. Det är i stället ortsbefolkningen som får hjälpa honom och ringa till polisen som sedan 
ser till att han blir omhändertagen. Man ställer genomgående de mer ansvarsfulla svenskarna 
mot de berusade och oansvariga finnarna. 

Texterna innehåller även en del citat från rättegången. Blomqvist nekar som bekant allt. I 
StT får man läsa följande:

– Jag säger, som jag sagt tidigare, brusade Blomqvist upp. Har detektiverna sett mig 
där, så har jag väl varit där, men jag minns ingenting.

– Är det inte så, att ni inte vill minnas någonting, frågar domaren.
Något positivt går ej att få ur honom. Han verkar anmärkningsvärt nonchalant och 

ointresserad av vad som försiggår. Någon som helst ånger över sina handlingar visar 
han ej. // Hans minne har av någon underlig anledning klickat ända sedan ankomsten 
till Stockholm.264

Samma citat i något utförligare versioner hittas även i DN och SvD. Soc.-D har i stället 
valt att förvandla pratminusen till indirekt tal. Blomqvist verkar sannerligen vara en ganska 
råbarkad typ. Han ”brusar upp” och är ”nonchalant” och ”ointresserad”. Tidningen fäller även 
ironiska kommentarer över hans plötsliga och oförklarliga minnesförlust. Finnarnas advokater 
och åklagaren får naturligtvis också säga sitt i texterna och slutligen får man veta att en sin-
nesundersökning kommer att göras.

Hårdfjällade trätobröder – beskrivning av nidingarna
Som vi redan sett får man mer ingående beskrivningar av de båda kyrktjuvarna än t ex av 
milamännen. Milaaffären innehöll också flera utländska aktörer men där spelade etniciteten 
inte någon större roll. I detta buteljexempel är betydelserelationerna annorlunda. Det spelar 
visst roll att de fulla kyrktjuvarna råkar vara finnar. I denna historia hittar man dessutom en 
hel del rätt så ironiska kommentarer. Soc.-D bl a skriver: ”mannens straff kommer säkerligen 
att bli mycket kännbar, och hans kumpan och trätobroder slipper nog inte undan med bara 
hjärnskakningen”.265 

Finnarnas sociala bakgrund är inte heller oväsentlig men den hänger samman med deras 
etnicitet. Det kommer tydligt fram t ex i det följande exemplet ur DN och Soc.-D:

”Uljas // tycks för övrigt endast kunna ett och annat svenskt ord. Blomqvist, som 
bättre behärskar svenskan, är emellertid mycket tystlåten och säger sig icke minnas 
just något av händelserna under den äventyrliga natten sedan han och Uljas berusat 
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sig med kyrkvinet i Sollentuna kyrka. // Även Blomqvist ådrog sig en del skador vid 
buteljduellen med kumpanen, och polisen ansåg det därför nödvändigt att föra honom 
till Serafimerlasarettet, så att en läkare skulle få titta på hans skador. Blomqvist gjorde 
emellertid motstånd under transporten till sjukhuset, och under det läkaren behand-
lade mannen måste ett par konstaplar hålla honom, ty han gjorde hela tiden allvarliga 
försök att slita sig lös.”266 

Den ena kan inte svenska och den andre kan men vill inte prata. Blomqvists våldsamhet 
är inte bara oplanerad och oprovocerad utan också meningslös. Vad är det för vits med att 
göra motstånd när man ska bli omplåstrad? Blomqvist anses dessutom vara den besvärligaste 
av de två. StT beskriver honom som ”en hårdfjällad fisk som inte vill yppa något om sina och 
kamratens bravader”.267 Soc.-D påpekar även att de ”lär” förut ha varit straffade i Finland. 
Modaliteten uttrycker osäkerhet. Man hittar återigen en del ironiska uttryck, som ”bravader”, 
”äventyrlig natt” och den roliga ”buteljduellen”. 

Vid rannsakningen berättar Uljas att han ”efter en del kringströvande under livligt 
pokulerande” föreslog att de skulle bege sig till Norge. Efter några timmars vandring lade han 
sig dock att sova vid vägen och när han vaknade såg han Blomqvist där med två okända män. 
Männen hade vinflaskor med sig och enligt Uljas visste han inte vad det var för vin eftersom 
han inte kunde svenska. Han säger sig inte heller veta vem som slog honom på huvudet. 
Blomqvist i sin tur upplyser rätten om att han fått pengar till resan från sin mor som bor i 
Amerika. Han träffade Uljas, som han känner sedan flera år, av ren tillfällighet och medger att 
de under båtresan drack mycket sprit. 

Inte nog med att finnarna har en lång brottslig bana bakom sig. De är dessutom inte i sina 
sinnes fulla bruk. De häktade förklarar att de 

” flera gånger varit straffade för förbrytelser av olika slag samt att de även vårdats på 
sinnessjukhus. Uljas uppgav att han måst intagas på vårdanstalt på grund av sjukdom 
som han ådragit sig i fängelset. Advokat Åman upplyste att en morbror till Uljas begått 
självmord i sinnesförvirringen. Blomqvist har vid det tillfället han vistats på sinnes-
sjukhus aldrig blivit utskriven som frisk. Någon sinnessjukdom synes dock icke ha 
förekommit i hans släkt.”268

Detta stycke innehåller en lång och detaljerad beskrivning av båda männens sinnestill-
stånd. Det lyfts fram som en sorts förmildrande omständighet och en förklaring till deras 
härjningståg. Männens sociala bakgrund kommer väl fram i beskrivningarna men kopplingen 
mellan den sociala klassen och etniciteten ger historien ett annat sting än i t ex milafallet. 

Precis som tattarna kan de buteljduellerande finnarna nog också betraktas som exempel 
på white trash – oregerliga fattiga vita som inte vill lägga livet till rätta – även om man här inte 
säger något om deras hår- eller hudfärg. Trettiotalet är trots allt rasbiologins tidsålder och 
därför kan de icke-ariska finnarna ses som en subaltern kategori inom vitheten. De har vit hud 
men räknas ändå inte som ”riktiga vita”. Eftersom de dessutom är fattiga och beter sig illa, har 
de i den meningen för mycket symbolisk svarthet i sig. Det är också tydligt att supandet inte 
framställs eller uppfattas som någon sorts protest eller exempel på egensinnighet.
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Polisen är vår herde god – narrativen och samtalet om bataljen
De två finnarna är berättelsens huvudrollsinnehavare och subjekt. Deras huvudsakliga projekt 
kan nog sägas vara en mycket simpel önskan att vara berusade och härja runt. Detta projekt 
är på väg att misslyckas när spriten tar slut. Finländarna får dock hjälp av okända män som 
hjälper till att stjäla nattvardsvinet. Ortsborna och polisen sätter dock käppar i hjulet och 
agerar som deras motståndare. Om projektet är att bli berusad, måste finnarna själva vara 
såväl avsändarna som mottagarna. De skaffar ju mer alkohol åt sig själva. Man skulle kanske 
återigen kunna betrakta polisen som berättelsens subjekt. I så fall är deras projekt önskan att 
återställa ordningen. De finska nidingarna är således deras motståndare och ortsborna deras 
medhjälpare. Polisen agerar som avsändare som återställer ordningen och tjänar allmänheten 
som då är mottagaren.

Berättelsen om de finska kyrktjuvarna är en sanslöst bra historia. Det är en underhållande, 
enkel och oväntad händelse med massa smaskiga detaljer. Den är konsonant med publik-
ens värderingar, har en viss relevans för publikens och redaktionernas liv, erbjuder otvetydiga 
betydelser och är därför lätt att tolka. Den innehåller även en del dramatik. Händelsen äger 
rum under en tidpunkt som passar väl för redaktionernas tidscykel och det är lätt att hitta käl-
lor. Historien försvinner från tidningsrubrikerna när kumpanerna väl hamnar bakom lås och 
bom och tas inför rätten. Därefter går det inte längre att eskalera dramatiken och hitta nya 
vinklar. När rättegången återupptas efter sinnesundersökningen, skriver man rutinmässigt om 
brottet igen men intresset är inte längre lika stort. Medielogiken gör att det ofta är just denna 
typ av nidingar och händelser som får mer uppmärksamhet. Individer som gör rätt är sällan 
bra nyheter. Sektoriseringen innebär dessutom att det är svårt att relatera nyheter om struliga 
finländare till andra nyheter som handlar om Finland. 

Samtalet om finnarna kan sammanfattas på följande sätt:

Modell 9.
Pastorat Stat

Problem oregerliga.individer/utlänningar.som.stör.
den.allmänna.ordningen.och.begår.brott

ej.systemfel

Lösning individen.måste.bli.straffad.och.skona.sitt.
brott

systemet.behöver.inte.ändras,.individens.
beteende.behöver.rättas.till.genom.polisin-
gripande,.rättegång,.de.skyldiga.straffas,.
ordning.återställs.

I detta fall finns det inte något fel på systemet, utan det som måste åtgärdas är de enskilda 
individernas felaktiga och olämpliga beteende. Dessa individer är uppenbarligen oförmögna 
att rätta till saken själva och därför måste systemet ingripa och ställa allt till rätta. Detta görs 
genom ett polisingripande. De skyldiga utlänningarna slussas vidare till rättssystemet som 
utfärdar en dom. Det handlar dock om pastoral styrning där staten framträder som en relativt 
välvillig instans som även verkar vara intresserad av att hjälpa de skyldiga och söka korrigera 
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deras beteende. I den meningen skulle man kunna läsa historien som om den istället handlade 
om två fulla svenskar. Nidingarnas etnicitet ger dock berättelsen ett extra sting. I detta fall stör 
de vildsinta finnarna visserligen ordningen men de utgör inte något hot mot systemet.

Det viktigaste motsatsparet utgörs av snälla svenskar och bråkiga finnar. Finnarna är utlän-
ningar och hör förstås inte till flocken. Svenskarna, såväl polisen som ortsborna, representerar 
de goda egenskaperna och värdena, medan finnarna står för allt det oacceptabla. Svenskarna är 
laglydiga, fredliga, ordentliga, ansvarsfulla och hjälpsamma även mot främlingar. Det är sven-
skarna som står för de önskvärda figurativa handlingarna. Finnarna är våldsamma, berusade, 
irrationella, sjuka, oberäkneliga och rent allmänt oförmögna att kontrollera sina egna drifter. 
I den meningen representerar de den symboliska svartheten. Det finns dock inga uttryckliga 
hänvisningar till smuts eller hud- eller hårfärg, något som var fallet med tattare. Trots detta 
kan dessa personer anses höra till de oregerliga fattiga vita, en sorts white trash. Denna historia 
bekräftar den stereotypa bilden av vildsinta finnar och alla svenska skämt om Skärtorsdagen 
som den finska nationaldagen. Även Catomeris talar i sin bok om bilden av primitiva och 
vildsinta finnar269. I den svenska föreställningsvärlden verkar finnen, kniven och flaskan obön-
hörligt höra ihop.
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FRÄMMANDE MAKTERS HEJDUKAR 
– POLITISK ANNORLUNDAHET

Eftersom ämnet politisk extremism förekommer i samband med andra samtalsämnen, har statistik 
över extremisterna redan presenterats i de föregående kapitlen. Endast ett litet antal texter handlar 
om detta ämne och de aktörer som hör till något av de två politiska lägren är i överlag mycket få. I 
detta kapitel har ett par stycken händelser lyfts fram. Dessa händelser handlar om en anhållen rysk 
hejduk, en kommunistisk värvningscentral och lindholmsnazisters stormtrupper. 

1 Kominterns redskap – de som inte hör till flocken

Det första exemplet handlar om en utländsk kommunist som för tillfället befinner sig i 
Sverige. En lista över tidningsrubriker finns i den andra bilagan. Texterna är relativt korta, 
endast omkring en halv spalt eller mindre och det finns inga bilder. Det egentliga händel-
seförloppet som kan rekonstrueras utifrån texterna är följande. Polisen misstänker att en 
välkänd finsk kommunist har kommit illegalt till landet och spanar därför en viss adress i 
Stockholm. Det handlar om en finsk journalist som sägs vara en av Kominterns ivrigaste 
hejdukar. Det uppstår tumult när han arresteras. Han försöker desperat göra sig av med 
några brev som han hade i fickan men stoppas av polisen. Breven visar sig vara åtminstone 
delvis skrivna i chiffer som polisen dock inte lyckas lösa. Ett par veckor senare utvisas man-
nen i all tysthet till Ryssland.

Det är inte särskilt förvånande att hitta en finsk kommunist i Stockholm. Den finska extrem-
vänstern gick mer eller mindre under jorden efter inbördeskriget �9�8 och kommunistpartiet 
SKP grundades snart därefter i Moskva. Den svenska vänstern ville stödja finska röda flyktingar 
och hjälpa dem att få asyl i Sverige. Därför bildades Arbetarrörelsens Finlandskommitté �9�8. 
Hösten �9�0 förbjöd den finska riksdagen all kommunistisk verksamhet och SKP blev fullt lagligt 
igen först efter fortsättningskriget. Den nya lagen och Säpos, Etsivä keskuspoliisi, övervakning 
gjorde det svårt för kommunisterna att upprätthålla kontakterna mellan Finland och Moskva. 
Sverige och Stockholm blev därför en viktig bas och en trygg anhalt inför illegala resor till Sov-
jetryssland.270 Till exempel en av de mest kända kommunisterna, Arvo Tuominen, fick politisk 
asyl i Sverige �9��, flydde snart därefter till Moskva men återkom till Stockholm igen �9�7. 

Jag har däremot inte lyckats ta reda på vem den omtalade Kaarlo Johannes Mäkinen är 
– om det ens är hans riktiga namn. SKP:s medlemmar uppträdde ofta under olika alias under 
den här tiden. Han kan möjligtvis vara en viss Hannes Mäkinen som enligt Rajala hörde till 
partiets centralkommitté, var gift med en tyska och arbetade på Komintern.271 Han har även 
suttit i fängelse med Arvo Tuominen. Denne Hannes Mäkinen hör i vilket fall som helst inte 
till partiets mest kända ledargestalter. 

Om man tittar på vilka källor som använts, ser man att tidningarna förlitar sig på TT-
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telegram och polisens uppgifter. Ett par tidningar väljer att även tala med polisintendenten. 
Kommunisten själv har ingen röst. I vanliga fall citerar man åtminstone försvarsadvokater som 
uttalar sig för sina klienters räkning men i detta fall utvisar man mannen så fort som möjligt. 

Chifferbrev i fickan – ordning störs och återställs
Denna gång löses problemet lika snabbt som det uppstått. Så här sammanfattar SvD:s och 
DN:s ingress det som hänt:

”Ett av Kominterns mest verksamma redskap i Skandinavien, den ��-årige fin-
ske journalisten Kaarlo Johannes Mäkinen, anhölls på tisdagen av kriminalpolisen i 
Stockholm under dramatiska omständigheter. Mäkinen försökte slita sig loss från kri-
minalkonstaplarna och taga till flykten, varvid en het strid utspann sig. Först sedan 
polismännen undsatts av en kollega blev Mäkinen övermannad, varpå han resignerade 
och lät sig föras till kriminalstationen.”272

Texten är verkligen en ögonblicksbild. Den ger en livlig och dramatisk beskrivning av det 
som sker just nu, i det ögonblicket då mannen blir arresterad, men berättar mycket lite annat. 
Huvudpersonen identifieras som vanligt med namn, yrke och nationalitet. Man får däremot 
inte veta hur han kommit till landet eller varför polisen är efter honom. Kommunisten sägs 
inte ha gjort något brottsligt. Tidningarna säger bara att han ”hållit sig dold” i Sverige men i 
övrigt anklagas han inte för något särskilt brott. Det är dessutom lite oklart vad som menas 
med att ”hålla sig dold”. Uttrycket skapar en känsla av att han kommit hit olagligt och har 
något lurt på gång. SvD lägger dessutom till att han ”bl. a. i Finland gjort sig känd som en 
synnerligen verksam och aktiv kommunist, som spelat en stor roll inom den kommunistiska 
rörelsen”. Det sägs också att han ”torde ha uppehållit sig i Tyskland”.273

Det väsentliga i sammanhanget är alltså Mäkinens politiska tillhörighet. Han och hans 
likar uppfattas som en potentiell fara och man får intrycket att han övervakas på grund av 
sin politiska läggning. Det viktiga är därför inte om han faktiskt gjort något kriminellt utan 
det faktum att han är en kommunist och en utlänning. I den meningen handlar det inte bara 
om att göra något fel utan också om att vara fel. Genom att tala om Komintern understryker 
man mannens farlighet, leder tankarna till en möjlig sovjetisk infiltration och en potentiell 
fara för rikets säkerhet. Kommunisten är inte bara out of place – en utlänning på svensk mark 
– utan också out of order, ett orosmoment, en konkurrerande stats springpojke som dessutom 
verkar ha trosfränder i landet.  Att därutöver lyfta fram hans internationella kontakter ger ett 
intryck av att kommunisterna har transnationella nätverk och sprider oordning lite överallt i 
Europa. Man är dock mer osäker på hans tyska kontakter och använder därför en modalitet 
som uttrycker osäkerhet. 

Ingressens uppgifter återberättas i brödtexten och några fler detaljer läggs till. Polisin-
tendent Zetterquist berättar att Mäkinen mycket riktigt bott hos en svensk kommunist på 
Folkungagatan och att två konstaplar skickades dit. När finnen uppmanades att följa med till 
polisstationen, fogade han sig först men nere på gården överraskade han poliserna och försökte 
riva sönder några brev. De hamnade mitt uppe i ett handgemäng men under tumultet lyckades 
portvaktsfrun tillkalla en patrullerande konstapel som kom till kollegornas undsättning. 
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Chifferbreven beskrivs på följande sätt:
”Vid anhållandet hade Mäkinen i sina fickor bl.a. tre brev, av vilka två skrivna på 

chiffer, som ännu icke lösts, men förmodligen bygger på att man skall läsa exempelvis 
vartannat eller vart tredje ord eller ta bokstäverna med vissa mellanrum för att få bre-
vets riktiga mening. Det tredje brevet var avfattat delvis på ryska och delvis på norska. 
Mäkinens gripande var resultat av ett långvarigt spaningsarbete från polisen, där man 
länge haft på känn att Mäkinen uppehållit sig här i landet.”274

Breven som delvis är skrivna på främmande språk och delvis med chiffer gör historien 
ännu mer spännande och dramatisk. Texten erbjuder också en känsla av trygghet. Den svenska 
polisen har läget under kontroll och håller ett vaksamt öga på alla sorters politiska äventyrare. 
De vet vilka skurkarna är och var de befinner sig. Man använder intressant nog passiva for-
muleringar när man talar om polisens arbete. Det är ju i första hand inte fråga om enskilda 
polisers arbete utan om systemet som skyddar sig självt. Det är vakthundarnas sak att skydda 
flocken, för att uttrycka saken i foucauldianska termer. Och Mäkinen blir mycket prompt 
utvisad – till Ryssland. Att han inte blir utvisad till Finland säger en hel del om hans position 
inom den kommunistiska rörelsen. En del finska avhoppare tog sovjetiskt medborgarskap och 
många söktes av den finska polisen. Mäkinen har därför troligtvis själv önskat att bli skickad 
till Ryssland. Jag är emellertid osäker på vilka föreställningar som svenskarna hade just om 
finska kommunister. Beskrivningen har en del stereotypa drag men de kretsar mer kring hans 
politiska tillhörighet än hans etnicitet.

Det första motsatsparet utgörs av den svenska polisen och den finländske kommunisten. 
Det är dessutom underförstått att finländaren måste ha svenska medhjälpare. Polisen spanar 
en adress i Stockholm och finländaren behöver hjälp för att kunna hålla sig dold. Det andra 
motsatsparet består därmed av lojala och illojala medborgare. Här kan man ana två olika 
uppfattningar om vad som utgör flocken. Det som är viktigaste för kommunisterna, åtmin-
stone i princip, är den sociala klassen som ju inte är knuten till riksgränser. Motsatsen till det 
är förstås en flock som bygger på nationen eller nationalstaten. Grunden till flockbildningen 
hänger förstås samman med lojaliteten. Om man inte erkänner nationen som den naturliga 
basen för flockbildningen, kan man då förväntas vara lojal mot den? Det föreställda nor-
mala tillståndet är att mänskligheten är indelade i olika nationer/nationalstater och att folk är 
lojala mot sina fosterländer. En värld uppdelad i samhällsklasser är i den mening en felaktig 
uppfattning, en avvikelse från normaliteten. Den förställda normaliteten innehåller även en 
uppsättning acceptabla normer, värderingar och regelverk, procedurer som reglerar männis-
kors beteende. Kommunisten står följaktligen för en politisk kultur, värdesystem och sätt att 
agera som inte anses vara acceptabla.

Mäkinen ser dock saken ur ett annat perspektiv och försöker framställa sig själv som ett 
oskyldigt, förföljt offer men varken polisen eller reportrarna låter sig övertygas. 

”I samband med anhållandet // tog han sig för att ropa så att folk skulle höra det: 
’Här ser ni hur den svenska ochranan behandlar en politisk flykting’. Möjligt är att 
Mäkinen härigenom hoppades att få bistånd mot poliserna och lyckas fly, men det var, 
säger man i polisen, löjligt att av honom att kalla sig politisk flykting. Det första en 
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politisk flykting har att göra är att anmäla sig för vederbörande myndigheter och rätta 
sig efter dessas förelägganden. // Vid anhållandet innehade han varken pass eller andra 
legitimationshandlingar, varför det synes föreligga goda skäl för antagandet att han 
icke är här i lovligt uppsåt.”275

Ordet ”ochrana” hör till de finska kommunisternas standardvokabulär. Eftersom de inte god-
känner det rådande statsskickets legitimitet, måste en statlig polis per definition vara en förtryck-
arregims förhatliga redskap, precis som den ryska ochranan en gång i tiden var i det ryska Fin-
land. Det finns ännu ett motsatspar. Kommunisten ställer de maktlösa politiska flyktingarna mot 
polisens orättvisa maktutövande. Polisen gör däremot en skillnad mellan ”riktiga” och ”oriktiga” 
flyktingar. Det som avgör flyktingens riktighet är dennes vilja att följa regelverket. När man inte 
gör det uppstår det oordning. Att mannen betraktar sig som en flykting anses följaktligen vara 
”löjligt”. Han beter sig inte som en politisk flykting borde göra. Eftersom han inte följer reglerna, 
måste han ha något lurt på gång. Det är också underförstått att det var naturligt att mannen 
förgäves väntade sig hjälp från allmänheten. Varför skulle någon skynda till hans undsättning? I 
en rättsstat förväntas folk inte bli anhållna om det inte finns goda skäl till det. Sverige anses vara 
en rättsstat och om finnen hamnar bakom lås och bom måste han följaktligen förtjäna det. Den 
svenska polisen betraktas alltså inte som en ”ochrana”. 

De figurativa handlingarna som hittas i texterna fungerar som exempel på hur man bör 
bete sig. Såväl medborgarna som utlänningarna bör hjälpa polisen och följa lagar och regelverk. 
Det är dessutom lönlöst att göra motstånd mot polisen.

Övergripande narrativ
Berättelsens huvudperson är den finländske kommunisten som alla talar om. Det är dock tvek-
samt om han kan anses vara berättelsens subjekt. Det går inte riktigt att urskilja vad som skulle 
vara hans projekt. Det enda han gör i denna lilla historia är att gömma sig, slåss, försöka fly och 
förstöra några brev men det sägs inte varför han gör allt detta. Man skulle kunna säga att hans 
projekt, önskan att få till stånd en kommunistisk världsrevolution, finns med som en presup-
position. I så fall skulle han och den kommunistiska rörelsen kunna betraktas som avsändare 
och arbetarklassen som en mottagare. Finländaren har svenska medhjälpare och den svenska 
polisen är hans främsta motståndare. 

Berättelsen kretsar dock inte kring kommunistens aktiviteter utan kring det arbete polisen 
lägger ner för att hålla ordningen. Jag är därför mer benägen att betrakta polisen som berät-
telsens subjekt. Deras projekt är att bevara status quo, övervaka misstänkta och icke-önskvärda 
individer och upprätthålla lag och ordning. Polisen måste därför vara avsändaren och allmän-
heten är mottagaren. Icke-önskvärda utlänningar, potentiellt olojala medborgare och krimi-
nella av olika slag är polisens huvudsakliga motståndare. Allmänheten, de laglydiga medbor-
garna, är polisens medhjälpare.



�00

2 Kommunistisk värvningscentral  
– solidaritet över flockgränsen
Det andra undersökta året råkar vara mitt i det spanska inbördeskriget som hade brutit ut två år 
tidigare och pågick fram till �9�9. Frivilliga från hela världen strömmade till Spanien och bland 
dem fanns det även svenskar. Spår av de svenska frivilliga hittas i dåtidens tidningar, mestadels 
när resan dit misslyckats. Spanienfararna är en grupp som i dag är mer eller mindre bortglömd. 
Det spanska inbördeskriget var definitivt inget jag hade i tankarna när jag började min materi-
alinsamling. Därför var det en överraskning när de plötsligt började poppa upp lite här och där, 
som små bubblor som försvann lika snabbt som de dök upp. Spanienfararna har inte särskilt 
högt nyhetsvärde. Dessa texter är mestadels korta notiser placerade i mer undanskymda platser 
i tidningen. Den enda affären som väcker lite mer intresse är upptäckten av en kommunistisk 
värvningscentral. Ett urval av rubriker om spanienfarare hittas i den andra bilagan.

Ordvalen i rubrikerna om värvningscentralen är intressanta. Man talar om ”frivilliga”, 
”krigsfrivilliga” och ”spanienfarare” men inte om exempelvis ””legosoldater” trots att man i en 
nyhet berättar att männen blir lockade med ”förmånliga kontrakt”, men får i verkligheten ut 
bara en bråkdel av den lovade lönen. En legosoldat är per definition en person som frivilligt 
och mot betalning kämpar i ett annat lands armé. Med detta vill jag inte påstå att de frivilliga 
drevs av ekonomiska motiv utan vill endast påpeka vilka konnotationer som skapas av olika 
begrepp. Ordet ”frivillig” har en positivare klang. 

Episoden om värvningscentralen har plockats upp som ett exempel på ämneskombina-
tionen ”politisk extremister” och ”brott”. De värvade soldaternas motiv må vara oklara men 
värvaren sägs vara en kommunist som gör detta p g a en politisk övertygelse. Denna episod 
är också den enda lite större ”affären” vilket betyder att man hittar några fler texter om en 
och samma händelse. Spionaffären i fagerstafabriken hade också varit ett intressant fall att 
undersöka men även om händelsen innehåller ett sovjetspår, är huvudaktörernas kopplingar 
till extremvänstern för otydliga och tveksamma. 

 Det egentliga händelseförloppet är följande: Polisen gör en husrannsakan på den kommu-
nistiska sjömanstidningen Hamn och Sjö. På expeditionen hittas fotografier och uppgifter om 
ett tio-, tjugotal unga män som redan åkt eller som är ämnade att åka till Spanien. Värvnin-
gen är organiserad av tidningens redaktör, eldaren Wahlström. Det berättas också att när 
inbördeskriget bröt ut började tidningen få förfrågningar från sjömän som ville åka dit. Wahl-
ström tog då på sig ansvaret att ta reda på hur man skulle arrangera detta. Verksamheten finan-
sierades genom insamlingar. De andra häktade är målarlärlingen Hagman, metallarbetaren 
Lindberg och montören Liljegren, som hade träffats några dagar före resan och gemensamt 
inställt sig på tidningens kontor. De hade fått pengar för passfoton, läkarintyg och biljetter. 
De skulle resa till Trelleborg, fortsätta sedan till Sassnitz och Kiel och slutligen till Paris där 
de skulle besöka en viss adress. En fjärde man hade hoppat av efter att ha fått veta att polisen 
sökte honom. Han fick order om att först gå till polisen och höra vad de ville. De tre frivilliga 
träffades vid tågstationen men låtsades inte känna varandra. Fem minuter före avgång kom 
dock polisen och resan fick ett abrupt slut. Åklagaren och polisen kunde emellertid inte bevisa 
att fullbordad värvning ägt rum och därför blev samtliga åtalade frikända.
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Nyheterna ger en ögonblicksbild och berättar det som sker just nu. Tidningarna börjar 
skriva om värvningscentralen ett par dagar före rättegången och när domen faller försvinner 
händelsen från tidningssidorna. Historien faller platt då man inte kan eskalera dramatiken. 
Det finns inte heller några nya intressanta vinklar att hitta eller nya källor att gå till. Även 
denna händelse är en bra historia. Den är oväntad och annorlunda och erbjuder både spän-
ning och kittlande detaljer. Det är en relativt enkel händelse med otvetydiga betydelser. Det är 
fullt möjligt att skriva om värvarna och de frivilliga utan att krångla till det och relatera deras 
handlingar till själva kriget. Nyheten handlar ju inte om det som sker i Spanien utan om några 
svenskar som gör dumheter. 

SvD:s artikel upptar lite drygt en spalt och DN:s och Soc.-D:s texter är nästan en spalt. 
StT:s nyhet är den kortaste, bara knappt en halv spalt. Den enda bilden finns i DN, ett foto 
av det huvudmisstänkta.  Texterna bygger på polisrapporten eller möjligtvis på TT-telegram. 
Tidningarna har inte gjort några egna efterforskningar eller intervjuer. Dagen därpå rap-
porterar man om rättegången. Dessa texter är relativt korta, bara en halv spalt eller mindre. 
DN innehåller en gruppbild från rättegången. Bildtexten säger: ”De fyra åtalade, från vänster 
Liljegren, Hagman, Wahlström och Lindberg.” Texterna är tillräckligt lika för att kunna se att 
alla tidningarna använt exakt samma källa och bara återger det som stått i polisrapporten. Den 
ursprungliga texten stuvas bara om lite grand. 

