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Abstract 

Den finländska arbetskraftsinvandringen till Sverige som kulminerade år 1970 ledde till att 

nästan 200 000 finländare bosatte sig runtom i landet. Vågen av finländare etablerade sig i 

stor utsträckning på de svenska fabrikerna inom metallindustrin. Denna studie syftar till att 

undersöka hur gruppen finländare har representerats i Aftonbladet och Dagens Nyheter år 

1970. Detta görs genom både en kvantitativ och kvalitativ analys samt en jämförelse av 

resultaten tidningarna emellan. Den kvantitativa delen består av en systematisk 

schemaläggning av 142 artiklar, publicerade år 1970 i de båda tidningarna. Den kvalitativa 

analysen utgörs av en kritisk diskursanalys med fokus på ideologkritik, där 10 av dessa 142 

artiklar granskats djupare. Resultaten som framkommit genom analyserna diskuteras utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk, bestående av representationsteori med fokus på andrafiering.  

Studien pekar på att finländare som förekommer i artiklarna från år 1970 i mindre 

utsträckning ges utrymme att uttala sig och att medierepresentationen av finländarna skapar 

en splittring mellan de olika  arbetskollektiven inom industrierna. 

 

Nyckelord: finländare, representation, andrafiering, kritisk diskursanalys, ideologkritik 
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1. Inledning 

Sverige och Finland har en lång tradition av gemensam historieskrivning. Genom århundradena 

har det sociala mötet och utbytet mellan svenskar och finländare resulterat i en rad olika 

partnerskap, inte minst i frågor om ekonomiska gränsöverenskommelser och en gemensam 

nordisk arbetsmarknad. Den omtalade finländska arbetskraftsinvandringen till Sverige, som på 

riktigt tog fart under början av 1960-talet resulterade i att närmare 200 000 finländare under en 

tioårs-period emigrerade (Laakkonen 1996, s. 113). I det nya landet väntade nya arbetstillfällen 

och förhoppningsvis ett bättre liv. Invandringsvågen som kulminerade år 1970 (Laxén 1988, s. 

16-18) uppstod till följd av att den då unga staten Finland, tidigare krigshärjat och politiska 

instabilitet med hög arbetslöshet, inledde ett samarbete med Sverige vars metallindustri befann 

sig mitt i en blomstrande högkonjunktur som tillika sökte ung och uthållig arbetskraft (Allardt 

1996, s. 27, 33). Men på vilket sätt representerades den påtagliga gruppen finländarna i Sverige 

av svenska medier under rekordåret 1970? Och mer specifikt, gavs finländarna utrymme i 

etablerade svenska tidningarna att uttrycka sig själva? 

Denna uppsats utgör en jämförelse mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter om hur den finska 

minoriteten representerats i nyhetsartiklar utifrån tema, värdering och förekomst av citat i en 

kvantitativ mätning. Tanken är att en tabloidtidning och en morgontidning kan ge olika utfall 

på resultat i undersökningen, liksom tidningarnas olika politiska färg. Det tillkommer en 

kvalitativ undersökning i form av en kritisk diskursanalys, som ämnar att undersöka hur 

finländarna år 1970 framställts i förhållanden till majoritetsbefolkningen och genom 

andrafieringsteori identifiera om det skett en uppdelning av arbetsstyrkan i 

tidningsbevakningen från svenska industrifabriker. 

Uppsatsen bidrar med att belysa hur en del av representationen av finländare i Sverige historiskt 

har sett ut och vilket utrymme den lämnade finländarna att få representera sig själva. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svensk dagspress i form av Dagens Nyheter 

och Aftonbladet representerade finländare i respektive tidning år 1970. Frågeställningarna 

grundar sig att utreda i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som finländarna figurerar 
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i, samt vilken möjlighet finländarna ges att uttala sig i tidningarna. Forskningsfrågorna 

formuleras därför som följande: 

 

I vilka sammanhang förekommer det nyheter om finländare i respektive tidning? 

 

Hur gestaltas finländarna i förhållande till svenskarna i respektive tidning? 

 

Målet är att finna i vilka kontexter som finländarna förekommer i och hur representationen av 

dem i dessa fall såg ut i jämförelse med representationen av majoritetsbefolkningen. Två 

delfrågor som är kopplade till de primära forskningsfrågorna syftar till att undersöka vem som 

får representera finländarna eller finländarnas sak i text där de själva inte för sin talan. 

Delfrågorna blir då som följande: 

  

I vilken utsträckning får finländarna uttala sig i respektive tidning? 

 

Vem eller vilka kommer till tals om finländarna i respektive tidning? 

3. Bakgrund 

I följande kapitel kommer de historiska aspekterna som gett upphov till den kontext i vilken 

representationen av finländarna i svenska press har skett redogöras för. De primära 

fokusområden i kapitlet utgörs av  de ekonomiska förhållande i Sverige och Finland efter 

andra världskriget, en genomgång av drag- och stöteffekter som påverkat massinvandringen, 

en enklare redogörelse av svensk migrationspolitisk från mitten av 1950-talet till runt år 1970 

samt en beskrivning av finländarnas mediala närvaro i Sverige och förutsättningarna till den.  

 

3.1 Finnar, finlandssvenskar eller sverigefinländare? 

I förordet till Finnarnas historia i Sverige 3 redogör Jarmo Lainio (1996) för definitioner av 

den finska minoriteten i Sverige utifrån språkliga, geografiska och etniska aspekter. Dessa 

begrepp belyser vilka dimensioner de olika grupperna har och hjälper läsaren med att hålla 

grupperna isär redan under ett tidigt stadie av boken. Utifrån samma princip vill jag redogöra 
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för definitioner i början av uppsatsen, inte minst för att klargöra skillnaderna men också för att 

begreppen kan uppfattas som enkla att förväxla med varandra.  

Den etniska gruppen sverigefinländare betecknas som en finlandssvensk förstagenerationens 

invandrare, med sina ättlingar i Sverige. Detta räknas som en finskspråkig grupp. Sverigefinnar 

är också den finskspråkiga grupp, som är varaktigt boende i Sverige och består av 

förstagenerationens invandrare med sina ättlingar (Lainio 1996, s. 15). Om kategoriseringen 

skriver författaren att definitionerna är satta utifrån ”objektiva” kriterier så som födelseort, 

vistelsetid i Sverige, medborgarskap och föräldrars härkomst (Lainio 1996, s. 15). För denna 

redogörelse av definitioner saknas det ändock data på hur många finnar i Sverige som 

identifierade sig med ovanstående beskrivningar, samt hur många av dessa finnar som de facto 

var finsktalande. Till saken hör också att finnar som varit korttidsboende i Sverige, exempelvis 

under studietid m.m. inte räknas in i kategorin sverigefinnar. 

Inom ovanstående definitioner finner vi också begreppet invandrare. I det här sammanhanget 

avser invandrare den grupp eller generation som i fysisk mening själv har tagit sig till Sverige. 

Det betyder att det endast är förstagenerationen sverigefinnar som rent språkligt äger epitet 

förstagenerationens invandare. Begreppet invandrare omfattas dessutom av underkategorierna 

andra och tredje generationens invandrare, men ska i andra och tredje led hänvisas till som 

andragenerationens  eller tredjegenerationens sverigefinnar (Lainio 1996, s. 15). 

När det kommer till hur den finska minoriteten i regel omnämns i akademiska kretsar och 

generellt i det svenska språket skriver Jarmo Lainio följande: 

 
– Sverigefinne används numera generellt bland samhällsvetare, språkvetare och i allmänt 

språkbruk om de finskspråkiga i Sverige under efterkrigstiden, med invandrarhärkomst men inte 

nödvändigtvis med invandrarstatus (Lainio 1996, s. 16). 

 

I uppsatsen kommer finländarnas representation och utrymme att undersökas genom 

kvantitativa och kvalitativa analyser av tidningsartiklar där de förekommer. Det som inte 

framgår av texterna är hur lång vistelse i Sverige de finska aktörerna har haft fram till att 

artiklarna publicerades, samt hur länge de ursprungligen ämnade att stanna och hur länge de 

faktiskt förblev bosatta i Sverige. Det blir därför rimligt att i undersökningen använda begreppet 

som förekommit som sökord vid framtagandet av analysenheterna, nämligen finländare. 
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3.2 Efterkrigsdecennierna i Sverige 

– Socialdemokraterna blev det regerande parti under många decennier framöver. Också 

ekonomiskt uppnådde det svenska samhället en rentav ovanlig stabilitet. I det svenska samhället 

rådde länge praktiskt taget full sysselsättning (Allardt 1996, s. 25-26). 

 

En viktig faktor till den stabila arbetsmarknadspolitiken i Sverige togs i stor utsträckning fram 

av Gösta Rehn och Rudolf Meidner, ledande ekonomer vid LO. Till skillnad från en tidigare 

hållningen i arbetsfrågan, som byggde på att skjuta statliga finanser direkt till industrierna, gick 

deras ekonomiska plan ut på att satsa på omplacering av arbetare till orter med efterfrågan samt 

vidareutbildning eller omskolning av löntagarna. Denna modell i kombination med riklig 

tillgång till råvaror och välkvalificerade arbetare i Sverige ses som huvudanledningar till den 

höga sysselsättningsgraden efter andra världskriget (Allardt 1996, s. 26). Under 

mellankrigsåren och närmare bestämt åren 1921–1938 pendlade arbetslösheten från 10 och 

uppemot 30 %. Mot 1940-talets slut förändrades trenden och sjönk ner till en nivå om högst ett 

par procentenheter. Den låga nivån har spelat en viktig roll i att skapat sinnebilden av den 

svenska arbetsmodellens framgång, ända in på 1980-talet (Allardt 1996, s. 26).  

En annan faktor som bör lyftas fram är det berömda Saltsjöbadsavtalet från 1938, där LO:s 

representanter tillsammans Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) beslutade att begränsa 

statlig inblandning i tvister mellan arbetsgivare och arbetare för att ge plats åt en friare 

arbetsmarknad. Statens uppgift förblev att bistå med medling under konflikter och att verkställa 

beslut som gick upp i Arbetsdomstolen. Avtalets effekter sammankopplades senare med LO:s 

ekonomiska linje från 1940-talet, som en förklaring till den låga arbetslösheten i landet och 

varför regeringsuppdraget i stor del rent arbetsmarknadsmässigt blev att jobba mot inflation i 

Sverige. För arbetarnas del innebar Saltsjöbadsavtalet en solidarisk lönesättning, där 

löneutvecklingen i branscher med högre lönsamhet dämpades i förmån för att höja upp 

grundnivåerna i sektorer med sämre lönsamhet (Allardt 1996, s. 26). 

Ett tredje konstaterande som kan göras om den höga sysselsättningsgraden i Sverige efter 

krigsåren är att den berodde på en lång och sammanhängande period av enhälligt politisk styre. 

Den socialdemokratiska hållningen i frågor som folkpension, arbetsrätt och sociala skyddsnät 

kom i världen att bli känd som just den svenska eller nordiska modellen, inte minst för att partiet 

lyckats göra sin politik synonym med folkhemsbygget och samtidigt hållit sig vid 

regeringsmakten från tidigt 1930-tal till den senare hälften av 1970-talet (Allardt s. 26-27). 
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3.3 Efterkrigsdecennierna i Finland 

Den ekonomiska tillväxten och den stabila arbetsmarknadsutvecklingen i Sverige står i klar 

kontrast till hur det såg ut i Finland under samma tid. Utöver de direkta förlusterna som 

krigsföring och det överhängande belägringshotet av Sovjetunionen medförde hamnade 

Finland i skadeståndsskuld till tidigare nämnda supermakt efter andra världskriget. Detta 

försvårade den ekonomiska utvecklingen och återuppbyggandet av landet under 1940-talet, 

fram till början av 1950-talet då skulden till Sovjet decimerades (Allardt 1996, s. 27). Något 

förvånande kan tyckas är att vid det första riksdagsvalet, som hölls direkt efter kriget 1945, tog 

koalitionen Demokratiska Förbundet för Finlands folk (DFFF) makten. Sammanslutningen som 

också kallades folkdemokraterna bestod i en övervägande kärna av representanter för Finlands 

Kommunistiska parti. Koalitionen 1945 fick 23, 5 % av rösterna i valet, vilket sjösatte en trend 

i ett återkommande högt kommunistiskt röststöd på runt 20 procent, ända fram till år 1966 då 

intresset började avta. Det påtagliga stödet för kommunistiska idéer i Finland under 1940- och 

1950-tal var naturligtvis i konflikt med den socialdemokratiska politikens etablering, givet att 

mycket av rösterna hämtades från samma väljarbas bestående av arbetare och fackliga 

representanter. Under dessa decennier som diskuteras var regeringar generellt inte långlivade, 

vilket är varför stabilitet rent finansiellt och arbetsmässigt var svårt att uppnå (Allardt 1996, s. 

27-28). Utöver kommunismens inflytande listar Allardt tre andra former av huvudkonflikter 

som påverkat Finlands utveckling från sent 1910-tal och fram till efterkrigstiden: 

klasskonflikter mellan de ”vita” och ”röda” under inbördeskriget 1918, motsättningar mellan 

städerna och landsbygden (borgare och proletärer, industriarbetare och jordbrukare) samt den 

språkliga striden mellan majoritetsbefolkningen och den svensktalande minoriteten (Allardt 

1996, s. 28). Den sista punkten har i efterhand granskats i kontexten om den påverkade 

finlandssvenskarnas benägenhet att emigrera från Finland under krigs- och mellanåren, dock 

utan ge några tydliga resultat på att så var fallet (Allardt 1996, s. 30-31).  

 

3.4 Drag- och stötkrafter efter krigen 

Med den korta bakgrunden i respektive länders ekonomiska och arbetsmässig situation under 

början av 1900-talet och fram till 1960-talet, då den betydliga vågen av arbetskraftsinvandring 

tog fart, ska vi se närmare till utflyttningslandets bortstötandet kraft kontra inflyttningslandet 

dragningskraft – det som inom emigrations- och immigrationsstudier kallas för ”pull and push” 
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-faktorer eller krafter (Allardt 1996, s. 31).Sammantaget ser vi att Sverige som hade hög 

sysselsättningsgrad, tryggad parlamentarism och positiva utvecklingskurva i bland annat 

industrin var landet med dragande kraft i skeendet, ställt mot ett frånstötande Finland plågat av 

ett osäkert internationellt läge och interna stridigheter mellan makthavare som hämmade den 

ekonomiska utvecklingen och bidrog till en ökad arbetslöshet (Allardt 1996, s. 31). 

Ett beslut som spelade en viktig roll för den stundande immigrationsvågen från Finland var den 

om en gemensam nordisk arbetsmarknad, där de Skandinaviska länderna och Finland träffade 

ett avtal som avskaffade tvånget på uppehållstillstånd och passkrav. Det innebar fri resväg över 

gränserna för de nordiska arbetarna från den 2 juli 1954, utan tidigare krav på att pass till 

Sverige endast gavs mot en inbjudan med garanterat uppehälle (Allardt 1996, s. 31). 

Avtalet mellan länderna motiverades med att det skulle öppna upp arbetsmarknaden och genom 

den sociala utvecklingen göra det lättare att minska arbetslösheten och uppnå full 

sysselsättning. 

För Sveriges del innebar avtalet att det gick att få in ny arbetskraft till de växande industrierna 

och för Finlands del ett sätt att möta arbetslösheten efter andra världskriget som kulminerade 

runt år 1948. Finland, där återbyggnadsarbetet pågick och krigsskulden till Sovjet skulle betalas 

av, hamnade i lågkonjunktur genom minskade produktion samt export av trä och metall. Genom 

1940-talets slut var arbetslösheten i Finland svår, sett till avsaknad på ersättning vid uteblivet 

arbete och att siffran på skrivna arbetslösa låg vid år 1953 på 65 000 (Allardt 1996, s. 32).  

Bostadsfrågan slås också fast som en frånstötande kraft under efterkrigsåren. Under det sena 

1940-talet kunde bostadsproduktionen påbörjas igen i Finland, med den tidens politiska fokus 

på etablering av nya fastigheter ute i kommunerna på landet. I städerna, dit unga människor 

hade sökt sig för att få jobb och bilda familj efter kriget, fanns det inte lika god tillgång till 

bostäder. Utvandring blev därför ett alternativ (Allardt 1996, s. 32). 

 

De två högsta mätningarna för den finska invandringen till Sverige kom åren 1969 och 1970. 

