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Abstract 
Hur rapporterades det om utvandringen från Sverige till Nordamerika i svensk press under år 

1887? Den här uppsatsen handlar om en undersökning som avser att besvara denna fråga 

genom att analysera artiklar ur den konservativa dagstidningen Smålandsposten och den 

liberala dagstidningen Blekinge Läns Tidning från 1887, ett av de år då flest svenskar 

utvandrade till Nordamerika. Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys och en 

kvalitativ textanalys svara på hur objektiviteten i utvandrarartiklarna såg ut, i vilka 

sammanhang och med vilken frekvens som tidningarna rapporterade om emigrationen, hur 

utvandrarna skildrades i artiklarna, vilka källor som journalisterna använde till sina 

utvandrarartiklar samt hur skribenterna använde namnsignering i artiklarna.  

    Den kvantitativa studien består av totalt 306 analyserade tidningsnummer, i vilka 122 

artiklar berör Amerikaemigrationen. Dessa 122 utvandrarartiklar har analyserats kvalitativt 

utifrån undersökningens frågeställningar. Analyserna har baserats på tidigare forskning om 

utvandringen från Sverige till Nordamerika samt tidigare forskning om journalistik, främst 

svensk presshistoria.  

    Undersökningen visar bland annat att den vanligast förekommande rapporteringen om 

emigrationen i Blekinge Läns Tidning var korta texter som beskrev emigranternas avresor från 

Göteborg till Amerika medan texter om emigrantöden och ovanliga händelser var den 

vanligast förekommande rapporteringen i Smålandsposten. Den största delen av de 

emigrantartiklar som de båda tidningarna publicerade under år 1887 var neutralt vinklade. 

Smålandsposten var dock mer kritisk till emigrationen än Blekinge Läns Tidning, vilket syns i 

det faktum att Smålandsposten publicerade betydligt fler negativt vinklade emigrantartiklar än 

Blekinge Läns Tidning, ofta skrivna med en avskräckande ton och med formuleringar som: 

”Emigrationen tilltar på ett i sanning oroväckande sätt” (Smålandsposten, 1887-02-26), 

varifrån uppsatsen har fått sin titel. Undersökningen visar också att de båda tidningarnas sätt 

att skildra utvandrarna på påminde om varandra, bortsett från att det skrevs mer om 

utvandrarnas motiv till att emigrera i Blekinge Läns Tidning än i Smålandsposten.  

 

 

 

 

Nyckelord: 1887, Blekinge Läns Tidning, journalistik, Nordamerika, Smålandsposten, 

Sverige, utvandring. 
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1. Inledning 
”Detta är en berättelse om några människor som från sina hem i Ljuder i Småland utvandrade 

till Nordamerika. De var de första som utvandrade från sin ort. De kom från de små stugornas 

och de stora barnkullarnas land. De var jordens folk och de kom från en släkt, som sedan 

årtusenden hade brukat den jord de lämnade” (Moberg 1949, 5).  

    Så inleder Vilhelm Moberg Utvandrarna, den första delen i det Utvandrarepos som kom att 

tillhöra den moderna svenska litteraturens mest lästa och hyllade romaner. Berättelsen om 

Karl Oskar, Kristina, Robert, Arvid och resten av de smålänningar som lämnade det fattiga 

Sverige för att söka ett bättre liv i Amerika i mitten av 1800-talet är en skildring av en tidig 

epok av den svenska utvandringen, som pågick från 1840-talet till början av 1930-talet. Under 

denna period lämnade en fjärdedel av Sveriges befolkning sina hem för att söka lyckan i det 

förlovade landet i väst. Utvandringsvågorna tog med sig nästan 1,3 miljoner svenskar till 

Amerika.  

    Med utvandringen från Sverige till Nordamerika påbörjades ett nytt tidsskede i svensk 

historia som kom att påverka och förändra både Sveriges och Amerikas kultur och samhälle 

för all framtid. Denna utvandring har genom åren blivit mycket omskriven och det enorma 

intresse som finns av den har resulterat i en mängd litteratur, historieforskning, 

släktforskning, föreningar, museer och institutioner, till exempel Svenska emigrantinstitutet i 

Växjö, samt dokumentärer och tv-program, till exempel SVT:s serie ”Allt för Sverige”, som 

handlar om svensk-amerikaner som söker sina rötter i Sverige.  

    Eftersom utvandringen var en så pass omvälvande händelse som påverkade de små städerna 

och socknarna dokumenterades emigrationen i svensk press. Men trots detta har emigrationen 

knappt belysts ur ett journalistiskt perspektiv. Det finns med andra ord nästan ingen forskning 

om hur utvandringen bevakades i svenska tidningar, som lästes av de människor som 

stannade kvar i Sverige – de som inte ville utvandra och de som övervägde att göra det.  