DN och StT innehåller även notiser om andra frivilliga. Notiserna finns i direkt anslutning 
till nyheten om rättegången mot värvningscentralen. StT nämner en värvningscentral i Göte-
borg. TT-telegrammet är placerat direkt efter spanienmålet men rubrikerna har olika typsnitt 
vilket gör det klart att det handlar om olika fall. I DN hittar man förutom detta telegram även 
en nyhet om tre parisresenärer som anhållits i Trelleborg. På grund av texternas placering är 
det svårare att se att det handlar om tre olika händelser. 

Spanienfararen åt upp ordern – ordning störs och återställs
Alla fyra tidningarna ställer den mest spektakulära uppgiften i centrum, nämligen uppgiften 
om att en av männen åt upp en papperslapp innan han togs fast av polisen. 

”Till ledare för den lilla gruppen hade Wahlström utsett Lindberg som kunde en 
del språk. Lindberg hade fått en lapp med adresser, som han gömt under svettremmen 
i sin hatt. Denna lapp ville han icke visa polisen. Efter anhållandet lyckades han plocka 
fram lappen och äta up den. En av adresserna var till en Josef Karlsson med postbox 
Stockholm �. Till denne skulle Lindberg framdeles meddela hur många spanienfa-
rare som anlänt till Paris. Vid husundersökningen hos Hamn & Sjö anträffades denna 
adress och dessutom en annan: ’Bureau Nr 7. 8 Avenue Mathurin Moreau. Paris XIX. 
Fråga efter Roges.’ ”276

 
Detta stycke hittas i alla fyra tidningarna. Man får återigen en glimt av kommunisternas 

transnationella nätverk men denna gång känns det något mindre ondskefullt. Lappen med 
den parisiska adressen låter snarare som en detalj ur en äventyrsroman. Att spanienfararen 
dessutom åt upp ordern gör inte saken sämre. Det är en liten agenthistoria mitt i vardagsvimlet 
vid Stockholms centralstation.
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SvD och DN berättar också om de anhållnas förmodade motiv för sin resa. Värvaren anger 
sin ideologiska övertygelse som ett skäl till sin verksamhet. Målarlärlingen hade tidigare fått 
en villkorlig dom för stöld och ”tyckte det var obehagligt med övervakningen”. Därför beslutar 
han sig att bli en krigsfrivillig. Metallarbetaren hade också blivit villkorligt dömd och hade 
dessutom blivit arbetslös. Han hade nyligen gjort sin värnplikt med sjukvårdsutbildning och 
fick därefter en idé om att bli en sjukvårdare i den spanska regeringsarmén. Montören har en 
bror som kämpat i Spanien. Brodern möttes med jubel när han kom tillbaka till Sverige och då 
började även montören leka med tanken att själv ta värvning. Soc.-D nämner vad som drivit 
värvaren men utelämnar de andra männens motiv. StT hoppar över skälen helt och hållet. 
Detta kan jämföras med nyheter om den tidigare nämnda finländske kommunisten. Då gavs 
det inga förklaringar till varför han var i Sverige eller vad han planerade att göra här. Hans 
politiska övertygelse verkade vara ett skäl nog att oroa sig. Spanienfararna har däremot mer 
personliga och mindre politiska skäl till sitt agerande. 

När rättegången äntligen börjar, är åhörarbåset fullt. Först nu får man veta att det är första 
gången som den nya lagen, som kriminaliserar värvningen, prövas i svensk domstol. Rubrikerna 
och ingresserna berättar det viktigaste, nämligen att samtliga åtalade blev frikända. Åklagaren 
kunde inte bevisa att fullbordad värvning skett. Den kommunistiske redaktören bestred alla 
påståenden om att han skulle vara en spansk värvare. Han säger sig inte ha inte arbetat för den 
spanska regeringens räkning utan endast agerat enligt sin ideologiska inställning. StT berättar 
vad de krigsfrivilliga säger under rättegången:

”Hagman förklarade att han icke kunde anse sig värvad då han aldrig skrivit på 
några papper därom. Lindberg underströk att han endast tänkt gå ut som sjukvårdare 
och att han ämnat söka enrollera sig vid det skandinaviska sjukhuset. Liljegren, som var 
den yngste i laget, gjorde gällande att han ej visste att det vare en värvningsbyrå i Sluss-
plan. Han hade ej lyckats få arbete med snöskottning och därför ville han ha respengar 
till Paris för att komma vidare till Spanien.”277

Samma uppgifter i något omformulerad version hittas även i Soc.-D. De andra tidningar-
na har utelämnat dessa förklaringar och lägger i stället vikten på åklagarens och advokaternas 
pläderingar. SvD är den enda tidningen som vänder sig till åklagaren, stadsfiskalen Möller, 
och frågar om han tänker överklaga domen. Han säger att han precis kommit från rätten och 
ännu inte hunnit bestämma sig. Han påpekar att lagen i sin nuvarande form gör det svårt att 
få någon fälld. Alla tidningar förutom StT publicerar rättens utslag i ursprungligt skick och 
citatet är tydligt markerat. 

Det första motsatsparet i denna historia består av polisen och värvaren inklusive de krigs-
frivilliga. Man kan ana ytterligare två motsatspar. Det första utgörs av de stridande parterna i 
det spanska inbördeskriget och det andra av de ideologiska motståndarna, kommunisterna och 
fascisterna. Den kommunistiske värvaren och spanienfararna ställer sig nämligen på den span-
ska vänstern sida, mot Franco och hans trupper. Överflocklig solidaritet kan vara besvärligt för 
statsmakten och därför väljer man att kriminalisera handlingen. Här finns ett exempel på ett 
parallellt, konkurrerande alternativ till flockbildning och solidaritet. Frågan ”vems sida står du 
på?” hänger ju ihop med frågan ”vem är du beredd att dö för?”. Spanienfararna är åtminstone 
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rent hypotetiskt beredda att dö för sin övertygelses (och den spanska socialistiska regeringens) 
skull, vilket förstås är högst opassande ur den svenska statsmaktens synvinkel. Spanienfararna 
gör fel och tänker fel men de kan inte sägas vara fel. Deras solidaritet känns dessutom inte lika 
hotfull som den demonstrerad av Kominterns finska hejduk. Spanienfararna framstår inte som 
den internationella kommunismens och Kominterns springpojkar utan mer som aningslösa 
och harmlösa krigsromantiker som tillfälligt råkat spåra ur en aning. 

Texten erbjuder en känsla av trygghet. Polisen håller ett vakande öga över extremisternas 
förehavanden och ingriper vid behov. Man konstaterar att värvningen kriminaliserats men man 
får inte veta varför det gjorts. Läsaren förväntas uppenbarligen känna till orsaken och därför 
finns den med endast som en presupposition. Här får man bara veta att problemet uppstått i det 
spanska inbördeskrigets kölvatten. En ny form av ordningsstörande verksamhet dyker plötsligt 
upp och kriminaliseringen är ett sätt att lösa problemet och få det under kontroll. 

Vi har återigen att göra med staten, den gode herden, som skyddar sig själv och sin flock, 
ibland rentav mot de enskilda flockmedlemmarnas egen vilja. Texterna innehåller även en 
outtalad uppfattning om lämpliga procedurer. Det är statsmakten som har ett våldsmonopol 
och försvarsmakten är organiserad och reglerad på ett visst sätt. Det är alltså inte upp till den 
enskilde medborgaren själv att beväpna sig, skrida till akt och kämpa för sin nästa. Och man 
ska absolut inte åka utomlands för att kriga för vem-vet-vad. Kriga gör man bara om stats-
makten inkallar en till armén. Enligt detta sätt att tänka består världen av nationalstater. Det 
innebär att om hjälp erbjuds till stridande parter i ett annat land, måste sådan hjälp kanaliseras 
genom etablerade, officiella mellanstatliga vägar. Det innebär också att armén som regel endast 
bygger på landets egna medborgare. 

Spanienfararna var förstås inte de enda krigsfrivilliga. Det fanns estniska och svenska fri-
villiga i den finska armén under krigsåren. Integreringen av dessa frivilliga till den reguljära 
armén medförde dock en del praktiska problem. Armén är som sagt organiserad på ett visst 
sätt. Det behövs ett gemensamt språk och soldaterna bör ha genomgått samma utbildning. 
Frågan var också om de frivilliga fick bilda egna bataljoner och om de i så fall fick ha eget eller 
finskt befäl. Ett annat alternativ var att sprida ut dem och placera dem i redan existerande 
trupper. Den reguljära armén har som regel inga färdiga rutiner för att ta hand om utländska 
frivilliga.278 De krigsfrivilliga må ha haft goda avsikter och de må även ha varit ett välbehövligt 
tillskott i armén – men de var ändå i en viss mening ett matter out of place. Spanienfararna, pre-
cis som de finska krigsfrivilliga, är exempel på oväntad, spontant solidaritet över flockgränsen. 
Denna form av solidaritet tar inte hänsyn till riksgränser, gällande lagar och regelverk eller 
eventuella diplomatiska komplikationer. 

Övergripande narrativ
Vem är berättelsens subjekt? Värvaren och de frivilliga är naturligtvis historiens huvudperso-
ner. Om man betraktar dem som subjekt, måste deras projekt vara att hjälpa sina trosfränder i 
Spanien. Spanienfararna är i så fall avsändare som bringar frihet till mottagaren, det spanska 
folket. De har en rad medhjälpare, bl a utländska kontaktpersoner vars uppgift är att hjälpa de 
frivilliga att komma ända fram till Spanien. Personer som donerar pengar för ändamålet kan 
också betraktas som en sorts medhjälpare. Motståndaren utgörs dels av polisen som upprätt-
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håller lag och ordning, dels av statsmakten i allmänhet. Värvningen har ju förbjudits enligt 
lag. Man skulle också kunna betrakta poliserna som berättelsens subjekt men här ställer man 
inte polisens spaningsarbete i centrum på samma sätt som i berättelsen om chifferbreven. Om 
man vill se poliserna som subjekt, skulle deras projekt vara att rent allmänt upprätthålla lag 
och ordning. Polisen är avsändaren och allmänheten är mottagaren. Brottslingar och andra 
ordningsstörare är polisens motståndare. Polisen har i detta fall inga direkta medhjälpare. 

3 Hitlers spioner – också en del av flocken

I den andra bilagan finns några rubrikexempel som rör sig om nazister i dagens trubbel. Jag 
har inte hittat några nyheter som skulle berätta om utländska nazister som av tvivelaktiga skäl 
befinner sig i landet. Det finns alltså inga historier av varianten ”utländska nazister med chif-
ferbrev i fickan”. De svenska nazisterna kallas dessutom inte för ”Hitlers hejdukar”, ”NSDAP:
s redskap” eller liknande. Detta trots att polisen enligt tidningarna hittar bevis på att lindhol-
marna haft tyska kontakter och att man rentav anklagar dem för att spionera för tyskarnas 
räkning. Det tredje och sista exemplet handlar om lindholmsnazisternas stormtrupper. Denna 
händelse har tagits med som ett tydligare exempel på politiskt motiverade brott.

Det egentliga händelseförloppet är ganska enkelt att rekonstruera. En före detta lindholms-
nazist misshandlas och undersökningen av misshandelsaffären avslöjar en mängd omstän-
digheter som får polisen att göra en husrannsakan i lindholmarnas högkvarter. De misstänks 
ha brutit mot en ny lag som trätt i kraft i augusti �9��.  Lagen förbjuder alla sammanslutningar 
som liknar militärtrupper och utgör skyddskårer för ett visst parti. Lindholmsnazisterna har 
tidigare haft en så kallad SA-avdelning och nu misstänker man att den inte alls blivit nedlagd 
utan endast till synes omorganiserats och getts ett nytt namn. Polisen undersöker alla offici-
ella partilokaler och ett s k funktionärshem som utgör en bostad för några partimedlemmar. 
Polisen anhåller några personer och beslagtar en stor mängd handlingar och uniformsper-
sedlar. De anhållna förhörs men får snart lämna polisstationen. Den följande polisrapporten 
avslöjar att nazisterna verkligen ägnat sig åt diverse mer eller mindre olagliga aktiviteter och 
kommer därför att åtalas. Åtalet rör sig om den s k A-gruppen eller aktivgruppen som anses 
vara en direkt fortsättning av den förbjudna stormavdelningen. Partiledaren Lindholm pro-
testerar förstås energiskt och förnekar alla anklagelserna.

De första utvalda texterna är från den femtonde februari då man rapporterar om polisrazzian 
och husrannsakan. Alla texterna är ungefär en halv spalt långa och det finns inga bilder. De andra 
utvalda texterna publiceras drygt en månad senare då polisrapporten kommit ut. StT:s och Soc.-
D:s texter är de längsta, ungefär en spalt var, medan SvD:s och DN:s artiklar är båda cirka en halv 
spalt. Det finns inga bilder. Enligt DN och SvD kommer texten från TT och båda artiklarna är 
mycket riktigt nästan helt identiska. Enligt StT är deras artikel från tidningens Göteborgkor-
respondent men trots detta är texten till stora delar en kopia av telegrammet. Soc.-D ger ingen 
sådan information, men även denna text är identisk med TT-telegrammet. Telegrammets upp-
gifter är tagna från polisrapporten som sägs vara skriven av kriminalkommissarie Moberg.
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Vid slutet av mars publicerar alla fyra tidningarna ett TT-telegram som berättar att partiet 
kommer att åtalas. Denna text är kort och innehåller inga nya uppgifter. Därför har telegram-
met utelämnats och endast två nedslag kommer att göras. 

Nazisternas vakande öga – ordning störs och återställs 
Texterna från den femtonde februari är skrivna av reportrarna själva. Reportrarna presenterar 
sina fakta i ungefär samma ordning men texterna är inte identiska i sina formuleringar. Man 
berättar först om polisrazzian, hur den gått till, vilka lokaler som undersökts, vad polisen hittat 
och hur många personer som anhållits. T ex StT beskriver razzian på följande sätt:

”Kl 8 i morse slog polisen ned på nazisterna i Göteborg, och resultatet av de morgon-
tidiga och överraskande besöken i ej mindre än sju olika lokaler blev att f. n. elva man sitta 
anhållna hos kriminalpolisen. Man har gjort omfattande beslag av diverse handlingar 
samt en mängd uniformspersedlar – bl.a stövlar i ovanligt stora kvantiteter.”279

Soc.-D och DN säger inget om några stövlar utan talar endast om handlingar och uni-
former. Därefter förklaras vad som är anledningen till husundersökningen. Man säger några 
ord om misshandelsaffären som väckte misstankarna, förklarar vad den nya lagen betyder och 
på vilket sätt lindholmarna tros ha brutit mot den. Slutligen intervjuar man polisintendent 
Westlin som berättar att utredningen kommer att bli tidsödande då materialet är mycket 
omfattande. Han säger också att de enda vapen som hittats är en laddad revolver och en gas-
pistol. I korpelafallet gjorde tidningarna en stor sak av de få vapen som fanns i omlopp men 
i detta fall bagatelliseras saken. En stormtrupp utan massor av vapen är uppenbarligen inte 
mycket att orda om.

Soc.-D lägger även till att ”polisen givetvis önskar att träffa partichefen Lindholm, men 
det har ännu inte lyckats”. Partiledaren Lindholm får det allra sista ordet i alla tre tidningar. 
Man får läsa i tidningarna att Lindholm befinner sig i Herrljunga och har därifrån skickat ett 
följande telegram till statsministern:

”Protesterar mot polisrazzian i Göteborg och begär omedelbart frigivande av de 
anhållna. Vårt partis verksamhet är fullt laglig, och behandlingen ett oerhört övergrepp. 

Lindholm”280

Lindholms telegram publiceras utan några kommentarer. Lindholm har förstås rätt. Oav-
sett vad man anser om partiets program eller målsättningar har partiet en laglig rätt att existera 
och bedriva politisk verksamhet. Staten kan förstås välja att betrakta den här typen av partier 
som potentiella hot och skydda sig själv genom att kriminalisera dem, som man t ex gjorde 
med kommunisterna i Finland. Den typen av förbud är dock alltid djupt problematiska. I 
Sverige har man valt att inte kriminalisera partier i sig utan endast vissa aktiviteter som t ex 
skapande av stormgrupper eller värvning av krigsfrivilliga. Det betyder att extremisterna inte 
nödvändigtvis alltid behöver vara fel men de kan ibland göra fel. 

Ur Lindholms synvinkel utgörs det viktigaste motsatsparet av de drabbade partimedlem-
marna och statsmakten som olagligt och obefogat stör partiets verksamhet. Polisen och stats-
makten ser saken ur ett annat perspektiv. Bildande av stormgrupper är inte bara olagligt utan 
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även ett exempel på olämpliga normer, värderingar, beteende och tillvägagångssätt. Nazisterna 
söker ignorera det dominanta trossystemet och överskrider vissa viktiga gränser. Det skapar 
störning och gnissel i maskineriet. Eftersom partiet är lagligt, hör nazisterna till flocken. De 
befinner sig dock på utkanten av den politiska men inte nödvändigtvis av den sociala kartan. 
Det innebär att de inte behöver ”komma in i” samhället på samma sätt som t ex tattarna. Det-
samma gäller även för spanienfararna. 

Åtminstone i det första ögonblicket verkar lindholmsnazisterna inte vara särskild impon-
erande. Soc.-D kommenterar polisförhören med de anhållna:

” Under razzian på torsdagsmorgonen voro nazisterna uppskrämda, varför männen 
utan motstånd läto sig anhållas, trots att ortsexpeditionen hölls bevakad nattetid. // 
Något positivt har härunder inte framkommit, då de olika anhållna hela tiden gjorde 
sitt bästa för att bortförklara allt som var komprometterande. Allt efter som förhören 
framskredo, försattes de anhållna på fri fot. Alla innehar ledande poster inom göte-
borgsorganisationen.”281

De andra tidningarna har liknande beskrivningar. Lindholmarna beskrivs här som 
”uppskrämda” och de låter sig dessutom arresteras utan motstånd. Att förhören inte leder 
till något verkar inte heller vara särskild bekymmersamt. Polisen låter snart alla gå hem. Rent 
allmänt kan man säga att beskrivningen av händelsen inger tillförsikt. Systemet fungerar och 
polisen har situationen under kontroll. 

 Texterna från den tjugonde mars innehåller fler detaljer om nazisternas aktiviteter. Nu får 
man en helt annan inblick i deras verksamhet som inte längre ter sig lika harmlös. 

” I en beslagtagen handling instrueras den s.k. ortsgruppchefen hur han skall skaffa 
sig rapportörer hos de kommunistiska partierna, SNU m.fl. En sådan rapportör ha 
bl.a. utforskat Furugårdspartiet och blocket. En avdelning inom partiet, som benäm-
nes säkerhetstjänsten, är strängt hemlig, varför den inte omnämnes i tjänsteföreskrif-
terna. Dess uppgift är att med alla till buds stående medel arbeta för ökad kunskap om 
motståndarnas organisationer och enskilda individer, som genom sin verksamhet söka 
lägga hinder i vägen för NSAP:s frammarsch. Avdelningen betecknas som ’partiets 
alltid vakande öga’. Under utredningen har även framkommit, att partiet har hemliga 
förvaringsställen. // Vidare har polisen fått bevis för att partiet haft visst samarbete 
med Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei i Tyskland. Man har bland annat 
anordnat spioneri på en svensk man i syfte att utröna hans förbindelser med svenska 
och tyska kommunister.”282

Det berättas också att ”medlemmarna brukar samlas på öppna platser för att öva sig i att 
storma och försvara talarstolar”. Vid razzian hittar polisen en hemlig tidning Porg men tid-
ningarna ger inte några detaljer om den. Det berättas också att partiledningen enligt förhörda 
vittnen har följt ”tyskt mönster” och att partiorganisationen ”uppbyggts militäriskt”. 

Nyckelorden här är ”hemlig”, ”militärisk”, tyskt mönster”, ”spioneri” och ”rapportör” som 
har en annan klang än ordet ”spion”. Uttrycket ”partiets alltid vakande öga”, precis som beteck-
ningen ”Kominterns redskap”, konnoterar fara. Det säger förstås ingenting om hur påtaglig 
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faran i verkligheten är. Precis som i nyheten om spanienfararna hittar man även här spår av 
en sorts våldsromantik. Kriget och det militära innehåller alltid en viss förtrollning. De han-
dlingar som nazisterna anklagas för låter bra mycket farligare än de aktiviteter som hittades i 
nyheter om vänsterextremisterna. Trots detta får man en känsla av att man ändå är mer orolig 
för kommunisternas framfart.

Den verksamhet som beskrivs i denna text är ett exempel på det sätt som landets egna med-
borgare kan agera mot statens intressen. Nazisterna, precis som kommunisterna, gör det genom 
att vilja samarbeta med en konkurrerande stat som dessutom representerar en annorlunda ide-
ologi och statsskick. Frågan är återigen vad som utgör flocken. Här finns det två potentiella baser 
för flockbildning, nämligen nationen eller rasen. Som den tyska nazismen visar behöver dessa 
två inte alltid vara varandras motpoler. Man kan ju försöka rasifiera staten. Den avgörande frågan 
är som vanligt hur långt man är villig att gå för sin (politiska) tros skull. Att landets medborgare 
t ex spionerar på andra medborgare för en främmande, konkurrerande makts räkning är förstås 
en avvikelse från ett föreställt normalt tillstånd och politiskt spel. Det kan tolkas som ett tecken 
på en potentiell lojalitetskonflikt. Vems sida står man på? Det innebär att man återigen hittar 
tecken på överflocklig solidaritet. Lindholmarna ställer sig åtminstone i en viss utsträckning på 
de tyska trosfrändernas sida mot alla dem som ”söker lägga hinder i vägen” för partiet.  Det vill 
säga att lindholmarna kan placeras mot alla svenskar som uttryckligen inte stödjer partiet. Bland 
dessa motståndare finns även andra nazister, t ex furugårdare. 

Undersökningen av lindholmarnas förehavanden avslöjar även mindre spektakulära men 
ändock besvärande aktiviteter. Tidningarna fortsätter sin berättelse:

”// medlemmarna under militärisk lydnadsplikt kunna kommenderas ut för affisch-
klistring, och som lämpliga operationsfält rekommenderas offentliga platser, lyktstol-
par o. dyl. där affischering är förbjuden. Till kommunistiska möten skola ’rekvireras’ 
aktivgrupper, beredda till aktion i olika avseenden. I en promemoria instrueras med-
lemmarna om hur de skola gå till attack mot motståndarnas affischer. ’Det finns hos 
järnhandeln ett slags billiga stålborstar, som lätt kunna bäras i fickan och som med ett 
par drag fördärva affischen’. Som ett bevis på NSAP:s egen affischkampanj nämner 
kommissarie Moberg att klistret under mars �9�� kostade nära 50 kr.”283

Att hänvisa till Mobergs kommentar om hur mycket klistret har kostat är en pikant men 
onödig detalj. Av textinnehållet att döma verkar mycket av extremisternas aktiviteter gå ut på 
att störa såväl de ideologiska motståndarnas som konkurrenternas möten och på så sätt störa 
även den allmänna ordningen. Användningen av citationstecken är ett sätt att markera att 
detta har sagts av nazisterna själva. Ordvalet hänvisar återigen till det militära och talar om 
”militärisk lydnadsplikt”. 

De figurativa handlingarna som framträder i dessa nyhetstexter berättar vad en ordentlig 
medborgare inte bör göra. Det är inte lämpligt att spionera på andra, störa varandras politiska 
möten, bryta mot lagen, hålla på med hemliga avdelningar, ha vapen och samarbeta med främ-
mande partikamrater om samarbetet går mot svenska intressen. Om man mot all förmodan 
gör det, förtjänar man att bli gripen av polisen. Polisen och rättssystemet framställs som effek-
tiva, rättvisa och välvilliga instanser som arbetar för flockens bästa.
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Denna händelse är åtminstone rent hypotetiskt en bra historia. Händelsen är åtminstone 
till en viss del ganska dramatisk. Man talar om pistoler, uniformer, militärisk organisation, 
spionage och hemlig avdelning. Det finns också en rad konflikter. Nazisterna spionerar mot 
varandra och mot kommunister, tyskarna är med i ett hörn och så vidare. Rapporteringen är 
också relativt lätt att anpassa till redaktionernas tidscykel och man har god tillgång till källor. 
Jag hade trott att en potentiellt beväpnad stormtrupp med hemlig avdelning hade gener-
erat större rubriker och fler förstasidesnyheter. Till och med ett förlist smuggelfartyg gener-
erade längre texter och fler förstasidesrubriker. Den socialdemokratiska tidningens text håller 
intressant nog samma tonläge som de borgerliga tidningarna. Det som i stället styr rappor-
teringen är nyhetsgenrens karaktär, dess konventioner och val av källor, och inte tidningens 
politiska färg.

Övergripande narrativ
Det är lindholmsnazisterna som är berättelsens huvudpersoner. Man kan betrakta lindhol-
marna som berättelsens subjekt, men det är lite oklart vad som är deras projekt, vad de önskar 
att verkställa. Man får läsa om uniformspersedlar, enstaka vapen, olika sätt att störa andra 
politiska möten eller spionera på andra människor men det sägs egentligen ingenting om vad 
allt detta syftar till. Mellan raderna kan man dock ana ett objekt, ett annat samhällsskick, som 
avsändaren, nazisterna, önskar att leverera till mottagaren som är det svenska folket. Nazis-
ternas medhjälpare är tyska nazister – eller man borde kanske snarare säga att de svenska 
nazisterna är de tyska nazisternas medhjälpare i tyskarnas omvälvning av Europa. De svenska 
nazisternas projekt måste således vara detsamma som det tyska projektet. De svenska nazis-
ternas motståndare är å ena sidan kommunisterna, såväl de svenska som de utländska, och å 
andra sidan den svenska polisen som stör nazisternas verksamhet. Andra svenska nazipartier 
betraktas här också som motståndare.

Polisen är också ett möjligt subjekt. Deras projekt är som vanligt att återställa och upprät-
thålla lag och ordning. Avsändaren är då polisen och mottagaren är allmänheten. I dessa texter 
är nazisterna polisens motståndare i den mån de stör ordningen eller bryter mot lagen. Man 
säger ingenting om eventuell kontinuerlig övervakning av extremister. I chifferbrevfallet fick 
man det intrycket att polisen ägnade sig åt systematisk, kontinuerlig övervakning av kom-
munister. Här sägs uttryckligen att misstankarna väcktes på grund av uppgifter som dök upp 
under utredning av misshandel. Polisen har inga medhjälpare i lindholmstexterna. 

4 Vem oss troget leder? – samtalet  
om de politiska extremisterna

Undersökning omfattar som redan sagts endast de texter där höger- eller vänsterextremisterna 
stör den allmänna ordningen eller bryter mot lagen. Avsikten var att kontrollera på vilket sätt 
extremisterna stör ordningen och hur man beskriver deras eventuella nidingsdåd. De politiska 
extremisterna kan förstås uppfattas som ett störande moment även på ett mer principiellt plan. 
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De mer politiskt inriktade diskussionerna har emellertid utelämnats och därför är det svårt att 
utifrån detta material säga något definitivt om hur extremisternas inverkan på samhället upp-
fattades. De presenterade fallstudierna visar dock en del tecken på annorlunda och olämpliga 
politiska kulturer och ideal. Lindholmarnas dragning till det militära är ett sådant exempel. 

Om man går tillbaka till den kvantitativa undersökningen, ser man att de politiska extrem-
isterna främst förekommer i brottsnyheter och i viss mån i nyheter med etniska förtecken. 
De sistnämnda handlar allt som oftast om utländska kommunister som olovligt befinner sig i 
landet, något som fallet med den ryska hejduken demonstrerar. Man skriver om såväl höger- 
som vänsterextremisterna när de hamnar i slagsmål, t ex under en demonstration. Det finns 
dock några exempel som hamnat i kategorin för mer sällsynta och sällsamma brott, något som 
de presenterade fallstudierna exemplifierar. När det gäller de svenska extremisterna, kan man 
sammanfattningsvis konstatera att de ibland gör fel men att de egentligen inte kan sägas vara 
fel. De befinner sig i marginalen – åtminstone på den politiska kartan – men de hör ändå till 
flocken och kan tolereras så länge de håller sig på mattan och inte bryter mot lagen. De åt-
njuter fullt medborgarskap med alla tillhörande rättigheter och skyldigheter. 

Inte en enda av de presenterade fallstudierna skapade särskild stora rubriker. Medielogiken 
gör att sensationella händelser som t ex korpelarörelsen skapar bra mycket större rabalder 
än nazistiska stormtrupper eller kommunistiska värvningscentraler. Detta trots att korpe-
lanerna knappast hotade rikets säkerhet eller skulle ha någon mer långsiktig, omfattande eller 
bestående verkan på samhället. De politiska extremisternas aktiviteter är i den meningen ett 
mycket allvarligare problem. Pudelns kärna är dock inte vilken verkan de olika grupperna 
har i samhället utan vad som är en oslagbar historia. Och det är sannerligen mycket svårt att 
slå korpelanernas jämfotadans och bölande. Det finns ytterligare en liten skillnad mellan de 
presenterade fallen. När det gäller de två kommunistexemplen är ingen av texterna markerad 
med TT, något som är fallet i texterna om lindholmarna. Denna skillnad syns i viss mån i den 
ton som texterna har.