Det förstnämnd året utvandrade 38 607 finländare till Sverige, medan siffran år 1970 var 41 

479 finländare (Laxén 1988, s. 16-18). Sett över så gott som hela decenniet, 1961–1970, kom 

det totalt 198 796 finländare till Sverige, varav cirka 80 000 under kulmen mot skiftet till 1970-

talet (Laakkonen 1996, s. 113).  



 9 

3.5 1960-talet i Sverige 

Enligt Sandelin (1994) kom den reala tillväxten i Sverige att öka starkt i och med övergången 

till 1960-tal. Snittet på den årliga ökningen av bruttonationalprodukten hade legat på runt 3 

procent under 1950-tal, vilket kom att stiga  till en topp på 6,8 % under år 1964 och hålla sig 

stadigt runt 4 % genom resten av 1960-talet (Sandelin 1994, s. 22-23).  

Den expansiva industrin i Sverige gynnades av den utländska arbetskraften som fanns 

tillgänglig under 1960-talet. Den stora vågen av finländsk arbetskraft ses dessutom som en 

utmärkande faktor till att svensk industri, som befann sig mitt i en blomstrande period, inte 

behövde hålla tillbaka sin expansion på grund av bristen på arbetskraft (Allardt 1996, s. 33). 

I industrierna arbetade finländarna oftast med så kallat tempoarbete, alltså montering av olika 

former runt ett löpande band. Den finländska bemanningen i just bilindustrin ökade under 1960-

talet, medan de svenska tempoarbetarna i fabrikerna minskade (Laakkonen 1996, s. 118). 

Skiktningen mellan de svenska och finska arbetarna innebar att de svenska arbetarna i större 

utsträckning fördelades andra ansvarsområden på arbetsplatserna, medan de finska arbetarna i 

större grad tillhandahölls de mer stressiga och monotona arbetsuppgifterna. 

LO:s tidigare nämnda visioner om en mer mobil och anpassningsbar arbetskraft besannades, på 

gott och ont, när mindre lokala verksamheter gick upp i mer högproduktiva branscher. 

Splittringen av familjer och utarmningen av mindre samhällen i Sverige blev ett faktum, som 

under den massiva ekonomiska tillväxten var ett problem som hamnade i periferin (Allardt 

1996, s. 33).  

3.6 1960-talet i Finland 

I Finland började 1960-talet med ett liknande uppsving i bruttonationalprodukten som för 

Sveriges del, dock påverkat av snabba skiftningar i sysselsättningsgraden och strukturella 

förändringar. Dessa förändringar orsakade 1967 och 1968 års höga arbetslöshet i Finland, vilket 

föranledde den höga utvandringen till Sverige de två följande åren. Den strukturella 

förändringen låg mycket i att lantbruket förlorare arbetskraft i häftig takt under åren när 

industrialiseringen tog fart (Allardt 1996, s. 33-34). Antalet sysselsatta med jordbruksarbete 

eller skogsnäringen år 1940 i Finland på 64 %. Vid 1950 låg den siffran nere på 46 %, för att 

genomsnittligt sjunka med 13 % per decennium och landa på 20 % vid år 1970 (Alestalo 1986, 

s. 26-37). Denna förändring bidrog till omfördelningen av en given samhällsklass, 

lantbruksproletariatet, på den finländska arbetsmarknaden och riktade bort uppmärksamheten 
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från jordbrukarbefolkningens sociala frågor och planeringen av utökade jordreformer (Allardt 

1996, s. 34). Förutom den tidigare nämnda arbetslösheten som infann sig i slutet av 1960-talet 

steg benägenheten att utvandra som en följd av familjebildningen och de höga barnkullarna 

som kommit till åren 1946-1949 (Allardt 1996, s. 35). 

3.7 Svensk invandringspolitik innan 1970 

I Sverige började den socialdemokratisk regeringen år 1946 att utreda vilka arbetsmässiga 

resurser som fanns i nationen och vilken potentiell arbetskraft som fanns tillgänglig i Europa. 

Innan den finländska arbetskraften blev dominant på 1960-talet låg fokus på att förhandla med 

utomnordiska länder. Italien, Ungern och Österrike slöt avtal med Sverige om 

arbetskraftinvandring år 1947. Under 1940-talet fanns det ingen fastslagen reglering av 

migrationen och inte heller några uttalade regler om vilka sociala skyddsnätverk som skulle 

omfatta den utländska arbetskraften (Lundström 1996, s. 39). Benämningen som sedan uppstår 

och populariseras i svensk politik är invandrarpolitik, vilket innefattar resurserna inom den 

offentliga sektorn som ska verka för integrationen till det svenska samhället. Dessutom sattes 

verkandet för rättslig jämlikhet mellan majoritetsbefolkningen och utlänningar samt 

möjliggörandet för deltagande i beslutandeprocesser som centrala uppgifter för 

invandrarpolitiken (Lundström 1996, s 39). Avtalet som slöts om den nordiska 

arbetsmarknaden 1954 satte en grund för ett utvecklat samtal mellan Sverige och Finland. När 

passtvånget mellan länderna försvann samma år kunde en distinktion mellan nordisk och icke-

nordisk arbetskraft göras, genom vilket det svensk-finska samarbetet fördjupades. Frågorna om 

hur den sociala miljön ska konstrueras för invandrargrupper uppstod som en följd av den finska 

arbetskraftsvågen. Vilka krav som ska ställas i förhållande till vilken samhällsservice som ska 

erbjudas för de nyanlända blev omdebatterat, vilket senare kom att leda till frågan om 

minoriteternas identiteter och invandrarpolitikens roll i det (Lundström 1996, s. 46). 

År 1968 kom den parlamentariska Invandrarutredningen (IU), där olika politiska riktlinjer och 

förslag för hur man borde hantera den kraftiga invandringen presenterades (Lundström 1996, 

s. 40). Med avstamp i den växande gruppen sverigefinländare och mängden byråkratiskt arbete 

som invandringen till Sverige orsakade inrättades Statens Invandrarverk år 1969. Statens första 

generaldirektör Kjell Öberg var verksam i den regeringstillsatta Arbetsgruppen för 

invandrarfrågor. När den kostnadsfria undervisningen i svenska för alla invandrare instiftades 

år 1965 tog Arbetsgruppen språkfrågan vidare genom att starta Invandrartidningen 

(Viikkoviesti) år 1967, som framförde nyheter och viktig samhällsinformation på finska. 
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Samma år bildades också det Svensk-finska utbildningsrådet (Lundström 1996, s. 42-43). 

Tidningens uppkomst kan ses som ett första steg i att sammanföra det journalistiska ansvaret 

och massmediernas roll med frågorna om minoritetsidentiteter, som en följd av 1960-talets 

invandrarpolitik.  

Från och med 1 september 1969 utkom dagliga radiosändningar på finska via Sveriges radio 

och frågan om finska TV-sändningar började uppdaga sig hos public service-medierna 

(Lundström 1996, s. 57). Det dröjde dock nästan två decennier, närmare bestämt till februari 

1986 innan de första finska programmen börjades sändas på svensk television. Programmen 

nådde 700 000 hushåll vid lanseringen, i en radie som omfattade Stockholms län fram till 

Norrtälje och gränsen mot Södermanlands och Uppsala län. Samtidigt blev det finska 

sändningar tillgängliga på ett tjugotal orter i Sverige via kabel-tv. (Lundström 1996, s. 58). 

De emigrerande finländarna utgjorde kärnan för invandringsfrågan i Sverige, från slutet av 

andra världskriget och fram till 1970-talets mitt. Sverigefinländarna var den största 

invandrargruppen, vilket gjorde att koncentreringen på sverigefinnarnas kulturella och sociala 

villkor föll sig naturligt (Lundström 1996, s. 43). 

3.8 Fackförbundens betydelse 

En annan form av socialt engagemang som en betydande del av de finländska invandrarna 

anslöt sig till var fackförbunden. Mot slutet av 1960-talet bestod Svenska 

Metallindustriarbetarförbundets, det största fackförbundet i Sverige, till 10 % av finländska 

medlemmar. Totalt sett var 20% av förbundets medlemmar utländska. Fackförbundet arbetade 

fram översatta informationsblad och anordnade möten med finska tolkar för sina utländska 

medlemmar på de största arbetsplatserna. Via fackförbunden, med LO i spetsen, gavs 

finländarna möjligheten att studera svenska efter de dagliga arbetsskiften. Med stöd av LO 

utvecklade Svenska Metallindustriarbetarförbundet ett samarbete med Finlands Fackförbunds 

Centralorganisation (FFC) år 1968, där migrationsfrågor och arbetskraftsinvandringen 

diskuterades (Laakkonen 1996, s. 119). LO:s inverkan på den internationella fackliga kontakten 

ledde senare till att utländska arbetare gavs utbildningar inom arbetet och skolades till 

ombudsmän (Laakkonen 1996, s. 120). Genom medlemskapet i ett fackförbund gavs alltså 

tillgång till fortbildning och undervisning efter arbetstid.  

Slutligen kan några centrala faktorer ringas in som viktiga i skapandet av den kollektiva 

identiteten bland de finländska arbetarna och beredningen av det mediala utrymme för den 

finländska gruppen. Dessa faktorer inkluderar den svensk-finska 
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arbetsmarknadsöverenskommelsen, den svenska migrationspolitiken som från 1960-talet 

banade väg för nya satsningar på bevakning av nyheter ansågs viktiga för minoriteter samt 

fackförbundens samlande kraft genom intresset av att utbilda nya medlemmar och att hålla 

dessa korrekt informerade. 

4. Teori 

Det teoretiska ramverket som används för att analysera det insamlade materialet i kapitel 7 

grundar sig i två teoretiska utgångspunkter, representationsteori och kritisk diskursanalys. 

Dessa teoretiska ansatser är till sina beskrivningar väldigt omfattande och i denna uppsats 

tillämpas endast delar av teorierna för att nå kärnan i studiens syfte, vilket är att kartlägga hur 

finländare är representerade i svenska rikstäckande tidningar år 1970. 

Från Stuart Halls (1997) representationsteori används den aspekten av teorin som innefattar 

skapandet av ”den andra”. Detta begrepp förklaras i nästkommande stycke 4.1.1, följt av ett 

förtydligande av begreppet andrafiering. Båda dessa begrepp utgör pelare i uppsatsens 

teoretiska ramverk. Representationsteoripaketet, som används inom den journalistiska 

forskningen, utgörs till en del av  gestaltningsteori. Utgångspunkten för nyheternas roll i 

gestaltningsteori är att de fungerar som ett fönster mot världen som formar konsumentens bild 

av omvärlden. Bilden som fönstret förmedlar är dock en subjektiv tolkning av verkligheten, då 

både yttre och inre omständigheter påverkar läsaren eller tittarens upplevelse (Shehata 2015, s. 

360). Det teoretiska paketet med representationsteori kompletteras, istället för gestaltningsteori, 

med ideologikritik i denna studie. 

Ideologikritik är ett verktyg som används inom den kritiska diskursanalysen. I studiens ramverk 

används detta verktyg då kritisk diskursanalys utgör en del av studiens metod. För att skapa en 

förståelse för både metoden kritisk diskursanalys och begreppet ideologikritik ingår det i 

studiens teoretiska ramverk en fördjupning av begreppet diskurs, se 4.2.  

4.1 Representationsteori 

Analysen av det insamlade materialet kommer att utföras med hjälp av representationsteori. Det 

utgår ifrån Stuart Halls (1997) idéer och handlar om aspekten inom representationsteori som 

kallas skapandet av ”den andra” eller andrafieringsteori. Begreppet andrafieringsteori bygger 

på att lokalisera den eller dem som på något sätt representeras som icke-normala eller avvikande 
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i förhållande till majoritetsbefolkningen. Inom samma teori benämns fenomenet 

stereotypisering (på engelska; stereotyping), vilket innebär hur konstruktionen av ”den andra” 

bidrar till att utforma bilden av en utpekad grupps sammantagna karakteristik och tillskriva den 

gruppen förminskande eller simplifierande egenskaper. 

4.1.1 ”Den andre” och andrafieringsteori 

I boken Representation: Cultural Representation and  Signifying Practices från 1997 redogör 

Stuart Hall för hur kulturella motsättningar eller polariserande karakterisering har skapats och 

upprätthållits från slaveriets tidiga Amerika fram till den rådande diskurs vid 1900-talets slut i 

den västerländska civilisationen. Det framkommer att strukturen omfattas av en rad binära 

motsättningar som finns mellan exempelvis män och kvinnor eller vita och mörka. Dessa 

motsättningar bygger på föreställningen om den ”goda”, i det här fallet den vita står för det 

civiliserade återhållsamma, kulturella och intellektuella; och dess motsats med det svarta, som 

utgörs av det emotionella och sexuellt drivna, primitiva beteendet (Hall 1997, s. 234). 

Denna polarisering leder till något som Hall benämner som naturalisering, vilket syftar till en 

syn på de primitiva vildarna som slavar under sin egna natur och därför utom räddning för den 

egna civiliserade kulturen. Genom naturalisering reduceras alltså den underordnade, vilden, till 

en rå essens (Hall 1997, s. 234).  

De sammantagna effekterna som räknas upp; reducering, essentialisering och naturalisering, är 

konsekvenserna av människans förenkling av sin världsbild, nämligen stereotypisering.  

Människan har, genom insamlade kunskaper och erfarenheter, ett koncept av ting och en 

uppsättning olika kategorier som saker kan inordnas i – så kallade typer. Hall förenklar genom 

att peka på när människan ser en uppsättning ben med en skiva ovanpå kan hon avkoda objektet 

som ett bord (Hall 1997, s. 247). Utifrån likande kunskaper skapar människan roller till 

aktörerna i sin omgivning som ska spelas, och tillskriver runtomliggande aktörer medlemskap 

till olika grupper baserat på kön, civilstånd, yrke, bakgrund m.m. (Hall 1997, s. 247). Med det 

sagt är typifiering i sig en naturlig och nödvändig process som gör att vi kan urskilja personer 

och placera dem i olika kontexter. Genom den neutrala typifieringen går det sedan att härleda 

det mer problematiska fenomenet stereotypisering, som en förenkling och överdrift av känd 

karakteristik som leder till exkludering av en person (Hall 1997, s. 247). 

Det stereotypisering gör är att den splittrar, det vill säga separerar det normala (det accepterade) 

från det abnormala (det icke accepterade), för att sedermera exkludera eller utesluta den som 

inte passar in eller den som är annorlunda (Hall 1997, s. 247). Stereotyper tenderar att uppstå i 

ett samhälle där det finns ojämna maktförhållanden, där makt riktas från den överordnade, 
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accepterade gruppen mot den underordnade, exkluderade gruppen. Med utgångspunkt i bland 

annat Dyer (1977) menar Hall att det genom stereotyper uppstår en hegemonisk, etnocentrisk 

världsbild i samhället med synen på den egna gruppen som den ideologiska och naturliga 

kärnan (Hall 1997, s. 248). I Halls resonemang är det genomgående så att en stor del av dessa 

representationsprocesser pågår via massmedier och där journalistik spelar en viktig roll. 

Ett begrepp som ingår i denna teoribildning är andrafiering. Graf (2015) beskriver andrafiering 

som ett sätt att rikta fokus på diskrimineringsfrågor både på produktionsnivå och på 

medierepresentationsnivå. I praktiken betyder det att de analyser som utförs på textinnehåll görs 

med ansatsen om att ”vi” omfattas av ett föredömligt beteende medans ”dem” av ett mer 

klandervärt. Andrafiering är en vidarebyggnad på postkolonial teorier och tanken är att genom 

textanalyser visa på att medierna skapar och främjar upplägget som bekant kallas ”vi-och-dem” 

(Graf 2015, s. 336). 

4.2 Diskurs 

För att förklara hur en kritisk diskursanalys kan byggas upp redogör jag inledningsvis med 

några stycken om begreppet diskurs. 

Diskurs kan förenklat beskrivas som den ömsesidiga relationen mellan samhället och språket 

(Berglez 2019, s. 230). Diskurser definieras av meningsbärande enheter som bilder, texter och 

tal. Kommunikationen mellan oss människor både i tal och skrift är det som formar vårt 

samhälle, samtidigt som den samma kommunikationen är en produkt av det samhälle som 

omsluter oss (Berglez 2019, s. 226).  