    Denna relativt outforskade och icke analyserade aspekt av utvandringen har väckt vår 

nyfikenhet. Denna uppsats handlar om vår undersökning av de artiklar om utvandringen som 

publicerades i två dagstidningar i södra Sverige, Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning, 

år 1887, ett av åren då utvandringen var som störst. Genom att ta oss an pressens rapportering 

om utvandringen hoppas vi kunna bidra med ett nytt, hittills oskrivet, kapitel i forskningen 

om den svenska emigrationen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att granska hur svensk press rapporterade om utvandringen 

från Sverige till Nordamerika under en av de perioder då den var som störst. Undersökningen 

baseras på artiklar som handlar om utvandringen och som publicerades i den konservativa 

dagstidningen Smålandsposten och den liberala dagstidningen Blekinge Läns Tidning under år 

1887, som var en utvandringstopp. Studien avser också att jämföra de båda dagstidningarna 

med varandra för att se likheter och skillnader mellan dessa när det kommer till hur de 

rapporterade om och beskrev emigrationen medan den pågick.  

 

Följande frågor ställs således till det utvalda materialet.  

1. Hur ser objektiviteten i artiklarna ut?  

- Hur är artiklarna vinklade? 

- På vilket sätt går det att urskilja antaganden och ställningstaganden från 

artikelförfattarna?  

- I vilken typ av texter syns journalisternas åsikter och slutsatser och vilka texter är 

mer neutrala?  

- Vilka verbformer, benämningar och metaforer användes när tidningarna 

rapporterade om emigrationen?  

 

2. I vilka sammanhang rapporterade tidningarna om emigrationen?  

- Under vilka månader skrevs det mer och när skrevs det mindre om utvandringen? 

- Hur ofta rapporterade tidningarna om utvandringen? 

 

3. Hur skildrades utvandrarna i tidningarna?  

- Vad fick läsarna veta om utvandrarna i artiklarna?  

- Vad skrev artikelförfattarna om emigranternas motiv till att lämna Sverige för 

Amerika? 

 

4. Vilka källor använde journalisterna till sina artiklar om utvandringen? 

- Varifrån fick journalisterna informationen? 

 

5. Hur använde skribenterna namnsignering i sina artiklar om utvandringen?  
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3. Bakgrund 
Två områden ligger till grund för en fördjupad förståelse för den svenska pressens 

rapportering om utvandringen från Sverige till Nordamerika år 1887. Dessa områden är båda 

av historisk karaktär och utgörs av utvandringens orsaker samt den svenska pressens 

förutsättningar under 1880-talet. 

 

3.1 Utvandringen från Sverige till Nordamerika 
Det var främst ekonomiska, sociala, befolkningsmässiga och personliga faktorer som gav 

upphov till den stora utvandringen från Sverige till Nordamerika. Dessa brukar 

historieforskare dela in i push- och pull-faktorer, där push-faktorer är de orsaker som drev 

svenskarna bort från hemlandet medan pull-faktorer är de orsaker som lockade svenskarna till 

Amerika.  

 

3.1.1 Push-faktorer – orsaker till att lämna Sverige 

Under 1800-talet ökade Sveriges befolkning i lavinartad takt av ett antal orsaker. Dödstalen 

minskade och många barn föddes, vilket ledde till att befolkningen fullkomligt exploderade. 

På sin hemsida Svensk emigration till Amerika (1999) skriver Anders Stridsberg att förbättrad 

hygien, kost och sjukvård minskade barnadödligheten och gjorde det möjligt för allt fler barn 

att nå vuxen ålder.  

    Under loppet av 100 år växte sig Sveriges befolkning mer än dubbelt så stor. Efter freden i 

Fredrikshamn 1809, som avslutade finska kriget, deltog inte Sverige i något mer 

förlustbringande krig, vilket gjorde att Sverige slapp förlora sina män i fält. Som Hans 

Norman skriver i sin artikel ”Farväl till fosterlandet” i tidskriften Populär historia (2001) 

innebar fredsperioden således en stark folkökning, särskilt under 1800-talets första hälft. Tack 

vare stora medicinska framsteg blev smittkoppsvaccineringen obligatorisk och fler liv kunde 

räddas. Dessutom slog potatisen igenom som ”fattigmans bröd” och mättade tusentals 

människor, framför allt underklassens familjer, skriver Ulf Beijbom i boken Mot löftets land 

(1995, 14).  

    När allt fler barn överlevde och fick växa upp blev barnkullarna stora. Endast ett barn 

kunde överta föräldrarnas gård och det var inte lätt att få mer mark i sin ägo genom nyodling. 

Detta resulterade i att den jordlösa befolkningen på landsbygden blev proletariserad och 

tvungen att bosätta sig i torp och ta anställning inom jordbruket eller industrin, där lönerna 

var låga och förhållandena var fattiga (Norman, 2001).  
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    Ulf Beijbom och Rolf Johansson berättar i sin bok Drömmen om Amerika (1971) att 

jordbruket vid mitten av 1800-talet fortfarande var den viktigaste källan till Sveriges 

ekonomi. Fyra femtedelar av befolkningen fick sin lön från jordbruket och omkring 90 

procent av svenskarna bodde på landsbygden. Skiftesrörelsen innebar stora förändringar för 

människorna, då den ledde till att byarna delades upp och de tidigare oskiftade ängsmarkerna, 

som hade tillhört alla, försvann. Hårda tider väntade för torparna, som hade dragit fördel av 

tillgången till de gemensamma markerna. Klyftan mellan de olika sociala klasserna inom 

jordbruket blev allt större. Skiftet av jorden bidrog till att skapa en fattig 

landsbygdsbefolkning utan jord, vilket i många fall ledde till utvandring (Beijbom och 

Johansson 1971, 14).  