Samtalet om de politiska extremisterna kan sammanfattas på följande sätt:

Modell 10.

Pastorat Stat

Problem

enskilda.individer.som.gör.felaktiga.val,.
som.t.ex.spanienfararna,
enskilda.partier.som.gör.fel.och.bryter.mot.
lagen,.t.ex.lindholmarna

politiska.partier.med.idéer.och.målsättnin-
gar.som.inte.är.förenliga.med.demokratin.
och.det.rådande.statsskicket,.
partiers.möjliga.kontakter.till.konkurre-
rande.stater.och.systerorganisationer

Lösning straffa.de.individer.som.bryter.mot.lagen skydda.systemet.genom.att.kriminalisera.
viss.typ.av.verksamhet,.

Motsatsparen följer samma mönster som hittas även i andra brottsnyheter. Nidingarna ställs 
mot polisen och de laglydiga, ordentliga medborgarna. Men man ställer även konkurrerande 
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nazistiska grupperingar mot varandra. Man säger däremot ingenting om motsättningarna inom 
extremvänstern. Ett motsatspar utgörs av konkurrerande stater och ideologiska system. Man 
ställer åtminstone implicit Sovjetryssland mot Sverige och Nazityskland mot Sverige. Det riktiga 
är således att vara lojal mot Sverige och inte agera som dessa främmande makters hantlangare. 

När det gäller den utländska kommunisten, ligger felet på systemnivå i den meningen 
att det förvisso inte är något fel på det existerande systemet – tvärtom fungerar det alldeles 
utmärkt – men hotet riktar sig mot systemet i sig och inte mot enskilda individer. Kom-
munisten (och hans eventuella inhemska medhjälpare) agerar inte som en enskild felande 
individ utan som en representant av ett annat system, en konkurrerande stat och ideologi, 
som i sin tur kan vara ett potentiellt hot mot rikets säkerhet. Därför måste systemet försvara 
sig. Den ryska hejduken är lätt att bli av med, det räcker med att utvisa honom. Det är svårare 
att handskas med hans inhemska medhjälpare som precis som nazisterna har en laglig rätt 
att existera. Det som också är intressant är att nazisterna egentligen anklagas för allvarligare 
saker än kommunisten. Tongångarna är dock annorlunda. TT-telegrammen som berättar om 
lindholmsnazisterna har en mer ”byråkratisk” klang än de texter som beskriver den vildsinte 
finnens framfart. 

När det gäller spanienfararna får man veta en hel del om de inblandade personerna. De 
känns därför mer mänskliga än den finländske kommunisten som omgavs av en något mer 
ondskefull aura. Det uppstår inte riktigt samma behov av att skydda landet. Man får snarare 
intrycket att det i detta fall är individerna som måste skyddas, att det är statens och lagstift-
ningens uppgift att inte låta dem göra dumheter. Om man tittar på hur de motiverar sina 
beslut, får man det intrycket att de inte riktigt vet vad de håller på med. Det finns dessutom 
en föreställning av lämpliga procedurer och förfaringssätt, enligt vilka medborgarna förväntas 
på sin höjd strida för sitt eget land och inte åka till främmande länder och ställa till en massa 
besvär. En svensk krigsfrivillig i Spanien är så att säga både out of place, på fel plats, och out of 
order, en problemmakare. Det är ju inte upp till den enskilde själv att bestämma om han vill 
delta i ett krig. 

Det är tydligt att det är nationen och nationalstaten som utgör samtalsgemenskapen. Det 
innebär att man inte behöver veta något annat om den utländske kommunisten än att han 
är anhållen och slutligen utvisad. Det som inte ingår i det diskursiva fältet är kommunistens 
perspektiv och verklighetsbeskrivning. Kommunisten är fel och gör fel. Det väsentliga är att 
polisen och myndigheterna har situationen under kontroll och att ordning snabbt och effek-
tivt återställs. De figurativa handlingarna visar hur en ordentlig medborgare bör bete sig. Man 
bör skynda till polisens hjälp om det skulle behövas och inte utan vidare hjälpa personer som 
av tvivelaktiga skäl befinner sig i landet. Det riktiga är att lita på polisen och det felaktiga är 
att misstro polisen. 

Texterna visar också spår av myndighetsdiskurser. De använda myndighetskällorna visar 
hur makten fungerar som ett nätverk. Polisen är ett av statsmaktens många redskap, ett verk-
tyg genom vilket konkreta maktmedel (t ex utvisning) sätts i bruk. Maktförhållandet ter sig 
naturligt för att kommunisten inte hör till flocken. Därför är det förståeligt att man snabbt 
vill bli av med honom. Spanienfararna och lindholmarna hör dock per definition till flocken. 
Polisen och rättssystemet framträder här som en relativt välvillig korrigerare och inte som 
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en ”ochrana” som finnen påstod. Nyhetsrapporteringen utgår från ett myndighetsperspektiv 
vilket främst beror på att man förlitar sig på polisrapporter och de uppgifter som kommer fram 
under rättegångarna. Kunskap om händelsen genereras därför i rättssystemet och man skriver 
om dessa fall på samma sätt som man skriver om vilka andra brott som helst. 

Om man tittar på undersökningens material, verkar det som om det vid den här tiden 
inte uppstod samma typ av moralpanik kring högerextremismen som det ibland sker i dagens 
samhälle. Det kan möjligtvis bero på det faktum att man vid den här tiden delvis hade en 
annan uppfattning av den nazistiska ideologin. Det var nog lättare att tro på alla rykten om 
de illgärningar som gjordes av ryssarna och kommunisterna. Om texternas innehåll och pre-
senterade fakta inte tillräckligt väl passar i publikens betydelsekartor och sociala omgivning, 
tenderar publiken att avfärda uppgifterna som propaganda eller rena lögner. Budskapet låter 
helt enkelt inte trovärdigt. Det är tydligt i de texter som rör sig om flyktingarna men man kan 
se vissa tecken på detta även när det gäller extremisterna. De konnotationer som väcktes av 
historien om Kominterns hejduk är därför annorlunda än de som väcktes av stormtrupperna. 
Det handlar alltså om ett uttrycksproblem.



���

DE ONDA, DE GODA OCH DE  
OLYCKSALIGA – SLUTDISKUSSION

I inledningskapitlet undrade jag hur det kommer sig att man i olika samhällen verkar vilja peka ut 
samma sorts människor. Foucaults teori är ett verktyg som kan hjälpa oss att förstå hur biopolitisk 
diskriminering uppstår och hur den fungerar i olika situationer. Det foucauldianska teoribygget kan 
kanske inte tillämpas i alla typer av samhällen men den ser ut att fungera relativt väl i en europeisk 
kontext. En bild av en möjlig gemensam framtid innefattar även en uppfattning om önskvärda 
egenskaper, värderingar och vem som kan vara en fullvärdig medlem i gemenskapen. Denna vision 
omfattar även en föreställning om en icke-önskvärd framtid, en bild av vad som skulle kunna hända 
om kollektivet inte strävade efter samma mål. Gränsdragningen mellan normalitet och onormalitet 
är en komplicerad process och som textanalyserna tydligt visade, finns det en intrikat hierarki mellan 
olika typer av ordningsstörare. Undersökningens resultat sammanfattas i detta kapitel samtidigt som 
frågeställningar som lyfts fram i inledningskapitlet besvaras.

1 Vem stör och vem återställer  
ordningen? – huvudresultat

I denna undersökning utgörs det diskursiva fältet av samtalet om normalitet och avvikelse i fyra 
stockholmstidningar under �9�5 och �9�8. Detta diskursiva fält avgränsas av en rad motsatspar. 
Motsatsparen ger struktur åt samtalet och sätter gränser för uppfattningar om det normala och 
det avvikande. För att sammanfatta de motsatspar, som mer ingående diskuterats i analyska-
pitlen, skulle man kunna tala om ett tryggt, välorganiserat, demokratiskt, förnuftigt, fredligt 
Sverige, där statsmakten gör sitt bästa för att ta hand om sina medborgare. Sverige har förvisso 
sina problem men även i Stockholm finns det folk som inte ens bryr sig om att låsa dörren, när 
de lägger sig på kvällen. Det finns nämligen enstaka texter om slagsmål som uppstått när någon 
helt sonika marscherat in i en olåst bostad. Mot denna trygga lilla värld står en farlig, kaotisk, 
ofta odemokratisk och våldsam omvärld där människorna kan gå ett dystert öde till mötes. Det 
är dock tveksamt om deras sak är Sveriges sak, d v s om det är upp till den svenska staten att rädda 
dem. Det finns också en skillnad mellan ett skötsamt och oregerligt beteende.

Man skulle följaktligen också kunna tala om dem som stör ordningen och dem som åter-
ställer ordningen. De som stör ordningen kan i sin tur delas i dem som är ett problem och dem 
som skapar problem. Vissa av dem verkar dessutom ha problem. Det finns alltså en skillnad 
mellan dem som är fel och dem som gör fel. Ett särskiljande drag är att de som är ett problem, 
sällan verkar ha problem. Ett ytterligare alternativ är att tala om dem som hör till flocken, dem 
som borde höra till flocken och dem som per definition inte hör till flocken. Det finns också 
en skillnad mellan systemfel och fel som baseras på enskilda individers val och handlingar. 
Det handlar om vad som ska åtgärdas. Det vill säga om det är systemet som på något sätt bör 
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ändras eller om det är individen som förväntas ändra sitt beteende. Alla dessa olika kategorier 
kan vara delvis överlappande och det som stör ordningen kan vara såväl konkret som symbol-
iskt. Det finns dessutom en outtalad hierarki mellan olika sortens avvikande grupper. 

De enskilda nyhetstexterna är snabba ögonblicksbilder men i de längre följetongerna hit-
tar man en rörelse från ett ekvilibrium till ett nytt ekvilibrium via ett disekvilibrium. När 
någonting händer och rubbar ordningen, försöker man genast avlägsna störningsmomentet 
och återställa ordningen. Allt är förstås inte värt att skriva om. Undersökningen visar tydligt 
hur olika händelser värderas av redaktionerna, vilka val som görs, vad som definieras som 
problem och vilka lösningar som ges. 

Brott och straff
Den största delen av det undersökta materialet består av brottsnyheter även om vissa andra 
ovanliga, särskilt smaskiga händelser skapar stora rubriker. Det finns mycket färre texter om 
de övriga ämneskategorierna. En del händelser passar dåligt i nyhetsgenren och en del känns 
uppenbarligen inte särskilt relevanta för majoritetspubliken. Brott är förstås ett tacksamt ämne 
att skriva om. Det handlar om relativt otvetydiga, enkla händelser som ibland även innehål-
ler en del dramatik. Våldsbrott som mord har exempelvis ofta ett högt nyhetsvärde, oavsett 
nidingarnas eller offrens sociala bakgrund. Händelserna passar dessutom väl in i existerande 
betydelsekartor och redaktionernas tids- och produktionscykel. Brott är lätt att personalisera. 
Ämnet har en viss relevans för publikens liv och det är lätt att skaffa källor. Man behöver 
bara läsa polisrapporter, besöka rättegångar eller ringa till polisstationen och fråga vad som 
hänt under natten. När det gäller brottsnyheterna, fungerar journalisten för det mesta som en 
utomstående betraktare som låter sina källor tala. 

 För att synliggöra skillnaden mellan medborgarskap och etnicitet, har jag valt att använ-
da begreppen ”svenskar” (medborgare) och ”svenska svenskar” (etnicitet). Brottsnyheterna 
domineras av svensksvenska aktörer. Trots detta framstår de svensksvenska nidingarna inte 
som en tydlig grupp, åtminstone inte på samma sätt som exempelvis tattarna. De svensksven-
ska brottslingarna må ha gjort sig skyldiga till otillåtna handlingar men de utpekas inte som en 
landsplåga. Man talar inte heller om någon sorts hotande ”brottslingsinvasion”. Slutsatsen är 
att etniciteten har en större betydelse för stereotypiseringen än den sociala bakgrunden. 

Den sociala klassen är dock inte helt utan betydelse. De flesta nidingarna kommer från 
de lägre samhällsskikten men småstölder, inbrott och liknande hamnar ofta på mer undan-
skymda platser i tidningen. Om offret råkar vara en greve eller en annan elitperson, är situ-
ationen förstås en annan. En klåfingrig och girig skurk från överklassen har också lättare att 
hamna på förstasidorna. Sådana förskingrare och bedragare får större utrymme för att de 
avviker från de ”vanliga” tjuvarna. Trots det framstår de inte som en grupp utan snarare som 
enskilda individer som råkat göra fel. 

De svensksvenska brottslingarna oavsett social klass kan snarare betraktas som sociala 
typer än som stereotyper. Det finns alltså inga föreställningar om någon sorts ”svenneplåga”. 
De många manliga nidingarna ses inte heller som en ”mansplåga”. Det vill säga att man inte 
behöver rikta några särskilda förbättrande eller korrigerande åtgärder mot gruppen ”män” 
eller gruppen ” svenska svenskar”. Medierna verkar dessutom ha svårt att hantera kvinnliga 
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nidingar. Jag har inte analyserat några artiklar om barnamörderskor men efter att ögnat genom 
dessa texter, har jag en känsla av att tidningarna behandlar dessa mördare mer varsamt än de 
manliga mördarna. Dessa nyheter hamnar exempelvis mer sällan på förstasidorna.

Det finns en del artiklar där man på ett mer principiellt plan diskuterar kriminaliteten, 
förhållandena i fängelser, de frigivna fångarnas situation och vad som borde göras åt brotts-
ligheten. Brottsnyheterna handlar dock traditionellt om enskilda brott. Nyhetsgenrens karak-
tär gör att det inte uppstår några direkta kopplingar mellan enskilda brott och diskussioner 
om kriminalitet eller andra samhällsproblem, som t ex utbredd fattigdom, arbetslöshet eller 
saknad av social trygghet. Som resultat verkar brottslingarna inte heller ha problem. De 
framstår snarast som den delen av flocken som av olika ofta oförklarliga, personliga skäl gör 
fel och skapar problem. Detta urval innehåller inte heller några texter som skulle kunna tolkas 
som exempel på egensinnigt beteende. Det oregerliga beteendet ses alltså inte som någon sorts 
protest utan som ett problem som bäst löses genom att ringa till polisen. 

Läsaren förväntas således inte identifiera sig med de oregerliga individerna. De problem-
lösningar som erbjuds i dessa texter fokuserar på polisingripanden och rättssystemets arbete, 
d v s handgripliga lösningar som hör till maktens icke-diskursiva faktorer. Brottsligheten 
framstår följaktligen inte som någon form av systemfel, även om systemet i vissa fall skulle 
kunna förbättras. Brottsnyheterna innehåller även en diskursiv dimension. De hör till samhäl-
lets disciplinerade diskurser och berättar om det som är rätt eller fel, moraliskt eller omoraliskt, 
lagligt eller olagligt.

Mitt urval innehöll få texter om inhemska politiska extremister. Det är emellertid möjligt 
att man hade fått ett annat resultat, om man inkluderat alla texter som rör sig om extrem-
vänstern och -högern. Urvalet omfattar som sagt endast händelser där polisen är inblandad 
och därför hör även många av dessa texter till brottsnyheter. Om man endast läser om den 
här typen av händelser, får man lätt intrycket att varken den inhemska extremvänstern eller 
-högern är någonting att oroa sig för. Inte ens lindholmarna med sin hemliga organisation 
känns särskilt farliga. De flesta textexemplen handlar om ganska harmlösa händelser. I detta 
material finns det alltså få spår av några nazistiska strömningar i samhället. Man bör förstås 
komma ihåg att det inte var olagligt att vara en nazist eller en kommunist i Sverige. Polisens 
uppgift är dock att hålla ett vakande öga över dem och ingripa om de gör något olagligt, hotar 
statens suveränitet eller stör den allmänna ordningen. Det hör ju till statens intressen att 
skydda sig mot möjliga yttre och inre fiender. De politiska nidingarna kan rent allmänt sägas 
skapa problem genom att ibland göra fel men de förefaller varken ha problem eller vara fel.

Historierna om spanienfararna är definierade som politisk extremism om texten innehåller 
någon form av politisk vinkel. I det utvalda exemplet identifieras värvningscentralens ledar-
figur som en kommunist, medan spanienfararna själva förefaller sakna politiska bevekelse-
grunder. Texterna skapar tvärtom en bild av smått naiva, äventyrslystna unga män som inte 
riktigt förstår vad gett sig inpå. Läsaren förväntas ta avstånd från deras handlingar men inte 
från männen själva. Spanienfararna må bryta mot lagen men de hör definitivt till flocken. 
Spanjorerna gör förstås inte det och därför anses det inte heller vara en svensks sak att hjälpa 
dem – inte ens frivilligt. Överflocklig solidaritet undanbedes. 

Dessa texter innehåller inte någon information om inbördeskriget. Det enda man får veta 
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är att det tillkommit en ny lag som förbjuder folk att åka ut som krigsfrivilliga. Man kan sam-
manfattningsvis säga att de svenska politiska nidingarna från båda politiska lägren hör främst 
till sociala typer. De gör ibland dumma saker men de är trots det en del av flocken. Texterna 
skapar också en bild av ett välfungerande rättssamhälle. Att åklagaren i spanienmålet inte 
kunde bevisa att brott hade begåtts och att polisen inte lyckades hitta något graverande hos 
lindholmarna, kan tolkas som exempel på att systemet fungerar bra. Polisen och de andra 
berörda instanserna gör sitt jobb efter sin bästa förmåga. Allt går rätt till och kan man inte 
bevisa att brott begåtts, får de anklagade förstås gå fria.

Jordiskt och himmelskt liv
Berättelserna om de religiöst avvikande erbjuder en särskilt intressant koppling mellan moral, 
lag, ordning och nyhetsvärderingar. När djupt troende människor gör konstiga saker, är report-
rarna garanterat på plats. Dansande utstötta, hornbeklädda och lekfulla korpelaner är helt enkelt 
för spännande och kittlande historier för att ignoreras. Omfattande negativ publicitet kan emel-
lertid ha stigmatiserande effekter och det kan senare vara mycket svårt för den utpekade indi-
viden att bli av med stigmat. Trettiotalstidningarnas vana att publicera personernas för- och 
efternamn gör inte saken bättre. Som redan tidigare påpekats, blev många korpelaner blev svårt 
isolerade i sina hemtrakter, när sekten slutligen upplöstes. Medierna kan ha en stigmatiserande 
effekt även när det t ex gäller brottslingarna, men denna effekt är speciellt framträdande i dreven 
kring religiösa sekter. I korpelafallet skulle man dessutom kunna tala om moralpanik. 

I korpelafallet ville man inte riktigt tro att det som såg ut att hända verkligen hände. I första 
början visade man en viss förståelse för deras besynnerliga aktiviteter och försökte hitta accep-
tabla, förnuftiga förklaringar till dem. Man trodde rentav att dessa galenskaper snart skulle gå 
över. De behövde bara sova ut sig, sades det. Det som stör ordningen är alltså inte den stränga 
religiositeten i sig. Man störs inte heller av sektens sätt att utmana statskyrkans tro, auktoritet och 
uppfattning om etablerade, passande sätt att tjäna Gud. Det finns två variationer av normalitet, 
en allmänt accepterad ”normal” normalitet som gäller för hela landet och en annan som gäller 
för området ”där uppe”. Pressen må kalla de extatiska bönemötena för ”excesser” men folket ”där 
uppe” betraktar dem inte som något ovanligt. Reportrarna arbetar emellertid för stockholmstid-
ningar och verkar identifiera sig mer med den ”normala” normaliteten. Det påverkar det sätt som 
texterna positionerar läsaren. Som läsare är man spektaklets nyfikna och förfärade åskådare men 
man får i vissa situationer känna lite empati till dessa arma människor som tappat förståndet. 
Korpelanerna befinner i marginalen såväl geografiskt som etniskt och religiöst.

Korpelanerna följer sin religiösa doktrin hela vägen ut, in absurdum. När religionen tar 
över en människas liv, styr alla hennes tankar och vardagliga bestyr, har gudstron gått över 
styr och den troende tappat kontrollen. Religionen är följaktligen både out of order och out of 
place. Ordningen bör därför återställas, de sjuka botas och religionen passas till sin rätta plats. 
Geografin och etniciteten används till en viss del som förklaringsmodeller. Till skillnad från de 
utstötta är korpelanerna inte svenska svenskar. De bor dessutom ”där uppe”, i ett område som 
framställs som fattigare, mer omodernt och mindre utvecklat än det södra Sverige. Texterna 
ger emellertid en motsägelsefull bild av korpelanernas sociala bakgrund. Man får å ena sidan 
ett intryck av ett fattigt folk men å andra sidan talar man om ”burgna lappar”. Vissa korpelaner 
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verkar dessutom ha egna gårdar eller småaffärer. Det avgörande är dock inte frågan om etnic-
itet, klass eller geografi utan förhållandet till religionen. 

De utstöttas religiositet håller sig däremot bättre inom ramarna, åtminstone i den menin-
gen att de inte söker tolka vardagliga saker i religiösa termer. Deras avvikande religiösa prak-
tiker upplevs förvisso störande men de går inte över gränsen i samma utsträckning som kor-
pelanerna. De utstötta hör definitivt till flocken trots att de i viss mån gör fel. Korpelanerna 
är däremot en mer komplicerad fråga. De skapar problem både för samhället och för sig själva 
men det är tveksamt om korpelanerna kan sägas vara fel. Man skulle snarare kunna hävda att 
de p g a sin tro har problem. De samtidigt både hör och inte hör till flocken. De är å ena sidan 
inte svenska svenskar och bor i en något mer exotisk landsända men å andra anser man att de 
”egentligen” är helt vanliga människor. Enligt en av de intervjuade läkarna verkar korpelaner-
na vara helt galna bara när det gäller det religiösa området. I övrigt verkar de vara fullständigt 
vanliga och normala människor. Man tror dessutom att de fortfarande kan botas och återan-
passas till samhället. Även om de religiöst annorlunda har vissa gemensamma egenskaper är 
det svårt att avgöra om de ska betraktas som sociala typer eller som stereotyper.

De lösningar som erbjuds i korpelatexterna bygger på den pastorala maktens ingripanden. 
Myndigheterna skickar några sektmedlemmar till sinnesjukhus, omhändertar ett antal barn 
och skickar vid behov ut polisen för att upprätthålla ordningen. Den pastorala maktens avsik-
ter är emellertid goda. Den uttalade målsättningen är inte att straffa utan att hjälpa dessa arma 
människor och skydda barnen från föräldrarnas galenskap. Läsaren förväntas identifiera sig 
med dessa ”goda krafter”. Den pastorala maktens ingripande omfattar maktens tre dimension-
er. Information och kunskap samlas in och förmedlas i olika led, konkreta maktmedel används 
för att upprätthålla ordningen och kontrollera sektmedlemmarna. Det uppstår en maktrela-
tion mellan den pastorala maktens representanter och korpelanerna. Korpelaexemplet lyfter 
fram en viktig fråga. Har den gode herden rätt att försöka bota den som absolut inte vill 
bli botad? Ur den motvillige flockmedlemmens synvinkel kan ett sådant ingripande framstå 
som förföljelse och maktövergrepp. Å andra sidan kan enskilda människors självdestruktiva 
beteende ha konkreta negativa konsekvenser såväl för deras egna som för andra människors liv. 
Därför kan man likväl hävda att den pastorala makten visst bör ha rätt att ingripa.

Medierna har också en roll i det pågående dramat och denna roll många bottnar. Journali-
sterna är mer närvarande i korpelatexterna än i de andra följetongerna. När reportrarna söker 
information, vänder de sig främst till olika myndighetspersoner eller andra officiella källor. På 
så sätt förmedlar de dessa källors tolkning av händelsen. Korpelanerna fick ju inte yttra sig alls. 
Den pastorala maktens representanter, de intervjuade landsfiskalerna, läkarna, kyrkans män 
o s v, framstår dessutom som förnuftiga, lugnande röster mitt i det pågående kaoset. Även när 
polisen finns på plats för att upprätthålla ordningen och skydda allmänheten, framstår den 
som en välvillig institution med snälla, hjälpsamma poliskonstaplar och kloka, förståndiga 
landsfiskaler. Å andra sidan kan man läsa mellan raderna att det åtminstone delvis var det 
omfattande drevet som slutligen fick myndigheterna att agera. Det är alltså möjligt att det 
inte enbart var korpelanernas allt intensivare och allt mer störande aktiviteter i sig som fick 
myndigheterna att ändra sig och mycket handgripligen gripa in. På grund av mediedrevet blev 
det omöjligt att inte göra någonting. 
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Icke-svenska svenskar 
Tidningarna skriver över lag mycket lite om de etniska minoriteterna. De svenska judarna 
uppmärksammas knappt alls och det finns mycket få texter om zigenare. Tattarna lyser också 
med sin frånvaro, vilket är en aning märkligt med tanke på den uppmärksamhet som riktas 
till “tattarplågan” på andra håll i samhället. Den sociala horisontens verklighetsbeskrivningar 
utgår dessutom från ett svensksvenskt nationellt projekt som inte är uttalat och som inte ifrå-
gasätts. Det nationella projektet är så att säga närvarande i sin frånvaro. Texterna skrivs som 
regel utifrån ett majoritetsperspektiv och läsaren positioneras följaktligen som tillhörande den 
etniska majoriteten. De etniska minoriteterna stör ordningen genom att inte riktigt passa in, 
men det som uppfattas som störande eller som problem varierar från minoritet till minoritet. 
Samerna och tornedalsfinnarna befinner sig i marginalen geografiskt men också språkligt och 
kulturellt. Tattarna kan däremot betraktas i materialet mer som en socialt perifer grupp.

Den här typen av ämnen passar dessutom mycket illa i nyhetsgenren. Nyheterna är av naturen 
fragmentariska ögonblicksbilder och det finns mycket lite utrymme för kontextuell information 
och bakgrundsfakta. Nyheterna om nomadskolor och finskundervisning är bra exempel på det. 
Kunskap om ändringar i den svenska statens samepolitik och språkpolitik över tid får läsaren 
själv gräva fram. Som resultatet visar kan de gränsöverskridande gruppernas, t ex samernas och 
tornedalsfinnarnas, situation ofta framstå som tämligen svårbegriplig för majoritetsläsaren. 

Den outtalade hierarkin har att göra med en uppfattning om vad som är statens ansvar 
gentemot minoriteterna, vad som förväntas av dem och vad de anses ha rätt till. Som tidigare 
konstaterats bygger den pastorala omsorgen ofta på krav på motprestation. Minoriteterna hör 
till flocken i den meningen att de åtminstone i statsrättslig mening omfattas av fullt medbor-
garskap. Det betyder emellertid inte att alla har rätt till samma saker eller att de förväntas leva 
på exakt samma sätt. Eftersom det främst är vissa specifika detaljer – språk, näring, livsstil eller 
kultur – som skapar problem, försöker man lösa problemen lokalt, gruppvis eller på ett indivi-
duellt plan. Vissa problem, t ex de dåliga nomadskolorna, kan förvisso ses som ett systemfel i 
den meningen att problemet skapas av systemet (statens samepolitik) och endast kan lösas av 
systemet (korrigering av den felaktiga politiken). Det betyder emellertid inte att systemet i sig 
är fel – men ibland kan det behövas mindre justeringar. Sådana ändringar får dock inte betyda 
att man ställer krav på den etniska majoriteten.

Hierarkin visar alltså vad minoriteterna har rätt till. Samernas rätt till sin egen kultur 
erkänns och staten anses ha en plikt att hjälpa dem att bevara sin särart. StT rentav agerar som 
en sorts talesman för samernas sak. Tornedalsfinnarnas rätt till sitt eget språk är däremot inte 
lika självklart. Texterna säger inte heller någonting om undervisningsspråket i samiska skolor. 
Att ha rätt till sin egen kultur verkar i samernas fall enbart omfatta rätten att äga renar och 
bo i en kåta. Zigenare och tattare har förstås inte rätt till någonting. Det bästa dessa nomader 
kan göra är att lägga av med sitt sätt att leva. Att ha särskilda rättigheter är inte alltid enbart av 
godo, t ex ledde nomadskolorna till en situation där de samiska barnen i praktiken förvägrades 
en fullvärdig utbildning. Man kan sammanfattningsvis säga att samerna har ett problem, med-
an tattarna och zigenarna är ett problem. Tornedalsfinnarna skulle däremot varken ha problem 
eller skapa problem för den svenska staten, om de tog sitt förnuft till fånga och slutade prata 
fel språk. 
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Det intressanta är att det bara finns få korta nyhetstexter om den nya svenska språklagen, 
samtidigt som det finns många upprörda förstasidestexter om språkstriden i Finland. Den fin-
ska striden var en mer dramatisk händelse än den stillsamma svenska lagändringen och hade 
därför högre nyhetsvärde. Men man får ändå intrycket att det är viktigare att värna svenskans 
ställning i Finland än finskans ställning i Sverige. Det som inte heller kommer fram i tex-
terna är att den svenska staten missgynnade finskan och uppmuntrade tornedalsfinnarna att 
satsa på svenskan istället. Genom att försvenska skolsystemet, gudstjänsterna och de statliga 
myndigheterna gjordes alla minoritetsspråk onyttiga. De analyserade texterna innehåller dock 
inget uttalat motstånd mot finskundervisningen. Läsaren kan ana dess existens genom text-
författarnas sätt att försvara och förklara undervisningens nyttighet. Dessa författare ifråga-
sätter inte heller det svensksvenska nationella projektet. Förutsättningen för godkännandet 
av finskundervisningen är ju att den inte drabbar de svenskspråkiga barnen. Det är alltså de 
finskspråkiga barnen – inte de svenskspråkiga – som förväntas bli tvåspråkiga.