Institutionell kunskapsproduktion och tvärinstitutionella processer är två aspekter av diskurs 

som bör ligga i fokus vid genomförandet av en kritisk diskursanalys. Den första aspekten 

bygger på Foucaults (2002) studier om maktförhållandena inom läkarvården och 

kriminalvården under 1900-talets senare hälft, som visade att den allmänna föreställningen om 

institutionell expertis och erfarenhet gav utrymme och makt att skapa distinktioner mellan det 

sunda och osunda, det normala och  det galna, det moraliskt rätta agerandet och det förkastliga 

agerandet (Berglez 2019, s. 232). 

Upprätthållandet av den institutionella kunskapsproduktionen sker via språkbruket – i de egna 

regelverken, i det som författas i dokumenten och protokollen, genom den rådande tematiken 

och talet experterna emellan. Avståndet mellan lekmannen och experten växer genom språket, 

samtidigt som expertens makt och förtroende i samhället ökar. Berglez visar att samma princip 
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om över- och underordning genom språket återfinns hos Kress & Hodge (1979) inom den 

kritiska lingvistiken (Berglez 2019, s. 232). 

Den andra aspekten, tvärinstitutionella processer, ser mer på hur övergripande diskurser som 

patriarkala, heteronormativa eller nationalistiska strukturer påverkar institutioner på ett 

individuellt plan men också samhället i stort. Den kapitaliska ideologin eller världssynen kan 

exempelvis omnämns som en megadiskurs, som befäster sin makt genom andra diskurser eller 

genom att möjliggöra andra diskursers utbredning (Berglez 2019, s. 233). Analysen av 

ideologkritiska makt- och dominansförhållande, se 4.2.1, är grundade ur en marxistisk vinkel 

vars ändamål var att upplysa arbetarna i klassamhället om att organisera sig för sina rättigheter 

och frångå den kapitalistiska världssynen, eller den kapitaliska diskursen (Berglez 2019, s. 

228). 

På samma vis som diskurser upprättas och upprätthålls genom medvetna och omedvetna 

språkliga gärningar är det viktigt att leta efter rådande diskurser i det journalistiska 

sammanhanget. Vilka ordval och meningsföljder som formuleras efter tidigare nämnda 

strukturer påverkar inte bara samhället på en institutionell nivå, utan också hur massmedierna 

kommunicerar med sin publik. 

4.2.1 Ideologikritik 

Inom den kritiska diskursanalysen undersöker man maktförhållanden och den hegemoniska 

ordningen, hur inflytelserika grupper utövar sin makt för att påverka andra människor. För att 

exponera dessa maktrelationer  och diskurser tillämpas ideologikritik som ett verktyg. Den som 

tillämpar ideologikritiken får bära i åtanke att både medvetna och omedvetna handlingar ligger 

till grund för skapandet av diskurser, vilket betyder att spridning av ideologiska idéer kan göras 

oavsiktligt eller utan bättre vetande. I praktisk bemärkelse kan ideologikritiken via språkets 

betydelse exponera makt- och dominansförhållanden (Berglez 2019, s. 228). I den här studien 

av svenska nyhetstidningar går det därför att granska förhållandet mellan majoritets- och 

minoritetsbefolkning i Sverige. 

Ideologi i sig är inte att räkna som definitiv sanning och fakta, trots att den vanemässigt kan 

tolkas som neutral och sann kunskap av mediekonsumenterna som läser in information. I det 

skrivna journalistiska innehållet bär exempelvis artiklar på ideologiska idéer och är vinklade 

utifrån olika maktintressen, vilket innebär att ideologier får medvetna eller omedvetna 

budbärare i sina läsare. Därför landar syftet med ideologiskritik i att granska varför en text blev 

som den blev och att ställa frågan: hade texten gått att göra på ett annat sätt? (Berglez 2019, s. 

229). 
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Sammantaget utgörs det teoretiska ramverket av representationsteori med fokus på andrafiering 

och skapandet av ett ”vi-och-dem” i journalistiskt innehåll. Genom att kartlägga rådande 

diskurser strävar jag efter att granska andrafiering med utgångspunkt i ideologkritiken, ett 

verktyg som uppgår i en kritisk diskursanalys och utgör uppsatsens kvalitativa undersökning.  

Följaktligen  presenteras en sammanställning av tidigare forskning i nästa kapitel, som funnits 

till hjälp för att precisera uppsatsen olika instrument för den egna analysen och att jämföra 

resultaten. 

5. Tidigare forskning 

Inom fältet för journalistisk forskning har det gjorts få innehållsanalytiska studier om hur den 

finska minoriteten i Sverige, sverigefinnarna, har gestaltas av svensk press. Arbeten som berör 

frågor om hur socialpolitiska och migrationspolitiska beslut påverkar olika minoriteters 

psykiska och fysiska välbefinnande i Sverige i sin tur är ett mer kartlagt område (Se t.ex. 

Comparison of Stroke mortality in Finnish-born migrants living in Sweden 1970-1999 and in 

Swedish-born individual, 2014). Aspekter som integrering kontra segregering i det svenska 

samhället i förhållande till bland annat migrationspolitiska beslut är något som studerats mer 

frekvent, genom kvalitativa intervjuer och mer omfattande folkhälsoundersökningar (Se 

exempelvis studien ”Elderly care for ethnic minorities: Wishes and expectations among elderly 

Finns in Sweden” från 2003). Andra publikationer inom fältet för migrationsstudier har tagits 

med i uppsatsen, se Gedin-Erixon (1970), där målgrupper och platser med rätt tidsangivelser 

sett till uppsatsen forskningsmål överensstämmer. 

Ett av få exempel på innehållsanalyser i det berörda ämnet däremot är en rapport som heter 

”Bilden av sverigefinländare, finländare, finska i Sverige, finska och Finland i läroböcker i 

svensk och historia samt i dagstidningar” (Ylikiiskilä, 2006). Som titeln antyder var syftet med 

undersökningen att se vilken bild som ges av bland annat sverigefinnar i dagstidningar, utifrån 

hur många nyheter och i vilka delar av dagstidningarna de förekommer samt hur de gestaltas. 

Tidningarna i fråga är Dagens Nyheter, Aftonbladet och Eskilstuna Kuriren som granskades i 

januari år 2006. Jämförelsen visar bland annat att finländare eller sverigefinnar som 

förekommer i artiklarna är knutna till olika sporter och diskuteras utifrån dessa sammanhang. I 

och med att sportjournalistiken är en helt egen genre har den inte tagits med i den aktuella 

jämförelsen mellan hur finländare har omskrivits i Dagens Nyheter och Aftonbladet år 1970. 

Däremot har delundersökningens praktiska arbetsform och metod inspirerat uppsatsen. 
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Till uppsatsen har en artikel från Nationalekonomiska Föreningens tidning kallad: ”Modersmål 

och arbetsmarknadsutfall: finsk- och svenskspråkiga finländare i Sverige” (Rooth och Saarela, 

2006) lästs. Undersökningen grundar sig i statistik över personer födda mellan åren 1926 och 

1985, hämtad från Registret över totalbefolkningen, och visar bland annat att finlandssvenska 

män generellt hamnar i betydligt högre inkomstnivåer och generellt är mer sysselsatta i Sverige 

än finskspråkiga män. I fallet finskspråkiga kvinnor är de svenska språkkunskaperna bättre än 

männens, vilket gör att finskspråkiga kvinnor haft något bättre förutsättningar att klara sig i 

Sverige, likt finlandssvenskarna. Forskningens visar på intressanta tendenser, som går att knyta 

an till hur invandrade finländares arbetsförhållande och förutsättningar har påverkat skapandet 

av den kollektiva identiteten för finländare bosatta i Sverige. I förlängningen pekar forskningen 

på vilka aspekter som påverkar formandet av minoritetsidentiter i Sverige överlag. 

1970 publicerades Invandrare i Sverige: enkäter, brev och samtal – främst om finländare av 

Astrid Gedin-Erixon, som är en samling intervjuer med närmare 500 utländska arbetare på 

Volvos fabrik i Skövde under september 1968. Olika sociala variabler som civilstånd, 

utbildningsgrad, uppväxtort och barn har mätts tillsammans med frågor om den utländska 

arbetskraftens modersmål och kunskaper i svenska. I undersökningen framgår det att nästan 90 

% av den utländska arbetskraften på Volvo Skövde utgörs av finländare. Intervjuerna består 

också av mer komplexa frågor som rör finländarnas allmänna trivsel, både i jobbet och under 

fritid i Skövde, samt tillvaron med de svenska arbetskollegorna och förmännen.  

Totalt fick 479 finländare och 194 svenskar frågor om sammanhållningen och grupptillhörighet 

på fabriken. På frågan Vilka umgås ni mest med på er arbetsplats? svarade 59 procent av 

finländarna och 69 procent av svenskarna den egna gruppen. En annan fråga av samma sort löd 

Tycker ni att man helst ska hålla ihop med egna landsmän? Finländarnas inställning var nästan 

tudelad med 49 procent för ja och 51 procent för nej, medan svenskar hade en majoritet på nej-

sidan med motsvarande 60 procent (Gedin-Erixon 1970, s. 72-73).  

I en attitydmätning fick finländarna förhålla sig till påståenden om svenskarna, däribland 

påståendet De flesta svenskar ogillar finländare. 46 procent svarade ”instämmer” medan 44 

procent ställde sig tveksamma till påståendet och 16 procent instämde ej. Även påståendet De 

flesta svenskar ser helst att finländarna stannade i Finland gav liknande siffror, med 43 procent 

som instämde mot 44 procent tveksamma och 14 procent som inte höll med (Gedin-Erixon 

1970, s. 76). En betydande del finländska arbetare vid den fabriken, nästan hälften, kände sig 

alltså inte omtyckta av svenskarna och upplevde att de var oönskade i Sverige. 

Boken kompletteras med anonyma citat från några av de cirka 500 finländarna, där de ger 

uttryck för sina drömmar och förhoppningar om det nya livet i Sverige och vad verkligheten 
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bjöd på. En viktig skillnad mot det aktuella arbetet i uppsatsen är att Gedin-Erixons studier inte 

gäller specifikt medierepresentation av finländarna. Hur de åsikter och förhållningssätt som 

framkommer av Gerdin-Erixons studie fångas upp och förmedlas via de massmedier som fanns 

att tillgå vid tidpunkten är fortfarande outforskat. 

Av mer omfattande massmediala minoritetsstudier i Sverige återfinns exempelvis avhandlingen 

Att representera och representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966 - 2006 av 

Ledman (2012), som kartlägger hur samiska kvinnor har gestaltats de givna åren som en 

kontrasterande motbild till den ”ordinarie” svenska kvinnan. Uppsatsens teoretiska ramverk är 

uppbyggt ur liknande ansatser som avhandlingen, nämligen postkoloniala teorier och 

etnicitetsfrågan ur ett ”vi-och-dem”-perspektiv. Avhandlingen innehåller fler 

analysdimensioner, bland annat visar den på att samerna i stor utsträckning representerats i 

texterna utifrån etniska markör som klädesplagg. Genom det problematiseras representationen, 

då den inte lyckas ta fasta på andra sociala grupptillhörigheter hos samerna som yrkesgrupper 

eller familjegrupper. Vilka egenskaper eller tillhörigheter som tillskrivs en etnisk grupp formar 

bilden som ges av den etniska gruppen, både hos journalisten och läsarna. Just arbete och 

civilstånd är ständigt återkommande egenskaper som finländarna i de insamlade artiklarna från 

1970 beskrivs utifrån. 

6. Metod 

Denna studie bygger på en kvantitativ samt en kvalitativ del. Den kvantitativa delen består av 

en undersökning av 142 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter publicerade år 1970. För 

att urskönja mönster i representationen av finländare i texterna har artiklarna förts in i ett 

kodschema med relevanta parametrar.  

Studiens kvalitativa metod består av en kritisk diskursanalys. För denna del har 10 av de tidigare 

kartlagda artiklarna analyserats genom kritisk diskursanalys, för att belysa eventuella 

maktförhållanden som präglar gestaltningen av finländare som arbetade inom den svenska 

industrin år 1970. Dessa 10 artiklar är framtagna genom ett induktivt förfarande, det vill säga 

att finländarna i hög utsträckning förekom i nyheter om strejker på fabrikerna under början av 

år 1970, vilket gör det till en särskilt intressant period att begränsa den kvalitativa analysen till. 

För att sätta artiklarna i rätt kontext måste ett förtydligande göras av Aftonbladets och Dagens 

Nyheters politiska hållning samt positionering under tiden för de undersökta artiklarnas 

publicering. Aftonbladet 1970 hade en stark koppling till LO och det Socialdemokratiska 
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partiet, som finansierade tidningen samt präglade den vänsterideologiska vinklingen av 

innehållet. Tidningen betecknas traditionellt sett som en socialdemokratisk kvällstidning. 

(Nationalencyklopedin, uå). Dagens Nyheter betecknas som en oberoende liberal daglig 

morgontidning, som under 1950-talet markerade sin oberoende hållning och förespråkade en 

borgerlig samling. Medan kultursidorna öppnades upp för vänsteropinion under 1960-talet höll 

sig ledarsidan fram till det undersökta året 1970 med en borgerlig prägel 

(Nationalencyklopedin, uå).  

Inom den svenska journalistiken under 1960- och 1970-tal var det dessutom vanligt att skriva 

arbetsreportage. Dessa reportage riktade in sig på att följa exempelvis gruvarbetare eller 

städerskor som gått ut i strejk på sina arbetsplatser och blev ett populärt samhällskritiskt  

stilgrepp under de två politiskt radikala decennierna (Aarre 2014, s. 18-19). 

6.1 Metod för kvantitativ analys 

6.1.1 Material och urval 

För att undersöka hur den finska minoriteten har gestaltats i svensk dags- och kvällspress år 

1970 har ett urval tagits fram ur arkivet med svenska dagstidningar vid Kungliga Biblioteket i 

Stockholm. Den kompletta utgivningen av Aftonbladet och Dagens nyheter från år 1970 finns 

digitaliserat i Kungliga bibliotekets mikroläsesal, där den kvantitativa och den kvalitativa 

analysen har utförts.  

6.1.2 Sökord 

Vid valet av sökord, för att generera flest och mest relevanta träffar, har en avvägning gjorts. 

Urvalet till studien är framtaget med sökordet finländare. I Dagens nyheter, från den 1 januari 

till den 31 december, genererade ordet finländare 226 träffar på artiklar där ordet förekommer. 

I Aftonbladet, från den 1 januari till den 31 december, genererade ordet finländare 115 träffar. 

Ordet, som kan verka i flera kontexter, innebar en stor del träffar som bortföll. Exempelvis togs 

inte nyheter som handlade om finländare i Finland med i undersökningen, vilket förtydligas 

senare under Bortfall. 

För att få fram artiklar som handlade om den finska minoriteten tillämpades också andra mindre 

formella sökord som finne, finnar, sverigefinne och sverigefinnar. I Dagens nyheter respektive 

Aftonbladet gav ordet finne endast 59 och 22 träffar, där en ansenlig del av träffarna var reklam 

för finnborttagningsmedel eller artiklar om personlig hygien. Samma problem med felträffar 
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uppstod med sökordet finnar, när det endast gav 56 träffar i Dagens Nyheter och 33 träffar i 

Aftonbladet. Sökorden sverigefinne och sverigefinnar gav inga träffar i varken Dagen nyheter 

eller Aftonbladet under hela år 1970. Den tidigaste förekomsten av benämningen sverigefinne 

hittas år 1981 i Dagens Nyheter och år 1982 i Aftonbladet. 

Till den kvantitativ undersökningen samlades totalt in 96 artiklar från Dagens Nyheter och 46 

artiklar från Aftonbladet, vilket utgör en total av 142 granskade artiklar. Analysenheterna består 

främst av nyhetsartiklar eller nyhetsnotiser, där sökordet finländare har påträffats. 