    Den industriella nedgången i Sverige bidrog också till utvandring. Dåliga tider drabbade 

industriarbetare hårdare än bönder och därför slog emigrationen igenom hårdare i städer och 

industriorter än vad den gjorde på landsbygden. Om detta skriver Hans Norman och Harald 

Runblom i boken Amerikaemigrationen i källornas belysning (1980, 23). Författarna skriver 

vidare att många människor lockades att flytta till städerna och industriorterna och när det 

blev lågkonjunktur och arbetslöshet ville de nyblivna stadsborna inte gärna flytta tillbaka till 

landsbygden. Emigrationen nådde sin högsta topp när dåliga tider i Sverige, till exempel vid 

lågkonjunktur då många människor förlorade sina jobb, sammanföll med goda tider i Amerika 

(Norman och Runblom 1980, 24).  

    Sveriges sista missväxt, som ägde rum i slutet av 1860-talet, resulterade i en 

massemigration, framför allt bland landets bönder. Under 1850-talet utvandrade omkring 15 

000 svenskar till Amerika och under de hungriga nödåren 1867-1869 reste cirka 60 000 

svenskar samma väg (Beijbom och Johansson 1971, 31).  

    Den tidiga emigrationen var till stor del en grupputvandring där många lämnade Sverige av 

religiösa och politiska skäl (Beijbom och Johansson 1971, 16). Många utvandrade för att de 

ansåg att Sverige var ett på många sätt ofritt land. Stora utvandrargrupper övergav Sverige för 

Amerika i protest mot statskyrkans intolerans (Norman, 2001). Att ha sina egna gudstjänster i 

hemmet var förbjudet och den som hade det blev bestraffad. Svenskar som inte samtyckte 

med den lutherska läran kunde bli bannlysta ur kyrkan och i praktiken innebar det att bli 

utslängd ur församlingens gemenskap också. Förföljelser och övergrepp var också vanliga 

straff och en del blev till och med landsförvisade (Stridsberg, 1999). Arbetslösheten var stor 

och det var vanligt att arbetarna strejkade mot sina arbetsgivares orättvisa villkor i slutet av 

1800-talet (Norman och Runblom 1980, 48-50).  
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    Även staten bevakade medborgarna från dagen då de föddes tills de slutligen dog. I boken 

Emigranter – en bok om den stora utvandringen till Amerika (1971) skriver Göran Graninger, 

Peter Modie, Jan Moen och Sven Tägil att resan till Amerika, landet där människan var fri 

och där alla trosbekännelser var tillåtna, var för många svenskar en tillflyktsort från 

överhetens befallningar. Pastorn, tillsammans med polisen och andra ämbetsmän klädda i 

uniform, var en symbol för överhetens kontroll över människornas liv (Graninger, m.fl. 1971, 

38).  

    En faktor som av historieforskare brukar räknas som främjande för emigrationen var 

motviljan mot värnplikten. Efter år 1884 var varje utvandrare tvungen att uppvisa 

utflyttningsbetyg för att få emigrera. Detta berodde på att man var rädd för att de värnpliktiga 

skulle lämna landet. För att slippa den obligatoriska värnplikten i Sverige flydde många unga 

män till Amerika, där inget sådant tvång rådde. När värnpliktstiden utökades från 90 till 240 

dagar år 1902 var 80 procent av de svenska utvandrarna män, enligt skeppslistorna i 

Köpenhamn (Beijbom 1995, 28).  

 

3.1.2 Pull-faktorer – lockelser från Amerika 

Den fria jorden som fanns i Amerika var en stor lockelse för svenskarna. Många skandinaver 

som saknade jord eller ekonomisk möjlighet till att bli jordägare kunde få ett stycke land 

gratis i Amerika. År 1862 godkändes Homesteadlagen som ett steg i den amerikanska 

regeringens önskan att låta landvidderna i Amerika bli uppodlade. Lagen innebar att varje 

emigrant som planerade att bli amerikansk medborgare kunde en gång i sitt liv få ett stycke 

mark omfattande 160 acres, vilket motsvarade ungefär en svensk 100-tunnlandsgård, helt 

gratis. Kravet var att jorden skulle brukas och bebos under minst fem år. Det enda som 

emigranten behövde betala var en stämpelavgift (Norman, 2001).  