De analyserade texterna innehåller inte heller några spår av eventuella konflikter samerna 
emellan. Myndigheternas definition av kategorin ”same” ifrågasätts inte utan samiskheten 
reduceras till en viss form av renskötsel. Det är också tydligt att man har svårt att hantera gräns-
överskridande individer. Samerna är en riksgränsöverskridande och kategoriöverskridande 
folkgrupp. En bofast samisk renskötare är därför en byråkratisk anomali och en same utan renar 
är per definition inte en same. Man tar inte heller hänsyn till att det kan finnas – åtminstone 
rent hypotetiskt – svensksvenska eller finska renskötare. Tattarna är precis lika essentialiserade 
som samerna. Både tattarskheten och samiskheten kopplas ihop med vissa etniska markörer. 
Man skulle här även kunna tala om stereotyper. Skillnaden är att samiskheten har en mer posi-
tiv stämpel än tattarskheten. 

Texterna hänvisar även till tidigare förda diskussioner om samernas icke-önskvärda mod-
ernisering och assimilering. Men samtidigt är man inte ett dugg orolig för att t ex tattarna skulle 
vara på väg att förlora sina specifika kulturella drag. Det är tvärtom just det som förväntas av 
dem! I tattarnas fall verkar man vilja förespråka en sorts symbolisk utrotning. Tattaren får finnas 
till om hon låter bli att vara en tattare. En förklaring kan vara att samerna kopplas ihop med ett 
visst perifert område och framställs som ett exotiskt inslag. Enligt svenska forskare har samerna 
dessutom varit samhällsbärande i vissa trakter, medan tattarna länge levde utanför samhället. 
När staten fick en hårdare kontroll över hela samhället, försvann möjligheten till ett sådant utan-
förskap. Tattarna kom då in i samhället men hamnade i dess utkanter. De anpassade sig till nya 
levnadsförhållanden utan att helt ge upp sin egen livsstil. Som resultat föreställs tattarna som en 
sorts parasit som finns överallt bland vanligt folk. Det finns förstås ett exotiskt element även hos 
tattare men den positiva exotismen överskuggas av den negativa.

Tattarnas sätt att leva skulle kanske kunna betraktas som ett exempel på det som Horgby 
kallar för egensinne. Både Horgby och Ambjörnsson talar om arbetarklassen men deras sätt 
att tolka det oregerliga beteendet som en strategi skulle kunna tillämpas på tattarnas livsstil. 
Nyhetstexterna gör emellertid en annan tolkning. Tattarna ses som ett icke-skötsamt och 
besvärligt kollektiv som ska tuktas och förändras från grunden. Tattarna är också det enda 
tydliga fallet där man kan tala om bokstavlig och symbolisk svarthet. Hänvisningar till ljus och 
mörker hittar man förvisso även i korpelahistorien där man talar om ett själsligt mörker som 
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sammanfaller med det naturliga mörkret, saknaden av solljus. Denna koppling har dock inte 
samma uppenbara rasistiska betydelser som kombinationen av själslig och kroppslig smuts. 
Tattarens synliga kroppsliga smuts, exempelvis de smutsiga naglarna, symboliserar den själs-
liga oordningen, de okontrollerade känslorna och lidelsen. De överdådiga kläderna och bilarna 
är ett uttryck för oförnuft, oordning och oförmåga att prioritera rätt. 

När det gäller de etniska minoriteterna kan man sammanfatta det på följande sätt. En del 
folkgrupper är förvisso lite annorlunda men de hör trots det till flocken och det är herdens 
ansvar att stödja och ta hand om dem. Det bör ske förstås endast i den mån sådan omsorg inte 
ställer krav på den etniska majoriteten. Vissa andra grupper borde höra till flocken för att de 
trots allt är svenska medborgare. Detta formella medborgarskap innebär emellertid inte att de 
är fullt accepterade. Och herdens uppgift är minsann inte att stödja deras förargelseväckande 
beteende. Tvärtom, herdens ansvar är att leda dem till rätta, få dem att förstå sitt eget bästa, 
underkasta sig och lägga av med dumheterna. Mediebevakningen av tattare är ett bra exempel 
på mediernas stigmatiserande effekt.

Utländska nidingar
Det finns naturligtvis även dem som per definition inte hör till flocken, nämligen utlänning-
arna. De kan därför inte sägas vara i marginalen utan snarare utanför samhället. Texterna gör 
ingen tydlig skillnad mellan begreppen ”utlänning” och ”flykting” utan samma texter talar 
ömsom om utlänningar, ömsom om flyktingar. Utlänningar på tillfälliga besök framställs som 
problem när de begår brott eller gör något annat otillåtet. Det kan exempelvis handla om 
utländska sjömän som utan tillstånd avviker från sitt fartyg. När utlänningarna gör fel och 
skapar problem, kan de vid behov gripas, straffas eller utvisas. Det är förstås också möjligt att 
dessa människor har problem men det får läsaren inte veta någonting om. Det är ju inte den 
svenska statens ansvar att hjälpa dem. Det är tveksamt om de överhuvudtaget ens har tillstånd 
att finnas i landet. Utlänningarna är kort sagt ett problem som bäst löses med hjälp av ökad och 
förbättrad övervakning. Denna övervakning omfattar bl a inresekontroll, gränsbevakning och 
byråkratisk kontroll över de utlänningar som tillfälligt eller permanent befinner sig i landet. 
Här är det mer fråga om statens intressen än om någon sorts pastoral omsorg. 

Finländarna utmärker sig bland alla utlänningarna. De påminner om tattare i den menin-
gen att båda folkgrupperna gärna förknippas med underklassen, kniven och flaskan. De texter 
som skriver om oregerliga, fulla finnar innehåller emellertid sällan några uttryckliga kopplingar 
mellan den själsliga och den kroppsliga smutsen. Alliansen mellan finnen, buteljen och bataljen 
är trots det precis lika stereotypiserande. Här skulle man kanske ändå kunna tala om white 
trash eller rednecks i ungefär samma betydelse som dessa beteckningar används i den ameri-
kanska kontexten. Det verkar finnas vissa likheter mellan föreställningar om fattigkulturer i 
olika länder. Berättelsen om de finska buteljtjuvarna är förstås en oemotståndligt underhållande 
historia, något som speglas i journalisternas språkbruk och sätt att skriva. Det besynnerliga är 
att det även finns gott om texter om berusade, bråkiga svensksvenska män men trots det finns 
det inga särskilda föreställningar om svenskar som fulla knivskärare. Det finns inte heller några 
stereotypa uppfattningar om t ex tjuvaktiga norrmän eller mordiska österrikare, trots att dessa 
typer också hittas på tidningssidorna. 
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Finländarna förknippas även med stalinismen, åtminstone till en viss del. Det finns ett 
visst fog för detta påstående. Den politiska situationen i Finland efter inbördeskriget är en för 
komplicerad historia för att kunna tas upp här. Låt oss bara säga att Sverige och i synnerhet 
Stockholm blev en viktig bas för kommunistpartiets verksamhet under den illegala tiden. 
De undersökta nyhetstexterna säger dock inte så värst mycket om denna kontext. Nyheterna 
om finska kommunister i dagens trubbel med den svenska polisen ger en bild av argsinta 
slagskämpar som dessutom förefaller vara farligare än någon av de inhemska extremisterna. 
Kominterns hejdukar ska man vara rädd för. Där bakom finns Stalin och ligger på lur. Man 
skriver förvisso om lindholmarnas möjliga kontakter med Nazityskland men de framstår ändå 
som oförargliga amatörer. Tidningarna innehåller förstås även andra nyheter om Finland, 
nyheter som inte alls talar om argsinta kommunister eller berusade buteljtjuvar. Dessa texter 
hittas dock på utrikessidorna. 

Utlänningarna syns på tidningssidorna som ett allvarligt problem först när man börjar skriva 
om flyktingar som söker sig till Sverige. Då blir det också uppenbart vilka som hör till flocken. 
När man i texterna argumenterar mot flyktingmottagning och arbetskraftsinvandring, hänvisar 
man till det egna folkets bästa. Utlänningarna uppfattas som inkräktare som stjäl jobben, fördär-
var affärsmoralen och allmänt är en börda för nationalekonomin. Det finns även röster som anser 
att om man vill ha mer inflyttning till landet, borde man i stället uppmuntra återvandringen av 
svenska utvandrare. Trots detta saknar texterna den typen av uttryckliga antisemitiska och rasis-
tiska tankegångar som i övrigt florerar i samhället, något som var överraskande.

Flyktingarna är fel. De är ett systemfel i den meningen att problemet i sig skapas av ett 
system, den tyska staten och dess politik. Tidningsmaterialet visar att det stora problemet 
inte är förföljelserna i sig utan den medföljande flyktingströmmen. Man utgår återigen från 
ett nationellt perspektiv. Flyktingarna är ett matter out of place, fel folk på fel plats. För att 
lösa problemet räcker det inte med att söka ändra de enskilda främlingarnas beteende. Deras 
personliga egenskaper kan förvisso ha en viss betydelse men problemlösningen ligger ändå 
inte på ett individuellt plan. Flyktinghjälparna frågar också efter systemlösningar och önskar 
att statsmakten skulle göra något. Flyktingarna uppfattas dessutom rent allmänt mer som en 
massa än som individer och därför får beskrivningarna mer stereotypa drag. Sektoriseringen 
gör det dessutom fullt möjligt att på utrikessidorna fördöma förföljelserna och samtidigt på 
inrikessidorna förfasa över flyktinginvasionen. Det i sin tur innebär att läsaren återigen posi-
tioneras som tillhörande det nationella projektet. Flyktinghjälparnas vädjanden är de enda 
tydliga exemplen där läsaren förväntas känna empati för flyktingarna. Dessa vädjanden hittas 
på nyhetssidorna men de är inte skrivna av redaktionerna. 

2 Medier, ordning och en herde god

De sociala processerna har såväl en rationell som en irrationell sida. Historia och historiska 
fakta kan användas som verktyg för identitetsskapande och har därför en ideologisk dimen-
sion. Det finns förvisso saker som kan anses vara objektiva fakta men sakförhållandenas natur 
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är ofta mycket problematisk. Nyheterna är en del av det offentliga historieberättandet och 
hjälper till att stärka värdegemenskapen. Dessa samhälleliga berättelser förlitar sig såväl på 
fakta som på värderande kunskap och påståenden. Det går exempelvis att räkna hur många 
utlänningar som bor i Sverige och hur många av dem som räknas som flyktingar. Dessa siffror 
kan sedan tolkas på olika sätt beroende av hur den intellektuella och sociala kontexten ser ut. 
Drygt tvåtusen flyktingar kan därför betraktas antingen som en oroväckande stor mängd eller 
som en försvinnande liten skara människor. 

Val av tolkning leder också till en uppsättning möjliga lösningar. Att ta emot eller avvisa, 
det är frågan. Att närma sig flyktingproblemet utifrån statsförnuftet och nationalstatens per-
spektiv är ett val. Man skulle åtminstone rent hypotetiskt kunna utgå från pastoratet och 
komma fram till slutsatsen att det är den gode herdens ansvar att hjälpa människor i livs-
fara, oavsett deras medborgarskap. Den sociala konkurrensens irrationella krafter avgör enligt 
Mannheim individens plats och funktion i samhället. Materialet innehåller många exempel 
på det. De irrationella krafterna skapar den sociala matrisen där politik, styrning och kontroll 
av människors beteende blir nödvändiga.

Disciplinerande diskurser
Medierna är barn av sin tid. De påverkas av det samhälle där de är verksamma samtidigt som 
de är med om att forma detsamma. Den sociala horisonten, de verklighetsbeskrivningar som 
har betydelse för synen på normalitet och avvikelse, täcker endast vissa utvalda delar av verk-
ligheten. Frågan är vems verklighetsbeskrivningar som har företräde och vilka delar som faller 
bort. Nyhetsvärderingarna sätter traditionellt högt sådant som är out of order och out of place, 
d v s allt sådant som är dramatiskt, suspekt, avvikande, onormalt och på ”fel plats”. Skötsamma, 
vanliga människors liv och handlingar erbjuder sällan särskilt fängslande historier. Dagstid-
ningarna är intresserade av sådant som stör ordningen samtidigt som de på sitt sätt bidrar till 
upprätthållandet av ordningen. Den sociala kontrollen omfattar såväl övervakning av avvi-
kande personer som rekommendationer om användbara åtgärder och problemlösningar.

Som materialet tydligt visade, förlitar man sig gärna på allehanda officiella källor. Gener-
ellt sett kan man säga att texterna har en uppfostrande aura och uppvisar en paternalistisk, 
”von-oben” attityd. Detta förhållningssätt är lika framträdande i alla fyra tidningarna och det 
gäller även de texter där makthavarna kritiseras. Det innebär att texterna positionerar läsaren 
på ett visst sätt. Läsaren förväntas identifiera sig med det svensksvenska nationella projektet 
men hon får känna en viss empati för några mer acceptabla avvikare. Läsaren förväntas dock ta 
avstånd från dem som är fel och som aldrig kan passa in och bli accepterade. Journalisten själv 
framträder i texterna mestadels som en utomstående betraktare som låter sina källor tala. 

Medierna har förvisso inte tillgång till myndigheternas handgripliga maktmedel men de 
är likväl en del av maktens produktiva nätverk. Redaktionerna väljer vad som är värt att skrivas 
om, vilka personer som kontaktas, vilka fakta och vilken bakgrundinformation som är värd 
att lyftas fram och vilken vinkel historien ska ha. Mediediskursen innehåller dessutom spår 
av andra diskurser, som t ex myndighetsdiskurs. De statliga myndigheternas förehavanden 
i sig blir ofta nyheter och journalisterna vänder sig gärna till den här typen av källor när de 
letar efter information. Dessa källor kan i vissa fall höra till t ex en etnisk minoritet men som 
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materialet visar, identifierar de sig ändå med myndighetssfären. Det leder till situationer där 
tidningarna i praktiken basunerar ut myndigheternas budskap. Det finns dock även exempel 
där tidningarna är starkt kritiska mot myndigheternas agerande.

De presenterade figurativa handlingarna erbjuder lösningar till de problem som definierats 
i det diskursiva fältet. Dessa lösningar bygger på en idé om att en del individer och grupper 
kan återanpassas till samhället, medan vissa andra inte kan bli det. Det innebär att vissa ord-
ningsstörare snarare hör till sociala typer än till stereotyper. Några av dem som inte hör till 
flocken är dessutom utanför den gode herdens ansvarsområde. Genom att berätta vad man 
inte bör göra och hurdan man inte bör vara visar de figurativa handlingarna indirekt hur svens-
karna uppfattar sig själva. Det säger förstås ingenting om de verkliga livslevande människorna 
utan beskriver enbart hurdan en respektabel medborgare borde vara. Det föreställda önskvärda 
Sverige kan då sägas bestå av hårt arbetande, självdisciplinerade, rena, hederliga, laglydiga, 
nyktra, lagom religiösa och lojala svenska svenskar. Man bör helst även ha ett utseende som 
uppfattas som äkta svenskt. Dessa föreställda önskvärda egenskaper och beteendemönster 
fungerar som en måttstock och visar vad som uppfattas som normalt eller onormalt, accepta-
belt eller oacceptabelt. 

Det finns överraskande lite skillnader tidningarna emellan. Brott, minoriteter, utlänningar 
och religiösa sekter är uppenbarligen inte sådana ämnen som skapar någon större oenighet. 
Varken tidningarnas föreställda läsekrets eller partipolitiska tillhörigheter verkar i detta fall ha 
någon större betydelse. Mitt material innehåller dock nästan enbart texter som rör sig om enskil-
da individer eller bestämda grupper. Det innebär att samtalet inte blir lika politiserat, något som 
kan var en förklaring till saknaden av skillnader. Men de få ledare som tagits med i analysen 
uppvisar inte heller några större skillnader, t ex när det gäller synen på invandring. Eftersom 
bildmaterialet är så glest och televisionen ännu inte finns, innehåller tidningarna mer detaljerade 
beskrivningar av händelseförloppen, personerna och miljöerna. Det man inte kan se på bild, 
måste beskrivas med ord. Detta sätt att skriva gör texterna levande och roliga att läsa. Det är dock 
tveksamt om det kan sägas öppna upp till mer diversifierad verklighetsbeskrivning. 

Alla fyra tidningarna är stockholmsbaserade, vilket syns t ex i deras beskrivningar av hän-
delser som sker i Norrland. Som tidigare konstaterats finns det en klar skillnad mellan ”här 
nere” och ”där uppe”. Och ”där uppe” bor det en massa konstigt folk som pratar konstiga 
språk och gör konstiga saker. Mediediskursen uttrycker som sagt offentlig moral och är en av 
samhällets disciplinerande och normaliserande diskurser. Det är möjligt att närheten till stats-
makten, gör diskursen om möjligt ännu mer normaliserande. Stockholmstidningarna talar ju 
till hela nationen, inte bara till stockholmare. Nyhetsdiskursen tenderar att vara bunden till 
nationen. Tidningarna rapporterar om omvärlden utifrån den egna nationens intressen. Det 
betyder att den sociala horisontens verklighetsbeskrivningar bygger på en föreställning om ett 
svensksvenskt nationellt projekt. 

Detta projekt känns dessutom i mycket som ett manligt projekt. Det finns ytterst få 
kvinnor i texterna. De används dessutom relativt sällan som källor. När man talar om sär-
skilda folkgrupper, t ex om tattare, använder textförfattaren en man som ett exempel. Den 
nationella utgångspunkten gör det möjligt att skapa en föreställning om tattare som ett 
kriminellt kollektiv och judiska flyktingar som en hotfull, främmande hord. På samma sätt 
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är det lättare att komma ihåg och koppla ihop alla historier om vildsinta, fulla finnar än 
alla smånotiser om tjuvaktiga, bråkiga eller berusade svenska svenskar. Nyhetsförmedlingen 
bygger på fakta men de förmedlar ett urval av fakta. Det som uppfattas som fakta hänger 
dessutom samman med läsarens moraliska slutsatser. Faktiska påståenden kan läsas som 
värderande påståenden. Sektoriseringen av innehållet har också en viss betydelse. Det gör 
innehållet mer mångfasetterat och komplext. Man kan mycket väl närma sig samma hän-
delser från helt olika perspektiv beroende av vilken avdelning det handlar om. Nyheterna 
om flyktingarna är ett bra exempel på det.

Centralmakt och pastoral makt
Förhållandet mellan statsförnuftet och den pastorala, individualiserande makten är komplice-
rat och mångfasetterat. Om pastoratets makt endast täcker den moderna statens territorium, 
är statens, den gode herdens, uppgift att enbart garantera den egna flockens överlevnad. Då 
uppstår frågan vilka individer som anses garantera respektive äventyra flockens överlevnad. 
Ett annat problem uppstår när en konkurrerande stat systematiskt förföljer sina medborgare. 
Dessa människor har inte bara blivit statslösa utan även herdelösa och en herdelös människa 
har förlorat mycket mer än bara sin hemvist. När staten söker skilja agnarna från vetet, går 
skiljelinjen mellan de egna och de andra samt tvärsigenom det egna folket. Majoritetsbefolk-
ningens välfärd kan ställas både mot de besvärliga egna och mot utlänningarna. 

Enligt kunskapssociologerna finns det en koppling mellan intressegrupper och de tanke-
mönster som de stödjer. Om hela samhället tror på samma begreppsapparat, finns det en risk 
att underliggande presuppositioner aldrig blir manifesta. Den sociala verkligheten uppfattas 
därmed som ett socialt faktum och inte som ett resultat av olika val och beslut som gjorts. I 
mitt material ser man spår av alternativa perspektiv men de förbigås och uppmärksammas 
inte. Vissa samhällsgrupper har svårt att få sin egen röst hörd och framföra sin tolkning av den 
aktuella situationen. Flyktinghjälparnas vädjande verkar exempelvis vara som en vilsen män-
niskas rop i ödemarken. Ropa får hon men det finns ingen som hör. 

Det finns en maktrelation mellan medborgaren och staten med dess administrativa appa-
rat. Medborgaren är dock varken helt maktlös eller utan möjligheter att påverka sin egen situa-
tion men hon kan ha svårt att i vissa situationer hävda sig mot myndigheternas maktutövning. 
En korpelan kunde inte undvika att bli tvångsvårdad när myndigheterna väl bestämt att sådan 
vård var nödvändig. Och det tog tid att övertyga de berörda myndigheterna och experterna 
om att nomadskolorna verkligen gjorde de samiska barnen sjuka. Det handlar om vad som 
anses vara kunskap, vilka experter som anses vara trovärdiga och vilka fakta man väljer att tro 
på. Min avsikt är inte att hävda att alla former av ingripanden är av ondo. Den gode herdens 
maktbefogenheter blir mer problematiska, om balansen mellan den pastorala omsorgen och 
centralmaktens intressen rubbas, d v s om styrningen blir mer en fråga om övervakning och 
straff än om omsorg.

Det undersökta materialet erbjuder dock en positiv bild av den svenska staten och dess sätt 
att ta hand om sin flock. Trots användningen av konkreta maktmedel framstår staten som en 
relativt välvillig instans som gör allt vad den kan för att ta hand om sin flock. Den försöker 
hjälpa de felande individerna, leda dem till rätta och korrigera deras beteende för deras eget 
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bästa. När staten själv gör fel, försöker den göra bot och rätta till felet. Ibland behöver den 
någon, t ex medierna, som berättar att någonting bör åtgärdas. Styrningen innefattar även 
olika typer av reformer. Det foucauldianska polisväsendet är en viktig del av statens biopoli-
tiska interventioner. Dess mål är att göra individer till nyttiga medborgare och integrera dem 
i staten. Texterna visar tydligt att den pastorala styrningens avsikt inte är att demonstrera 
makt genom att straffa och tvinga människorna till lydnad. Medborgarna förväntas istället 
självmant bete sig på ett korrekt sätt. 

Statsförnuftet förlitar sig på både tradition och kunskap. Det ligger i statens intresse att 
stärka sig själv, öka sin styrka, försvara sin suveränitet mot möjliga yttre fiender och skydda sig 
mot sina egna interna svagheter. För att kunna skydda sina intressen behöver staten detaljerad 
kunskap om sina egna resurser och sin flocks beskaffenhet. Spår av detta kunskapsinhämtande 
syns på tidningssidorna. Många nyhetstexter hänvisar till myndigheternas egna utredningar, 
som exempel utredningar som gjorts om tattare, nomadskolor och antalet utlänningar i landet. 
Men vad som uppfattas som en tillgång eller svaghet är alltid en definitionsfråga. Här finns 
utrymme för både rationella och irrationella krafter att samverka.

Kategorisering är ett viktigt byråkratiskt verktyg och den kan sägas bygga på både fakta och 
på mannheimska irrationella krafter. Att dela människor i olika raser eller etniska gemenskaper 
är ett bra exempel. Etniciteten har blivit så djupt inrotad i vårt tankesystem att det nästan är 
omöjligt att föreställa sig en människa utan etnisk tillhörighet. En människa som av något 
skäl förlorat sitt medborgarskap anses fortfarande ha kvar sin etniska identitet. Det är lätt att 
glömma att man inte alltid tänkt i dessa banor. Mitt textmaterial t ex visar att det finns en hel 
del likheter mellan individer som kommer från underklassen men som hör till olika etniciteter. 
Trots det är etniciteten en starkare markör än den sociala bakgrunden. 

Kategoriseringsprocessen hänger samman med maktens kommunikativa egenskaper. Kun-
skap, vetande och information förmedlas i olika led och olika typer av maktresurser används 
för att verkställa olika beslut. En illusion om opartiskhet och objektivitet kan få gränsdragnin-
garna och kategorierna att se välgrundade, naturliga och rationella ut. Även om den moderna 
kulturen gärna vill föra över så mycket som möjligt till den rationella sfären, har den irratio-
nella matrisen ändå en viss påverkan. De irrationella krafterna deltar i skapandet av hierarkier 
mellan såväl individer som stater. Nyheterna om socialstyrelsens utredning om utlänningar är 
återigen ett bra exempel. Trots att utredningen visade att de nordiska invandrarna var många 
fler än flyktingarna, betraktades de inte alls som ett hot. Det finns alltså skillnad mellan utlän-
ningar och utlänningar. 

De struliga svensksvenskarna var också många fler än t ex tattarna, men här var det inte 
mängden som vara avgörande utan den förmodade kvalitén. Materialet innehåller följaktligen 
en outtalad, föreställd hierarki där den egna befolkningen kommer först, de utvandrade egna 
sedan, direkt följda av de dugliga etniska minoriteterna och de assimilerbara utlänningarna. 
De odugliga etniska minoriteterna och de icke-assimilerbara utlänningarna kommer allra sist. 
Vissa folkgrupper envisas ju att gå i mörkrets dal och förtjänar därför ingen godhet. Vissa 
andra söker tröst men kan inte få det för att de varken passar in eller hör till flocken.

Staten kan alltså inte undgå biopolitiska styrningsprocesser som berör befolkningens liv, 
nativitet och sexualitet. Den kan inte undvika frågor som berör statsförnuft, suveränitet, terri-
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torium samt död och blod. Samtidigt har människors fundamentala erfarenheter blivit föremål 
för expertis och styrning som ingår i statens maktsfär. Nationalstaten skapas genom en process 
där flockens etniska kärna rekonstrueras och dess kultur integreras med den moderna staten. 
Som vi ser kan medborgarskapet mycket väl få en etnisk dimension, när nationalismens kul-
turella och politiska komponenter glider samman. Det leder till en rangordning mellan olika 
samhällsgrupper. När kulturen fastslås och kodifieras, behövs det fasta geografiska och sym-
boliska gränser som håller kategorierna rena och ger den egna nationen dess unika betydelse 
och identitet. Försvenskningen av Sverige är en process som sträcker sig över tid och rum och 
förutsätter såväl kollektivt minne som glömska. Den både för samman och separerar medbor-
garna, samtidigt som den skapar en konkret och symbolisk skiljelinje mot omvärlden och icke-
medborgarna. Diskrimineringen är därför inte nödvändigtvis ett resultat av uttalad rasism 
utan kan likväl vara ett resultat av det sätt som vi försöker styra staten och dess befolkning. 
Denna utveckling leder till biopolitisk diskriminering.

Den foucauldianska herden och flockens dialektik bygger på en balansgång. Staten, den 
gode herden, är inte starkare än sin flock och flocken, samlingen av enskilda individer, behöver 
den omsorg, skydd och trygghet som herden kan erbjuda. Den ene kan inte överleva utan den 
andre men det bör finnas en viss balans däremellan. Om balansen rubbas, kan den biopolitiska 
diskrimineringen sannerligen leda till djupt in i mörkrets dal. Det finns även en koppling 
till ordning, i synnerhet till uppfattningen om lämpliga procedurer. En människa eller en 
stat förväntas inte följa någon särskild ideologisk trossats hela vägen ut, ändå in absurdum. 
Om man utgår från den foucauldianska teorin och en politisk ideologi som t ex bygger på 
socialdarwinism, rasism och rasbiologi och sedan agerar helt konsekvent utifrån dessa tros-
satser, har man inlett vägen till tvångssteriliseringar och utrotningsläger. Den foucauldianska 
herden och flocken går ju lätt att kombinera med trettiotalets boskapsmetaforer. 

Låt oss göra ett tankeexperiment och anta att flocken består av några få skabbiga svarta får 
och många rasrena, finfina, överlägsna, vita får. Låt oss anta vidare att det inte finns marknad 
för svart ull och att de svarta fårens kött tros vara oätligt. Om herden är fast övertygad om 
att de svarta fåren hotar kontaminera den vita flockens genpool och på så sätt äventyra hans 
vinster och hela flockens överlevnad, kan tvångssteriliseringen framstå som en attraktiv bio-
politisk åtgärd. Åtgärden hindrar de svarta fåren från att föröka sig men den hindrar dem inte 
från att äta, konsumera och dränera kollektivets tillgångar. På långt skikt är de en belastning 
för både flocken och herden. Om man vill ändra det, finns det inte så mycket annat att göra än 
att skicka dem till slaktaren. 

Det låter förstås helt vansinnigt. En stat, ännu mindre en europeisk stat, kan väl inte utrota 
sina egna medborgare?! Det finns en viss spöklig likhet mellan korpelatexter och texter om 
judiska flyktingar. I båda fallen vill man inte tro att det som ser ut att hända verkligen händer. 
Det är helt enkelt bara för rubbat. Varför skulle helt vanliga, normala människor plötsligt göra 
totalt rubbade saker? Pudelns kärna är att det fanns en viss logik i korpelanernas handlingar. 
De följde sin egen religiösa doktrin helt konsekvent hela vägen ut, oavsett vad omgivningen 
tyckte om saken. På samma sätt följde den nazistiska regimen sin egen doktrin och sin egen 
logik hela vägen ut. Jag anser att nyhetsförmedlingen t ex om judefrågan inte bara är en fråga 
om förmedling av tillgängliga fakta utan likväl en fråga om vad vi, läsarna, är villiga att tro 
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på. Om det som står på tidningssidorna avviker för mycket från den sociala och kulturella 
omgivningen, har vi svårt att tro på, eller ens förstå det vi läser om.