6.1.3 Bortfall 

För att begränsa urvalet till en rimlig mängd sett till forskningsprojektets omfattning har en lista 

över 12 genrer, stilar och artikeltyper upprättats och utelämnats ur beräkningarna. Vidare följer 

en närmare beskrivning av vissa artikeltypers utformning, för att klargöra deras eventuella 

mångtydighet och tolkning för uppsatsen. Bortfallet inkluderar: 

 

1. Sportnyheter 

2. Annonser och reklam 

3. Insändare 

4. Artiklar av utrikeskorrespondenter 

5. Direkta utrikesnyheter 

6. Opinionsjournalistik i form av debattartiklar och ledare 

7. Samhällsinformation 

8. Kulturrecensioner 

9. Publicerade brev 

10. Historiska reportage 

11. Bäst-i-test 

12. Recept och matanvisningar 

 

Sportnyheter: en omfattande del av det insamlade materialet bestod av sport- och 

idrottsrelaterade nyheter. Då sportjournalistiken inom den journalistiska forskningen är ett helt 

eget område har bedömningen gjorts att artiklar med sporttema  inte tas med i undersökningen 

för uppsatsen. Däremot är det vedertaget att representationen av etniska minoriteter i 

sportjournalistiken är inflytelserika för människors föreställningar och idéer (Enbom & 

Carlsson 2015, s. 209). 
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Insändare: vanligt förekommande artikeltyp år 1970 i respektive tidning, där tidningens läsare 

får kommentera aktuella händelser eller omskrivningar i tidningarna under specifika ”Fråga-

och-svar” -spalter. 

Artiklar av utrikeskorrespondenter: flera av träffarna visade artiklar som var författade av 

tidningarnas utsända korrespondenter i grannlandet, som exempelvis kunde kommentera 1970 

års riksdagsval i Finland. 

Direkta utrikesnyheter: nyhetsartiklar som behandlar aktuella nyheter i Finland eller Finlands 

position i omvärlden, utanför Sverige. 

Samhällsinformation: information till finskspråkiga medborgare, exempelvis om 

röstningslokaler i Sverige för riksdagsvalet i Finland. 

Historiska reportage: där finländare diskuteras ur en historisk kontext som saknar direkta 

kopplingar till aktuella nyhetshändelser, exempelvis om finskbyar i Nordamerika under den 

stora emigrationen från Sverige. 

Bäst-i-test: artiklar som efterliknar reklam och där redaktioner listar de mest prisvärda 

alternativen, exempelvis med en tabell över färjetariffer till Finland. 

6.2 Metod för kvalitativ analys 

6.2.1 Material och urval 

Till den kvalitativa delen av undersökningen har fem artiklar från Aftonbladet och fem artiklar 

från Dagens Nyheter år 1970 valts ut. Dessa valdes ut från det insamlade materialet, som 

fångades in under den kvantitativa delen av uppsatsen. Det de 10 artiklarna har gemensamt är 

att alla faller inom ramen för temat Sociala frågor och mer specifikt om arbete. Genom den 

inledande undersökningen gjordes upptäckten att under januari månad 1970 blev finländare i 

Sverige mer koncentrerat omnämnda än någon annan månad under hela nyhetsåret, sett till de 

två tidningarna som granskades och med undantag för tidigare nämnda bortfall. Artiklarna 

utspelar sig på diverse arbetsplatser inom metallindustrin i Sverige och handlar om hur olika 

avtalsförhandlingar, eller avsaknaden av förhandlingar, mellan Metallindustriarbetarförbundet 

och arbetsgivare lett till strejker. Fokus hamnar på vilda strejker, det vill säga när nedläggning 

av arbete som sker spontant och strider mot den avtalsenliga fredsplikten samt det faktum att 

endast fackets representanter, och inte dess enskilda medlemmar, kan påkalla en strejk.  

Sett till den bakgrund som getts tidigare i uppsatsen framgår det att en betydande del av 

arbetsstyrkan i svenska industrier var av utländskt påbrå, i störst utsträckning dessutom finskt.  



 22 

Kopplat till bakgrunden blir det därför relevant att se hur finländarna gestaltades under de vilda 

strejkerna på exempelvis Saabs fabriker i Trollhättan och Volvos fabriker i Göteborg samt 

Skövde i januari år 1970. Det här sättet att identifiera ett problem eller en kritisk punkt som 

sedan kan undersökas vidare, kan med en term från kritisk diskursanalys betecknas som kritiskt 

kunskapsintresse (Berglez 2019, s.  226). I nästa stycke förklaras vad det kritiska 

kunskapsintresset innebär och uppsatsens metodologiska grund vad gäller den kvalitativa delen 

etableras. 

6.2.2 Kritisk diskursanalys (CDA) 

Syftet med en kritisk analys av rådande diskurser är att rikta en misstänksamhet mot 

bakomliggande strukturer, som inte är direkt uppenbara för läsaren, och tolka dessa genom 

bland annat en tillämpning av ideologikritik, se 4.2.1. Den bygger på att finna kulturella, 

politiska, sociala och ekonomiska kopplingar som förorsakat att produkten, texten, kommit att 

se ut som den gör. Parallellt med textens egna förutsättningar spelar den sin andra roll som 

meningsbildare och pekfinger på samhällsfrågor, som i sin tur skapar diskurser (Berglez 2019, 

s. 227). Denna dialektik, det dynamiska förhållandet mellan den meningsbärande enheten och 

samhället slås fast av Berglez genom Wodak & Meyers (2012) definition; att språket är en 

social handling (Berglez 2019, s. 231). Detta är den grundläggande teoretiska utgångspunkten 

som kommer att sammanföras med metoden kritisk diskursanalys vid kvalitativ textanalys. 

6.2.3 Modell för kritisk diskursanalys  

Modellen för den tillämpade kritiska diskursanalysen i denna uppsats kommer genom Anabela 

Carvalho (2008) exempel i åtta led som beskrivs av Berglez (2019, s. 237). Essensen av dessa 

åtta led förklaras i följande stycken och utgör den grund som uppsatsen analysschema för kritisk 

diskursanalys vilar på. 

Analysmodellens första steg bygger på att kartlägga textens huvudsakliga innehåll och 

omgivande struktur, det vill säga att undersöka vad texten säger till läsaren och om det finns 

några andra texter, eventuella bilder eller faktarutor, som hänger samman med den som 

undersöks. De övriga texternas funktion analyseras sedan i förhållande till huvudtexten 

(Berglez 2019, s. 237). 

Nästa steg i modellen är att se efter relationen mellan makro- och mikrotext. Momentets mening 

är att kartlägga hierarkier i texten, att se var uppmärksamheten riktas och inte riktas. På 

makronivå går det att undersöka textens huvud- och delteman. Huvudtemat för texten går oftast 



 23 

att finna i rubriken och ingressen, vilket går att ställa i relation till övriga delteman. På 

mikronivå ska koherens i texten granskas, det vill säga att koherensluckorna ska upptäckas. 

Koherensluckor består av ord eller begrepp som läsaren inte kan läsa av eller sätta in i den av 

skribenten önskade kontexten (Berglez 2019, s. 238).Enligt van Dijk (1988) har diskurs ingen 

egen koherens, men den tillskrivs koherens av läsaren/användaren via språket (Berglez 2019, 

s. 238). Texten är således en uppbyggd kombination av de empiriskt observerbara delarna; 

rubriken med ingress, och textluckor som går att läsa av tack vare sociokulturella kapital och 

associationer (Berglez 2019, s. 238). 

I det tredje ledet måste framträdande ideologier i texten beskrivas. I detta skede ska påståendena 

om det självklara och givna i texten ifrågasättas. Går det att urskilja någon subjektivitet, i det 

som annars beskrivs som det objektiva? Finns det en dominerande ideologi i texten som 

kommer med en färdig uppsättning föreställningar om något visst? Hit hör också att hitta 

eventuella motdiskurser i texten, som erbjuder en annan ideologisk föreställning och som kan 

vara placerade där av författaren i syftet att skapa jämnvikt eller objektivitet i frågan (Berglez 

2019, s. 239). 

Nästkommande steg handlar om diskursiva strategier. Kort handlar momentet om att se hur 

aktörerna legitimerar ett ideologiskt perspektiv, genom att se vilken aktör som uträttar vad i 

texten. Journalisten eller textens redaktör är den primära aktören, då den har gett upphov till 

texten. Den primära aktörens handling går att undersöka genom att se till hur vissa vinklar, 

skeenden eller idéer lyfts upp i texten på bekostnad av annat (Berglez 2019, s. 239). Genom att 

studera inramningen kan vi se med vilka grepp som journalisten söker läsarens tankar och 

samhällssyn. Journalisten har en särställd makt över textens aktörer och kan påverka innehållet 

sett till vilka citat som väljs ut, hur dessa formuleras och hur aktörerna framställs. Berglez 

kopplar på Machin & Mays (2012) begrepp om agentskap som en analysmetod, där man ser till 

vem som gör vad mot/till vem i texten utifrån en ideologisk funktion (Berglez 2019, s. 240).  

Att se hur texten är konstruerad utifrån grupper, individer eller större kollektiv av människor är 

delen i analysen som kallas för fördjupning av aktörer. Från Machin & Mays (2012) metodlista 

går det att lyfta tre aspekter som förenklar analysen: Personifiering kontra avpersonifiering: 

blir en ensam aktör den som bär ansvaret för något en myndighet har gjort eller är det 

myndigheten i sig som bär ansvaret i texten? Individualisering kontra kollektivisering: är 

aktörerna i texten ensamma individer som utför något i egenskap av sig själva eller uppgår dem 

i något större samhällskollektiv eller sammanhang? Specificering kontra avspecificering: blir 

aktörer omskrivna med eller utan identitet och utseendemässiga egenskaper? Dessa tre aspekter 
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hjälper i att förklara vilka ideologiska spår som går att återfinna i karaktärerna utifrån sociala 

tillhörigheter (Berglez 2019, s. 240). 

Som sjätte punkt ska språket undersökas på detaljnivå. Nu ser vi till de lexikala värdena i texten, 

genom att granska ordval och konnotation. En språklig närvaro och frånvaro i ordanvändandet 

kartläggs, samt om det går att hitta överflödig diskurs – exempelvis genom tillskrivandet av en 

politisk hållning på en aktör fast den informationen inte spelar någon roll för texten teman. Från 

nivån på enskilda ord tillkommer också analysen av hela meningar, syntaxer och deras 

konnotationer. Textens stil eller genre kan ha en påverkan på ordvalen eller 

meningsuppbyggnaderna, som bör tas i beaktning vid analys (Berglez 2019, s. 241). 

Det sjunde steget är en jämförande-synkronisk analys. Med hjälp av att se hur texten relaterar 

till andra texter i nutiden undersöker man intertextualiteten. Det handlar om att se hur idéer 

eller värderingar i texten samspelar med andra samtida texter. Jämförelsen kan göras utifrån 

direkta hänvisningar till andra texter i den granskade texten, men går också att ställa mot andra 

verk som ideologiskt harmoniserar med den, utan närmare koppling än att texterna är samtida. 

Jämförelsen görs för att påvisa rådande diskurs i samhället (Berglez  2019, s. 242). 

Det sista steget är historisk-diakronisk analys. En analys som enligt Berglez är associerad  med 

Wodak (1999), där textens eventuella historiska ideologier undersöks från en historisk vinkel. 

Det kan handla om att se hur ordval och egenskaper tillskrivits till vissa folkslag eller grupper 

i samhället över tid, i syfte att upptäcka om orden eller egenskaperna lever kvar i dagens diskurs 

(Berglez 2019, s. 242). 

Beträffande de två sista stegen i den kritisk diskursanalysmodellen, Jämförande-synkronisk 

analys samt Historisk-diakronisk analys kommer dessa inte att appliceras i den aktuella 

undersökningen. Dessa två analysdimensioner kräver en mer omfattande analys av det 

historiska sammanhanget och ideologiska diskussioner runt år 1970, samt en större insamling 

av material och tid för tolkning av data än vad det finns resurser för under forskningsprojekt. 

För uppsatsen fyller de sex  första stegen en varsin funktion i att undersöka hur 

medierepresentationen har sett ut för finländare i Sverige år 1970. Textens huvudsakliga 

innehåll hjälper med att se i vilka sammanhang i tidningarna som artiklar där finländare 

förekommer placeras och hur övriga element som bilder på informationsblad eller avtal 

korrelerar med nyhetstexten. Relationen mellan makro- och mikrotext riktar fokus på 

ingresserna och rubriksättningen, samt ämnar till att finna eventuella koherensluckor som kan 

förekomma i artiklarna.  

Ideologi sätter fingret på vilka ideologiska val som gjorts i artiklarna och vilka diskurser samt 

eventuella motdiskurser dessa upprättar. Den här aspekten är viktig i den kvalitativa 
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undersökningen för att se om det finns någon koppling mellan Aftonbladets och Dagens 

Nyheters politiska färg och hur aktörer i texterna representeras eller beskrivs. På liknande vis 

blir det intressant att hur diskursiva strategier spelar roll i vilka ämnen eller händelseförlopp 

som hamnar i texternas centerpunkt och vilka val från den primära aktören som påverkar 

finländarnas representation. Mer ingående förenklar fördjupning av aktörer förståelsen för hur 

finländarnas målas som enstaka individer eller i något form av kollektiv, i vilken utsträckning 

de bär på ansvar för artiklarnas olika händelser och om de tillskrivs identitetsmässiga 

egenskaper, yttre som inre. Slutligen är det i diskurskartläggandets kärna, språk på detaljnivå, 

som meningsformerna och ordvalen granskas närmare för att se vilka värderingar och vilken 

representation det gav av finländarna.  

7. Analys och resultat 

I följande kapitel presenteras studiens analys och resultat. Redovisningen följer samma upplägg 

som kapitel 6, Metod, med en inledande genomgång av den kvantitativa datainsamlingen i form 

av diagram. Den kvalitativa delen inleds av en textanalys, se 7.2 följt av resultatredovisning 

samt mer djupgående jämförelse av resultaten, se  7.3. 

7.1 Kvantitativ analys och resultat 

Totalt utgörs den kvantitativa datainsamlingen av 142 artiklar, där 46 stycken är hämtade från 

Aftonbladet och 96 stycken är hämtade från Dagens Nyheter. Nedan i figur 1.1 visas hur 

analysenheterna sammantaget kategoriserades utefter de dominerande teman som fanns i 

artiklarna.  

De tre kategorierna av nyhetsartiklar som finländare förekommer flest gånger i är Sociala 

frågor, Olyckor samt Brott i respektive tidning. I det mest utmärkande temat Sociala frågor 

utgör de 31 artiklarna 67,4 % av de totala analyserade materialet från Aftonbladet. Motsvarande 

siffra för Dagens Nyheter ligger på 47,9 %, som utgörs av 46 artiklar. I fyra av ämnena som är 

Kultur, Underhållning, Vetenskap och Miljö är det endast Dagens Nyheter som rapporterar om 

finländare i sammanhangen. Dagens Nyheter har flest artiklar där finländare förekommer i 

samtliga ämnen, utom i Ekonomi där det står lika på en artikel per tidning. Till resultatet spelar 

faktumet roll att antalet analyserade enheter från Dagens Nyheters är mer än en dubbelt så 

många som från Aftonbladet (Figur 1.1). 
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n=142 

Artiklar där finländare förekommer efter ämneskategori 

Figur 1.1 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan om hur finländarna framställs i tidningarna har en 

mätning utifrån värdering genomförts. Tabellen visar att en övervägande majoritet av de 

analyserade texterna stod för en ambivalent värdering, det vill säga att finländarna inte 

framställdes på ett varken negativt eller positivt sätt. För Aftonbladets del motsvarar 29 artiklar 

totalt 63 % av den insamlade mängden från Aftonbladet, medans 64 stycken för Dagens Nyheter 

motsvarar 66,7 % av det samlade innehållet från Dagens Nyheter. Aftonbladet har, trots över 

hälften mindre artiklar totalt sett, dubbla antalet artiklar där positiva värderingar av finländare 

förekommer gentemot Dagens Nyheter.  