    Industrierna växte kraftigt i Amerika under 1800-talet och landet hade ett stort behov av 

arbetskraft. Vid 1800-talets slut var Amerika världens största industriella land. Det enda som 

landet saknade var arbetskraft – människor som kunde arbeta i fabrikerna. De arbetare som 

hade något slags utbildning hade lättare att få jobb i Amerika, men även de som saknade 

utbildning hade goda möjligheter till att få anställning, eftersom Amerika hungrade efter 

arbetskraft. Alla människor som hade levt ett fattigt liv utan arbete, utan gård och utan en ljus 

framtid i Sverige drömde om att få ett riktigt och fördelaktigt jobb i Amerika, landet som 

lovade arbete till alla. Affischerna och broschyrerna om det fria landet i väst lovade att den 

anställde blev behandlad på samma sätt som sin arbetsgivare i Amerika (Graninger, 

m.fl.1971, 70).  
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    Breven som de svenska emigranterna skickade från den nya världen hem till sina familjer 

och vänner i Sverige hade ett stort inflytande på den stigande Amerikafebern, hävdar Norman 

(1991, 463-464). Breven var de tecken på liv som de som aldrig reste till Amerika väntade på. 

Ofta var det just breven, i vilka emigranterna berättade om möjligheterna i det nya landet, 

som fick den tveksamme att en gång för alla bestämma sig för att utvandra (Graninger, m.fl. 

1971, 67). Ingen informationskälla hade ett sådant genomslag som Amerikabreven. De 

genomsyrades betydligt oftare av optimistiska tongångar än av pessimistiska. Om motgångar 

skrev emigranterna inte mycket. Breven skulle ju kanske läsas av släktingar och vänner som 

hade varnat för utvandringen (Beijbom 1995, 84-87). Tillsammans med breven lockade även 

medel som affischer, broschyrer, annonser i pressen och böcker många svenskar att utvandra 

(Graninger, m.fl. 1971, 66).  

    Det var vanligt att utvandrarna skickade med biljetter som redan var betalda i sina brev 

hem till Sverige. En förbetald biljett kunde många gånger vara en avgörande faktor för den 

som hade planer på att utvandra att faktiskt göra det (Norman, 2001). Utvandrare som ville få 

familj och vänner att flytta till Amerika använde sig av detta prepaidsystem. Många gånger 

kunde man få biljetter omkring en tredjedel billigare i Amerika än i Sverige, så därför bad 

många sina släktingar i Amerika att skicka hem förköpta biljetter. Detta skulle kunna ses som 

ett sätt för emigrationsindustrin att öka antalet emigranter (Beijbom 1995, 87). Under 1880-

talet finansierades mer än hälften av resorna från Sverige till Amerika genom dessa förbetalda 

biljetter. Detta gällde främst kvinnorna, som blev uppmanade att flytta till sina tidigare 

utvandrade makar eller fästmän i Amerika (Norman, 2001).  

    En annan effektiv pull-faktor var yankee-systemet. Med yankee menas, när det handlar om 

utvandringen, ett slags emigrantvärvare. En yankee var en person som redan hade emigrerat 

till Amerika och som blev erbjuden en gratis resa tur och retur till hemlandet av någon 

ekonomisk intressent, till exempel en industri, om denne på sin väg tillbaka fick med sig ett 

antal emigranter från sin gamla hembygd. Yankees var personer som var välbekanta i den 

tidigare hembygden. De hade god erfarenhet av Amerika, hade god karisma och dessutom 

hade de en viss resvana, vilket ökade deras chanser att övertala släktingar och bekanta att följa 

med till Amerika (Norman, 2001).  

    I Förenta staternas självständighetsförklaring 1776 beslutade kolonisterna att friheten var 

för alla, oavsett religiös tro och politisk åsikt (Graninger, m.fl. 1971, 72). Frihet var, och är 

fortfarande, en symbol för Amerika. I Europa, däremot, var friheten begränsad under 

utvandringens år. Under 1800-talet var det förbjudet att säga eller skriva vad som helst och 

rösträtten var begränsad till den grad att den var till för vissa och för andra fanns den inte alls, 
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vilket gjorde att en stor del av befolkningen exkluderades från politiskt inflytande. Kyrkan var 

sträng – en överhet som uppfostrade män, kvinnor och barn i hur de skulle leva sina liv, vad 

de skulle göra och vad de var förbjudna att företa sig. Men i Amerika rådde frihet för alla, 

vilket var en stark lockelse för många utvandrare (Graninger, m.fl. 1971, 72). I Amerika fick 

alla ha sin egen tro, människan var fri och det fanns ingen regel som sa att de fattiga skulle 

buga för de rika.  

    En orsak till att utvandringen växte sig stor i Sverige under 1800-talets mitt var 

guldruschen kring Sacramentofloden år 1849. När rykten om att det fanns guld i Kalifornien 

nådde de svenska bygderna begav sig ett antal våghalsiga svenskar till Amerika. De kallades 

för forty-niners och var till en början inte så många till antalet, men lockade snart en mängd 

utvandrare att följa deras fotspår. Men få svenskar fångade guld i sina vaskpannor. Många av 

dem som inte hittade något guld i Kalifornien söp antingen ihjäl sig eller sökte sig vidare till 

guldfälten i Australien (Beijbom 1995, 122).   