I demokratiska samhällen finns det vanligtvis olika typer av spärrar och mekanismer som 
hindrar eller åtminstone försvårar systematisk etnisk eller social rensning och utrotning. De 
svenska tattarna må ha använts som skräckexempel i disciplineringens tjänst men inte ens 
de blev systematiskt tvångssteriliserade, oavsett hur utbredda de rasistiska tankegångarna var 
bland beslutsfattarna. De livsviktiga spärrarna kan dock försvinna eller försvagas om vågskålen 
tippar för mycket åt centralmaktens håll och om statsmakten börjar tro att flocken finns för att 
tjäna staten, inte tvärtom. Om staten då väljer att följa den inbyggda biopolitiska logiken hela 
vägen ut, ända in absurdum, kan det ha mycket ödesdigra konsekvenser för individers liv. Det 
kan förstås hända att vågskålen tippar för mycket åt det andra hållet. Det kan få flocken att tro 
att herden finns för att tjäna flocken utan att flockmedlemmarna själva behöver göra något, 
något som också kan ha negativa konsekvenser. 

Att läsa gamla dagstidningar är som att gå in i en tidskapsel. Man får en bild av dåtidens 
sätt att uppfatta och tolka olika händelser. Texternas innehåll måste vara i samklang med 
tidens sociala omgivning. Om de inte är det, kan de tappa sin trovärdighet. Samma sak kan 
hända om innehållet anpassas för mycket till sin kontext. Medieinnehållet speglar samhällets 
sociala struktur och under de gångna sjuttio åren har saker och ting både ändrats och för-
blivit desamma. Vissa avvikande grupper har försvunnit från tidningssidorna (tattare), vissa 
har ändrat namn (utlänningarna har blivit invandrare) och vissa andra har blivit mer synliga 
och accepterade. Trettiotalstidningarna talade t ex inte om sexualitet eller aktörernas sexuella 
läggning. Det var verkligen ett icke existerande samtalsämne. Det rådde istället en kompakt 
heteronormativitet, något som idag ofta blir ifrågasatt. Vissa andra saker har dessvärre inte 
försvunnit. De har bara ändrat karaktär till en viss del. Medierna utgår allt jämt från nationen 
och människornas förmodade ursprung är fortfarande viktigt, även om journalisterna blivit 
försiktigare med användningen av etniska markörer. Brott är ett populärt ämne även idag. 
Medierna bidrar alltjämt till upprätthållandet av ordningen. Deras makt och möjligheter att 
påverka samhället har dock ökat under de gångna sjuttio åren – åtminstone om man tänker på 
den kraftiga expansionen av mediemarknaden. Och man använder samma sorts källor, även 
om den nämnda ”von-oben”-attityden kanske inte längre är lika påtaglig.
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SUMMARY

“State Is Our Shepherd”
- Representations of Order and Otherness in four 1930’s

Newspapers in Sweden

The Lord is my shepherd,
I shall not want.

He maketh me to lie down in green pastures,
He leadeth me beside the still waters,

He restoreth my soul.
He leadeth me in the paths of righteousness for his namesake. 
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,

I shall fear no evil,
For Thou art with me.

He prepareth a table before me
In the presence of my enemies.

He anointeth my head with oil;
My cup overfloweth.

Surely goodness and love will follow me
All the days of my life,

And I will dwell in the house of the Lord forever.

In his famous �9�8 speech the Swedish Prime Minister Per Albin Hansson spoke of creat-
ing a good home without “any privileged or deprived, favorites or stepchildren”, and where no 
one “looked down on others or tried to get benefits at another person’s expense”. This people’s 
home would be based on “likeness, consideration, cooperation and helpfulness”. The Prime 
Minister seemed to seek a solution for the problem faced by all shepherds: the flock will not 
produce anything unless the sheep are fed, cared for and protected from wolves. So, it is in the 
interest of the shepherd to watch over his flock, guide and lead it, and ensure its survival (and 
salvation). But, if this people’s home is to be for all Swedes, who is counted as a Swede? All 
citizens, or only the Swedish Swedes? My aim is to study the representation of order and oth-
erness in the Swedish press in the late �9�0’s. That is, which groups or individuals are depicted 
as normal and which as deviant? Who are envisioned as ”us” and who are the ”Others”? My 
intent is not to study a specific form of otherness, or deviance. Discrimination may depend 
not only on a possible racist heritage but also on the way we envision and govern the state and 
its population. 

Theoretical framework
The first question is how to study different types of “Others”? The various groups differ and 
some “Others” may be more ”other” than others. I attempt to approach the question from a 
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Foucauldian perspective, i.e. from his concepts of pastoral power, the reason of state and bio-
politics. The Good Shepherd is an excellent metaphor for the Nordic-style welfare state and 
the Foucauldian approach fits well with the social Darwinist and race biological metaphors of 
the time. However, it is important to bear in mind that there is a latent conflict between race 
biology and the pastoral art of governing. Social- Darwinists feared that biopolitical interven-
tion might encourage the “black sheep” to multiply, thus threatening to contaminate the entire 
stock. If the population is seen as an important resource, it is important to increase both the 
number and the quality of the population. The question is: whose life is worth saving? 

The pastorate differs from the state in the sense that its power extends beyond traditional 
political power. Therefore, there is a fundamental contradiction between the idea of welfare 
for all and the exclusive status of citizenship. According to Foucault the development of police 
goes hand in hand with the development of the sovereign state and the political sphere. Police 
in the Foucauldian sense is a form of governmental technology that aims to integrate the indi-
vidual into the state. It is the biopolitical combination of the police and the pastoral.

What does the Good Shepherd have to do with the media? There is a complex relationship 
between news and the social order. News, myths and law articulate public morality and belong 
to disciplining, naturalizing and normalizing discourses. That is, the symbolic boundaries 
between “We” and “Them” are outlined and modes of thinking, acceptable ways of behavior, 
and possible solutions for existing problems are provided. Hierarchies are visible not only in 
the representation of the deviant but also in the social space of the newspaper. It has to do with 
the selection of sources and the social, ethnical or racial composition of the audience and of 
the newsrooms. Journalists write about things they believe interest their readers and that take 
place within their social and geographical space. Therefore, the news has to do with the three 
fundamental aspects of order – morality, hierarchy and the conception of procedure.

Material and method
The material examined consists of four Stockholm-based newspapers: the two largest liberal, 
nationwide newspapers Dagens Nyheter (DN) and Stockholms-Tidningen (StD), the conserva-
tive, elite newspaper Svenska Dagbladet (SvD) and the left-wing Social-Demokraten (Soc.-D). 
The period of time is selected strategically and consists of two years between the key turning 
point in Swedish history, when the Social Democratic Party gained control of the government 
with the support of the agrarian party in �9��, and the beginning of the Second World War. By 
starting with �9�5, we allow the government two years to work on the crisis. �9�5 is also the year 
of the sterilization laws, abortion and birth rate debates and debate on the so-called Traveler 
plague (tattarplågan). The second year studied is �9�8, the year of German expansion, refugees 
seeking asylum and debates on poverty and bad housing conditions. 

The quantitative content analysis is based on a selection of four months from each year. 
The articles are coded according to a theme and the characteristics of the actors. Both years’ 
issues have been used for the selection of qualitative case studies. Since ethnicity proved to be a 
stronger marker than social background, the selected case studies focus on the individuals and 
groups that were presented as most deviant. A majority of these stories received great attention 
at the time. I have used Gripsrud’s version of Propp’s actant model to examine the narrative 
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structure of the stories. Linguistic tools, such as ideational and interpersonal functions, have 
been used to analyze the individual texts.

 
Results
The groups depicted as deviant include religious sects, ethnic minorities and foreigners, as 
well as criminals and political activists on the extreme right and extreme left. These texts 
are about individuals or ethnic groups that either create problems or have problems. Also, a 
number of articles discuss different types of social problems in more general terms. Quanti-
tatively more than eighty percent of the material consists of crime news.  Approximately five 
percent of the articles are about ethnic minorities and foreigners. Religious sects and political 
extremists constitute about one percent each and roughly ten percent of the material consists 
of texts about social problems.

More than ninety percent of the actors are Swedish Swedes and less than two percent are 
from the ethnic minorities (Travelers, Gypsies, Jews, Sami and Tornedal Finns). Interestingly, 
almost half of the actors from ethnic minorities are Samic. Foreigners constitute approxi-
mately four percent and almost half of those are from Nordic countries. Finns are the largest 
group of foreigners. Since a large amount of the material is crime news, many actors are either 
criminals or police officers. That also means the lowest segments of society are over-repre-
sented (approximately thirty percent of all actors), whereas persons with higher social status 
make up only fifteen percent. Police officers, lawyers, judges, etc, are about thirty percent. 
The remaining twenty percent consists of persons who are merely identified as “Mrs”, “Miss”, 
“Mr”, “boy” or “girl”. 

Although the large majority of the miscreants are Swedish Swedes, they are not seen as a 
collective. That is, there are no texts depicting a “Swedish Plague” (svenneplåga), whereas there 
are wide spread images of a “Traveler Plague” (tattarplåga). The unruly life style of Travelers 
was believed to destabilize society. In this context the material contained surprisingly little 
news about the Travelers. However, the Travelers, as well as the Finns, differ from other ethnic 
minorities or foreigners in that both Finns and Travelers appear almost solely in crime news. 
They belong together with the bottle, the battle and the knife. This despite the fact that they 
are by no means the only, or even the largest groups of pugnacious drunks. The selected case 
studies tell a story of the Travelers’ exotic, but harmful, criminal life style and of two drunken 
Finns, who break into a church and steal several bottles of sacramental wine. After drinking up 
the wine in the graveyard, they end up fighting and are finally arrested by the police.

The Sami, on the other hand, are mainly envisioned as nomadic reindeer herders. To be Sami 
is to own reindeer. No reindeer, not a “real” Sami. The case study is about the bad conditions in 
the nomad schools. Stockholms-Tidningen accuses the social democrate government of ignoring 
the needs of Samic children. Social-Demokraten rushes to the defense of government, claiming 
the present government takes a special interest in the Sami. The Sami are believed to have the 
right to their own culture and it is seen as the government’s obligation to help them preserve it. 
Travelers don’t have the same right. On the contrary, the best thing the Travelers could do is to 
cease to be Travelers, assimilate and give up their “unacceptable” culture and life style. 

Tornedal Finns differ from the ethnic majority mainly due to their language. The select-
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ed case study discusses possible language education in public schools in northern Sweden. 
Tornedal Finns are believed to have a right to their own language and public schools are said 
to be obliged to offer the opportunity to learn Finnish. Such education should, however, be 
voluntary and the Swedish-speaking population should be spared from it. The texts say noth-
ing about the other minorities’ right to their own languages. Sweden is primarily viewed as a 
unilingual country. Texts about religious sects are mainly about the Korpela Movement whose 
followers are Sami and Tornedal Finns. The sect’s activities hit the headlines when the follow-
ers begin to wait for a Flying Ark to take them to the Promised Land.

Texts about political extremists could be categorized as crime news as well. To delimit the 
amount of material I have only included cases in which the police have been involved. Such 
news stories mainly address scuffles at demonstrations, overly loud political meetings, foreign 
communists illegally in the country and so on. The selected case studies include news stories 
of a Finnish communist caught by the Swedish police, of illegal recruiting for the Spanish 
Civil War and of Lindholm-Nazi’s alleged storm troopers. The Finnish communist allegedly 
worked for the Komintern and was promptly deported to Soviet Union. However, the texts 
do not identify any criminal activity. While the newspapers write about the Lindholm-Nazi’s 
contacts with Third Reich and give other ominous details, the overall impression is that one 
should be more afraid of potential communist infiltration. 

I have also looked into some of the stories that address the refugee problem. The selected 
stories only cover texts where refugees are seen as a domestic problem. The sordid reality is 
that, if the refugees had quietly acquiesced in their own disposal, they would have merely been 
a moral problem for the international community. By asking for asylum, they became a practi-
cal problem for the neighboring countries, leading to discussions of acceptable and unaccept-
able types of foreigners. If a foreigner at least looked like a Swede, he could be assimilated. 

The uniformed police, the justice system, governmental and municipal authorities, and 
various professors, doctors and other professionals, are viewed as those who maintain and 
restore order. Since they are the reporters’ primary sources, their voice – and the voice of the 
journalist – are heard in the texts. These authorities are often depicted as good forces offering 
assistance to citizens in distress. The police force emerges as a benevolent institution and the 
actions of individual police officers are presented more as pastoral care than a demonstration 
of power. Thus the reader is positioned in a certain way and is expected to agree with the mea-
sures taken. There are, however, occasions when the reader is allowed to feel a certain amount 
of empathy for the suffering people depicted in the text. 

Conclusion
To summarize, we can say the media differentiate between those who belong to the flock 
(Swedish Swedes), those who should belong to the flock (ethnic minorities that are citizens 
in the country) and those who, by definition, don’t belong to the flock (foreigners, non-citi-
zens). There seem to be grades of deviance within these three categories. Swedish Swedes 
come first, directly followed by the more acceptable ethnic minorities. Next in line are the 
assimilable foreigners and at the bottom we find the unacceptable ethnic minorities and unas-
similable foreigners. Disturbances in the order can be something concrete as well as something 
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symbolic. There is yet another opposition lurking in the texts. There is an implicit difference 
between the safe, secure, well-organized but rather poor Sweden and the threatening, chaotic 
and dangerous outside world. 

The collective consciousness, ”We”, is at least partly created by excluding ”Others”. Speak-
ing of ethnic minorities, but not of ethnic majorities is a semantic move that makes us believe 
the majority’s hegemonic position is natural and not to be questioned. News media in general 
tend to report from a national point of view. For example, a Swedish reader may feel sympathy 
for victims of the Spanish civil war, but he is not expected to sympathize with the reckless 
young men who wish to participate in the war. The national identity is often produced in texts 
that present a selection of preferred, acceptable characteristics and label them as “national 
character”. The imagined desirable characteristics in the texts include adjectives such as hard-
working, clean, honest, peaceful, sober, orderly, God-fearing (but not too religious). As the 
material shows, the news focuses on things that are out of order and in doing that it represents 
order. Generally speaking, the texts show a parternalistic, “von-oben” attitude and depict the 
various authorities as benevolent forces working to serve the citizens. 

Racist arguments can be used to legitimate biopolitical intervention, but there is a poten-
tial conflict between pastoral power and racial beliefs. Whether racial beliefs actually lead to 
systematic persecution of certain ethnic or social groups depends on the political system of the 
country. Swedish Travelers may have been used as a bad example in the service of disciplin-
ing the population, but they were not an object of systematic forced sterilization. The Third 
Reich is an example of what can happen when racial beliefs are combined with biopolitical 
intervention.

Biopolitical discrimination is a form of discrimination that follows from the way in which 
we view, imagine and seek to govern the state and its population. Rights and freedoms are 
thought to be universal and open for all. Yet, in practice, they can be challenged by particular-
ism built into the very nature of the nation state. On one hand we have the exclusive status of 
citizenship, which is partly connected to the question of origin (what is needed to become a 
citizen?). On the other hand we have the idea of universal salvation of all within the welfare 
state. This contradiction can be seen, for example, in the texts discussing immigration and 
refugees. A refugee is not just a stateless and homeless person but a shepherdless sheep. 