Vid negativ värdering ligger Dagens Nyheter över Aftonbladet med en artikel. Variabeln som 

kallas Neutral visar däremot i tabellen att 19 artiklar, som motsvarar 19,8 % av hela materialet 

från Dagen Nyheter, har en neutral framställning av finländare. Variabeln innebär en nyhetston 

som är närmast objektiv, i likhet med korta pressutskick från större nyhetsbyråer (Figur 1.2). 
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n=142 

Artiklar där finländare värderas antingen positiv, negativt, ambivalent eller neutralt 

Figur 1.2 

 
Följande tabell är framtagen för att se i vilken utsträckning som majoritetsbefolkningen 

kommer till tals och på vilket vis i artiklar där finländare figurerar. I 48 av totalt 96 artiklar av 

Dagens Nyheter förekommer inga citat av svenskar. För Aftonbladet del saknar 13 av artiklarna 

uttalanden av svenskar. Aftonbladet har 5 fall av indirekta citat mot 2 stycken av Dagens 

Nyheter, samtidigt som Dagens Nyheter har sammanlagt 8 förekomster av direkta citat mot 

Aftonbladets 6 stycken. Kombinationen av direkta och indirekta citat motsvarar nästan hälften 

av hela materialet från Aftonbladet, 47,8 %. För Dagens Nyheter innebär 38 direkta och 

indirekta citat en andel på 39,6 % (Figur 1.3). 
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n=142 

Artiklar där citat av svenskar har kodats utifrån citatens karaktär 

Figur 1.3 

 

I kontrast till tidigare tabell ska samma variabler om förekomna citat ställas mot den finländska 

folkgruppen. Dagens Nyheter har fler artiklar med direkta samt direkta och indirekta citat av 

finländare än Aftonbladet, som vid indirekta citat har en artikel fler i mätningarna. Det största 

utslaget i tabellen finns under Inga citat, där det framgår att Dagens Nyheter i 75 av totalt 96 

artiklar saknar citat från finländare trots deras medverkan. Det motsvarar 78,1 % av de 96 

artiklarna, vilket ligger nära den siffran som Aftonbladet kommer upp i, med 34 artiklar om 

73,9 % (Figur 1.4). 
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n=142 

Artiklar där citat av finländare har kodats utifrån citatens karaktär 

Figur 1.3 

 

7.2 Textanalys 

7.2.1 Artiklar i Aftonbladet år 1970 

Text 1: Svenska företagare: Volvo betalade ett högt pris för arbetsfreden! 

Publicerad den 20 januari 1970, skriven av Christer Renström. 

Texten handlar huvudsakligen om hur en strejk på Volvos fabrik i Göteborg blåstes av tack vare 

att företaget gick den lokala Metall-fackklubbens krav om höjda grundlöner för arbetarna till 

mötes. Artikeln är en av flera mindre artiklar som återfinns på samma sida i det aktuella numret 

av Aftonbladet, där två övriga artiklar diskuterar om strejken på Volvo kommer att inspirera till 

nya strejker på andra industrier och hur den nya lönesättningen påverkade bilindustrins 

aktievärden på marknaden. 

 

Ur ett makroperspektiv signalerar rubriken: Svenska företagare: Volvo betalade ett för högt 

pris för arbetsfreden! att svenskt näringsliv på något sätt ska uttrycka sin misstro eller sitt 

missnöje för det nya avtalet i artikeln. Inte minst för att rubriken avslutas med ett utropstecken. 

Ingressen i artikeln inleds med följande citat: 
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– I dag betraktar många svenska företagare Volvo med stor skepsis. Privatföretagare menar att 

Volvo sålde arbetsfreden till ett på tok för högt pris.  

Christer Renström, Aftonbladet, 20-01-1970 

 

Dessa rader ger indikationer på att vi kan förvänta oss en kommentar från en representant på 

privatföretagarnas sida. Huvudtemat kretsar trots det kring faktumen att det nya avtalet var en 

seger för den lokala fackklubben och att Bengt Tengroth, som deltog i förhandlingarna på 

fackets sida, spekulerar i varför avtalet träffades och vilken inverkan strejken hade. Ingen 

kommentar från någon privatföretagare eller svenskt näringsliv ges. Deltemat i texten tar vid 

efter mellanrubriken Nära skapa brytning och kretsar kring om strejken som pågick kunde ha 

strandat förhandlingarna som pågick natten innan artikeln publicerades. Tengroth menar att 

avtalet hade kunnat nås utan strejkåtgärder och han kommenterar problemen med den utländska 

arbetskraften på svenska arbetsplatser. 

Ur ett mikroperspektiv kan vi finna en så kallad koherenslucka i texten. Tengroth berömmer en 

ombudsman som är verksam i Metall-41:an, Nils Carlsson. Det är inte journalisten själv som 

använder sig av den interna förkortningen Metall-41:an för den lokala avdelningen i Göteborg. 

Begreppet förekommer i Tengroths citat, men faktumet kvarstår att en förståelse för hur den 

fackliga rörelsen benämner sina avdelningar och klubbar förväntas av läsaren. 

Rent ideologiskt signalerar texten genom sin rubrik och ingress att det finns en självklar 

motsättning mellan företagssidan och arbetarsidan gällande frågan om lönesättningen i det nya 

avtalet. En motsättning där företagssidan vill hålla lönerna nere för att öka vinsterna och 

arbetarsidan vill höja grundnivåerna för att trygga anställningarna. Motsättningen från 

företagshåll kan uppfattas något subjektiv, då den starka rubriken och ingressen inte följs upp 

av några kommentarer. Konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare är samtidigt del av en 

större kapitalistisk diskurs. 

Ungefär två tredjedelar in i artikeln kommer det första omnämnandet av finländarna, som ingår 

i den utländska arbetskraften och en kollektiv grupp av aktörer:  

 

– En strejk hos Volvo idag hade skrämt bort den europeiska arbetskrafter1 (rumäner, jugoslaver, 

finländare m fl). (Just nu är 53 proc av arbetarna utlänningar.). 

Christer Renström, Aftonbladet, 20-01-1970 

                                                        
1 Författaren är medveten om att ordet ”arbetskrafter” har en inkorrekt böjning i meningen. Detta citat är lyft ur 
sitt sammanhang och därför kvarstår journalistens formulering. 
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Här är journalisten avsändaren och just rumäner, jugoslaver och finländare blir lyfta ur det 

heleuropeiska sammanhanget. Några citat från dessa internationella grupper lämnas inte och 

deras agerande under strejken kommenteras inte heller av någon i texten. Inte heller deras 

egenskaper diskuteras på något vis i artikeln. 

Det stora kollektivet, utländsk arbetskraft, hålls däremot ansvarigt för att problem uppstår i den 

svenska industrin. Aftonbladet frågar Tengroth om han tror att strejkerna kommer sprida sig, 

varpå han svarar nej och citeras med följande direkt i följd: 

 
– Vi får ta in allt mer utländsk arbetskraft som skapar bekymmer: Språkförbistringar, 

Kontaktsvårigheter, Ovana vid den fackliga rörelsen. 

Christer Renström, Aftonbladet, 20-01-1970 

 

Med den språkliga handlingen skapar bekymmer understryks att det är den utländska 

arbetskraften som ställer till oreda i fabrikerna. I artikeln är de tre påtagliga problemen som 

nämns ovanför listade i följd med tjocka punkter och efterföljs av citatet: 

 
– Vi måste kanske finna nya former när det gäller att få med utlänningarna. De måste väljas in på 

ett normalt sätt på fackliga årsmöten. 

Christer Renström, Aftonbladet, 20-01-1970 

 

På en lexikal nivå där även syntaxer undersöks kan vi avläsa att de utländska fackliga 

representanterna, om några existerade under tidpunkten framkommer inte, inte väljs in på ett 

normalt sätt under fackliga årsmöten. Normalt säger att det finns en allmän ordning att förhålla 

sig till, som det utländsk kollektivet hamnar utanför och inte är en del av. Det underförstådda i 

texten blir att den utländska arbetskraften tar till strejker för att de saknar förståelse för att 

processen egentligen ska gå via ombud som förhandlar arbetstagarnas frågor åt dem. 

 

Text 2: Saab-arbetarna kräver lugnare takt och Volvolön 

Publicerad den 20 januari 1970, skriven av Olof Åttingberg. 

Denna artikel handlar om hur dryga 1000 arbetare på Saabs fabrik i Trollhättan gick ut i strejk 

dagen innan och krävde samma snabba förhandlingsmöjligheter och löneökningar som 

diskuterats vid Volvos fabrik i Göteborg. Trollhättans löntagare hade blivit lovade ett nytt avtal 

senare i mars 1970, men nyheterna om avtalsförhandlingarna i Göteborg gjorde att tusen 
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arbetare gick ut i strejk för att få en löneökning på omkring 3 kr i timmen och därigenom hamna 

i jämna nivåer med Volvos lönesättning. Metalls centrala organ erbjöd hjälp till den lokala 

verkstadsklubben inför förhandlingarna men nekades av både klubben och företagsledningen 

på Saab. Artikeln upptar nästan en helsida, med undantag för en mindre artikel under som listar 

de 10 centrala punkterna som träffades i det nya Volvo-avtalet. Bägge artiklar går alltså i samma 

tema och relaterar direkt till texterna som diskuterats i Text 1. 

Rubriken summerar huvudtemat för artikeln ganska exakt: Saab-arbetarna kräver lugnare takt 

och Volvolön. En mindre övre rubrik figurerar ovanför texten, Efter Volvo-strejken, vilket visar 

på att den här artikeln ingår i en nyhetsbubbla i Aftonbladet under tiden. I ingressen figurerar 

ett citat från den lokala fackklubbens ordförande om Volvos inverkan på strejken på Saab och 

hur ordförande efter två timmars strejkande fick igång arbetarna mot löftet att raskt förhandla 

med företagsledningen. Som delteman i texten finns kontakten med Metalls centrala organ och 

vilken roll offentliggörandet av Saabs bokslut väntas ha på arbetstagarna, sett till att det enligt 

journalisten var en avgörande faktor till att strejken på Volvo bröt ut:  

 
- Saab-Scania har ännu inte offentliggjort sitt preliminära bokslut – det var Volvos bokslut som 

var den tändande gnistan bland arbetarna i Göteborg. 

Olof Åttingberg, Aftonbladet, 20-01-1970 

 

På samma sätt som i Text 1 hittar vi en ideologisk motsättning mellan företagsledningen och 

montörarbetarna, som uppgår i en kapitalistisk diskurs. Slitningarna mellan parterna beskrivs 

exempelvis genom följande rader: 

 
– Avtalsuppgörelsen har dragit ut på tiden utan att något positivt har skett. Först de segslitna 

förhandlingarna som – anser arbetarna – slutade i ett antiklimax. Sedan lång väntan innan de 

lokala förhandlingarna kom igång. 

Olof Åttingberg, Aftonbladet, 20-01-1970 

 

Den kapitaliska diskursen bekräftas också genom journalistens kommentar om den 

internationella bilmarknaden: 

 
– De vill slå ner på hastigheten men företaget säger nej. Man är uppe i en högkonjunktur och 

marknaden sväljer allt som man producerar. I USA har man stora framgångar. 

Olof Åttingberg, Aftonbladet, 20-01-1970 
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I det här fallet är det journalisten, som en agent för Aftonbladet och dess avslöjande, som berör 

frågan om den utländska arbetskraften på Saabs fabrik. Artikeln innehåller inga kommentarer 

från utländska arbetskraft, men finländarnas livssituationen vid fabriken kommenteras särskilt:  

 
– En tredjedel av företagets anställda är utlänningar – till största delen finländare. De inkvarteras 

i barackkolonier och isoleras helt från omgivningen. Arbetarna kräver nu en bättre boendemiljö. 

Olof Åttingberg, Aftonbladet, 20-01-1970 

 

Finländarna uppgår i det stora kollektivet av utländsk arbetskraft men markeras som en 

utmärkande majoritet i gruppen, bland dem som står bortom den svenska arbetskraften 

levnadsvillkor och gemenskap. Utlänningarnas, speciellt finländarnas, utsatthet stärks av att de 

inkvarteras i barackkolonier och isoleras helt från sin omgivning. 

Det går att diskuteras om hela det ovannämnda stycket blir en form av överlexikalisering, det 

vill säga ett onödigt brett kommenterande på inkvarteringen för utländsk arbetskraft. Stycket 

börjar med meningen:  

 
– Aftonbladet har tidigare fört fram kritik mot den personalpolitik som Saab i Trollhättan för. 

Olof Åttingberg, Aftonbladet, 20-01-1970 

 

Meningen är ett försök att förstärka bilden av arbetarnas utsatthet på Saab, när frågan om det 

nya löneavtalet ska diskuteras. Möjligen finns det en ideologisk baktanke, medveten som 

omedveten, hos journalisten att lyfta fram aspekten om levnadsvillkor runt fabriken – och 

därigenom ta ställning för arbetarnas sak. 

 

Text 3: Metall vädjar till utlänningarna på deras eget språk. Respektera avtalet! 

Publicerade 26 januari 1970, skriven av Renée Höglin. 

Den här artikeln tar fasta på att utländsk arbetskraft ska ha spelat en stor roll till att strejker på 

olika industrier har brutit ut, enligt ett uttalande från Metallförbundets ordförande Åke Nilsson. 

Som en åtgärd har flygblad med information på finska och serbokroatiska tryckts upp av Metall 

och spridits via lokalklubborna ut till de samtliga 340 000 medlemmarna i landet. På dessa 

flygblad stod det uppmaningar till fackets medlemmar att inte starta lag- och avtalsstridiga 

aktioner på arbetsplatserna, som främst i det här fallet syftar på att inte starta vilda strejker. Likt 

tidigare artiklar om strejkerna vid Saab och Volvo finns denna text bland andra arbetsrelaterade 

artiklar på en helsida. Det skrivs bland annat om de lokala avtalsförhandlingar med 
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Gruvförbundet i Grängesberg och i en separat artikel finns en intervju med ordförande för Gruv 

1-avdelningen från samma stad. Intill den diskuterade texten finns en bild på ett flygblad som 

delades ut av Metall, skriven på svenska. Bilden är upprättad i tidningen så att läsaren kan ta 

del av informationen som står där. 

Även om huvudtemat återspeglas väl i rubriken: Metall vädjar till utlänningarna på deras eget 

språk: Respektera avtalet!, finns det ingen formellt markerad ingress i början av texten. Det 

framgår dock i de första raderna att det är sammanlänkat med rubriken, då det talas om 

flygbladen och att ansvaret för att strejker brutit ut ligger hos både arbetsgivare och facket. 

Som delteman belyses antalet utlänningar som är medlemmar i Metall och ordförande Åke 

Nilssons pågående samtal med Volvo i Göteborg och Skövde om strejkhanteringen. 

Journalisten gör vissa nedslag i informationsbladet som delats ut till medlemmarna och plockar 

upp delar som återberättas med egna ord i artikeln, exempelvis: 

 
– Att bryta avtalet under giltighetstiden är ett brott som kan tas upp i domstol, heter det.  

 

samt 

 
– Vidare att det är osolidariskt mot förhandlarna som för en hård kamp mot arbetsgivarna.  

Renée Höglin, Aftonbladet, 26-01-1970 

 

I denna artikel förekommer inga kommentarer från arbetsgivarens sida utan den enda som 

uttalar sig om strejkerna och sedan den finländska arbetskraften, förutom journalisten själv, är 

Åke Nilsson.  

Finländarna gestaltas utifrån två infallsvinklar i texten. Dels genom att ingå i det större 

kollektivet utländsk arbetskraft tillsamman med jugoslaver, italienare, greker och turkar. Och 

dels genom att få en riktad kommentar om sig från Nilsson, efter redogörelsen om att 700 

finländare arbetar på Volvo Skövde och att 2000 finländare arbetar på Volvo Göteborg: 

 
– Med rätta känner sej de finska arbetarna diskriminerad. De får alltid de tyngsta och smutsigaste 

jobben. Arbetsgivarna har grovt försummat att se till deras bostads- och fritidsförhållanden. Det 

är oerhört mänskligt att de reagerar. 

Renée Höglin, Aftonbladet, 26-01-1970 
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I artikeln tas inga exempel upp på ett händelseförlopp på en arbetsplats som utmynnar i en 

strejk. På samma sätt tillskrivs ingen grupp, arbetsgivare eller representant för arbetstagare ett 

ensamt ansvar för att strejker har brutit ut. Men ser man till syntaxen Det är oerhört mänskligt 

att de reagerar om finländarna syftar det till att problem har uppstått på arbetsplatserna för att 

finländare har låtit sig reagera. Även om den reaktionen beskrivs som mänsklig blir gruppen 

finländare den enda part som på något vis har agerat för att vålla uppståndelserna på 

arbetsplatserna. I stycket innan det senast nämnda citatet förklaras att Nilsson varit på besök i 

Volvo Skövde kvällen innan och samtalat med bland annat en grupp ur den finländska 

arbetarskaran. Vad finländarna gav uttryck för under samtalet framkommer inte i artikeln. 

 

Text 4: En finländare som strejkade i Sverige: Svenskarna hade sina familjer att tänka på 

Publicerad 29 januari 1970, skriven av Anita Henttonen. 