 

3.1.3 Utvandringen från Sverige till Nordamerika år 1887 

Under 1880-talet varierade utvandrartalet relativt mycket från decenniets början till slut. År 

1881 och 1882 utvandrade exempelvis 40 620 respektive 44 359 svenskar till Nordamerikas 

förenta stater. Under decenniets mitt gick utvandrartalet ned och år 1884 emigrerade endast 

17 664 svenskar samma väg. I slutet av 1880-talet uppstod en topp i utvandringen och år 1887 

emigrerade 46 252 svenskar till Nordamerikas förenta stater (Norman och Runblom 1980, 

221).  

    Vad det var som gjorde just år 1887 till en del av en utvandringstopp menar Hans Norman 

och Harald Runblom är svårt att svara på. I en intervju genomförd vid Uppsala universitet (27 

november 2013) förklarar de båda historieprofessorerna att utvandringen var en lång och stor 

process där tidigare utvandringsvågor påverkade kommande utvandringsvågor. Utvandringen 

stod ofta i relation till hur konjunkturerna var i hemlandet och i Amerika.  

    Något som enligt Norman förbättrade möjligheterna till att utvandra under 1880-talet, och 

som således kan ha påverkat 1880-talets emigrationstoppar, både den i början av decenniet 

och den i slutet, var övergången från segelbåtar till ångbåtar under 1870-talet. Tack vare 

förbättrade kommunikationer i form av ångbåtar och järnvägar blev det lättare och bekvämare 

att resa den långa vägen från hemlandet till Amerika. Med de ångdrivna båtarna gick resan 

över Atlanten fortare och den var mindre riskfylld än vad den hade varit med segelfartygen. 

Resan från New York till det nya hemmet i Amerika som tidigare hade varit mödosam gick 
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snabbare och var bekvämare tack vare det expanderade järnvägsbyggandet i Amerika 

(Beijbom och Johansson 1971, 10).  

    Norman understryker att svaret på varför så många svenskar utvandrade år 1887 inte bara 

är att dåliga tider i Sverige sammanföll med goda tider i Amerika. Han förklarar att hela den 

bakgrund som fanns till utvandringen och alla de förbindelser som svenskarna hade fått under 

tidigare utvandringsvågor, framför allt under den stora toppen under 1860-talet, påverkade 

1887 års utvandring. Att skylla utvandringstoppen som inträffade 1887-1888 på några enstaka 

faktorer går inte, enligt Norman, eftersom en hel process låg till grund för att just de åren blev 

en emigrationstopp.  

 

3.2 Den svenska pressen under 1880-talet 
Enligt Birgit Peterssons kapitel ”Tidningar som industri och parti (1880-1897)” i 

fyrbandsverket Den svenska pressens historia förändrades den svenska pressen på många sätt 

under 1880-talet. Två olika tidningsgenrer växte fram parallellt, billighetstidningen och 

partipressen, intervjun och reportaget gjorde debut och antalet tidningar per ort ökade från en 

till två eller flera. Dessutom kom svenska medier att utvecklas till en arena för debatt och till 

ett vapen för olika folkrörelser (Petersson 2001, 237).  

    Intervjuns födelse kan dateras till amerikanskt 1830-tal och pennypressens 

rättegångsreferat. Genomslaget kom dock först omkring 30 år senare i och med det 

amerikanska inbördeskriget. De första svenska journalister som kom att utnyttja intervjuns 

och reportagets sprängkraft, Ernst Beckman och Isidor Kjellberg, hade båda erfarenhet av 

amerikansk journalistik (Petersson 2001, 239-241). Intervjumetoden blev allt vanligare under 

1880-talet. Dock handlade det uteslutande om politiska samtal och det dröjde minst tio år 

innan intervjun användes mer allmänt. Att intervjua någon från den första statsmakten blev 

dock inte vanligt förrän under det nya seklet (Petersson 2001, 241-242).  

    Antalet tidningar ökade kraftigt under 1880-talet, både på landsbygden och i städerna. I 

Stockholm publicerades totalt 17 sexdagarstidningar, om än inte samtidigt, under 1880-talet 

(Petersson 2001, 242). På landsbygden hade varannan ort mer än en tidning under samma 

period. Många av de nya tidningarna på landsbygden var liberala och kampen mellan det 

gamla och det nya Sverige, det konservativa och det liberala, pågick under hela 1880-talet 

(Petersson 2001, 262-263). De liberala tidningarna stod bland annat för allmän rösträtt, fri och 

okränkt debatt samt religionsfrihet, och ingick i regel allians med folkrörelser, vilket gjorde 

dem framgångsrika (Petersson 2001, 267, 271).  



	   12	  

    Liberalismens motståndare var den konservativa auktoriteten. Kung Oscar II var en av dem. 