The texts contrast the fate of refugees with the fate of “our own brothers and sisters”. The 
foreigners are accused of stealing jobs, ruining good business ethics, etc. Only the refugee com-
mittees ask for extension of pastoral care and believe that the Swedish state should help people 
in distress regardless of their citizenship. There is also the question of the fate of the “black 
sheep”, the flock members who either cannot or will not repent. Should the state reduce their 
numbers by sterilizing them? Or, should they be sent directly to the slaughterhouse? After 
all, even sterilized sheep need food and care. Thus, they threaten to eat the shepherd and the 
flock out of house and home. Citizenship alone isn’t always enough to protect individual flock 
members. The State, the good shepherd, may be good for the many and bad for the few. 
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(möjlighet att tvinga någon att lyda). Enligt Foucault finns det tre typer av social kamp: kamp mot etnisk, social 
eller religiös dominans, kamp mot exploatering och kamp mot subjektivitet (subjection, subjectivity) och lydnad 
(submission).
48  Mannheim �955, ���ff. Han använder orden ”conduct” och ”politics” när han talar om vad som behövs i den 
irrationella matrisen. Enligt Mannheim är den okontrollerade sociala kampen och strävan after dominans den 
irrationella matrisens huvudkällor. Kring dessa två faktorer finns andra irrationella element som exempelvis känslor. 
Han anser att det finns en länk mellan den oorganiserade, irrationella matrisen och den sociala integrationen av 
känslomässiga reaktioner. Jmf den irrationella matrisen, ordningens och känslornas betydelse och vad Mosse, 
George L (�975): The Nationalization of the Masses. Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the 
Napoleonic Wars through the Third Reich, New York: Howard Fertig Inc, ��f, 50, �0�f, �07ff säger om den nya politi-
ken. Enligt Mosse visade sig nationalismen vara det mest framgångsrika sättet att skapa en ny politik då nationalis-
men var baserad på känslor. De nationella rörelserna sökte undvika kaos och kontrollera massorna genom att samla 
dem i en organiserad massrörelse. De svällande känslorna ledde således inte till massextas. Denna sekulära ”religion” 
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utryckte sig genom egen liturgi, festivaler, riter och symboler. Det nationella hade sin egen form av ”helighet”. Man 
tillbad inte längre Gud utan Folket (eller Nationen).
49  Sunesson �998, xivff; Foucault �000, ��7f, ��0, ���ff, ���ff; Foucault, Michel(�98�): ”Right of Death and Power 
over Life” i Rabinow (red) The Foucault Reader, NY: Pantheon, ���. Se även Ericson, Richard (�99�): Representing 
Order: Crime, Law and Justice in the News Media, Buckingham: Open University Press, 8 om lag och moral aukto-
ritet som bygger på samförstånd och vars legitimitet ofta tas för givet. Jmf Allan, Stuart (�999/�00�): News Culture, 
Buckingham: Open University Press, 85ff som hänvisar till Gramcis hegemonibegrepp när han talar om makt. Den 
foucauldianska makten är dock inte makt som någon besitter utan den existerar när den utövas.
50  Foucault �000, ��8f, ��0ff, ��5; Gordon �000, xxix; Wuthnow �989, ��ff. Foucault kallar maktutövning för 
”conduct of conducts” , ”mode of action upon action of others” och ”management of possibilities”; Foucault, Michel 
(�000): “Governmentality” i Rabinow (red) Michel Foucault. Power, Essential Works of Foucault 1954-1984. New York: 
The New Press, �08ff: att styra innebär att styra saker. Dean, Mitchell (�999): Governmentality. Power and Rule in 
Modern Society. London: Sage, �0 definierar ”conduct” som ”to lead,  to guide, and perhaps implies some sort of cal-
culation as to how this is to be done. // ’conduct’ refers to our behaviours, our actions and even our comportmoent”. 
Jmf Mannheim �955, ���ff som också använde ordet ”conduct” (och ”politics” ) när han talade om vad som behövdes i 
den irrationella matrisen. 
51  Lacey �000, ��ff, ��f; Ericson �99�, �f, ��. Denna syn på ordning kan jämföras med Foucaults maktbegrepp 
och det han säger om förhållandet mellan makt och kommunikation. Se även Foucault, Michel (�99�): The Order 
of Things. An Archaeology of the Human Sciences, New York: Vintage Books, 5�ff, 5�ff om betydelsen av ordning 
och det sätt som jämförelser och ordning samverkar. Jämförelser har en ordningsfunktion och det finns hierarkier 
av analogier: ”Whereas comparision by measurement requires a division to begin from, then the application of a 
common unit, here, comparison and order are one and the same thing: comparison by means of order is a simple 
act which enables us to pass from one term to another, then to a third etc., by means of an absolutely uninterrupted 
movement.”
52  Begreppet ”ideologi” är problematiskt eftersom olika teoretiker använder begreppet på olika sätt. T ex Dijk gör 
en skillnad mellan ett trossystem och ideologier. Enligt Dijk, Teun van (�998): Ideology, a Multidisciplinary Approach. 
London:Sage omfattar kulturens gemensamma trossystem alltid både faktiska och värderande övertygelser (ordet 
belief är översatt till övertygelse). De värderande övertygelserna innefattar attityder, åsikter, fördomar. De faktiska 
övertygelserna omfattar kunskap och sanningskriterier, d v s sådana idésammansättningar som accepteras som 
sanna och verkliga av ett kollektiv. Enligt van Dijk fungerar ideologierna endast på gruppnivå. Det innebär att de 
gruppspecifika, ideologiska övertygelserna inte längre är ideologiska, när de blivit allmänt accepterade. Nationa-
lismen och rasismen, som diskuteras mer ingående senare, kan sägas vara exempel på sådana allmänt accepterade 
tankesystem. Om en social grupp upptäcker att det gemensamma kulturella trossystemet inte längre motsvarar dess 
egna intressen, blir systemet återigen ideologiskt. Kommunism och nazism skulle kunna vara exempel på grupp-
specifika, ideologiska övertygelser (förutom i Tredje riket och Sovjetunionen förstås). Om jag förstår van Dijk rätt, 
är kulturens gemensamma trossystem lika med s k sunt förnuft. Jmf Mannheim som kallar de tankesystem, som 
upprätthåller ordning, för ideologier. De tankesystem som söker ändring kallas för utopier.
53  Mannheim �955, ���. 
54  Lindgren �999, passim. Hobsbawm �998, ��8ff, �5�f och Anderson, Benedict (�99�): Den föreställda gemenskapen. 
Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos, ��, ��f och Mattelart, Armand (�99�): 
The Invention of Communication. Minneapolis: Minneapolis University Press, 7ff, 5�f, �0�f skriver om förbättrad 
infrastruktur, nya transportmedel och ny kommunikationsteknologi som förde människorna närmare varandra. 
Tryckpressen, den större textproduktionen tillsammans med den ökade läskunnigheten skapade en ny publik. Det 
blev möjligt att skapa länkar över tid och rum vilket påverkade människornas tidsuppfattning. Den medeltida mes-
sianska tiden, en samtidighet av förflutet och framtid i ett ögonblickligt nu, gav vika för frikopplingen av närvaro-
sammanhang. Det som var ”nu” var inte längre nödvändigtvis ”här”. Romanen och tidningen skapade en föreställd 
värld som framkallades i läsarnas medvetanden. Järnvägen och dess behov av harmoniserad, standardiserad och 
synkroniserad klocktid ledde till skapandet av tidszoner och nationella tider. Kommunikationen blev den heliga 
standarden enligt vilken ett lands utvecklings- och civilisationsnivå, välstånd och grad av politiska rättigheter fast-
ställdes. Kapitalismen och den nya globala marknaden var dessutom beroende av effektiv kommunikation, i form av 
både transport av varor och informationsförmedling.
55  Gellner, Ernest (�997): Stat, nation, nationalism. Nora: Nya Doxa, ��f hänvisar till Webers definition av staten 
enligt vilken stat är den samhälleliga instans som har monopol på att utöva lagligt våld. Denna definition täcker 
dock inte alla stater. Schulze, Hagen (�998): States, Nations and Nationalism. From Middle Ages to the Present. Oxford: 
Blackwell Publishers, 99f säger att nationen sedan medeltiden betecknat den gemenskap som individen föds till. 
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Begreppen ”nation” och ”etnicitet” kan härledas från de antika begreppen genos och ethnos. Begreppsanvändningen 
var inte alltid helt entydig men ethnos syftade vanligtvis på icke-greker och det romerska natio på icke-romare, d v s 
på ociviliserade infödingar. Genos hörde ihop med begreppet politikos och syftade på härkomst, folk som bands sam-
man med gemensam historia och som aktivt deltog i det politiska livet. Smith, Anthony D (�99�): National Identity. 
Reno: University of Nevada Press, �0ff talar om ethnie som är ett kulturellt kollektiv som lägger tonvikten på ett kol-
lektivt namn, ett verkligt eller föreställt hemland, en känsla av solidaritet inom gruppen samt en myt om gemensamt 
ursprung, gemensamma historiska minnen och kultur. En nation föreställs just som en etnisk gemenskap men 
frågan är vilka ethnier som är betydelsefulla. Se även Hall �000, passim; Hannaford, ��f; Elenius �00�, ��ff; Hobs-
bawn �998, passim; Wilford, Rick (�998): “Surveying the Ground“ i Wilford & Miller (red) Women, Ethnicity and 
Nationalism. The Politics of Transition. London: Routledge, �0f; Tuccari, Francesco (�000): La nazione. Rom: Editori 
Laterza, ��ff, ��ff. Löfgren, Orvar (�999): ”Nationella arenor” i Ehn, Frykman, Löfgren (red) Försvenskningen av 
Sverige. Det nationellas förvandlingar. Stockholm: Natur och kultur, ��ff talar om traditionell fosterlandskärlek och 
nationell indoktrinering och Frykman, Jonas (�999): ”Nationella ord och handlingar”, 8�ff, skriver i samma antologi 
om Bohusläns försvenskning, Svinesundsgränsen och hur kulturklyftan mellan folket och överheten förvandlades 
till en klyfta mellan två nationer. Medborgarskap eller etnicitet har inte alltid varit den mest avgörande skillnaden 
mellan folk och folk. Som vi ser finns det många olika sätt att närma nationalismen och nationsbyggen. Vissa teore-
tiker lägger mer vikt på statens uppkomst, medan andra utgår mer från en etnisk synvinkel.
56  Anderson �99�, ��f, ��f; Eriksen, Thomas Hyland (�999): Kulturterrorism. En uppgörelse med tanke om kulturell 
renhet. Nora: Nya Doxa, ��; Derrida, Jacques (�999): Den andres enspråkighet eller den ursprungliga protesen. Göteborg: 
Daidalos, 5�ff. Ett språk, ett modersmål, är alltid inlemmat i ett politiskt och kulturellt system med regler och 
institutioner. Modersmålet, det nationella språket, måste standardiseras och övervakas samtidigt som det är omöjligt 
att behålla språket rent. Derrida skriver om idealet som behövs då konsten att behärska språkets finesser och regler 
fungerar som en markör för både social klass och etnicitet. Språket har således betydelse för ens identitet. Det natio-
nella språket marginaliserar de andra talade språken i landet. Även om det finns en möjlighet att delta i hemspråks-
undervisning i skolan, försvagas språken genom den växande onyttigheten och den organiserade marginaliseringen. 
Elenius �00�, ��, �5f anser att språkbytesprocesser kan användas som indikatorer på moderniseringsförloppet och 
den nationella identitetens förvandling. Språket kan vara en plats för både identitetsskapande och motstånd. Den 
nationalistiska språkpolitiken påverkar olika institutioner, organisationer och rörelser och på så sätt kan nationalis-
men spela en viktig roll i språkbyten och identitetsskapande.
57  Religionen, precis som nationalismen, söker ge svar på viktiga existentiella problem och uttrycker det som 
är heligt. Enligt den etniska uppfattningen om nationen finns betydelserna i historien, det gemensamma språket 
och symbolerna. Om detta se Elenius �00�, ��; Eriksen �999, passim; Löfgren �999, passim; Horsti �005, ��ff; 
Wilford �998, 9ff; Bauman, Zygmunt (�00�): Notkea moderni. Tampere: Vastapaino, �0�; Juergensmeyer, Mark 
(�99�): The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State. Berkeley: University California Press, 
�5f, ��; Schlesinger, Philip (�997): “Wishful Thinking: Cultural Politics, Media and Collective identities in Europe” 
i Downing, Mohammadi, Sreberny-Mohammadi (red) Questioning the Media. A Critical Introduction. Thousand 
Oaks: Sage, ��; Kivikuru, Ullamaija ( �000): ”Kanssalaisten yhteisyys ja ’he’ ”, i Tapper (red) Me median maisemissa. 
Reflektioita identiteettiin ja mediaan. Helsinki: Palmenia, ��f; Yuval-Davis, Nira (�997): Gender and Nation. London: 
Sage, �� och (�998): ”Gender and Nation” i Wilford, Miller (red) Women, Ethnicity and Nationalism. The Politics of 
Transition. London: Routledge, �5. Se även Mosse �975, 8ff om religiös symbolik och helighet i nationella samman-
hang och myternas och de religiösa traditionernas betydelse för det nationella medvetandet. Jmf Tuccari �000,�9, 
�8f som skriver om nationens fysionomi: Hitler utgick från rasen och blodet medan Stalin hänvisade till historia, 
språk, territorium, ekonomi, kultur och psykisk struktur. Man måste komma ihåg att även om etnicitet är en viktig 
komponent, räcker inte myten om det gemensamma ursprunget. Det krävs även en tro på en gemensam framtid. 
Individerna måste övertygas om att deras överlevnad beror på nationens överlevnad. 
58  Carrette, Jeremy R (�999): “Prologue to a Confession of the Flesh” i Carrette (red) Michel Foucault, Religion and 
Culture. New York: Routledge, ��f; Foucault �000, ���f; Foucault �000, �07, ���. 
59  Foucault �000, �00ff, �0�f; jmf Mosse �975, �5: ”The ’people’ were not considered merely as a gathering of indi-
viduals but exemplified an idea of the beauty of the soul which was projected upon the outward world.” Och Mosse 
�975, �0�: ”It was the people as a whole who counted and who worshipped themselveds as the Volk. Nationalism was 
not only supposed to free the nation, it was also supposed to free each individual soul so that it could unite will and 
become truly creative.”
60  Foucault �000, �08ff, ���; Foucault �000, ���f; Foucault, Michel (�999): “Sexuality and Power” i Carrette (red) 
Michel Foucault, Religion and Culture. New York: Routledge, ���ff, ��5f; Foucault, Michel (�999): “Pastoral Power and 
Political Reason”, ��7f, ���f i samma antologi; Dean �999, 75, 79ff; Tenkku, Jussi (�98�): Vanhan ja keskiajan moraa-
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lifilosofian historia. Helsinki: Gaudeamus, s �9�. Tenkku skriver om ödmjukhet och andra dygder. Se även Foucault 
�998, �5�ff, ��5ff om lydiga subjekt, bestraffning och korrektion.
61  Foucault �000, ��0f; Foucault �999, ���f; Foucault �998,��7f; Danaher, Geoff & Tony Schirato & Jen Webb 
(�000): Understanding Foucault. London: Sage, ��8ff.
62  Dean �999, 8�.
63  Wuthnow �989, ��5f. Schulze �998, �0 anser att reformationen, kontrareformationen och de medföljande 
förändringarna revolutionerade kyrkan, tron och samhället och hade en stor betydelse i den process som skapade de 
europeiska nationalstaterna. Se även Mosse �975 som skriver om den nya sekulära religionen, Nationen och Foucault 
�000, ���f som skriver om förändringar inom kristendomen och kyrkan. Foucault säger att pastoratet krävde en 
viss utvecklingsnivå. Feodalismen byggde mer på personliga förbindelser än på den typ som pastoratet kräver. Det 
foucauldianska pastoratet var inte möjlig i det medeltida agrara samhället. Man strävade dock efter att återupprätta 
pastoratet exempelvis genom klosterlivet. 
64  Mannheim �955, ��ff.
65  Dean �999, 8�f; Foucault �999, ��5ff; Foucault �000, ���ff; Foucault, Michel (�000): “The Political Technology 
of Individuals” i Rabinow (red) Michel Foucault. Power, Essential Works of Foucault 1954-1984. New York: The New 
Press, �05ff.
66  Marshall, T H & Tom Bottomore (�99�): Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 9f.
67  Dean �999, 8�ff; Danaher et al �000, ��5; Foucault �98�, ���f, ��5; Foucault �000, ���f, ���ff; Foucault �000, 
��7ff; Foucault �000, �0�ff, ���f; Foucault Michel (�000): “The Birth of Social Medicine” i Rabinow (red) Michel 
Foucault. Power, Essential Works of Foucault 1954-1984. New York: The New Press, ��0ff, ��5f, �50ff, �5�f.
68  Runcis �998, ��7ff; Gordon �000, vii, xvi. Runcis talar om tvångssteriliseringar. Beslutsfattande bestod då av 
politiskt utsedda representanter och en vetenskaplig elit. Det fanns en utbredd överenskommelse inom eliten om 
de sociala och befolkningspolitiska intentionerna. Foucault ger som ett exempel kontrollen över de vansinniga, 
se Sunesson �998, vff; Foucault �998, ���ff om konsten att fördela och �08ff om rangordning, hierarkisering och 
normalisering. Se även Ericson �99�, �f om lag, nyheter och deras roll i klassificering. Här finns alltså en koppling 
till maktrelationer, kommunikation och maktens kapacitet.
69  Foucault �999, ��8f, �5�f; Foucault �000, ��7ff, ���; Foucault �000, ��0; Dean �999, 89; Gordon �000, xxvii.
70  Dean �999, 90ff; Gordon �000, xxviif, xviiif, xxv; Foucault �998, ��9ff; Foucault �000, ��7f; Foucault �000, ��7ff; 
Foucault �000, �09ff, ���ff. Se även Sunesson �998, xiiff om fängelsehistoria, strafflära och disciplinens utveckling.
71  Se t ex Sacco, Vincent F (�00�): ”Media Contruction of Crime” i Potter & Kappeler Constructing Crime. Per-
spectives on Making News and Social Problems, Long Grove: Waveland Press, ��f och Welch, Michael & Melissa Fen-
wick & Meredith Roberts (�00�): ”State Managers, Intellectuals and the Media: A Content Analysis of Ideology in 
Experts’ Quotes in Feature Newspaper Articles on Crime”, 8�ff i samma antologi om vilka källor som används och 
hur myndighetsperspektivet ofta tenderar att dominera.
72  Hobsbawm �998, �0�, �09ff, ��0f; Juergensmeyer �99�, ��f; se även Mosse �975, �ff, ��ff om den allmänna viljan 
(general will), medborgarskapet, den nya politiska viljan och hur ”worship of people” blir ”worship of the nation”. 
Nationalismen och massdemokratin förenades i synnerhet i �800-talets Tyskland. Deras uppkomst stimulerade 
”worship of people as secular religion”. Foucault �000, ��0ff skriver om styrning av staten och hur kungen borde ha 
som ett mål ”the common welfare and the salvation of all”. Det gemensamma goda hänvisar här till statens affärer 
och alla undersåtar förväntas pliktskyldigt göra sina sysslor och respektera lag och ordning. Jmf Foucault �998, ��ff 
om maktrelationer som sträcker sig djupt i samhällslagren och inte är lokaliserade till förbindelserna mellan stat och 
medborgare eller till klasskillnaderna. 
73  Marshall& Bottomore �99�, 8ff; Jag  använder begreppet ”medborgarskap” i betydelsen av statstillhörighet som 
dock vid behov kan differentieras på olika sätt. Se t ex Dean �999, 8� som anser att medborgarskap kan vara ett rent 
juridiskt begrepp och syfta på statstillhörighet men det kan också syfta på blodet. Man kan göra en skillnad mellan 
naturaliserade och infödda medborgare. Jmf Tyden �00�, ���ff om sociala medborgarskapets gränser. Andra exempel 
på sätt att skapa vi-grupper och hotbilder se t ex Horgby �99�, ��ff, 55ff.
74  Mannheim �955, ��5f.
75  Dean �999, ��.
76  se t ex Lule, Jack (�00�): Daily News, Eternal Stories. The Mythological Role of Journalism. NY/London: Guilford 
Press, �5ff, �8f, �0f; Bird, Elisabeth S; Dardenne, Robert W (�997): “Myth, Chronicle and Story. Exploring the Nar-
rative Qualities of News” i Berkowitz Social Meanings of News, a Text-Reader. Thousand Oaks: Sage, passim; även 
Mosse �975, ��f som skriver om politiska symboler och myter och Allan �00�, ��f om Galtung och Ruges nyhetsvär-
den. Dessa är: conflict, relevance, timeliness, simplification, personalization, unexpectedness, continuity, composi-
tion, reference to elite nations, reference to elite persons, cultural specificity, negativity.
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77  Sacco �00�, �0f om brottsnyheter och hur deras bild av samhället skiljer sig från brottsstatistiken. Ericson �99�, 
�ff, ��f, �8; Wykes, Maggie (�00�): News, Crime and Culture, London: Pluto Press, �9ff, �87f, �0�f om förhållandet 
mellan språk, ideologi och nyhetsförmedling.
78  Enligt Hannaford �99�, �8ff, �85, �75f, �9�ff lyckades rasismen paralysera väsentliga delar av de europeiska 
politiska samhällena och de politiska värderingarna. Antikens politiska människa, politikos, skulle inte vara en passiv 
åskådare i livets kosmiska spel utan lyfta sig över sina vardagliga bestyr och aktivt delta i politiska diskussioner och 
processer, d v s ägna sig åt arete. Det som band dessa människor samman var grundlagen, medborgarskapet och den 
gemensamma politiska arenan, inte rasen eller etniciteten. Enligt den gamla kristna principen hade alla männis-
korna lika värde då den mänskliga rasen i sin helhet hade sitt ursprung i Gud. När staten uppstod som ett naturligt 
objekt, började denna princip gradvis att urholkas. Den moderna, politiska uppfattningen om världen och den 
sekulära rationaliteten försvagade kyrkans makt och möjliggjorde helt nya spekulationer om ras och rashierarkier. 
Enligt socialdarwinistiskt tänkande utvecklades mänskligheten enligt vissa naturlagar. Man trodde att den staten 
eller den rasen, som hade de bästa och lämpligaste kvaliteterna i både fysisk och moraliskt mening, skulle vinna den 
globala överlevnadskampen. Principen ”the survival of the fittest” var följaktligen inte endast en fråga om individens 
biologiska överlevnad utan innefattade även ett aktivt deltagande i kollektivets vardag och en framgångsrik anpass-
ning till de rådande livsvillkoren. Imperialismen tolkades enligt samma logik som en nödvändig biologisk process 
som oundvikligen skulle leda till de lägrestående rasernas utrotning. Statsförnuftet fick därmed en rasbiologisk 
klang. Mer om detta se Soloway �995, 5�f; Raittila �00�, �7ff; Jokisalo �00�, ��f. Kramár �000, �� säger att tendensen 
att överskatta sin egen etniska gemenskap och underskatta andra är naturligtvis ingen europeisk specialitet men det 
var européerna som utvecklade rasidén till en ideologi.
79  Eftersom etnicitet denoterar ursprung är skillnaden mellan ras och etnicitet inte helt uppenbar. Ordet ”ras” 
kan beteckna ett sätt att särskilja olika människotyper efter vissa fysiska karakteristika men det kan också betyda 
en etnisk grupp. Etymologiskt har ordet ”ras” troligen sin bakgrund i det arabiska språket. Enligt den ursprungliga 
arabiska versionen betydde ras ”att vara av ädelt huvud” men på latinska och germanska språk förknippades denna 
kvalitet med ”blodet”. Fram till en bit in på �800-talet användes ordet nästan enbart i betydelsen av härkomst, 
härstamningslinje, dynasti och först därefter fick det betydelsen ”typ”. Betydelsen inskränktes då till sådana före-
ställningar som direkt eller indirekt anspelade på medfödda, biologiskt givna skillnader i egenskaper. Om detta se t 
ex Skovdahl �999, ��ff; Wade, Peter (�00�): Race, Nature and Culture. An Anthropological Perspective. London: Pluto 
Press, 9f; Reisigl, Martin & Ruth Wodak (�00�): Discourse and Discrimination. Rhetorics of Racism and Antisemitism. 
London: Routledge, �ff, 5ff, 9f. Hannaford �99�, �ff, �0�f, ���f säger att den medeltida betydelsen av ordet betydde 
(en släkts) härstamming, i synnerhet av aristokratiska eller kungliga släkter. Ordet blev vanligt i de nordeuropeiska 
språken först under senare delen av �500-talet. Hannaford nämner också myten om det rena blodet men hävdar att 
den fortfarande hänvisar till härstämning (good lineage) och inte till ras som typ. Kramár �000, �0f tar avstamp från 
spanjorernas la reconquista, återerövringskamp på �000-talet. Enligt Svanberg & Tydén �999, �5 betonar etnicitet 
de sociala sammanhang som skapar vi-känsla och kulturella gränsmarkeringar bland kollektiv med ett gemensamt 
ursprung. När vi talar om ras, måste vi komma ihåg att det svenska ordet ras har starkare och tydligare biologiska 
konnotationer än det engelska ordet race. Det engelska ordet är mer ambivalent och omfattar både det biologiska 
och det kulturella. Trettiotalstexterna talar dock inte om etnicitet utan om ras, d v s om ras som typ. Jag kommer att 
använda begreppet ”ras” i den mer avgränsade svenska betydelsen som syftar på rasbiologins syn på människors olika 
folkgruppers kroppsliga och mentala egenskaper. 
80  Myrdal, Alva och Gunnar (�997): Kris i befolkningsfrågan, Nora: Nya Doxa, passim; Svanberg & Tydén �998, 
��0. I svenska riksdagsdebatter på �9�0-talet fanns det inga talare som ifrågasatte den nordiska rasens särskilda för-
träfflighet eller rasblandningens faror. Svenska sällskap för rashygieni bildades redan �909. Idéer om högre och lägre 
stående raser och rasblandningens faror hörde främst till den tidiga svenska rasbiologiska rörelsen. Under �9�0-talet 
skedde en brytning bland ärftlighetsforskare och man började koncentrera sig allt mer på ärftliga sjukdomar och 
defekter inom mänskligheten. Rashygienen, rasbiologins tillämpande form, gällde från �9�0-talet och framåt inte 
hot från invandrare och främmande folkslag utan vad som ansågs vara undermåligt inom den svenska befolkningen. 
Steriliseringslagar genomfördes i Sverige �9�5 och �9�� med syftet att hindra fortplantning bland icke-önskvärda 
befolkningsgrupper, t ex psykiskt utvecklingsstörda. Rastänkande i sin första form som betonade skillnader raserna 
emellan kom dock att påverka svensk invandrardebatt ända fram till andra världskriget. Den svenska rasbiologin 
var rasistisk i den meningen att den delade allmänna föreställningar om existensen av avgränsbara raser vilka ansågs 
kunna rangordnas efter fysisk och psykisk utveckling. Rasbiologin gällde både hot från främmande folkslag och 
det som ansågs vara undermåligt inom den egna befolkningen. Se även Habel �00�, 59f, ��ff, �5f, 7�f, 7�f, 78ff om 
eugenik, paret Myrdal, befolkningskommissionen, A-barntävlingar och Mor och Barn-utställning.
81  Dean �999, ���ff; Rauhut �00�, �9ff. Se även Foucault �998, ���f; Foucault �000, ��5ff, �5�f om uppkomsten och 
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utvecklingen av statsmedicin, urbanmedicin och arbetskraftsmedicin och folkhälsoinstitut, d v s hur staten blev 
tvungen att flytta sin fokus från individen till miljön, omgivningen och förbättra både sanitära förhållanden och 
befolkningens hälsotillstånd. Mer om synen på fattiga vita se t ex Hartigan, John (�997): ”Name Calling, Objectify-
ing ’Poor Whites’ and ’White Trash’ in Detroit” i Newitz, Wray (red) White Trash. Race and Class in America. New 
York: Routledge, 50f och Newitz, Annalee & Matt Wray (�997): ”Introduction” i samma antologi, �f; Harry, Joseph 
C (�00�): ”Trailer Park Trash: News, Ideology and Depictions of the American Underclass” i Heider (red) Class and 
News, Lanham: Rowman & littlefield Publishers Inc, passim. Hartigan, Harry, Newitz och Wray skriver om skillna-
der mellan poor whites och white trash. De sistnämnda anses bete sig som svarta och på så sätt störa den implicita 
förståelsen om vad det innebär att vara vit. Mer om detta senare.
82  Ambjörnsson �998, 5�ff, 7�, 8�ff och Horgby �99�, �0ff om arbetarklassens skötsamhetskultur. 
83  Isaksson �00�, �� som anger samer, finnar och judar som exempel på lägrestående raser. Samerna kategori-
serades som en ras första gången �880- och �890-talet. Samtidigt ansågs de vara en lägrestående ras än finnarna. 
Enligt Isaksson betraktade bland annat en rad finska svensktalande arkeologer samerna som en stenåldrig, obildbar 
och outvecklad grupp som råkade tala ett finsk-ugriskt språk. De kulturella skillnaderna mellan samerna och fin-
narna fick följaktligen en rasbiologisk förklaring. Levine �99�, 9�ff om antisemitismen. Antisemitiska attityder var 
oskiljaktiga från de rasbiologiska tankegångar som existerade i samhället. Även om exempelvis de svenska nazistiska 
grupperingarna hade ringa framgångar i valen, lyckades de till en viss del påverka samhällsdebatten och attityder 
mot judiska flyktingar. Enligt Levine fanns det en relativt utbredd antisemitism i den välutbildade svenska överklas-
sen och det var socialt accepterat att uttrycka antisemitiska åsikter offentligt.  Antisemitismen var relativt vanligt 
bland de flesta europeiska och nordamerikanska elitgrupper och Sverige var inget undantag.
84  Foucault �98�, ��7ff, �70f; Foucault �999, ��7ff; Danaher et al �000, ���ff, ��0f. Se även Yuval-Davis �998, ��ff, 
�8f, �0ff och �997, passim; Wilford �998, �ff, 8f, ��, �5f; Soloway �995, ���; Gabriel, John (�998): Whitewash. Racialized 
Politics and the Media. London: Routledge, ���; Hirdman, Yvonne (�99�): ”Genussystemet – reflexioner kring kvin-
nors sociala underordning” i Ericsson (red) Genus i historisk forskning. Lund: Studentlitteratur, ��7ff, �50ff. Harinen, 
Päivi & Sonja Hyvönen (�00�): ”Isänmaa ja sen äidinkasvot”, i Simola, Heikkinen (red) Monenkirjava rasismi. 
Joensuu: Joensuu University Press, ��7ff. Hemmet är vanligtvis kvinnans spatiala nationella verklighet. Nationens 
vardag konkretiseras i kvinnans, hemmets, familjens och uppfostrans enighet, medan mannens nationella heroism 
konstrueras genom konkurrens, kamp och krig. Ur nationalstatens synvinkel symboliserar det självuppoffrande 
moderskapet det nationella projektets stabilitet. Kvinnan konstitueras genom kulturen, hemmet, nationen och 
våldet.
85  Nordström �9�8, passim; Olsson �999, �8ff, �9f, �7f, 5�f, ��8ff; Ödman �995 ���f, �80, �88ff, 5�9f. Soloway �995, 
passim om rasbiologin och de brittiska sociala förhållandena; Isaksson �00� och Jokisalo �00� om situationen i Fin-
land samt Broberg&Tydén �99�, 7�ff, ���ff; Rauhut �00�, �0ff; Melin m fl �997, ���, ��� om Sverige. I foucauldian-
ska termer skulle man kunna säga att folket förväntades att ägna sig åt självrannsakan och samvetsstyrning, att lära 
sig att förkväva sin syndiga natur och lyda herdens goda råd. Herdens och flockens frälsning betingade ömsesidigt 
varandra.
86  Ödman �995, 5�0f, 5�5 säger att folkskolan förvisso var för folket men den var inte en inrättning för folkets 
skull. Upplysningen var således både förtryckande då den gick i makthavarnas ledband och befriande eftersom den 
förvaltades som erfarenhet och kunskap av de maktlösa själva. Blomqvist �00�, 89ff,�50ff, �59ff, ���f om rasen, smut-
sen och arbetarrörelsens bildningsambitioner. Olsson �999, passim om folkuppfostran och hälsoupplysning. Se även 
Hall �000, �75; Zander �00�, 59ff, �7f; Thurén �997, �7ff, 7�f om medelklassideal och kommunikationens betydelse 
samt Marshall �99�, �7ff om utbildning och social skiktning.
87  De brittiska rasbiologerna betraktade kyrkan som en bundsförvant i främjandet av eugeniskt sunda familjer 
men avskydde kyrkans välgörenhetsverksamhet. Eugeniken stred å andra sidan mot grundläggande kristna prin-
ciper. Den svenska kyrkans ställningstaganden tycks ha varit få men i princip positiva. Dogmatikprofessorn Arvid 
Runestam exempelvis ansåg att den kristna etiken inte skulle ha något emot att personer med stark ärftlig belast-
ning på olika sätt avstängdes från föräldraskap. Om detta se Soloway �995, 7�f, 8�ff, ���, ��9f; även Broberg&Tydén 
�99�, 8�.
88  Svanberg & Tydén �999, ��ff; Runcis �997, ��f, �5�ff om situationen i Sverige. De svenska rashygieniska idéerna 
var på intet sätt begränsade till något specifikt politiskt parti, forskare eller akademiker utan dessa idéer påverkade 
samhället i stort. Se Isaksson �00�, �9ff; Jokisalo �00�, �5 om situationen i Finland. Den finska fysiska antropologin 
som regel var icke-rasistisk men rasliga element fanns trots detta i forskningen. Den tyska rasbiologin känneteckna-
des däremot av socialdarwinism och nationalism. Se även Ambjörnsson �998, �57 om arbetarrörelsen, nykterhetsrö-
relsen och den vita rasens framstegsarbe.
89  Dyer, Richard (�997): White, London/NY: Routledge, ��ff, �5, ��ff anser att de vita delas i olika kategorier 
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efter nationalitet, kön, social klass, ålder eller sexualitet samtidigt som de icke-vita klumpas ihop i olika raser. Även 
avvikelser, som att vara handikappad eller homosexuell, associeras ofta automatiskt till vithet. Hur ska till exempel 
de som inte har vit hudfärg kallas? Alla är inte svarta. Ordet ”färgad” fungerar inte särskilt bra heller då de vita inte 
kallas för färglösa eller ofärgade. Att vara vit innebär således att inte ha någon särskilt hudfärg alls medan de andra 
hudfärgerna är, just det – färger. Dyer väljer att använda begreppet ”icke-vit” trots att det i sig är en negation. Se 
även Gabriel �998, ��f; Frankenberg, Ruth (�999): The Social Construction of Whiteness. White Women, Race Matters. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, �ff. Jmf vithetens position som norm och normalitet syns även i de 
negativa associationer som hittas hos de icke-vita. Vithet kan fungera exempelvis som en metafor för assimilation 
och påtvingad byte av språk, kultur och traditioner. Det vita kopplas då ihop med dominansen och dess effekter. 
Om detta se t ex Chabram-Dernersesian (�999): ”Brown-Skinned White Girls: Class, Culture and the Construc-
tion of White Identity in Suburban Communities” i Frankenberg (red) Displacing Whiteness. Essays in Social and 
Cultural Criticism. Durham, London: Duke University Press, ���f. Chen �00�, passim om asiatiska amerikaner och 
föreställningen om modellminoritet och om att utvita de vita (”outwhiting the white”).
90  Dyer �997, ��ff. Mary Douglas använder uttrycket matter out of place. Man kan vara antingen fläckfri eller 
obefläckad, d v s ren i konkret eller bildlig bemärkelse. Smuts är det som finns på fel plats. Jord är bra för rabatter 
men smuts när den hamnat på parkettgolvet. Man kan också hänvisa till ordet ”dålig” (bad) som kan syfta på det 
som inte är perfekt eller det som saknar godhet. Ondska (evil) däremot är kopplad till moral och synd. Om detta 
Eriksen �999, ��ff; Tenkku �98�, �87ff, ���ff; Wade �00�, �9f; Douglas, Mary (�997): Renhet och fara. En analys av 
begreppen orenande och tabu. Nora: Nya Doxa, ���ff. Om synen på de svarta se Hall, Stuart (�997): “The Spectacle of 
the Other“ i Hall (red) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage, ���ff, ���ff.
91  Dyer �997, 50. Jmf hooks, bell (�999): “Representing Whiteness in the Black Imagination” i Frankenberg 
(red) Displacing Whiteness. Essays in Social and Cultural Criticism. Durham, London: Duke University Press, ��9ff. 
Eftersom de vita är socialiserade att se vitheten som en representation av godhet, blir den vita människan enligt bell 
hooks ofta förvånad när hon möts med rädsla.
92  Vissa vita folkgrupper är nämligen vitare än andra. Sydeuropéer, latinamerikaner och irländare är mindre vita 
än nordeuropéer men de är vitare än exempelvis judarna. Av dem accepteras som regel bara de mera västerländska 
ashkenazyjudarna. Ju vitare hudfärg desto högre status. Vissa subalterna vita etniciteter har dock lyckats ”bleka sig” 
och blivit därmed accepterade som fullt vita. Både Dyer och Gabriel använder som exempel engelsmännens syn på 
irländare. Vi kan se liknande attityder bland svenskarna mot finnarna. Precis som irländarna har finnarna betraktats 
som den felande länken mellan apan, negern och den civiliserade vita européen. Kort sagt, vithet konstitueras i 
relation till både svarthet och olika typer av subalterna vitheter. Detta skapar en hierarki. Om detta Dyer �997, 5�; 
Gabriel �998, 5� och Hall �997 om synen på de svarta.
93  Dyer �997, 78, ���, ��7f, ��� säger att arbetarklassen gärna framställs med en mörkare hudton än de högre 
samhällsklasserna. Vitheten är också sammanlänkat med sexualiteten. Männen framställs som regel mörkare än 
kvinnorna eftersom mannen till skillnad från kvinnan är en sexuell varelse. Den vita kvinnans sexuella renhet är 
ambivalent, vilket innebär att hon både idealiseras och åtrås. I visuell kultur framställs medel- och överklassens 
kvinnor vanligtvis som de vitaste av alla. Problemet med detta är att ju mer symboliskt vit den vita kvinnan är, desto 
sämre möjligheter har hon att uppfylla sin viktigaste uppgift – att biologiskt reproducera rasen. Symbolisk vithet 
hänger ju samman med frånvaron av sex. I visuell kultur är ljussättningen ett viktigt medel för skapandet av den 
rätta vita vitheten. Skuggor konnoterar ondska och måste därför undvikas. De idealiserade vita kvinnorna framställs 
oftast på ett sätt där de badar i ljuset. De glöder (glow) medan de icke-vita kvinnorna endast lyser (shine). Denna 
teknik skapar en bild av ett inre ljus, d v s det reflekterande ljuset symboliserar kvinnans rena själ. Det nordiska ljuset 
är både bildligt och bokstavligt överlägset ljus. Det konnoterar en högtbelägen plats (man åker upp till Norden) och 
maskulina värden som mod, handlingskraft och självständighet och den vita mannen konstitueras gärna som den 
vita kvinnans beskyddare. Se även Habel �00�, 7�f, ��8, �87; Frankenberg, Ruth (�999): ”Introduction: Local White-
nesses, Localizing Whiteness” i Frankenberg (red) Displacing Whiteness. Essays in Social and Cultural Criticism. 
Durham, London: Duke University Press, passim. Jmf Mosse �975, 8�f, ��8f om manlighetskult och tävlingar som 
en väsentlig del av en nationell kult. Mosse, �5�f skriver även om hur ljussättning kunde användas för att framhäva 
kroppen. Ljus och mörker hade i detta sammanhang en symbolisk betydelse. 
94  Den muskulösa kroppen symboliserar andens och viljans makt över köttet. Det finns muskulösa vita kroppar 
i koloniala berättelser men enligt Dyer �997, ���f är de ett uttryck för ett behov av att bekräfta den vita, manliga 
kroppen utan att förlora legitimiteten. Glidningen mellan vithetens olika betydelser syns allra tydligast i föreställ-
ningar om den skötsamma och icke-skötsamma arbetarklassen. Den icke-skötsamma vita arbetarklassen kallas av 
amerikanerna för white trash. Ordet trash konnoterar smuts eller skräp. Enligt Harry �00�, passim associeras de 
fattiga vita i den amerikanska kontexten främst till Södern, en särskild personlighetstyp samt vissa specifika tecken 
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som saknaden av tänder och en viss typ av frisyr, klädsel och smink. Mosse �975, ��f, ��ff, ��f skriver om skönhet och 
hur en ny uppfattning om skönhet förenades med en ny idealtyp som sedan i sin tur kopplades ihop med den ariska 
människan. Se även Foucault �998, �8f,���ff,��0ff om kroppen som ett verktyg eller ett mellanled. Att ingripa mot 
kroppen genom att spärra in den eller sätta den i arbete, är att beröva personen en frihet. Enligt Foucault �998, �5 är 
”kroppen också direkt inlemmad i ett politiskt kraftfält; maktförhållandena äger ett direkt grepp om den; de omger 
den, etiketterar den, dresserar den, plågar den, tvingar den att arbeta, att delta i ceremonier, att avge vissa tecken.// 
Kroppen blir inte någon användbar kraft förrän när den är på en gång produktiv och beroende.” Mer om white trash 
i Newitz & Wray �997, passim och Hartigan �997,��ff, 5�f och Sweeney, Gael (�997): ”The King of White Trash 
Culture. Elvis Presley and the Aesthetics of Excess”,���f, �55 samt Kipnis, Laura (�997): ”White Trash Girl. The 
Interview” i Newitz & Wray (red) White Trash. Race and Class in America. New York: Routledge, ���f. 
95  Gabriel �998, ��; se även Chabram-Dernesian �999, ��9; Campbell, Richard (�995): Race, Myth and the News, 
Longon: Sage, �f, ��f. Jmf Mosse �975, �00f som skriver om föreningen av medelklassvärderingar och nationella 
värderingar och betydelsen av dygder som plikt, disciplin och hårt arbete. 
96  Allan �00�, ��f; Wykes �00�, ��f; Hvitfelt, Håkan (�985): På första sidan. En studie i nyhetsvärderingar, Stock-
holm: Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, �5ff, �9ff, 8�, ��0ff; Jewkes, Yvonne (�005): Media and Crime, 
London: Sage, �0ff, �5ff, 5�ff; Bell, Allan (�99�): The Language of News Media, Oxford: Blackwell, �5�ff; Hulten, 
Gunilla (�00�): Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945, Stock-
holm: JMK, Stockholms universitet, avhandling, ��ff.
97  Allan �00�, ��f; Wykes �00�, ��f; Jewkes �005, �5ff, 5�ff; Bell �99�, �5�ff; Hvitfelt �985, ��ff.
98  Ericson �99�, �f, 5ff, �� om hur ”the very condition of possibility of news as knowledge is in hierarchi-
cal roles and the power relations they entail in terms of control of resources.”; även Kivikuru �000, ��, �0ff; 
Ekecrantz&Olsson �998, passim; Bird&Dardenne, passim; Lule �00�, �ff; Allan �00�, �5, 8�f; Bell �99�, ��7f, ���; 
Campbell �995, �ff, �8f; Pollack �00�, �5ff, 78ff om kriminalisering och brottsnyheter.
99  Ericson �f.
100  Ericson �99�, 7.
101  Wykes �00�, 8ff; Ericson �99�, �ff, 5ff, 9f, ��; Pollack �00�, 8�ff, 8�f; Jewkes �005, �7ff, 75ff; Sacco �00� ��ff, 
Welch et al �00�, 7�, 79f; Potter, Gary W & Victor E Kappeler (�00�): ”Introduction” och ”Epilogue” i Potter & 
Kappeler Constructing Crime. Perspectives on Making News and Social Problems, Long Grove: Waveland Press, �ff, 9ff, 
��f, ��7ff, �7� och Goode, Erich & Nachman Ben-Yehuda (�00�): ”Enter Moral Panics”, ��f, �7 i samma antologi. 
Moralpanik-perspektivet har dock blivit hårt kritiserat och anses av kritikerna vara för konspiratoriskt.
102  Wuthnow �989, �. Se även Raittila �00�, �0; Heikkinen �999, ��f; Allan �00�, �8f om trovärdighet och hur viss 
typ av källor upplevs som mer trovärdiga än andra samt Kent Asp (�98�): Mäktiga massmedier. Studier i politisk opini-
onsbildning, Gbg: Göteborgs universitet om mediernas effekter. Goode & Ben-Yehuda �00�, �5; Potter & Kappeler 
�00�, �70ff om förhållandet mellan ideologi och social ordning.
103  Om hierarki, nyhetsvärderingar, läsekrets se Allan �00�, �5f; Ekecrantz & Olsson �998, ��, �8f; Jewkes 
�005,59ff; Asp �98�, �7ff, 7�ff, ���, ��8f, �5�ff. Hvitfelt �985, �8f, ��ff och Ericson �99�, 5ff, ��f, �9f, ��ff, �9ff, ��ff påpe-
kar att journalister, källor, olika intressegrupper och konsumenter (publik) är de viktigaste aktörerna. Journalisterna 
kan vara källor och källorna kan agera som journalister t ex genom att skriva kolumner eller press releaser som 
citeras ordagrant. Både källorna journalisterna är även konsumenter. Nyhetskonsumenterna kan i sin tur ringa in 
och tipsa om händelser och på så sätt agera som källor. De kan också skriva insändare och dylika. Stora institutioner, 
företag och intressegrupper är vanligtvis journalisternas viktigaste källor. Det betyder att människorna dyker upp 
som individer när de inte ges någon form av specifikation eller institutionell roll eller status. En individ får ofta 
representera allmänheten. Journalisterna för sin del anser sig ofta representera folket. Kumar, Deepa (�00�): “Media, 
Class and Power: Debunking the Myth of a Classless Society” i Heider (red) Class and News, Lanham: Rowman & 
littlefield Publishers Inc, ��ff och Heider, Don & Koji Fuse (�00�): ”Class and Local TV News”, 89, 9�ff, 9�ff, �0�f i 
samma antologi visar hur vissa händelser eller teman inte blir rapporterade för att de sker på lågstatusområden eller 
berör lägre klasser som inte intressanta för annonsörer. Dixon, Travis L (�00�): ”Racialized Portrayals of Reporters 
and Criminals on Local Television News” i Lind Race/Gender/Media. Considering Diversity across Audiences, Content 
and Producers, Chicago: University of Illinois skriver om hur journalister och brottslingar framställs i lokala tv-
nyheter, hur den etniska bakgrunden påverkar framställningen och vilka etniciteter är överrepresenterade respektive 
underrepresenterade. Campbell �995, 7, �9ff, �0ff, 57, 90ff, ���ff; Catomerism, Christian (�998): ”Som att förflytta 
sig tjugo år tillbaka i tiden – om etnisk enfald på redaktionerna” i Brune (red) Mörk magi i vita medier, Stockholm: 
Carlsson, passim; Dijk, Teun van (�99�): Elite Discourse and Racism. London: Sage, passim skriver om redaktioner-
nas sammansättning, rekryteringen av journalister och deras möjligheter att göra karriär.
104  Ekecrantz & Olsson �998, ��, 50ff; Lacey �000, ��ff; Bird & Dardenne �997, ��9ff; Ericson �99�, �; Allan �00�, 
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��f, ��f. Sektoriseringen behöver inte vara särskild rationellt grundad. Lacey påpekar att det visst finns ekonomisi-
dor som främst skriver om företag, börsnotering och dylikt, men det finns inte motsvarande arbetsmarknadssidor. 
De tidiga kvinnosidorna, som bl a Lundgren �00� skriver om, hade inte heller några motsvarande manssidor.
105  Om ras se t ex Horsti �005, Campbell �995, Dijk �99�, Dixon �00�; Lind, Rebecca Ann (�00�): “Laying a 
Foundation for Studying Race, Gender and the Media” i Lind Race/Gender/Media. Considering Diversity across 
Audiences, Content and Producers, Chicago: University of Illinois. Om kvinnor se t ex Lundgren �00� och Tuch-
man, Gaye (�995): ”The Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media” i Boyd-Barrett & Newbold (red) 
Approaches to Media, London: Arnold. Bl a Kumar �00�, Gilens �00�, Heider&Fuse �00� skriver om arbetarklass 
och fattiga.
106  Rasbiologer och äldre tiders antropologer sökte klassificera folkgrupper efter några igenkännbara kulturella 
särdrag. Dessa ”nationalkaraktärs”-studier var en extrem variant av alla försök att tolka kultur och beteenden som 
uttryck för kollektiva egenskaper hos en folkgrupp eller för en hel nation. Rasbiologerna trodde att den nationella 
karaktären var biologiskt bestämt. Blandrasen ansågs lida av brist på karaktär och vissa trodde dessutom att de 
antingen var infertila eller väldigt svaga. Kramár �000, ��; Wade �00�, ��, ��, ��; Svanberg&Tydén �999, ��.
107  Schlesinger �997, �8; Kivikuru �000, ��; Hall �997, ���, se även Eriksen �999, passim och Bartov �00�, passim.
108  Dean �999, 75f, ��5, �09; Danaher et al �000, 89f.
109  Kivikuru �000, ��, �0ff; Ekecrantz&Olsson �998; Wuthnow �989, ��, ��0ff. Massmedier, både tidningar och 
litteratur, utnyttjades inte bara i nationalismen utan även i kolonialismens legitimering.
 