På Saabs fabrik i Trollhättan intervjuas Ahti Hotisaari, 20 år gammal, som har kommit till 

Sverige för att arbeta och tjäna pengar. Han berättar om strejkerna som utbrutit veckan innan 

på fabrikerna och hur förhandlingarna om ett nytt löneavtal drar ut på tiden. Tillsammans med 

sina arbetskamrater uttrycker han en misstro för att uppnå lika bra lönenivåer som på Volvo, 

mycket beroende på att de svenska arbetarna inte är lika benägna att gå ut i vild strejk som de 

unga och ogifta finska männen, som är beredda att söka anställning någon annanstans mot bättre 

betalt. Förutom en kort notis om en krockolycka och en reklamannons upptar intervjun med 

Hotisaari nästan en helsida. 

Huvudtemat i rubriken styrks av ingressen – att det för närvarande inte finns något hot om strejk 

på Saab, då de 1100 finländska arbetarna står utan stöd ifrån svenska arbetare som har mer att 

förlora på att strejka för högre löner. Som delteman finner vi bland annat en mellanrubrik märkt 

Finnhat, i vilken Hotisaari berättar om vilket motstånd han mött från svenska arbetare på 

arbetsplatsen: 

 

– Vi finnar är klart diskriminerade av våra svenska jobbarkompisar. Naturligtvis finns det många 

justa svenskar men de flesta svenskar ser ner på oss och avskyr oss. 

Anita Henttonen, Aftonbladet, 29-01-1970 

 

Ett annat deltema är frågan om vilka levnadsförhållanden den finländska arbetskraften har i 

Sverige, vad logi och uppehälle kostar samt hur villig man är att flytta för bättre ersättning. 

Under mellanrubriken Finnhat framkommer en motsättning mellan finländarna och svenskarna, 

en konflikt mellan majoritets- och minoritetsbefolkning. Även om de två etniska grupperna 
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gemensamt kan ingå i gruppen arbetare finns det en tydlig linje, då artikeln handlar om 

frustrationen hos de finländska arbetarna över att inte få med sig svenskarna, som har mer att 

förlora i kampen om bättre villkor. Den kapitalistiska diskursens ordning, att arbetare med 

bättre förutsättningar inte vill riskera sin position och därmed splittrar arbetslaget kollektiv i 

två, återfinns i texten.  

Den enda rösten i artikeln, utom journalistens, är Hotisaaris. Som aktör tillskrivs han inte några 

speciella egenskaper, mer än att hans ålder skrivs ut och att han ingår i gruppen unga och ogifta 

finländska män som utgör en stor del av industriarbetarna i Sverige under tiden. Däremot får 

han uttala sig ofta och föra ett sammanhängande resonemang genom hela artikeln. Till 

gestaltningen av Hotisaari hör också att han kan reflektera kritiskt över överenskommelserna, 

speciellt i frågan om vad ett fredsavtal mellan arbetsgivare och fackförbundet innebär: 

 
– Och jag är säker på att vi liksom svenskarna respekterat detta om inte Volvo först gått i vild 

strejk och vunnit på det. Efter bara en dag. Det är klart att volvo varit en mall för oss.2 

Anita Henttonen, Aftonbladet, 29-01-1970 

 

En möjlig anledning till aktörens inramning och djup är att journalistens utifrån sitt namn, Anita 

Henttonen, kan tänkas ha finskt påbrå. Om intervjun gick att genomföra på finska är det troligt 

att flera resonemang kommit till och översatts korrekt på ett naturligt sätt. 

 

Text 5: 1100 finländare på Saab hotar med att gå till Volvo 

Publicerad 31 januari 1970, skriven av Kurt Grundberg. 

Efter strejkerna och de utdragna förhandlingarna på Saabs fabriker i Trollhättan som nämndes 

i Text 4 kom beskedet att löneökningen landade på 90 öre i timmen för fabriksarbetarna, när 

kravet från arbetarsidan var en höjning på 3 kr. Som en konsekvens av den lägre än förväntade 

ökningen hotar 1100 finländare att lämnade Saab för Volvo, där grundlönerna ligger på den 

önskade nivån. Artikeln ligger  mellan två andra artiklar på en helsida, som handlar om 

gruvstrejker i Kiruna och Svappavara. 

Huvudtemat fångas in av rubrikens formulering och byggs på med efterföljande information i 

ingressen om hur de reala löneökningarna togs emot av 2500 arbetare på verkstaden. Ingressens 

                                                        
2 Författaren är medveten om att ordet ”Volvo” saknar versal i citatet. Detta citat är lyft ur sitt sammanhang och 

därför kvarstår journalistens formulering. 
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avslutande rad markerar artikelns mindre deltema om hur utgiften med arbetskraften står i 

förhållande till vinsterna som görs på bilförsäljning: 

 
– Denna vinst på arbetarnas bekostnad kan komma att få mycket stora konsekvenser för den stora 

bilfabrikens framtid. 

Kurt Grundberg, Aftonbladet, 31-01-1970 

 

Citatet ovan tar fasta i ideologiska ståndpunkter som konstruerar den kapitalistiska diskursen. 

Detta fortsätter journalisten med att göra, genom bygga på resonemanget om motsättningen 

mellan arbetarna och arbetsgivarna: 

 
– Saab har tjänat stora pengar genom den nu träffade överenskommelsen, som helt slog undan 

benen på arbetarna. Detta om man ser endast till stunden. På längre sikt kan det bli en större 

förlust är man kanske räknat med. 

Kurt Grundberg, Aftonbladet, 31-01-1970 

 

Den finländska arbetsstyrkan som omnämns direkt i rubriken kommer inte på tal förrän under 

sista mellanrubriken Går till Volvo. Finländarna kommer själva inte tals och tillskrivs inte heller 

några specifika egenskaper, utan beskrivs i en kollektiv grupp om 1000 ungkarlar mellan 20 

och 25 år som liknar det vi sett i tidigare analyserade texter. 

Avslutningsvis skriver journalisten att den finska arbetsstyrkan har hotat med att sluta och söka 

sig till Volvo, samt att det inte finns något som binder dem till Saab och Trollhättan: 

 
– Tvärtom, Volvo är i stort behov av arbetskraft. 

Kurt Grundberg, Aftonbladet, 31-01-1970 

 

Med de sista raderna ovan kan den primära aktören för texten, journalisten, ha skapat en så 

kallad motdiskurs. Som en konsekvens av sparsamheten i löneutgifter kan den utländska 

arbetskraften söka sig ut på den fria arbetsmarknaden, där det råder hög konkurrens om 

arbetstagare och bättre möjligheter till självförverkliganden för den enskilda proletären. Om 

formuleringarna är en liberal ideologisk konstruktion för att skapa objektivitet i artikeln eller 

ett allmänt ironiserande över situationen från författarens håll förblir oklart. 

I den kvalitativa analysdelen av Aftonbladet framkom det exempelvis att ordval, 

meningsformer, direkta citat från finländare samt citat från andra om finländarnas agerande i 



 38 

har format artiklarna och präglat medierepresentationen av finländarna. I nästa kapitel väntar 

en kvalitativ analys av samma utformning, där analysenheterna istället är hämtade från Dagens 

Nyheter. 

7.2.2 Artiklar i Dagens nyheter år 1970 

Text 6: Fler avbytare, högre lön på Volvo – Fackbasen: Strejken pådrivande 

Publicerad 20 januari 1970, skriven av Rolf Åkerberg. 

Det nya avtalet på Volvo i Göteborg innebar en generell löneökning för industriarbetarna på 

runt 11 procent. En sittstrejk på fabriken veckan innan fick förhandlingarna att skrida fram. 

Utöver löneaspekten fick arbetarna bland annat fler avbytare till arbetet vid monteringsbanden 

och den fackliga verkstadsklubben blev lovad stöd i att hitta lokaler till fackligt arbete på jobbet. 

I slutet av artikeln presenteras nyheten att Volvo ska välja ut en av sina fabriker för att införa 

månadslön på prov. 

I den utförliga rubriken och ingressen framgår det att arbetstagarsidans representanter är nöjda 

med förhandlingarna och har strejken att tacka för det snabba utfallet. Huvudtemat, som är 

arbetarnas seger, utvecklas i texten genom att de olika mindre överenskommelserna som 

förenklar arbetarnas vardag punktligt redogörs för. Som deltema kommer den sista spalten som 

handlar om månadslön som ska införas på en dittills okänd ort inom företaget. 

Stilmässigt är artikeln väldigt faktatyngd och skriven ur en ekonomisk vinkel, där nästan exakta 

lönenivåer samt procentuella ökningar och minskningar på olika parametrar i fabriksarbetet 

redogörs för. Bara två citat finns med texten, där ordförande för klubben Kurt Rydberg uttrycker 

sin belåtenhet med avtalet i korthet.  

 

Under rubriken om månadslön skriver journalisten: 

 

– Volvo som har haft svårt att skaffa arbetare under en långt tid får genom de nya lönerna en 

mycket stark ställning i konkurrensen om arbetskraft. 

Rolf Åkerberg, Dagens Nyheter, 20-01-1970 

 

Det citatet härleder samma liberala diskurs som diskuteras i Text 5, där det anses naturligt att 

konkurrenskraftiga företag tillkommer dominerande positioner på den fria marknaden. 

För finländarnas del tilldelas de ingen roll eller egenskap i artikeln, utan ingår återigen i det 

stora kollektivet av utländsk arbetskraft. Det framkommer att funktionärer vid fabriken hade 

gått dagen innan och förklarat avtalets betydelse för den utländska arbetskraften på Volvo: 
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– De hade tolkar med sig för att finländare, jugoslaver och andra utländska arbetare skulle 

få upplysningar på sitt eget språk. 
Rolf Åkerberg, Dagens Nyheter, 20-01-1970 

 

På samma vis knyts utlänningar endast till språket de talar när journalisten redogör för det 

extratryckta numret av personaltidningen, Volvo-Kontakt, som utkom i och med det nya avtalet. 

 
– Meddelandet innehöll text på fyra språk: svenska, finska, jugoslaviska och engelska. 

Rolf Åkerberg, Dagens Nyheter, 20-01-1970 

 

Text 7: Metall: utländska arbetare har spelat en roll 

Publicerad 22 januari 1970, författare okänd. 

Artikeln är nästan i notisform och består av en kort intervju med Metalls avtalssekreterare 

Holger Olsson. Intervjun handlar om de vilda strejkerna som uppstått på olika fabriker och 

frågan som journalisten har hängandes i luften är om dessa vilda strejker varit toppstyrda av 

fackförbundet i hemlighet. Olsson nekar till att så är fallet men menar att det uppstått tumult på 

svenska arbetsplatser genom strejkerna, som går att spåra till misskommunikationen med den 

utländska arbetskraften. Texten omgärdas av arbetsrelaterade nyheter på en helsida. Det skrivs 

om hur Arbetsgivarföreningen SAF förhåller sig till strejkerna, gruvkonflikten i Kiruna, vad 

arbetarna själva anser om strejkerna och en tillika mindre artikel om hur språksvårigheter kan 

ha utlöst konflikter, vilken kommer att analyseras i Text 8 . 

Rubriken är ett axplock från en av Olssons löpande citat som i stort sett utgör texten. Hela 

ingressen utgörs av ett långt citat om en ombudsman som vidare inte diskuteras alls i artikeln: 

 

– Vi har vår man på plats i Trollhättan, ombudsman Kjell Berglund. Han är i full färd med att 

försöka få igång förhandlingarna igen, och vi hoppas att han ska lyckas, säger avtalssekreteraren 

[…]. 

Dagens Nyheter, 22-01-1970 

 

Huvudtemat blir utifrån ingressen och rubrikens samspel något otydlig, men genom att läsa 

texten förstår man att det handlar om att bekräfta eller dementera påståendet om att de vilda 

strejkerna är toppstyrda. Den utländska arbetskraftens roll i strejkerna är rent innehållsmässigt 

bara ett deltema som nämns en gång av Olsson, vilket journalisten eller rubriksättaren väljer att 
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trycka på. Ett genomgående mönster är att finländarna ingår i ett större kollektiv men omnämns 

ändå specifikt. Finländarna ingår i det stora kollektivet utländsk arbetskraft, men samtidigt 

tillskrivs just den finländska arbetskraften ett särskilt ansvar i strejkfrågan: 

 
– Vi ser nog istället på situationen så, att det vilda strejkerna blossat upp på arbetsplatser med 

speciella problem, men också där det funnits ett stort inslag av utländsk, dvs finländsk 

arbetskraft. Där har våra klubbar haft svårt att nå ut till de enskilda medlemmarna, och även om 

vi försökt anlita tolk i största möjliga utsträckning ger inte heller det den direktkontakt som 

kunde ge effektiva möjligheter att ta fasta på missnöjesanledningar i tid och avhjälpa dem. 

Dagens Nyheter, 22-01-1970 

 

Om vi bryter ner syntaxformerna betyder de första raderna att vilda strejker som blossat upp på 

arbetsplatser med speciella problem och där det förekommer finländare. Vad som anses vara 

speciella problem på arbetsplatser förklaras inte närmare, och inte heller hur eller om det 

relaterar till frågan om utländsk arbetskraft. Men kopplingen mellan finländare och vilda 

strejker som blossats upp fastslås av antingen Olsson eller journalisten som skrivit ordföljden. 

Kopplingen styrks av följande rader längre fram under ett annat pratminus: 

 
– Hittills kan man se ett tydligt genomgående mönster hos alla de vilda strejkfall som inträffat. 

Dagens Nyheter, 22-01-1970 

 

Vad det tydliga genomgående mönstret innebär förklaras dock inte närmare, och då finländarna 

själva inte kommer till tals lämnas det journalistiskt sätt ett slags anklagande gentemot dem.  

Beträffande svårigheterna att nå medlemmarna omskrivs finländarna, som tillhör kollektiven 

den utländska arbetskraften och de fackligt anslutna medlemmarna, som enskilda medlemmar 

i det långa citatet. Där skapas en distinktion mellan det fackligt anslutna medlemmarna och de 

enskilda medlemmarna som blossat upp strejker. Det uppstår en distans mellan de finska 

medlemmarna och ordinarie medlemmar, vilket leder till en splittring av kollektivet. 

 

Text 8: Språksvårigheterna utlöste konflikten 

Publicerad 22 januari 1970, författare betecknas endast som ”Dagens Nyheters utsände 

medarbetare”. 

I denna mindre artikel intervjuas Hans Werthén, direktör på Electrolux om strejken som brutit 

ut vid deras fabrik i Mariestad. Konflikten ska ha brutit under förhandlingar om det nya 

löneavtalet och det konstateras att det är finländsk arbetskraft som påbörjade strejken vid det 
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löpande bandet. I slutet figurer ett uttalande om strejken från en lokal ombudsman från Metall, 

Thörner Lotth. Rubriken och ingressen fångar in just detta som huvudtema, medan ett mindre 

deltema i sammanhanget är finländarnas anpassning till samhället i Mariestad. Likt Text 7 

består ingressen av ett längre talminus där Werthén belyser strejken i Mariestad utifrån 

språkförbistringar: 

 

– Kommunikationssvårigheterna på arbetsplatser där vi har många invandrare är mycket stora och 

tyvärr ibland inte riktigt uppmärksammade. Det ger upphov till svåra missförstånd och kan 

orsaka sådana vilda strejker som den på som inträffade3 vid vår fabrik i Mariestad, säger […]. 

Dagens Nyheter, 22-01-1970 

 

I citat direkt efter, som påbörjar brödtexten, byts invandrare ut mot finländsk arbetskraft. 

Därigenom blir det mer allmänna begreppet invandrare specificerat till det kollektiv som skadan 

som orsakats på fabriken: 

 
– Det är konstaterat att det var finländsk arbetskraft som inledde strejken vid det löpande bandet 

på Mariestadsfabriken, säger direktör Werthén. 

Dagens Nyheter, 22-01-1970 

 

Hur den finländska arbetskraften gick till väga för att dra igång strejken och med vilken 

uppslutningen av övrig personal, utländsk som svensk, framgår inte i texten. Werthén tror att 

det berodde på att finländarna inte kan läsa eller skriva svenska och saknar förståelse för den 

svenska avtalsrörelsen. Styckena där Werthén citeras direkt är betecknade med ett pratminus, 

men emellan dessa stycken förekommer stycken som avläses som fortsatta citat och en del av 

längre utläggning. Vid första anblick kan mellanstyckena uppfattas som journalistens 

reflektioner, men när innehållet granskas närmare låter det aningen för suggestivt: 

 
– Finländarna kanske fått höra talas om löneökningarna vid Volvo där förhållandena vid de tunga 

banden är annorlunda. Så uppstår oro och missnöje som kan ta sig spontana uttryck. Det kan 

tänkas att den också underblåses av någon. 