Han var emot tryckfrihet och ville bevara den bestående ordningen samtidigt som han ville ha 

ett påtagligt inflytande över utvecklingen. Ett av hans tillvägagångssätt var att försöka 

påverka och styra den svenska pressen, varför han medverkade i och stödde de tidningar som 

han ansåg hade rätt åsikter. Han agerade även mot den press han ansåg förespråkade 

misshagliga och samhällsfarliga idéer som kunde försvaga kungamakten, den bestående 

ekonomiska ordningen och den religiösa tron, främst med hjälp av Tryckfrihetsförordningen 

och brottslagen. Störst hot mot den gällande ordningen ansåg Oscar II att socialismen 

utgjorde (Petersson, 2001, s. 296-297). 

 

3.2.1 Smålandsposten – en konservativ dagstidning 

Smålandsposten grundades år 1866 av adjunkterna Frans Johan Munther och Carl Lundgren, 

som drev tidningen som en bisyssla vid sidan av läraryrket. Redan från början lät de bli att ge 

tidningen någon uttalad politisk inriktning, men som Lars-Olof Larsson skriver i kapitlet 

”Ägare och politisk linje” i boken Smålandsposten – en tidnings 125-åriga historia (1991, 31) 

förekom redan under tidningens första år en del inslag som pekar på att Munther och 

Lundgren sympatiserade med den tidens liberalism.  

    Efter ett par ägarbyten, under vilka tidningen hade fortsatt att hålla en liberal linje, köpte 

läroverksadjunkten Axel Forsberg Smålandsposten våren 1877. Precis som tidningens 

grundare drev den nytillträdde ägaren och huvudredaktören Smålandsposten vid sidan av sin 

lärarverksamhet. 1879 anställde redaktionen lantjunkarsonen Karl Joseph Alfred Hedenstierna 

från Agunnaryds socken. Han använde signaturen Sigurd, som blev väldigt uppmärksammad 

över hela landet (Larsson 1991, 35).  

    I Smålandsposten under 125 år: ett urval av åren 1866-1991 (1991, 13) skriver Stig 

Tornehed att Hedenstierna sedan år 1877 hade skickat ortsmeddelanden som ofta var 

humoristiskt formulerade, alltid med en vass ton, från Vedåsa i Agunnaryd. Sigurds texter var 

satiriska och tack vare att hans avdelningar ”Kaleidoskop” och ”Dagskrönika” samt hans 

bygdeberättelser fick läsare över hela landet ökade Smålandspostens upplaga. Från år 1884 

drev Axel Forsberg och Alfred Hedenstierna tidningen tillsammans.  

    Smålandsposten hade vid den här tidpunkten antagit en konservativ inriktning. 

Hedenstierna ställde sig till exempel negativ till socialismen som började växa fram och 

använde gärna formuleringar som ”socialistdjävlarna” i sin korrespondens (Larsson 1991, 

36). Tack vare redaktör Hedenstiernas texter hade Smålandsposten fått en unik rikstäckande 

spridning. Forsbergs och Hedenstiernas tidning hade en tydlig politisk position som skilde sig 
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från den liberalism som var typisk för 1860- och 1870-talen. Orsaken till detta kan helt enkelt 

ha varit att Forsberg och Hedenstierna själva hade idékonservativa uppfattningar (Larsson 

1991, 37). Vid 1880-talets mitt fick Smålandsposten en ny korrespondent i Värnamo. Han 

hette Albert Ljunggren och använde signaturen Adalbert. År 1887 blev han 

redaktionssekreterare och Sigurd gav honom då en inskolning i journalistyrket. Två år senare 

tog Ljunggren över som chefredaktör efter Sigurd (Tornehed 1991, 14).  

 

3.2.2 Smålandspostens medarbetare, innehåll och omfattning år 1887 

I tredje bandet i Sveriges periodiska litteratur 1645-1899, ”Periodisk litteratur tryckt i 

landsorten”, (1902) räknar Bernhard Lundstedt upp Smålandspostens medarbetare från 

grundandet av tidningen 1866 fram till 1899. Fem huvudsakliga personer, samtliga män, 

nämns som medarbetare som har bidragit med innehåll i tidningen under en period som 

omfattar år 1887.  

    Axel Forsberg var först medarbetare under sommaren 1875, för att sedan bli tidningens 

redaktör 1877, en post han behöll fram till 1889. Därefter var han medredaktör mellan åren 

1890 och 1898, då han blev huvudredaktör. Alfred Hedenstierna började sin journalistiska 

karriär med att skicka in tillfälliga uppsatser till tidningen under signaturen Alfred. Från 1878 

skickade han in en artikelserie under namnet ”Skämt och alvar från Sunnerbo af Telefonius”. 

Han författade, som tidigare nämnt, därefter en mängd artiklar under signaturen Sigurd. Carl 

Anton Leffler arbetade på tidningen från 1884 till 1893. Albert Gustaf Ljunggren arbetade 

som tidningens redaktionssekreterare från den 15 juli 1887 till den 5 september 1898. 