Religiös annorlundahet
110   Lundmark �985, 97ff, �0�, �07ff
111  ”liikkua” är intransitivt och betyder att vara i rörelse, t ex bilen är i rörelse (auto liikkuu), jag rör mig (”liikun”). 
Det motsvarande substantivet är ”liike”. ”Liikuttaa” däremot är ett transitivt verb som innebär att flytta något en bit, 
t ex jag flyttar (”liikutan”) glaset som finns på bordet; även att beröra känslomässig, t ex boken berörde (”liikutti”) 
henne djupt. Ett sällan använt particip, ”liikuttunut”, innebär att vara (känslomässigt) rörd. Substantivet ”liikutus” 
används främst i religiösa sammanhang.
112  Lundmark �985, 97f, ��9
113  En vägstrejk bröt ut våren �9�� och det uppstod våldsamma sammanstötningar mellan de strejkande och strejk-
brytarna. Det blev nödvändigt att kalla statspoliser till Pajalatrakten. Strejken bröt ut för att arbetet hade delats upp 
i för små poster och arbetarna insåg att inkomsterna skulle bli för låga. Enligt Lundmark stärkte kommunisterna sin 
ställning och fick en stor propagandaseger genom att samla in pengar och förnödenheter till de strejkande som hade 
uteslutits ur fattigvård och arbetslöshetskassa. Även socialdemokraterna hade gjort större insamlingar men missade 
propagandavärdet av handlingen. Se Lundmark �985, ��8ff,���ff, ���f, �57.
114  Ibid, ��ff
115  Ibid, �0ff
116  Ibid, �5ff
117  Ibid, 55ff.
118  Ibid, �5
119  Ibid, �0ff
120  Ibid, ���ff
121  SvD �9.7.�9�8.
122  StT 8.�.�9�5.
123  DN �.�.�9�5.
124  Ibid.
125  DN �8.�.�9�5.
126  SvD ��.�.�9�5.
127  SvD ��.�.�9�5: ”Folkskollärare Kyrö där förklarar att man inte känner sig säker och att han inte själv vågar sig 
ut i mörkret utan skjutvapen samt påyrkar ditsändande av polishjälp. Landsfiskalen i Pajala tror dock icke dylika 
kraftåtgärder vara av nöden. Det är, menar han, mest fruntimmer som äro gripna av förvirringen och man måste 
undvika till och med skenet av förföljelse. // I själva verket åtnöja sig de troende med att hota de icke troende med 
evig förtappelse.”
128  DN �8.�.�9�5
129  StT �0.�.�9�5.
130  SvD ��.�.�9�5: ”Att förvirringen bland der relativt fåtaliga Korpelatroende är betänklig, råder det emellertid 
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ej tvivel om. Bland annat lägger man märke till att en del av dem går på alla fyra och med åtbörder och läten bete 
sig som djur, stångandes och bölandes – till och med på landsvägen har man vid ett tillfälle kunnat iakttaga sådant 
spektakel. En del roa sig också med att kasta kaffekoppar och fat i taket. Men något våld mot oliktänkande kan icke 
konstateras.”
131  StT 8.�.�9�5.
132  SvD ��.�.�9�5.
133  SvD ��.�.�9�5: ”I Karesuando har emellertid en gammal kvinna måst tas om hand i sjukstugan på grund av sin-
nesförvirring – men hon tillhörde icke Korpelasekten utan hade tvärtom förskräckts av dess läror. // i Pajala socken 
har en person måst omhändertagas på grund av uppenbar sinnessjukdom. Det gällde här en yngre man som jämte 
sina två systrar i alldeles särskilt hög grad gripits. Han ville bl. a. naken ge sig ut i vinterkylan och måste hindras 
därifrån. Men när han förts till det fullkomligt lugna Pajala och sålunda isolerats från de extatiska systrarna, som 
hoppa kråka i hemmet, så har han betydligt lugnat sig.”
134  Soc.-D �7.�.�9�5: ”I Sattajärvi hade det varit nakendans och andra mindre religiöst betonade övningar i avvak-
tan på ’arken’, som aldrig kom, och vilken myt blivit rörelsens undergång. Med nakendansen förhåller det sig så att 
en de smittade familjernas manliga medlemmar fått ett vansinnesutbrott och därför måst omhändertagas av ett par 
släktingar. Landsfiskalen G. Taube i Pajala måste hämta den förryckte, som dessförinnan slitit av sig sina kläder. Det 
var allt om nakendansen.”
135  Soc.-D �5.7.�9�5.
136  StT 8.�.�9�5.
137  Ibid.
138  SvD ��.�.�9�5: ”Provinsialläkaren i Pajala fann vid undersökningen av de tre från Muodoslompolo ditförda männen, 
att två av dem verkade helt klara och rediga utanför de områden, som beröras av deras religiösa hysteri. De voro emellertid 
bestämt övertygade om att ’arken’ skulle komma flygande och hämta dem, det ansågo svärjandet och förbannandet vara 
rätt och riktigt i enlighet med bibelns ord och betraktade det som naturligt att barnen också skulle deltaga däri. Den tredje 
av dem verkade däremot så pass sinnesförvirrad, att en remittering för observation till sjukhuset vid Piteå möjligen skulle 
kunnat vara motiverad. Provinsialläkaren ansåg sig dock icke just nu böra skrida till en sådan åtgärd. // (Han) kommer någon 
gång under de närmaste dagarna, måhända redan på lördagen, att ge sig ut i byarna för att på ort och ställe undersöka de av 
barnavårdsnämnden utpekade fallen. Gentemot de tre åter hemsända nöjde han sig med att uttala en allvarlig förmaning att 
hålla barnen utanför, vilket de också förklarade sig villiga att besinna.
139  DN �8.�.�9�5.
140  Ibid.
141  Soc.-D �7.�.�9�5.
142  Ibid
143  Ibid.
144  DN �0.�.�9�5. Lapporörelsen var en populistisk, högerextremistisk rörelse som var aktiv vid slutet av �9�0-talet 
och i början av �9�0-talet. Rörelsens ledargestalter grundade sedan det ”fascistiska”, högerextremistiska partiet IKL 
(Isänmaallinen kansanliitto, kan närmast översättas som ”det fosterländska folkförbundet”).
145  DN �.�.�9�5: ”Det självporträtt profeten Korpela tecknade sig i intervjuuttalandet för Dagens Nyheters Hel-
singforskorrespondent har inte många drag gemensamt med den bild kritiska svenskar måla efter personliga intryck 
av likutuksiapredikanten. Det blir i detta fall // en ömdömessak om man i de omstridda dragen finner en falsk eller 
en äkta profet eller i Toivo Korpela vill se en Janus Korpela.”
146  Soc.-D ��.�.�9�5.
147  DN �.�.�9�5.
148  DN �.�.�9�5: ”Korpela och jag brukade ibland inta våra måltider gemensamt, // En av mina vänner sedan 
många år, vilken vid denna tid tillhörde Korpelas krets, anförtrodde mig att han skänkt den utmärkte mannen 
åtminstone �.000 kronor i kontanta gåvor. Många av de bofasta Karesuandolapparna äro förmögna män, men en 
främling har nog svårt att upptäcka den saken om han dömer efter den yttre grå och torftiga miljön och vildmarks-
dragen i befolkningens vardagliga levnadsförhållanden.”
149  Ibid.
150  Ibid
151  StT 8.�.�9�5: ”Det är svårt att säga vad myndigheterna skola göra i detta fall, säger biskop Bergqvist. Då det 
gäller det religiösa området äro våra lagbestämmelser mycket vaga. Men det förefaller mig i alla fall, som polismyn-
digheterna på platsen skulle kunna göra något, åtminstone nu när rörelsen utvecklat sig och vilket rent upprörande 
inflytande den haft på dem, som besökt dess möten. Enligt min mening borde sammankomsterna förbjudas.”
152  StT ��.�.�9�5.
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153  Soc.-D �5.7.�9�5: ”Läkaren (Burman) omtalar till sist att barnavårdsnämnden i Tärendö på hans begäran skilt 
sex av barnen från hemmet. Till den allmänna vaccinationen i byn kommo inga barn från sekten. Det uppgives även 
att ingen av sektens medlemmar nu tager något förtjänstarbete.”
154  SvD ��.�.�9�5. Ordet ”helvettiin” ska stavas med två i. Det förekommer två olika stavningssätt för orten i fråga, 
nämligen Muodoslompolo och Muodoslombolo. Muodoslompolo är korrekt.
155  Soc.-D �7.�.�9�5.
156  DN ��.�.�9�8
157  DN ��.�.�9�8: ”// (friluftsmöten) samlade ända fram till ett par tusen nyfikna som ville bevittna ’de utstöttas’ 
religiösa dans och extatiska jämfotahopp, som interfolierades av vilda rop och ibland improviserad sång till gitarr 
och dragspel. Rörelsen betraktades som folknöje och man väntade att den i brist på motstånd eller yttre förföljelser 
snart skulle förtvina eller åtminstone finna lugnare former. // den bet sig fast på ett par tre orter, och där bibehål-
ler alltjämt ’De heliga’ ett inflytande vars skadeverkningar på framför allt ungdomen äro påtagliga.” SvD �9.�.�9�8 
hänvisar till Svenska Morgonbladet och berättar en liknande historia: ”Särskilt ungdom har deltagit i dessa sam-
mankomster, vilka varit i hög grad oroliga: ’skrik, oväsen, hopp över talarstolsräck, omfamningar, regelrätt dans och 
annat i samma stil hör till det vanliga programmet – allt inramat med sång, bön och vittnesbörd’, för att citera pastor 
Skoglund. Författarens slutsats blir att från kyrkligt och frikyrkligt håll ett ingripande borde ske.”
158  Ibid.
159  Ibid.
160  Ibid.
161  Ibid.
162  Ibid.
 

Etnisk annorlundahet
163  Horgby �99�, ��; Svanberg, Tydén �998, �7�f; Svanberg, Tydén �999, �8f; om lagar i andra länder se t ex Milton 
�00�, passim.
164  Levine �99�, �0�.
165  StT, DN, Soc.-D, SvD 8.��.�9�8.
166  StT, DN, 8.��.�9�8.
167  SvD 8.��.�9�8.
168  Ibid.
169  SvD �.��.�9�8.
170  Soc.-D 8.��.�9�8.
171  StT, Soc.-D, SvD, DN �0.��.�9�8. ”Det synes styrelsen som om det förändrade läget i Europa förskjutit den 
svenska främlingskontrollens karaktär” (StT).”I fråga om själva den nu föreslagna inventeringen framhåller soci-
alstyrelsen att det på grund av den starka politiska oron ute i världen är angeläget att socialstyrelsens register över 
utlänningar som vistas här kompletteras //” (SvD).”På grund av den starka politiska oron ute i världen är det vidare 
angeläget att socialstyrelsens register över utlänningar, som vistas här, snarast kompletteras //” (DN).
172  StT, Soc.-D, SvD, DN �0.��.�9�8 säger utryckligen: ”Statens säkerhet och övriga rikets intressen, med hänsyn 
till bl.a. vittutseende invandringspolitiska aspekter, synes tala för att staten i proportionsvis större omfattning än hit-
tills deltager i bestridandet av utgifter för utlänningskontrollen, vilka kommuner helt eller delvis haft att bestrida.”
173  SvD �.��.�9�8.
174  StT ��.��.�9�8.
175  SvD 7.��.�9�8 skriver: ”I sammanhanget gör socialstyrelsen ett principutlåtande om invandringspolitiken, där 
det betecknas som önskvärt att invandringen så vitt som möjligt omfattar personer, vilka stå våra egna medborgare 
nära, och avser yrkesområden där arbetsmarknaden kan absorbera tillskott utifrån icke endast under högkonjunk-
tur. Vår invandringspolitik bör ta hänsyn till att utlänningarna ej sällan måste betraktas som bärare av utländska 
intressen, detta särskilt i den mån invandringen avser medverkan vid grundandet av affärsföretag eller eljest innebär 
ekonomiskt inflytande här i landet.”
176  DN �0.��.�9�8 skriver: ”Stockholms detaljistförbund har till socialstyrelsen inlämnat en skrivelse där man 
påpekar vådan för detaljhandeln av den starka konkurrensen från utländska flyktingar. Bristande kännedom om 
svenska förhållanden och vana vid även sådana utländska som här anses strida mot god handelssed ha medfört att de 
utländska köpmännen ej sällan utöva ett betydligt ogynnsammare inflytande på läget inom en bransch som betingas 
av blott och bart den ökande konkurrensen, heter det i skrivelsen.”
177  SvD �0.��.�9�8 
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178  SvD �0.��.�9�8: ” hur mycket man än ömmar för de politiska flyktingarna från olika länder så får det vara en viss 
måtta i ömsintheten, så att denna icke gå ut över landets egna arbetare. Det ligger i sakens natur att vi icke få vara så 
frikostiga – om uttrycket tillåtes – att vi därigenom ställa landets egna söner och döttrar i en sämre ställning, skriver 
(förbundets kårorgan).”
179  SvD �5.��.�9�8
180  StT �9.�.�9�8.
181  Horgby �99�, 7�; Frohnert, Pär (�005):” Flyktingkommittéer mellan statsmakt, flyktingar och det civila samhäl-
let �9��-�950. Session nr �. Sverige och flyktingarna �9�0-�000. Föreställningar, aktörer och praktik”, 8f. 
182  Horsti �005, passim.
183  Soc.-D, StT �8.��.�9�8.
184  Soc.-D, StT �8.��.�9�8.
185  Soc.-D ��.��.�9�8: ”Frågan om judefolket har blivit en hela mänsklighetens fråga. Ingen kan längre undandra 
sig ansvar. De samveten som skakats av oskyldigas nöd, få icke ge sig ro, förrän fred och fristad beretts det förföljda 
judefolket. Envar av oss måste vara på sin vakt, att han icke smittats av rashatets epidemi och förråder det kristna 
budet om kärlek till varje lidande nästa. Må vi med villighet göra vår samaritertjänst i hjälpande barmhärtighet. 
Den plikt och möjlighet som ligger oss närmast är att ekonomiskt stödja de judiska flyktingar som måst lämna hem 
och egendom. Enkannerligen må vi skynda till hjälp för att bereda oskyldiga barn och unga fredad tillflykt och ny 
framtid.”
186  DN �0.��.�9�8; samma stycke med nästan identiska formuleringar hittas även i SvD, Soc.-D och StT. 
187  StT, Soc.-D, SvD, DN �0.��.�9�8.
188  SvD �.��.�9�8: ”om tidigare här framhållits, voro det önskvärt, om socialstyrelsen mera regelbundet ville redo-
visa statistiska data på detta område. Därvid möter dock den svårighet, som styrelsen själv medgivit, att ett okänt 
antal utlänningar vistas här i riket utan myndigheternas vetskap. Vore det då icke hög tid att överväga en verkligt 
effektiv främlingsräkning? Justitiekanslersämbetet har också uppmärksammat, att upphävandet av passtvånget för 
de skandinaviska länderna slagit en bräsch i gränskontrollen, och begärt vissa uppgifter härom från länsstyrelsen i 
Malmö.”
189  Rauhut �00�, 8�f.
190  Levine �99�, �0�.
191  Ibid, 9�ff, �0�ff; Svanberg, Tydén �99�, �7�ff
192  Svanberg, Tydén �99�, �77f.
193  Om tattare se Svensson �99�, passim; Catomeris �00�, �7�ff, ��0f; Svanberg&Tydén �999, ��f, Hazell �00�, 
passim; även Horgby �99�, ���ff.
194  Svensson �99�, passim; Catomeris �00�, ��0ff, ��7ff; Svanberg&Tydén �999, ��f, Hazell �00�, passim. 
195  DN, söndagsbilaga �0.�.�9�5.
196  Hazell �00�, �9f.
197  DN, söndagsbilaga 8.��.�9�5.
198  Svensson �99�, �8ff; Arnstberg �997, ��, ��; Svanberg, Tydén �999, ��; Hazell �00�, �5ff, 50ff, ��f. 
199  Arnstberg �997, ��f, ��ff. Arnstberg refererar till Angus Frazers utredning enligt vilken de rumänska zigenarna 
var bofasta och livegna under flera hundra år. Slaveriet i Rumänien upphörde vid senare delen av �800-talet men de 
hårda ekonomiska villkoren drev zigenarna till vandring. Under denna tid skapades den livsstil som vi idag känner 
som zigenarnas traditionella liv. Precis som tattarna ägnade sig zigenarna åt gränsöverskridandets konst. Enligt 
Arnstberg kan zigenarkulturen ses som en motkultur, d v s de försvarar sig mot den kulturella påverkan de blir 
utsatta för genom skola och andra myndigheter.
200  DN, söndagsbilaga 8.��.�9�5
201  se bl a Svensson �99�, ��; Catomeris �00�, ���; Hazell �00�, 5�ff; Svanberg&Tydén �99�, �5f.
202  DN, söndagsbilaga 8.��.�9�5
203  DN, söndagsbilaga �0.�.�9�5: ”De lärda ha det litet besvärligt med att bevisa att tattare och zigenare äro samma 
folk. I så fall måste tattarna tillhöra en sidogren som genom alltför intim samvaro med andra raser blivit tämligen 
utblandad. Nittio procent av min barndoms tattare voro rödhåriga och i allmänhet inga skönheter. De behöllo emel-
lertid sina seder och sitt språk tämligen oförfalskade långt fram i tiden.”
204  Ibid.
205  Arnstberg �997, �0f; Svanberg&Tydén �99�, ��ff; Hazell �00�, �0f.
206  DN, söndagsbilaga �0.�.�9�5.
207  Hazell �00�, 7f.
208  DN, söndagsbilaga 8.��.�9�5
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209  Svensson �99�.
210  DN, söndagsbilaga �0.�.�9�5: ”// en mörkögdflicka, som gick med bandrosett i håret och så gudsnådelig att 
hennes tattarapparition var fullständigt bortblåst. Men jag minns hennes hästhandlande fader och hennes ler-
kruksförsäljande moder! Lita på att de kunde yrket! Aldrig har en ’grejhojtare’ varit så studerad i konsten att blanda 
arsenik i hästfodret och fila hästtänderna som han. Och aldrig har en tattarkäring haft så jämmerlig och tårdränkt 
tiggarröst som hon!”
211  DN, söndagsbilaga 8.��.�9�5
212  Ibid.
213  DN, söndagsbilaga �0.�.�9�5: ”För att varna eventuella fränder som icke kände till beslutet hade tattarna vissa 
mystiska tecken litet varstans efter vägarna. Skou har berättat om några dylika varningssignaler. // Nej, tattarna 
ha hållit ihop. De slåss ibland och gnatas och träta när de mötas, men gäller det onda anslag från böndernas och 
polisens sida, då veta de att bistå och varna varandra.”
214  DN, söndagsbilaga 8.��.�9�5.
215  Ibid.
216  StT, SvD �0.�.�9�5.
217  DN, söndagsbilaga 8.��.�9�5
218  DN, söndagsbilaga �0.�.�9�5.
219  DN, söndagsbilaga 8.��.�9�5.
220  Svensson �99�, �09ff; Svanberg&Tydén �999, ��ff.
221  Forsgren �999, �5ff; Isaksson, Svante (�00�): När staten stal marken. Skellefteå: Ord&Visor förlag, ��ff, 79f, 
8�f, 88 delar kolonisationsprocessen i fyra steg. Under det första steget kom bönder från kustnära byar för att fiska i 
samernas sjöar och under det andra steget etablerades jordbruket. De tidiga nybyggarna var i huvudsak skogssamer 
som hade anammat det nya och drog fördel av kolonisationen. Detta innebar dock att renskötseln inte utvecklades 
på samma sätt som hos fjällsamerna. Det tredje steget innebar inflyttningen av finska svedjebönder och det fjärde 
inflyttningen av svenska nybyggare.
222  Lundmark �998,���ff, ��8ff.
223  Isaksson �00�, ��, ��ff, �0f, 9�, �0�, ���ff; Lundmark �00�, ��ff, 55ff, ��f; Catomeris �00�, ���ff. Skogen och 
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BILAGOR

Bilaga 1. Tabeller

Tabell 1. Aktörens roll och röst (kolumnprocent, N=12578)

egen röst endast omtalad totalt

niding 22 47 37
offer 6 22 16
sakkunnig 56 22 35
skribenten själv 10 0 4
anonym 1 0 1
övriga aktörer 5 9 7
totalt 100 100 100

Tabell 2. Aktörens kön och röst (radprocent, N=12578)

egen röst endast omtalad totalt

man 34 66 100
kvinna 26 74 100
ej känd 47 53 100
totalt 38 62 100

Tabell 3. Övriga aktörers sociala och etniska bakgrund (antal) 

arbetare bildad elit titellös totalt

sv. svensk 17 11 7 28 63
jude 0 0 0 3 3
same 20 1 1 18 40
zigenare 0 0 0 2 2
tornedaling 2 1 0 3 6
finländare 1 0 0 3 4
norrman 1 0 0 1 2
dansk 0 0 0 1 1
tysk 0 0 0 6 6
ryss 0 0 0 1 1
annan 1 1 1 5 8
totalt 42 14 9 71 136
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Tabell 4. Brottstyp och textlängd (radprocent, N=3322)

kort mellan lång totalt

egendomsbrott 64 34 2 100
ekon. oegentligheter 54 40 5 100
smuggling, alkoholrel. 46 45 9 100
sexbrott 81 17 3 100
våldsbrott 44 49 6 100
övriga brott 45 47 8 100
totalt 54 41 5 100

Tabell 5. Aktörens roll och röst (kolumnprocent, N=11025)

egen röst endast omtalad totalt

niding 25 50 41
offer 6 22 16
sakkunnig 53 20 32
skribenten själv 10 0 4
övriga aktörer 6 8 7
totalt 100 100 100

Tabell 6. De övriga rollernas kön och sociala bakgrund (antal)

obemedl. arbetare
ord-

ningsm. bildad elit
herr, fru, 
fröken

barn, 
ungdomar titellös totalt

ej känd 3 48 7 7 6 0 0 265 336
man 6 129 18 23 9 60 42 11 298
kvinna 1 36 2 9 0 101 24 4 177
totalt 10 213 27 39 15 161 66 280 811

Tabell 7. De politiska extremisternas etniska bakgrund (antal)

nazist kommunist totalt

sv. svensk 52 37 89
finländare 0 5 5
tysk 1 4 5
ryss 0 4 4
annan 0 2 2
totalt 53 52 105
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Bilaga 2. Tidningsrubriker 
Här finns ett flertal exempel på olika tidningsrubriker som hittats i tidningarna. De rubriker som inte placerats på 
förstasidan anges i kursiv. 