Dagens Nyheter, 22-01-1970 

 

                                                        
3 Författaren är medveten om att meningsuppbyggnaden blir inkorrekt med ordföljden ”som den på som 

inträffade”. Med hänvisning till tidigare fotnot behålls citatet oförändrat. 
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Werthén slutför sitt sammantagna anförande med att han tror att förhandlingarna kan ta tid, 

medan ombudsmannen från Metall tror på en snabbare åtgärd. Beträffande vem som startade 

strejken och varför säger ombudsmannen: 

 
– Vi vet inte vilka började4 strejken, förklarar han. Det finns inga belägg för att några 

kommunikationssvårigheter spelat in. 

Dagens Nyheter, 22-01-1970 

 

Om vi ser på texten ideologiskt finns det en tydligt konflikt mellan arbetstagare och 

arbetsgivare, en motsättning som tar fasta på den kapitalistiska diskursen. Genom citatet från 

Metalls ombud är det troligt att den primära aktören, journalisten, vill erbjuda en motdiskurs – 

som går emot det naturligt förutfattade i texten om att det var just finsk arbetskraft som orsakade 

strejken, oavsett om det hade med ren arbetsvägran eller språkförbistringar att göra. 

 

Text 9: ”Tusentals friställs om ni strejkar” Metallbasen varnar i Skövde 

Publicerad 26 januari 1970, skriven av Bo Engzell. 

Artikeln grundar sig i ett uttalande från Metalls förbundsordförande Åke Nilsson vid en 

presskonferens i Skövde, där han menade att om arbetsnedläggningar fortsätter i samma takt 

kommer det gå ut över tusentals anställd underleverantörer till Volvo och förlängningen 

påverkar sysselsättningsgraden och produktionen i hela landet. Nilsson uppmanade medlemmar 

vid presskonferensen att inte delta i vilda strejker, trots att Volvo Göteborg lyckades förhandla 

till sig en lönesättning som Volvo Skövde inte kommer upp i.  

Huvudtemat i texten blir Nilssons vädjan till Metalls medlemmar att respektera den avtalade 

arbetsfreden. Det som blir mer centralt för uppsatsen är artikelns delteman, som än en gång 

handlar om huruvida kommunikationen med den finländska arbetskraften har brustit i frågor 

om avtalsplikten på grund av språkbarriären. 

Enligt texten skulle Nilsson vara vid Saab i Trollhättan under den omtalade tidpunkten, men 

fick bli kvar i Skövde på grund av den urartade situationen. Den finländska delen av Metall-

medlemmarna som närvarade på presskonferensen i Skövde uppmärksammas först av 

journalisten i artikeln: 

 

                                                        
4 Författaren är medveten om att ordet ”som” saknas i citatet. Se fotnot 1 för vidare förklaring. 
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– På det stora hela taget var Skövdemötet någorlunda lugnt. Frågorna som ställdes var emellertid 

många. De flesta kom från den finländska arbetskraften i Volvo-Skövdeverken och gällde 

mestadels kontantavlöningen. Hela tiden använde man sig av tolk för att svenskar och finnar 

skulle förstå varandra. 

Bo Engzell, Dagens Nyheter, 26-01-1970 

 

Vad som fick journalisten att beskriva mötet som någorlunda lugnt framgår inte, då övriga 

observationer från presskonferensen inte beskriver stämningen under mötet som påfallande 

otrevligt eller hotfullt på något vis. Efter textens två sista underrubriker, Många försummelser 

samt Finskt i TV, hamnar den utländska arbetskraften i nytt fokus. Under den första rubriken 

har journalisten skrivit att Nilsson menar på att arbetsgivarna har försummat finländarna på de 

svenska arbetsplatserna, genom att inte jobba tillräckligt med att komma förbi 

språksvårigheterna. Nilsson tar sedan ett steg tillbaka och menar att även den fackliga sidan har 

försummat en del. Enligt journalisten vill Nilsson se ett system där arbetsgivarna ska rapportera 

in hur många finländska arbetare de har till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) för att få resurser 

till att kunna informera bättre på arbetsplatserna. Som citat lyfts: 

 
– Bara språksvårigheterna gör att folk blir misstänksamma, ansåg Åke Nilsson. Vi har för få tolkar 

om vi skall inrikta oss på en riktig information. 

Bo Engzell, Dagens Nyheter, 26-01-1970 

 

Vilken form av misstänksamhet som språksvårigheterna väcker hos vem förtydligas inte 

närmare i texten. Oavsett om det handlar om finländarnas misstänksamhet mot sina arbetsgivare 

eller de svenska arbetarnas misstänksamhet mot den svårbegripliga finländska gruppen är det 

tydligt att det uppstår en splittring i kollektivt, där den finska arbetsstyrkan hamnar på en sida 

och den svenska arbetsstyrkan på en andra.  

Som förslag till bättring på situationen kommer ett stycke där journalisten talar om vad Nilsson 

anser om televisionens roll: 

 
– Ett botemedel skulle vara om svensk TV tog upp arbetsmarknadsprogram i stil med de TV-

skolprogram man har. Dessa program skulle textas till finska. Det skulle verkligen ge 

finländarna en god inblick i hur vårt arbetsliv fungerar, ansåg han. 

Bo Engzell, Dagens Nyheter, 26-01-1970 

 



 44 

Att koppla på massmediernas roll i att skapa förståelse mellan en minoritetsgrupp och 

majoritetsbefolkningen ligger ideologiskt i linje med fackförbundets strävan efter att integrera  

de nya arbetarna och därigenom komma närmare en samlad arbetarklass. 

Överläggningar i Skövde får en annan dimension när Nilsson tillsammans med den lokala 

verkstadsklubbens ordförande, Stig Hellman, samtalar tillsammans med den fackliga finska 

sektionen på fabriken. De finska representanternas krav eller namn framgår inte i artikeln, utan 

det vi får veta är namnet på tolken som Nilsson använde sig av vid samtalen och följande 

slutkläm: 

 
– Tillsammans kom svenskar och finländare överens om att effektivisera samarbetet. 

Bo Engzell, Dagens Nyheter, 26-01-1970 

 

 

Vad detta betyder i praktiken, eller hur samtalet mellan sidorna artade sig lämnas det ingen 

information om till läsaren.  

 

Text 10: ”Brist på information till utländska arbetare” 

Publicerad 31 januari 1970, författare okänd. 

 

Likt den tidigare analyserade Text 9 utspelar sig denna händelse på en konferens. Roland Agius, 

som är ledare för Stockholms stads utlänningsutredning, förde en diskussion tillsammans med 

informatörer från lokala invandrarcenter och utsända från det statliga Invandrarverket. Temat 

som diskuteras är vilken korrelationen de vilda strejkerna egentligen har med den utländska 

arbetskraftens språkkunskaper. Ingressen inleds likt rubriken med ett citat, som ifrågasätter en 

allmän konsensus som upprepats i tidigare analyserade texter: 

 
– Finns det någon som helst belägg för att påståenden om att det vilda strejkerna runt om i landet 

skulle orsakats av invandrarnas dåliga kunskaper i svenska? 

Dagens Nyheter, 31-01-1970 

 

Huvudtemat landar i just den frågan och var i kommunikékedjan mellan LO, de statliga 

myndigheterna och de lokala invandrarcentralerna har informeringen av utlänningar brustit. Ett 

deltema som kommer mot slutet av texten är förslag på förändringar som kan hindra spänning 
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mellan arbetargrupper på den svenska marknaden. En lokal informatör, Usko Friman, lägger 

ansvaret hos LO genom att ge följande finska exempel: 

 
– För flera år sedan gav jag en finsk översättning av avtalet till LO. Men de har inte ens låtit trycka 

upp det. De finska arbetarna har inte fått någon information på sitt eget språk. Likadant är det 

med andra invandrargrupper.  

Dagens Nyheter, 31-01-1970 

 

Finländarna hamnar i ett kollektiv av utländsk arbetskraft som behöver avtalsinformation på 

sitt eget språk, men lyfts fram som ett specifikt exempel i det här fallet. Friman fortsätter genom 

att beskriva konsekvenserna: 

 
– Genom bristen på information har man i dag fått starka spänningar på arbetsplatserna mellan 

svenskarna och olika invandrargrupper. 

Dagens Nyheter, 31-01-1970 

 

Här illustreras motsättningen mellan finländarna, en del av den utländska arbetskraften, och de 

svenska arbetarna. Tidigare i artikeln har journalisten konstaterat att ingen av deltagarna vid 

konferensen finner belägg för ett samband mellan strejkerna och språksvårigheterna. Men att 

information till den utländska arbetskraften inte kommer fram i rätt tid eller på ett begripligt 

sätt. Scenariot med de starka spänningarna på arbetsplatserna ses som ett hot på ett ideologiskt 

plan, där arbetarklassen inte står enad. Vidare förstärks den ideologiska grunden av Ulla Hedén, 

informatör, som säger att flera tolkar skulle behövas men att det inte är något kommunerna 

lägger pengar på: 

 

– Av snålhet använder sig myndigheterna inte av tolkar när de behövs, ansåg hon. Det gäller i 

synnerhet sjukhusen. 

Dagens Nyheter, 31-01-1970 

 

Avslutningsvis föreslår Hedén inrättningen av tolkcentraler i alla större kommuner med 

argumentet att det i längden skulle bli både billigare och effektivare.  
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7.3 Kvalitativ analys och resultat  

Sett till de tio artiklarna som genomgått en kvalitativ analys i form av en kritisk diskursanalys 

presenteras nu en jämförande sammanställning av resultaten för respektive tidning. Fokus för 

jämförandet kommer att ske utifrån tre aspekter ur analysschemat: fördjupning av karaktärer, 

ideologi samt språk i detalj (Berglez, 2019). I den avslutande diskussionen som följer i stycket 

därefter återgår analysen tillbaka till uppsatsens frågeställningar. 

Genom att undersöka dimensionen fördjupning av karaktärer (Berglez, 2019) i artiklarna ser 

vi att gruppen finländarna specificeras utifrån att de är finländsk arbetskraft, eller som en del 

av det mer omfattande utländsk arbetskraft som är verksam inom den svenska industrin. Detta 

sker i texterna från både Aftonbladet och Dagens Nyheter. Kollektivet utländsk arbetskraft 

framträder inte som integrerad del av den svenska arbetskraften, vilket innebär att gruppen 

finländsk arbetskraft inte blir en självklar del av arbetsstyrkan i generella termer. Skapandet av 

den kollektiva identiteten för finländare sker inom gruppen av utländsk arbetskraft, som 

däremot flertalet gånger särställs från sin inkludering i det större kollektivet och specificeras 

som en egen grupp av journalisterna i artiklarna. På ett sätt landar finländarna rent hierarkiskt 

någonstans i ett läge mellan den utländska arbetskraften och den svenska arbetsstyrkan. 

Finländarna tillskrivs ett ansvar att agera enligt reglerna på arbetsplatserna, medans 

arbetsgivarna och verkstadsklubbarna tillskrivs ett ansvar att lära upp och se över finländarnas 

villkor. 

På ett ideologiskt plan (Berglez, 2019) råder det skillnad i vilka diskurser och eventuella 

motdiskurser om målas upp beroende på tidning.  

För Aftonbladet del framträder främst motsättningarna mellan företagare och arbetare i såväl 

rubriker som ingresser samt brödtext. Texterna upprättar en kapitalistisk diskurs, där arbetarnas 

kamp för bättre avtal blir centralt. Aftonbladets journalister tenderar samtidigt att redogöra för 

arbetarnas missförhållanden och på ett indirekt sätt ta sida för dem, som exempelvis går att 

beskåda i Text 2. Där skriver journalisten Olof Åttingberg att produktionen inte går att bromsa 

på grund av högkonjunkturen och att ”marknaden sväljer allt man producerar”. I samma artikel 

talar Åttingberg om finländarnas isolering i barackkolonierna och tillägger senare att den typen 

av företagsgranskande journalistik är återkommande genom följande mening: ”Aftonbladet har 

tidigare fört fram kritik mot den personalpolitik som Saab i Trollhättan för.”. 

Dagens Nyheter ställer upp både diskurs och motdiskurs i artiklarna om finländsk arbetskraft. 

I Text 6 av Rolf Åkerberg beskrivs Volvos nya löneavtal av journalisten som konkurrenskraftig 
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på den industriella arbetsmarknaden, där efterfrågan på arbetskraft för tillfället är hög. En 

liberal diskurs om den fria marknaden upprättas därav i texten. 

I Text 8, skriven av okänd författare, erbjuder journalisten mot slutet en ideologisk motdiskurs 

genom att lyfta fram att fackförbundets ombudsman ställer sig kritisk till arbetsgivarens 

dominerande utlåtanden om att finländarna ska ha inlett strejken till följd av språksvårigheter. 

Motsättningen mellan arbetsgivare och arbetare verkar därför genom en kapitalistiska 

motdiskurs i texterna av Dagens Nyheter. 

För Aftonbladets del visar delanalysen av språket i detalj (Berglez, 2019) olika lexikala val och 

syntax-uppbyggnader för att förstärka olika aktörers agerande eller för att beskriva aktörernas 

förutsättningar. I Text 1 av Christer Renström hålls finländarna, som en del av den utländska 

arbetskraften, som ansvariga till att skapa bekymmer på arbetsplatsen och problemen med 

utlänningarna kanske går att tämja om representanter för dem väljs in på ett normalt sätt under 

fackliga årsmöten. I likhet med analysen av dimension fördjupning av karaktär ger ordvalen 

och meningsformerna i Text 1 upphov till en splittring av arbetskraften i olika etniska fraktioner. 

I Text 3 av Renée Höglin beskrivs de problem som uppstått på arbetsplatsen, med citat av 

Metalls ordförande Åke Nilsson, utifrån att finländarna har reagerat mot arbetsfreden efter 

dåliga besked. Vid ordvalet tillskrivs ett ansvar till att vilda strejker har brutit ut, utan att det 

händelserna kring strejkerna förtydligas. Den sista artikeln från Aftonbladet, Text 5 av Kurt 

Grundberg, visar hur tidningens ståndpunkter i specifika frågor kan lysa igenom baserat på 

språkliga val som journalisten själv gör. Följande mening visar på ett tydligt värderande av 

arbetsgivarens ageranden och spekulerar i vad ett nederlag för arbetarna kan innebära för 

företaget i stort:  

 
– Saab har tjänat stora pengar genom den nu träffade överenskommelsen, som helt slog undan 

benen på arbetarna. Detta om man ser endast till stunden. På längre sikt kan det bli en större 

förlust än man kanske räknat med. 

Kurt Grundberg, Aftonbladet, 31-01-1970  

 

I Dagen Nyheter finner vi också lexikala värden och syntaxer som antingen tillskriver ansvar 

eller värderar finländarnas agerande på arbetsplatserna. Text 7 har ett citat från Metalls 

avtalssekreterare Holger Olsson där han säger att de vilda strejkerna blossat upp på arbetsplatser 

med speciella problem, och där funnits ett stort inslag av ”utländsk, dvs finländsk arbetskraft”. 

Utan att fler detaljer tillkännages bekräftar raderna någonstans att det finns ett samband mellan 

speciella problem, vilda strejker och specifikt finländsk arbetskraft. Olsson fortsätter sitt 
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anförande med att säga att man hittills kunnat se ett tydligt genomgående mönster hos alla vilda 

strejker som brutit ut, en insinuerande mening som varken bekräftas eller backas upp av annan 

information eller aktörer som instämmer i artikeln. 

I övrigt kan det konstateras att Dagens Nyheter i 3 av totalt 5 utvalda artiklar till den kvalitativa 

undersökningen saknade byline för journalisten, jämfört med urvalet från Aftonbladet där alla 

5 upphovsmän presenterades. Artiklarna hämtade från Dagens Nyheter var i de tre fallen något 

kortare teckenmässigt, men bedömdes hålla liknande karaktär och samma grad av utförlighet 

som övrigt analyserat material rent innehållsmässigt. Att namnen på journalisterna inte visades 

kan bero på faktorer som den här undersökningen inte tar hänsyn till, exempelvis 

gränsdragningar mellan nyhetsartikel och notis på den enskilda redaktionen.  