Därefter blev han tidningens utgivare och medredaktör. Han använde ett flertal signaturer till 

sina texter, bland annat ”- - -t”, ”Adalbert” och ”En Vernamopojk”. Frans Johan Munther, en 

av Smålandspostens grundare, arbetade som tidningens redaktör från starten 1866 till 1873 

och fortsatte sedan som medarbetare fram till 1892. Utöver dessa fem medarbetare arbetade 

ingenjör L. G. Tidander med att meddela lokalhistoriska uppsatser och dylikt till tidningen 

under perioden 1880-1900 (Lundstedt 1902).  

    År 1887 var Smålandsposten en tredagarstidning omfattande fyra sidor. Under året gavs 

totalt 154 nummer ut, det första den 4 januari och det sista den 31 december. Tidningens 

underrubrik löd ”Kronobergs läns tidning” och på tidningens förstasida stod namnen A. V. 

Forsberg och A. Hedenstierna angivna som tidningens redaktion. Under deras namn stod 

”Wexiö, Smålandspostens boktryckeri 1887.”  

    År 1887 var Smålandsposten en tredagarstidning som gavs ut i ett omväxlande sex- och 

sjuspaltigt format. På tidningens förstasida fanns i varje nummer ett slags ledare, eller 
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meddelande, från redaktionen, där den gav information om tidningens innehåll, om 

prenumerationspriser och liknande. På förstasidan av nummer två av Smålandsposten, utgiven 

den 8 januari 1887, informerade redaktionen sina läsare om att tidningen innehöll följande 

särskilda avdelningar: 

 

Kortare ledande uppsatser, 
Politisk öfversigt,  
’Kaleidoskop’ af Sigurd (Hvarje tisdag.), 
’Dagskrönika’, 
Politisk månadsrevy, 
Riksdagsredogörelse, 
Rikhaltig notisafdelning, (särskildt från staden, stiftet och länet.) 
Literaturanmälningar, 
God Följetong, 
’Dagens företeelser’ af Julius, 
Stor utländsk notisafdelning, 
Notiser från konstverlden, 
Notiser från hufvudstad och landsort, 
Korrespondenser från Stockholm, 
’I bondehem’ af Sigurd, (serien fortlöper hela året.) 
’Aftonlektyr’, 
Skisser och Poem, 
Bref och Brefkort, (från flertalet af Smålands kommuner.) 
Landtbruksafdelning, 
Anekdoter, 
Statistiska meddelanden, 
Allmännyttigt, 
Handelsunderrättelser,  
Rättegångs- och polissaker, 
 
samt vidlyftigare referat öfver sådana tilldragelser, som för vår småländska läsekrets 
äro af närmare intresse, förteckningar å lediga tjenster, meddelanden från allmänheten, 
m. m. m. m. (Smålandsposten, 1887-01-08).  

 

I övrigt var förstasidan till stor del täckt av annonser, men där förekom också en del andra 

kortare underrättelser, till exempel dödsannonser, gratulationer av olika slag, annonseringar 

om sammanträden, kyrkounderrättelser, födelseannonser och besked om par som hade 

förlovat sig. Sidan två innehöll några få annonser, avdelningen ”Politisk öfversigt” samt 

Smålandstelegrammen, medan man på sidan tre hittade avdelningarna ”Hufvudstaden”, 

”Landsorten”, ”Brefkort”, ”Från konstverlden”, ”Rättegångs- och polissaker”, ”Personliga 

notiser”, till exempel dödsbesked, ”Väderleksiakttagelser”, ”Anlände resande (till 

Stadshotellet)” och ”Från skilda håll”. Den fjärde och sista sidan bestod av en del annonser, 

längre skildringar samt brev från Stockholm som gick under vinjetten ”Från Birger Jarls 

stad”, fler brevkort, vitsspalten ”Hvarjehanda”, handelsunderrättelser samt längre lektyr.  
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3.2.3 Blekinge Läns Tidning – en liberal dagstidning 

Blekinge Läns Tidning grundades 1869 av landskanslisten Frans August Blomqvist och hans 

affärspartner faktor Palle Nilsson, skriver K. L. Svensson i jubileumsboken Minnesskrift med 

anledning av Blekinge Läns Tidnings 50-års-jubileum (1919, 18). Blekinge Läns Tidnings 

politiska ställning var vid starten liberal och tidningen uttryckte en vilja av att stå i nära 

kontakt med folkrörelsen (Svensson 1919, 18). Första numret av tidningen gavs ut den 18 

december 1869. Formatet var fyrspaltigt och ett nummer av tidningen omfattade fyra sidor.  

    År 1878 köpte Göte Bjurman förlagsrätten till Blekinge Läns Tidning, då tidningen hade 

hunnit byta namn till Alldeles ny Blekinge Läns Tidning. 1881 intog Bjurman posterna som 

både redaktör och ansvarig utgivare. och tidningen fick tillbaka sitt ursprungliga namn 

(Andersson 2007, 5).  