När herren är min herde god – religiös annorlundahet
3 Extatisk åkallan av djävulen 
I flygande arken till Palestina (DN 7.�.)
Bibelbål om arken inte kommer – Sex poliser vid korpelamöte – Anhängarna sluta arbeta (StT ��.�)
Religiöst vansinne – Korpela-väckelsen griper omkring sig – �� timmars bönestund (Soc.-D ��.�)
Arken väntad imorse, folkvandring till Kiruna – Korpelaanhängare i bussar och bilar från hela Tornedalen 

– Massmöte samlar flera tusen personer (StT ��.�)
Korpelarörelsen tar farliga former – Förvirring, panik, extas! – De troende stångas och böla, bete sig som djur 

– Korpelafolk hotar kyrkoherde till liv och lem (SvD ��.�)
Gruvarbetare offrar Korpela 5000 kr – Tre ’hedningar’ i Karesuando dödsdömda – Vansinnig lärjunge bevakas dag 

och natt – De trogna krypa omkring i snödrivorna (Soc.-D ��.�)
Korpela ur spel, sekten upplöses – Magistern och bröderna Sunna ’byfolkets räddare’ (Soc.-D �7.�)
Febern i Tornedalen börjar gå tillbaka – Frälst lappflicka befriad av polisen – ’Kungen’ i Lejonkulan (DN �7.�)
Likutuksian är Korpelas hemlighet – Knappast någon fara för smittans spridning till svenskarna (DN �7.�)
Hos Korpelas profetissa – DN:s medarbetare med landsfiskalen till högkvarteret – Nya proselyter värvas �� mil norr 

om Pajala – ”Gud skall nog betala de förfallna växlarna” (DN �8.�)
Korpelas anhängare falla från – Misstankar om ekonomiska motiv orsakade oron – Landshövding Gärde om situ-

ationen (StT �9.�)
Korpela förnekar ”flygande arken” – ’Mitt syfte är ärligt!’ Kyrkvänlig – Sämre element ha insmugit sig bland de 

troende – Hoppas i höst få återvända till sina troende svenskar (DN �0.�)
Korpela får svårt att passera gränsen – En ny väckelse-våg förhindras – Tacksam åhörare gav �.000 kr – Djävul på 

lur under säng – Lapparna i Karesuando givmilda och burgna (DN �.�)
Korpelianer anhållna – Skjutvapen beslagtas – Misshandel – Våldsamma karesuandobor förda till Kiruna, statspolis 

åter utsänd för att stävja oroligheter (StT 5.�)
Tre korpelaledare ha förts till polisen – Sektens möten böra förbjudas, anser biskopen – Men sinnesförvirringen är 

nog tillfällig – Anhängarna i god tro – Ledarna ej vuxna sin uppgift (StT 8.�)
Korpelanerna ville storma ålderdomshem! – Profetissa och två andra ha måst interneras – Polis till hjälp för ordnin-

gens återställande (SvD 8.�)
Flickas död hetsar upp korpelamän – Telefonledningar kapas, kaffe strös ute på vägarna (StT �0.�)
Korpelaner gästa döden – Flickans förolyckande ’ Guds fingervisning’, samling i sorgehuset (Soc.-D �0.�)
Korpelatroende sjunga förbannelser vd flickas gravfärd – ’Svärjeveckan’ snart slut, ’ glädjeveckan’ börjar – Gudlös 

telefon förintas – Kaffebönor strös ut på vägarna – Hemska förhållanden i Muodoslompolo (SvD �0.�)
Stor razzia hos Pajalas korpelaner – Statspolisen på nattlig rensningsaktion – Befolkningen begär skydd (StT ��.�)
Döda barnet till ”arken” – Föräldrarna vilja ej ha kyrklig jordfästning – Hospital fylles – Tre korpelaner varnades (DN ��.�)
De korpelatroende viga och begrava utan kyrkans hjälp – Barnen ha tagits från föräldrarna – Tre män läkarunder-

sökta men åter hemsända – De förvirrade glädjas åt ’förföljelsen’ (SvD ��.�)
Korpelakvinna viger minderåriga? – Flera ’vigslar’ ha ägt rum i byarna – Omkring �7 år gammal kontrahent i ett fall 

(SvD �0.�)
Lapplandssektens extas förflyktas – Den religiösa vanvettsrörelsen saknar organisation (Soc.-D ��.�)
Fröjdevecka föregår färden med arken – Spänningen växer bland korpelanerna – De jordiska ägodelarna lämnas 

vind för våg – Ej ett grönt strå på jorden i sommar (SvD ��.�)
Korpela lovar Gud med hopp – Barnen tas från hemmen (Soc.-D �5.7)

Senare under �9�8 hittar man följande förstasidesrubriker: 
Korpelaner med yxor på korståg i Finland – Skulle omvända skogsvaktare och köpa cigarretter till Valborgsmässan 

(StT �.5.�8)
Yxbeväpnade korpelaner över gränsen – Religiösa sekten muntrar upp sig med hembränt (Soc.-D �.5.�8)
Korpelaprofeten lönnbrännare (SvD �.5.�9�8) 
De dansande korpelanerna (StT �5.�0.�8)
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Mörkrets dal? Etnisk annorlundahet
2 Obskyr utlänningstrafik
Flyktingar få visum hit – Inresetillstånd åt 800 sudettyskar – Begränsad tid (DN �.��)
Bylund var hjälpsam mot Wiens judinnor – Ordnade svenska medborgarskap genom skenäktenskap – Förälskade sig i en av 

sina klienter (StT �.��)
Flyktinginvasionen ökas varje år – Inbjudare har stort ansvar – Socialstyrelsen kritiserar hjälporganisationerna (StT 8.��)
9,000 utlänningar i Sverige – Flyktingarna högst �,�00 – Socialstyrelsen manar till försiktighet men önskar ingen 

spärr (Soc.-D 8.��)
Flyktingarna högst �,�00 – Försiktighet, ej spärr förordar socialstyrelsen – 88% äro tyskar (DN 8.��)
Högst ��00 flyktingar beräknar socialstyrelsen – Utvecklingen manar till försiktighet – Blott några hundra anses ha 

kommit utan lov (SvD 8.��)
Sven Bylund skulle ”rädda” judekapitalet ur Österrike – Export av judinnor med deras pengar – Konkursbedragaren inför 

rätta (StT 9.��)
Flyktingproblemet är ej enbart ett marknadsproblem – Vi måste söka vara storsinta och göra det bästa av en svår situation 

(Soc.-D ��.��)
Flyktingfrågan under debatt (SvD ��.��)
Tjeckiska flyktingar till Sverige? – Regeringen har frågan under övervägande (SvD �7.��)
Vädjan om hjälp till flyktingar – Stockholms centralkommitté för flyktinghjälp har utsänt nedanstående upprop om hjälp till 

flyktingar (StT �8.��)
Flyktinghjälpens börda har växt, vädjan om stöd – En fosterländsk gärning at följa humanitetens bud, en vädjan om hjälp 

till flyktingar har utsänts av Stockholms centralkommitté för flyktinghjälp som uttalar (Soc.-D �8.��)
Flyktingarna slå sig gärna på köpenskap – Detaljisterna oroade av tillströmningen (SvD �0.��)
Detaljisterna frukta flyktingkonkurrens (DN �0.��)
Värdigt opinionsmöte mot judeförföljelserna – Vårt land bör ha råd att hjälpa, Goethe kommer att triumfera över 

Goebbels, ett världssamvete växer fram fastän man misströstat därom (DN ��.��)
Enigt masskrav på energisk flyktinghjälp – Överfullt auditorium hyllar prof. Segerstedt – Allvar, värdighet och 

tyngd präglade protesten – Bösskollekten gav �,000 kronor – Mötets uttalande (Soc.-D ��.��, omslag) 
Flyktingar i ro på Bommersvik – Femåringens matstrejk upphörde fristaden – Svårt tala om det förflutna (Soc.-D 

��.��)
De anställda om flyktinginvasionen – Handelstjänstemannaförbundet i livlig aktion (StT �5.��)
Vi få politisk polis: utlänningar synas – Socialdepartementet skrider till handling – Intet samband med danska 

spionaffären (StT �7.��)
Utlänningsnämnden anlitad �50 gånger – Skall den bedriva invandringspolitik eller ej? (SvD �.��)
Kontroll med smyghål (ledare i SvD �.��)
Effektivare kontroll av resande – Passtvång eller resekort föreslås för skandinaver (SvD �.��)
Främlingsstatistiken bör utvidgas (DN 7.��)
Främlingarna räknas bättre – Socialstyrelsen med på kraven (SvD 7.��)
Tyskt krig mot svenska judar (ledare i Soc.-D 8.��)
Världsaktion mot judarna – Svensk firma skaffar sig ”arisk” bulvan, köpman vågar ej öppet anlita judisk advokat (Soc.-D 

9.��)
Utlänningarna i Sverige räknas – Polisanmälan 16-31 januari – Skärpt kontroll för minst 100,000 (Soc.-D �0.��)
Främlingarna inventeras i januari – Socialstyrelsen föreslår anmälan till polisen (SvD �0.��)
Utlänningarna här i landet inventeras i januari? – Förslag av socialstyrelsen framlagd – Skärpning av passkontrollen 

kräver ökat anslag (StT �0.��)
”Vi måste få klara besked om utlänningarna i Sverige” – Socialstyrelsen vill göra en grundlig inventering den 16-31 januari 

1939 (DN �0.��)
Biskopsvädjan om flyktinghjälp – Diakonistyrelsen samlar medel till judiska barn (DN ��.��)
Ärkebiskop Eidem utsänder upprop för judiska barn – Hela biskopsmötet vädjar för de förföljda och pinade (Soc.-D ��.��)
Hur många utlänningar? (ledare i StT ��.��)
Stor illegal invandring av tyska judar till Sverige – Mindre önskvärda element ta sig lätt in på falska uppgifter – Gräns-

kontrollen brister (StT ��.��)
Tjeckiska flyktingar fira svensk jul – Besvärlig resa för ”Kastelholm”, hela fördäcket nedisat (SvD �7.��)
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4 Lapparnas elände
Kan doktorn komma? Strapatser och hjältedåd i ’det okända Sverige’. Lappmarksläkaren berättar (StT �0.�.�9�5, bokre-

cension)
Strutsar och människor i Lappland (DN, söndagsbilaga ��.�.�9�5)
Lappfilmens bov: Peter Freuchen – Kommer hit och filmar �0 mars efter �0 föredrag i England (StT ��.�.�9�8)
Fin lappbibel låg på vind – Härnösandstypograf gör sällsynta fynd (DN �8.�.�9�8)
Lapparnas tenntrådsdragning (SvD ��.�.�9�8)
Lappen Skum hos kronprinsen – ”Man ser att han är snäll” – ”Vi ska va som privat folk”, sa ja te kronprinsen (StT �.�.�9�8)
Nomadskolorna få Skums renskötselbok (DN ��.�.�9�8)
Ännu trollas det ibland mot sjukdom i Lappland – ”Lääkarii” bör ha tolk, får dricks – Homeopaterna ha ej mark 

norr om polarcirkeln – ”Nere i Haparanda” – Ett snölass i brunnen gör kylskåp i sommar (DN ��.�.�9�8, 
”lääkarii” betyder ”läkare” och ska stavas ”lääkäri”)

Tragedi i ödemarken krävde liv – lapp hittades översnöad och död invid sin stuga (SvD �.�.�9�8)
Lapp och ren fördärva ej nationalpark (SvD 8.�.�9�8)
Midnattssolens son skrattar åt sig själv på film (StT �9.5.�9�8)
Regeringen skyller på lapputredaren – Ingen vet vad han har gjort – Dyrbart lösa lapparnas bostadsproblem (StT ��.8.�9�8)
Regeringen struntar i lappbarnen – Tuberkulosen i tilltagande – Lappriksdagens inlaga utan beaktande (StT ��.8.�9�8)
Lapparnas elände (StT �.9.�9�8, ledare)
Lappintervjun var ett falsarium – Protester norrifrån mot intervjun om lapparna – Kyrkoherde Parks yttrande 

vantolkades i Stockholms-Tidningen (SOC.-D �.9.�9�8)
Luleåbiskopen till Engberg för lapparna – Hela ansvaret på regeringen – Kyrkoherde Calleberg upprörd över osanna 

beskyllningar (StT 8.9.�9�8)
Nomadbarnen få bo bättre – Miljonförslag till lappskolornas nybyggnader – Hushållskåtor falsk romantik (DN 

��.�0.�9�8)
Ny utredning om nomadundervisningen (Soc.-D �9.�0.�9�8)
”Hör hur jag skrattar” sade lapp i telefon – Första samtalet räddade kvinnans liv (DN �9.��.�9�8)
Hur skall det gå med lappbarnen? (StT 5.��.�9�8, bokrecension)
Nomadens storverk – Nils Skums bilderbok om lapplivet färdig (Soc.-D ��.��.�9�8)

Brottsnyheter – social annorlundahet
2 Stormen vräker spriten i sjön
Två ”bekantingar” med på spritvraket – Den strandade ”Milas” 58,000-literslast avsedd för Stockholm! – Stormen 

vräker spriten i sjön (StT 8.�)
Mila-spriten hade inköpts av en kvinna? Polisen söker frånskild finska i Stockholm – besättningen med ”Ocean” hit i dag 

(StT ��.�)
Milaaffären sväller – Ytterligare anhållanden inom kort! – Känd spritsmugglare fasttagen vid Furusund – ”Ocean” 

mottogs av fin spritsocietet (Soc.-D �5.�)
47 000 I.X.P. och femton smugglare – ”Milas” dyrbara last till Stockholm i går (SvD �5.�)
Smugglarna hade u-båt, flögo mest – Lagerström gisslan på Mila – Djärva Stockholmsbesök (StT ��.�)
Milaaffären röjer väldig spritimport – Den finska tullpolisen vill ha ett ord med i laget – Kristianopel spökar, 

Ramstedt anhållen (Soc.-D ��.�)
Många tiotusentals liter hitförda med Mila – Racer avlastade dunkarna i Karlbergskanalen (SvD ��.�)
16 häktade inför rätta, ”Mila”-affären utvidgas – Rånhistoria och beslag på finska sidan – Spritgrossisterna gjorde resor med 

flyg (DN ��.�)
Smugglarparad inför rätten – Milas män voro villiga att erkänna – Svenskarna försökte att slingra sig – Över 50 

spritmål inför rådman Modigh i går (StT �7.�)
Nya sensationer i Mila-affären – Smugglarrekord i rådhusrätten, besättningen kvar i häkte (Soc.-D �7.�)
Milaaffären räknar nu �0 häktade – Huvudmannen Lekman infångad efter lång jakt (StT �0.�)
Rådhusrätten måste utvidga till nästa smugglarrättegång – Stockholmarna dra ned skärgårdsbornas rykte, säger landsfiskal 

(Soc.-D �0.�)
Rövarhistoria om mord bland smugglare – Storskojaren Falkrud gör sig intressant i Karlskrona – Den efterspanade Lekman 

togs vid Årstalunden (SvD �0.�)
Lekman togs pr telefon – Smugglare ringde och polisen for ut – Långbänken full – Smugglare i lyxbil och racer 
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hade börjat som bondfångare (DN �0.�)
Smugglarnas grand dame i polisnätet – Sensation kring Mila, jakt på Stockholms bakgator – ”Köpman” i Solna 

tagen på söndagen (Soc.-D ��.�)
Ny rapport om Mila- Den senast anhållne frigiven (StT ��.�)
Milamännen slingra sig vid förhören – Forumfrågan kan åter tagas upp till diskussion – Lindstedt visste inte att det 

gällde sprit! (Soc.-D ��.�)
Låg Mila utanför svenskt territorium? (SvD ��.�)
”Mila”-männen slingra sig förgäves vid förhören – Visste inte det gällde sprit, sade Lindstedt, som gick miste om en 

dunk (DN ��.�) 
�7 domar i Milamålet, kapten och styrman få fängelse – Besättningen frikänd, Lagerström och Alm finge 5 månad-

ers straffarbete (StT ��.�)
Lekmans brev röjde smugglarna – Släckt lysboj vållade Milas haveri (SvD ��.�)
Smugglande Milamän få fängelse – Utländska besättningen frikändes, befälet dömdes – Lekman står i tur vid nästa 

rättegång (Soc.-D ��.�)
Blott Milas befäl föres till fängelse – Flera svenska smugglare dömda, Lekman stannar i häkte (DN ��.�)
Smugglarnas drottning hos polisen – Togs i sitt hem av spritpolisens män (StT �7.�)
”Smugglardrottningen” infångad (Soc.-D �7.�)
”Drottningen” även infångad (DN �7.�)

3 Batalj med butelj
Bärsärkagång och suporgie på kyrkogård – Finnar stulo vinet från Sollentuna kyrka (Soc.-D 9.7)
Finsk batalj med buteljer – Nattlig härjning i Sollentuna – Inbrott i kyrka (DN 9.7)
Finnar stjäla vin i Sollentuna kyrka – Männen råkade i slagsmål och hamnade hos polisen (SvD 9.7)
Bärsärkarna minns ingenting – Den ene av dem talar endast finska språket (Soc.-D �0.7)
Kyrktjuven svår att få bukt med (StT �0.7)
Finnen glömde den vilda natten – En av Sollentuna-kumpanerna fördes med våld till läkaren (DN �0.7)
Kyrktjuvarnas sinnesbeskaffenhet undersökes (Soc.-D �7.7)
Kyrktjuvarna nekade fräckt – Mindes ingenting om inbrottet i Sollentuna kyrka och hemfridsbrottet i Tureberg (StT �7.7)
Finska kyrktjuvarna hårdfjällade – Säga föga, minnas dåligt, skola undersökas (SvD �7.7)
Sollentunafinnarna skola undersökas psykiatriskt – ’Var jag i kyrkan, så var jag där’, säger Blomqvist. Uljas nekar (DN 

�7.7)
Finnen kyrktjuven straffri (StT 8.�0)
Kyrktjuven straffri – Sinnessjuk (Soc.-D 8.�0)
Tjuvar togo nattvardsvinet (SvD 7.�0)
Finske kyrktjuven straffri (DN 8.�0)

Främmande makters hejdukar – politisk annorlundahet
1 Kominterns redskap
Rysk hejduk anhållen i Stockholm – Han blev övermannad efter strid med polismännen (SvD �.�.�9�5)
Chifferbrev i fickorna – Finsk kommunist gjorde våldsamt motstånd vid anhållandet (DN �.�.�9�5)
Mäkinen försökte med bluff – Här ser ni hur svenska ochranan behandlar en politisk flykting (Soc.-D 7.�.�9�5)
K. Mäkinen ett gott kap av vår polis (StT 7.�.�9�5)
Polis hade sökt Mäkinen länge (DN 7.�.�9�5)
Mäkinen utvisad – Till Ryssland på fredagskvällen med ångaren Torno (StT ��.�.�9�5)

2 Kommunistisk värvningscentral
Spanienfararen åt upp ordern – Hamn & Sjös redaktion värvningscentral (StT �.�.�9�8)
Sjömanstidning central för Spanien-värvning – Lindberg åt upp adresslappen hos polisen. Mer än tio värvade ha rest 

(Soc.-D �.�.�9�8)
Kommunisttidning värvningscentral – Anhållen Spanienfarare åt upp papper med hemliga adresser (SvD �.�.�9�8)
Svalde adresslistan när han blev anhållen – Kommunisttidning Hamn & Sjö var stor värvningscentral för Spanien (DN 

�.�.�9�8)
Spanienmålet: ingen fälldes – Även de frivilliga blevo frikända (StT �.�.�9�8)
Alla frikändes i värvningsmålet – Endast föreberedelse till värvning, konstaterade rätten (Soc.-D �.�.�9�8)
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Fullbordad värvning förelåg ej – Samtliga åtalade frikända. Lagändring påkallad? (SvD �.�.�9�8)
Förberedelse till värvning ej straffbara enligt lag – Samtliga fyra åtalade frikändes av Stockholms rådhusrätt (DN 

�.�.�9�8)
Spanienvärvning inför högre instans – Tre Spanienfarare återsändas av tyska passkontrollen (Soc.-D 5.�.�9�8)

Exempel på andra spanienfarare
11 ynglingar till Spanien – Ha rymt från sina hem – Alla äro minderåriga (StT ��.�.�9�8)
12 svenskar på väg till Spanien? (Soc.-D ��.�.�9�8)
Norrköpingsynglingar till spanska fronten – Ett tiotal äro med i internationella brigaden (Soc.-D �.5.�9�8)
Spanienvärvningen endast geschäft i människoliv – God förtjänst för värvarna – 12 kr per dag lovas – 2 ges – Frivillig 

avslöjar skojet (StT �.5.�9�8)
Flykting avslöjar värvningen i Göteborg – Kommunistpartiets expedition uppsamlingscentra (SvD ��.7.�9�8)

3 Hitlers spioner
Lindholmare misshandla f.d. kamrat – Lockad upp på partiexpeditionen, överfallen och kastad utför trappa (StT 9.�.�9�5)
Polisen håller förhör om nazistmisshandeln (DN �0.�.�9�5)
Polisrazzia i Göteborgs nazilokaler – Många personer anhållna – Uniformer och pistoler i beslag (StT �5.�.�9�5)
Polisen rensar upp hos lindholmarna – Komprometterande handlingar beslagtagna, Lindholm kallas till polisen 

(Soc.-D �5.�.�9�5)
Polisrazzia hos nazis – Elva ledare anhöllos, brott mot lag om skyddskår – Lindholmprotest (DN �5.�.�9�5)
Lindholm bestrider olagligheter – Hörd av polisen om A-grupperna (StT ��.�.�9�5)
Lindholm nekar till olaglighet – Polisens beslag av handlingar hindrar partiarbetet (DN ��.�.�9�5)
Razzia röjde nazisternas vakande öga – Göteborgspolisen avslöjar hemlig tidning, ”tysk” organisation (StT 

�0.�.�9�5)
Nazisterna utbildas att riva affischer och dra ned talare – Göteborgsnassarna hjälpte Hitler spionera, uppenbara 

lagöverträdelser (Soc.-D �0.�.�9�5)
Polisrapport om NSAP:s organisation – Partimedlemmarna bestrida anklagelserna (SvD �0.�.�9�5)
Nazis bröto mot lagen, säges i polisrapporten – ��� sidor om razzian hos lindholmarna i Göteborg (DN �0.�.�9�5)
Nazistledare Lindholm blir åtalad – A-gruppen en direkt fortsättning av S. A. (StT �7.�.�9�5)
Nazistchefen skall åtalas för A-gruppen – Efterspel till razzian hos lindholmarna i Göteborg (Soc.-D �7.�.�9�5)
Åtal mot Sven Olov Lindholm – Till följd av razzian i Göteborg (SvD �7.�.�9�5)
Nazi-Lindholm skall åtalas – Ansvar för ”aktiva gruppen” inom partiet (DN �7.�.�9�5)

Några exempel slagsmål och annat nazistrelaterat:
Nazister hurrade i vädrade cell (DN �.�.�9�5)
Nazisthemmet intet hot – Furugård får ha samling medhjälpare i partilokalerna (DN �9.�0.�9�5)
Nazistjargong misspryder läkartidning – Dr Åke Berglunds recensionskonst utdömes (Soc.-D �.�.�9�8)
Vapenfynd i nazisthus – Arméränslar, skott och bajonetter (Soc.-D 8.�.�9�8)
Slog nazist – Ropade ”hjälp”! – Polisen måste spärra Norrbro – Kalabalik efter möte (StT ��.�.�9�8)
Norrbro spärrad, sammanstötning efter nazimöte – Ligist gav storsmockan, jagades av den slagnes kamrater (DN 

��.�.�9�8)
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Bilaga 3. Kodschema 

Kodschema för samtalsämnen 

Vnr variabel värde kategori

0 ej tillämpbart, oklart, sägs inte

1 tidning 1 Stockholms-Tidningen (StT)
  2 Social-Demokraten (Soc.-D)
  3 Dagens Nyheter (DN)
  4 Svenska Dagbladet (SvD)

2 år 1935 
  1938

3 månad 1-12

4 dag 1-31

5 textens längd 1 kort (notiser)
  2 medel 
  3 lång (en hel spalt eller längre)

6 texttyp 1 förstasida 
  2 ledare 
  3 nyhet
  4 reportage
  5 insändare
  6 annan

7 primärt ämne 1 icke-svenskhet
  2 brott
  3 religion
  4 pol. extremister 
  5 sociala problem
  6 annat

8 sekundärt ämne 1 icke-svenskhet
  2 brott
  3 religion
  4 pol. extremister 
  5 sociala problem 
  6 annat

9 icke-svenskhet 1 invandring
  2 språk, utbildning
  3 judefråga 
  4 kultur
  5 utlänningar
  6 övrigt
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10 religion 1 bönemöten
  2 sektmedlemmarnas beteende 
  3 annan

11 brott 1 egendomsbrott 
  2 ekon. oegentligheter 
  3 smuggling, annat alkoholrelaterat
  4 våldsbrott
  5 sexbrott 
  6 övriga brott

12 sociala problem  1 fattigdomsrelaterade problem
  2 brottslighet som samhällsproblem
  3 befolkningens kvalitet och kvantitet
  4 mentalvård
  5 övriga problem

Kodschema för aktörer 

13 aktör  1-5

14 röst 1 egen röst (direkt el indirekt tal) 
  2 endast omtalad 

15 står i textens fokus? 1 ja
  2 nej
  3 lika med annan

16  roll/ i egenskap av 1 niding 
  2 offer
  3 sakkunnig
  4 skribenten själv
  5 anonym källa
  6 någon annan

17 kön 1 man
  2 kvinna
  3 kön ej känd 

18 släkt med 1 med förövaren
  2 med offret
  3 med någon annan

19 social bakgrund 1 obemedlade 
  2 arbetare 
  3 ordningsmakten
  4 bildade
  5 elit
  6 titellös



��7

20 etnisk bakgrund 1 sv. svensk (när inget annat sägs)
  2 tattare (oavsett medborgarskap)
  3 jude (oavsett medborgarskap)
  4 same 
  5 zigenare (oavsett medborgarskap)
  6 tornedalsfinne
  7 finländare
  8 norrman
  9 dansk
  10 tysk
  11 rysk
  12 est
  13 holländare
  14 annan

21 hänvisning till ras/fenotyp 1 ja, explicit
  2 nej

22 sinnestillstånd 1 sinnesrubbad    
  2 svartsjuk mm
3 berusad

23 hör till religion 1 statskyrkliga
  2 judar
  3 laestadianer
  4 korpelaner
  5 andra samfund

24 hör till pol. gruppering 1 nazist
  2 kommunist

25 bild 1 expert
  2 omtalad
  3 grupp
  4 miljö
  5 illustration
  6 annan
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JMK:s avhandlingsserie

�. Lars J. Hultén: Reportaget som kom av sig. En undersökning av reportage i några landsortstidningar 1960-1985, Stock-
holms universitet: JMK ( Journalistik �990).

�. Torsten Thurén: Reportagets Rika Repertoar. En studie av verklighetsbild och berättarteknik i sju reportageböcker, 
Stockholms universitet: JMK ( Journalistik �99�).

�. Veronika Stoehrel: Berättelsestrategier, kunskap och reflektion. En analys och tolkning av faktaprogram i svensk televi-
sion under 1980-talet, Stockholms universitet: JMK (Medie- och kommunikationsvetenskap �99�).

�. Göran Leth: Braständaren och Iakttagaren. Engelsk press och journalistik 1695-1825, Stockholm/Stehag: Symposion 
Graduale ( Journalistik �99�).

5. Erling Bjurström: Högt och lågt. Smak och stil i ungdomskulturen, Umeå: Boréa (Medie- och kommunikationsveten-
skap �997).

�. Hillevi Ganetz: Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt, Stockholm/Stehag: 
Symposion (Medie- och kommunikationsvetenskap �997).

7. Göran Bolin: Filmbytare. Videovåld, kulturell produktion och unga män, Umeå: Boréa (Medie- och kommunika-
tionsvetenskap �998).

8. Gullan Sköld: Från moder till samhällsvarelse. Vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i famil-
jetidningen Året Runt, Stockholm: Bonniers veckotidningar ( Journalistik �998).

9. Patrik Åker: Vår bostad i folkhemmet. Bilden av hemmet i en organisationstidskrift, Nora: Nya Doxa ( Journalistik 
�998).

�0. Madeleine Kleberg: Skötsam kvinnosyn. Hem- och familjereportage i svensk TV åren 1956-1969, Stockholms univer-
sitet: JMK (Medie- och kommunikationsvetenskap �999).

��. Carin Åberg: The Sounds of Radio. On radio as an auditive means of communication, Stockholms universitet: JMK 
(Medie- och kommunikationsvetenskap �999).

��. Leonor Camauër: Feminism, Citizenship and the Media: An ethnographic study of identity processes within four 
women’s associations, Stockholms universitet: JMK (Medie- och kommunikationsvetenskap �000).

��. Anders Sahlstrand: De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress, Stockholms universitet: JMK ( Journal-
istik �000).

��. Elisabeth Stúr: Trivialiseringen inom nyhetsjournalistiken - ”Vi och Dom”. Läsarvärlden i den österrikiska dagstid-
ningen täglich Alles, Stockholms universitet: JMK ( Journalistik �000).

�5. Anna Edin: Den föreställda publiken: om tilltalsformer och publikbilder i svensk public service - TV, Stockholm: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion (Medie- och kommunikationsvetenskap �000).



��9

��. Kari Andén Papadopoulos: Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av vietnamkriget i svensk press, Stock-
holm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion (Medie- och kommunikationsvetenskap �000).

�7. Kristina Widestedt: Ett tongivande förnuft. Musikkritik i dagspress under två sekler, Stockholm: JMK ( Journalistik 
�00�).

�8. Lars Nord: Vår tids ledare. En studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning, Stockholm: Carlsson 
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