8. Diskussion och slutsatser 

Den teoretiska utgångspunkten till frågeställningarna i den här uppsatsen har byggt främst på 

Halls (1997) definitioner av andrafieringsteori inom ramen för representationsteori. För att 

kunna besvara frågan I vilka teman och sammanhang förekommer det nyheter om finländare i 

respektive tidning  samt delfrågan Hur framställs finländare i förhållande till svenskarna i 

respektive tidning har andrafieringsteorins kärna konkretiserats; nämligen att finna den eller 

dem som tilldelas en icke-normal eller avvikande representation i förhållande till 

majoritetsbefolkningen i samhället. Detta sker i den kvalitativa undersökningen, i form av en 

kritisk diskursanalys som knyter an till delen om stereotypisering i det teoretiska ramverket, 

genom att kartlägga hur splittringen av det normala från abnormala tar sig uttryck i texten. 

Översatt till sammanhanget visar den kritiska diskursanalysen att det sker en separation av 

grupper – av den normala svenska arbetsstyrkan och den abnormala utländska arbetsstyrkan i 

de omdiskuterade artiklarna från Aftonbladet och Dagens Nyheter. Hall skriver att dessa 

processer av splittring och exkludering är mer vanligt förekommande i situationer där stora 

skillnader i makt råder, vilket är fallet här, och att exkludering, andrafiering och 

stereotypifiering förekommer i en omfattning som känns nära nog naturlig (Hall 1997, s. 248). 

Om vi ser till hur finländarna omskrivs i artiklarna är utgångspunkten påträffande ofta att 

problem har uppstått på arbetsplatserna på grund av språkförbistringar eller bristande 

kommunikation. Den faktorn spelar troligtvis en betydande roll i att utfallet för 

forskningsfrågorna I vilken utsträckning får finländarna uttala sig i respektive tidning samt 

Vem eller vilka kommer till tals om finländarna i respektive tidning visar på en större närvaro 
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av svenska röster mot en begränsad mängd uttalanden av finländare. Finländarna beskrivs av 

texternas aktörer och journalisterna som ett kollektiv som inte gjort sig införstådda med svenska 

avtalsregler och flertalet gånger agerar eller reagerar i sin okunnighet genom att strejka vilt. 

Om vi ser tillbaka på de kvantitativa mätningarna på antal citat av finländare i artiklar där 

finländare nämnts saknade Aftonbladet kommentarer i 34 av totalt 46 artiklar, direkt som 

indirekta. Dagens Nyheter saknade citat av finländare i 75 av totalt 96 artiklar. För respektive 

tidning betyder det att nästan 74 % av Aftonbladets innehåll och 78 % av Dagens Nyheters 

innehåll som berörde finländare i Sverige saknade en finsk röst. Undantaget finner vi i Text 4 

hämtad från Aftonbladet, där den unga fabriksarbetaren Ahti Hotisaari är den dominerande 

rösten för finländska arbetare och som på ett självständigt sätt reflekterar kring svårigheterna 

med diskrimineringen han upplever och att enas med de svenska montörerna i arbetsfrågor. 

Denna artikel blir genom sin annorlunda utformning särskilt intressant. En möjlig förklaring till 

att artikeln har en tydlig finsk huvudaktör kan bero på att den enda reportern i urvalsgruppen 

med ett finkklingande namn, Anita Henttonen, står bakom artikeln. Det går att spekulera i att 

hon besitter kunskaper i det finska språket eller närmare förståelse för den finska arbetsstyrkan, 

vilket eventuellt kan förklara artikelns säregna karaktär och djup sett till det totala urvalet. Att 

den primära aktörens, journalistens, indirekta beslut om vem eller vad som synliggörs påverkar 

artikelns innehåll har redan konstaterats i uppsatsen (Berglez 2019, s. 239). Möjligen är 

representationen av Hotisaari istället ett textmässigt aktivt val från Henttonens sida, som kan 

vara sprungen ur ett kulturellt eller socialt kapital. Heike Graf (2015) bygger vidare på Halls 

teorier om andrafiering, genom att förtydliga att både produktionen av textinnehåll och 

medierepresentationen inom dessa måste analyseras för att angripa diskrimineringsfrågor. 

Genom båda aspekterna går det att se hur medierna på ett medvetet och omedvetet plan främjar 

uppdelningen av ett ”vi” och ”dem”. En uppdelning som har skett i de undersökta medierna, 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, mellan svenska och finska arbetare på industrifabrikerna i 

Sverige under den stora arbetskraftsinvandringen från Finland som kulminerade under slutet av 

1960-talet. 

I den kvantitativa undersökningen fanns det variabler som mätte huruvida finländarna i mer 

tydliga ordalag beskrevs som konkurrerande eller koopererande på den svenska 

arbetsmarknaden, samt om finländarna beskrevs som en ekonomisk belastning på det svenska 

samhället eller som en bidragande faktor till ekonomiskt tillväxt i landet. Dessutom skapades 

variabeln Attityd, för att se om de finska aktörerna i texterna uppvisade någon positiv eller 

negativ inställning gentemot överordnade, förmän, poliser med mera (för närmare beskrivning 

av variablerna, se Kodbok och instruktioner under Bilagor). Variablerna var framtagna i syfte 
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att undersöka om en typifiering av finländarna hade ägt rum i artiklarna, utifrån positiv eller 

negativ representation. Problem uppstod däremot vid tolkningen av dessa variabler och det 

framgick att kodinstruktionerna inte var tillräckligt utförligt definierade för att kunna tillämpas 

på ett önskvärt sätt i beräkningarna. Dessutom var utfallet på mätningarna väldigt låga på de 

vagt definierade variablerna. Exempelvis vid frågorna om finländarna på arbetsmarknad 

kodades 6 artiklar av totalt 46 från Aftonbladet och 5 artiklar av totalt 96 in som fall av 

konkurrerande representation. Den positiva motsvarigheten, koopererande representation, gav 

ännu färre träffar med 2 stycken av Aftonbladets 46 artiklar och 1 av totalt 96 artiklar från 

Dagens Nyheter. Utifrån dessa omständigheter gjordes valet att avfärda den delen av den 

insamlade empirin och utelämna vidare analys av den låga mängden data. I efterhand kan det 

konstateras att en pilotundersökning under en tidigare fas av uppsatsen borde ha genomförts för 

att testa analysinstrumentet. 

Sammanfattningsvis framgick det av den kvantitativa analysen av 142 artiklar hämtade från 

Aftonbladet och Dagens Nyheter år 1970 att finländare främst förekom i artiklar med 3 

huvudsakliga teman; Sociala frågor, Olyckor och Brott. När det kommer till värdering utgörs 

en klar majoritet av det insamlade materialet från respektive tidning av en ambivalent värdering 

av finländarna, det vill säga att finländarna vid en enklare analys varken representerades på ett 

överhängande positivt eller negativt sätt. Den tydligaste skillnaden tidningarna emellan, sett till 

variabeln om värdering, var att texterna från Dagens Nyheter med neutral värdering nästan 

utgjorde tjugo procent av tidningens totala urval, medan motsvarande siffra från Aftonbladet 

var närmare sju procent. Vidare i sammanställningarna av mängden citat framgick det att 

svenskar i Dagens Nyheter inte citerades i 48 av totalt 96 artiklar där finländare förekom, men 

att det samtidigt i 38 av dessa 96 artiklar förekom både direkta och indirekta citat av svenskar. 

För Aftonbladets totalt 46 artiklar var svenskar direkt och indirekt citerade i 22 av dessa, medan 

det i 13 av artiklarna inte förekom några citat. Den kanske väsentligaste kvantitativa data för 

uppsatsens är framtagen på hur många gånger som finländare citerats i respektive tidning. I 

endast 10 av 96 artiklar från Dagens Nyheter samt 6 av 46 artiklar från Aftonbladet förekommer 

det direkta och indirekta citat av finländare, vilket motsvarar ungefär 10 % samt 13 % procent 

av deras respektive totala urval på artiklar där finländare förekommer.  

Den kvalitativa undersökningen i sin tur går djupare in på att undersöka hur olika parametrar 

kan granskas i texterna genom en kritisk diskursanalys, som för uppsatsens del riktar ett fokus 

på representationen av finländska industriarbetare under tidsperioden januari år 1970. Till den 

kvalitativa undersökningen granskades 5 artiklar från Aftonbladet och 5 artiklar från Dagens 

Nyheter under den angivna tiden. Generellt framkommer det av dessa granskningar att 
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artiklarna från Aftonbladet och Dagens nyheter representerar finländarna som en grupp, som 

utgör en del av det mycket mer omfattande kollektivet utländsk arbetskraft vid de svenska 

fabrikerna. Det har en inverkan på hur finländarnas gruppidentitet skapas, inte minst genom att 

finländarna som ingår i kollektivet utländsk arbetskraft i texterna separeras från den svenska 

arbetsstyrkan och i förlängningen majoritetsbefolkningen. Därför finner vi i de kvalitativt 

analyserade artiklarna ett mönster där en splittring, mellan ett ”vi” och ”dem”, är genomgående. 

När det kommer till tidningarnas politiska hållning ser vi att det finns skillnader i hur 

journalisterna uttrycker sig och på vilket sätt rådande diskurser i samhället målas upp. 

Artiklarna från Aftonbladet, med sin socialdemokratiska prägel visar förefallande 

genomgående att journalisterna tar ett särskilt intresse i att berätta om detaljer som arbetarnas 

levnadsvillkor och välmående, samt hur motsättningarna mellan arbetstagare och arbetsgivare 

påverkar den utländska arbetskraftens möjlighet att påverka sin arbetssituation genom 

exempelvis vilda strejker. Dessa artiklar lägger en vikt vid maktförhållandena, inte bara mellan 

löntagare och chefer utan också mellan fackförbundens högst uppsatta män och dess 

medlemmar, som den finländska gruppen utgör en betydande del av. 

Artiklarna från Dagens Nyheter lämnar något blandade intryck om den politiska hållningen, 

vilket i sin tur kan innebära att rapporteringen i det här avseendet sker i stor utsträckning på 

deras oberoende önskade sätt. Det som i texterna pekar mot en liberal hållning däremot är hur 

journalister från Dagens Nyheter berättar om konkurrensen på arbetsmarknaden med synen att 

det sker på ett marknadsmässigt hälsosamt sätt. Journalisterna antyder genom 

rubriksättningarna att fackförbunden bär ett ansvar i de uppstådda konflikterna på fabrikerna, 

vilket visar på en politisk agenda i linje med ledarsidornas värderingar. Utöver detta är det svårt 

att dra vidare slutsatser om hur textinnehållet på ett medvetet plan styrs av politiska värderingar 

från redaktionerna. Ifall att studien i framtiden skulle göras på nytt med ett större urval av 

artiklar inom en bredare tidsperiod och fler sökord, kan ett annat resultat nås där en tydligare 

koppling mellan den enskilda journalistens val och redaktionens politiska agenda möjligtvis 

kan påvisas.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodbok och instruktioner 
 

Identifikationsvariabler  1-6 
Modellen hämtad från figur 7.1, Kodbok och instruktioner (Ekström & Johansson 2019, s. 184) 

 
1. Publikation/mediebolag 

 

2. Publiceringsdatum 

 

3. Nyhetens ID 

 

4. Rubrik för nyheten 

 

5. Mediekoncern 

 

6. Nyhetstema:  

1) Politik  

2) Ekonomi/näringsliv  

3) Sociala frågor (arbete, sjukvård, utbildning, migration)  

4) Sport och tävlingar *  

5) Olyckor/katastrofer  

6) Kultur  

7) Underhållning  

8) Väder * 

9) Vetenskap & teknologi  

10) Medier * 

11) Miljö, djur och natur  

12) Brott  

13) Livsstil, träning, hobby, välbefinnande, relationer och resor 

14) Krig/konflikt  
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15) Övrigt 

 

Kodinstruktion: 

Tema Politik avser artiklar där politiker figurer och där andra politiska frågor än de som 

återfinns under temat Sociala frågor diskuteras. I denna undersökning ingår delarna ”träning” 

och ”hobby” från tema Livsstil i tema Sport istället, för att göra tema Sport till en mer enhetlig 

kategori med fokus på idrott och fritidsaktiviteter. Konfliktdelen i tema Krig/Konflikt omfattas 

inte av exempelvis konflikter mellan fackförbund och arbetsgivare, utan avser väpnade 

konflikter eller hot om dessa. 

 

* = variabel från exemplet som inte togs med i undersökningen i brist på relevans för ämnet. 

 

Stereotypisering med representation som grund, variabler 7-9 
 

7. Arbetsmarknad 

Exkluderande (Kodschemat: ”Arbete-”) 

1 = Konkurrerande (ja) 

0 = icke-konkurrerande (nej) 

 

Inkluderande (Kodschemat: ”Arbete+”) 

1 = Koopererande (ja) 

0 = icke-koopererande (nej) 

 

Kodinstruktion: Huruvida finländare gestaltas som utomstående konkurrenter på svenskas 

arbetsplatser eller som inkluderade medarbetare på den svenska arbetsmarknaden. 

 

8. Nationalekonomi 

Exkluderande (Kodschemat: ”National-”) 

1 = Belastande (ja) 

0 = icke-belastande (nej) 

 

Inkluderande (Kodschema. ”National+”) 

1 = Bidragande (ja) 

 0 = icke-bidragande (nej) 
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Kodinstruktion: Huruvida finländare gestaltas som en belastning i form av en utgift för svenskt 

näringsliv eller den svenska staten, eller som en bidragande faktor till ekonomisk tillväxt i 

Sverige. 

 

9. Värdering 

1 = Positiv 

2 = Negativ 

3 = Ambivalent 

4 = Neutral 

 

Kodinstruktion: Huruvida finländare som förekommer i artiklarna framställs på ett positivt, 

negativt, ambivalent eller neutralt sätt. Vid ambivalent representation har bedömningen gjorts 

att artikeln varken ger en överhängande positiv eller negativ bild av finländare. Vid neutral 

representation har bedömningen gjorts att artikeln håller en neutral nyhetston, i samma stil som 

ett pressutskick från nyhetsbyrån TT. 

 

10. Citat av svenskar 

0 = Inga citat 

1= Direkta citat 

2 = Indirekta citat 

3 = Direkta och indirekta citat 

 

Kodinstruktion: Med direkta citat avses uttalande av svenskar som får sina citat utskrivna med 

talminus eller återgivna med sig själv som avsändare. Men indirekta citat avses uttalanden av 

svenskar där journalisten är avsändaren. 

 

11. Citat av finländare 

0 = Inga citat 

1= Direkta citat 

2 = Indirekta citat 

3 = Direkta och indirekta citat 
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Kodinstruktion: Med direkta citat avses uttalande av finländare som får sina citat utskrivna med 

talminus eller återgivna med sig själv som avsändare. Men indirekta citat avses uttalanden av 

finländare där journalisten är avsändaren. 

 

12. Attityd 

0 = ingen kännbar attityd 

1 = positiv attityd 

2 = negativ attityd 

 

Kodinstruktion: Huruvida finländare gestaltas med en viss attityd eller en inställning gentemot 

myndigheter, poliser, överordnade på arbetsplatser samt eventuella svenska normer och 

värderingar. 
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Bilaga 2: Analysschema för kritisk diskursanalys 
 
1. Textens huvudsakliga innehåll/omgivande struktur 

a) Vad handlar texten om?  

b) Vad är den huvudsaklig genren?  

c) Hänger texten ihop med andra texter? 

 

2. Relationen mellan makro- och mikrotext 

Makro: 

a) Vilket är textens dominerande huvudtema? 

b) Vilka delteman finns? 

Mikro: 

a) Hur skapas mening gemensamt av producent och konsument? 

b) Finns det några koherensluckor och hur ser dessa ut? 

 

3. Ideologi 

a) Konstruerar texten en naturaliserad ideologisk ståndpunkt, på vilket sätt? 

b) Finns det ett subjektivt perspektiv som framträder som objektivt, på vilket sätt? 

 

4. Diskursiva strategier 

a) Vilka aktörer får genomslag för sina agendor eller intressen? 

b) Vem gör vad till/mot vem i texten? 

c) Vem uträttar vad i texten? 

 

5. Fördjupning  av aktörer 

a) Hur konstrueras textens aktörer, som individer eller kollektiv? 

b) Tilldelas aktörerna specifika egenskaper, vilka? 

 

6. Språk i detalj 

a) Vilka ord (lexem) användas i olika sammanhang och vilka andra ord kunde ha använts? 

b) På vilket sätt präglas meningarnas uppbyggnad (syntaxen) av formuleringsval? 

c) Förekommer ”onödig” information (överlexikalisering), som exempelvis politisk eller 

religiös bekännelse för aktörerna, och på vilket sätt? 