 

3.2.4 Blekinge Läns Tidnings medarbetare, innehåll och omfattning år 1887 

År 1887 var Blekinge Läns Tidning en tredagarstidning som omfattade fyra sidor. Formatet 

varierade mellan fem och åtta spalter. Totalt utkom 152 nummer av tidningen år 1887, med 

start den 4 januari. Sista numret för året gavs ut den 31 december. Tidningen var av ett 

blandat innehåll med ett flertal vinjetter. Förstasidan var dock alltid avsedd för olika slags 

annonser. Tidningens andra sida innehöll för det mesta en ledare och vinjetten ”Karlskrona 

den (datum och månad) 1887”, som i sin tur innehöll underrubrikerna ”Breflåda”, 

”Länsnotiser”, ”Stockholm” och ”Landsorten”. Texterna som samsades under dessa 

underrubriker var inrikesnyheter eller nyheter med kopplingar till Sverige. Dessa texter 

förmedlade både ovanliga och alldagliga nyheter. Vinjetten ”Från grannländerna” fanns på 

sidan två och utgjorde ett avsnitt i tidningen som förmedlade de viktigaste nyheterna från de 

övriga länderna i Norden. Den tredje sidan innehöll vinjetterna ”Utrikes nyheter”, ”Från 

domstolarna” och ”Från konstverlden”, alternativt ”Från konst- och litteraturverlden”.   

    Vinjetten ”Utrikes nyheter” innehöll, som namnet antyder, nyheter från andra länder än 

Sverige. Innehållet kunde vara allt från återgivanden av nya lagar till rapportering om sjuka 

kungligheter. På den fjärde och sista sidan fanns förutom annonser även vinjetten ”Smått och 

godt”, som bestod av roliga historier och skämt.  

    Vilka som skrev för Blekinge Läns Tidning år 1887 är svårt att veta. Förutom redaktören 

och utgivaren Göte Bjurman framgår det ingenstans i tidningen vilka som arbetade för den. 

Det närmaste som går att komma är möjliga journalister. I boken Minnesskrift med anledning 

av Blekinge Läns Tidnings 50-års-jubileum finns ett avsnitt som heter ”Några forna och 

nuvarande pennor i tidningen” (1919, 26-27). Där figurerar ett antal skribenter med namn och 
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bild. Vilka årtal de var aktiva som skribenter för Blekinge Läns Tidnings räkning framgår 

dock inte. Personerna kan därför ha skrivit för tidningen när som helst mellan 1869 och 1919. 

I boken nämns följande 18 namn i listan över tidningens journalister: Allan Andersson, D:R 

Carl Asche, E. Billqvist, D:R Gunnar Bjurman, J. J. Blomberg, Ragnar Ekman, Rådman 

Arvid Elliot, Lektor Johan Eriksson, Axel Henriksson, Bataljonspred. Ernst Holmberg, 

redaktör Albert Holmkvist, Pehr Johnson, B. Ohlsson, red. Efr. Rosenius, prosten Carl 

Strandberg, redaktör Valfrid Södergren, komminister Fritz Witzell, red. Alfred Åkeson.  
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4. Teoretisk ram och tidigare forskning 
Vi har inte funnit några tidigare undersökningar eller någon tidigare forskning om hur 

svenska tidningar rapporterade om utvandringen från Sverige till Nordamerika under det sena 

1880-talets utvandringstopp. Den tidigare undersökning om ämnet som ligger närmast är 

kapitlet ”Göteborgs-Posten och emigrationen”, skrivet av Lennart Limberg och Brita Torell, i 

boken Göteborgs-emigranten 6 – rapport från symposiet ”Amerika tur och retur” (1997). 

Som en del av forskningsprojektet ”Göteborgs-emigranten” genomförde Lennart Limberg och 

Brita Torell under åren 1991-1996 en studie vars syfte påminner om den här undersökningens 

avsikt. Limbergs och Torells studie omfattade tidningen Göteborgs-Posten under åren 1860-

1872 och deras centrala frågeställning handlade om vilken information som Göteborgs-

Posten lämnade om emigrationen från Sverige och varifrån tidningsredaktionen hämtade sina 

uppgifter. Utöver studien om Göteborgs-Posten finns, så vitt vi vet, ingen tidigare forskning 

som berör emigrationen ur ett journalistiskt perspektiv. Däremot finns forskning och litteratur 

om utvandringen respektive journalistik. En sammanfattning av dessa följer nedan.  

 

4.1 Om den svenska utvandringen till Nordamerika 
Hans Norman och Harald Runblom är båda professorer emeritus i historia vid Uppsala 

universitet och har studerat utvandringen från Sverige till Amerika sedan 1970-talet, vilket 

har resulterat i ett flertal omfattande forskningsarbeten i form av böcker, avhandlingar, 

artiklar och essäer genom åren. De har tillsammans skrivit boken Amerikaemigrationen i 

källornas belysning (1980), som redogör för de resultat som har kommit fram under 1960- 

och 1970-talens emigrationsforskning. I boken redovisar författarna bland annat 

utvandringens omfattning i form av migrationsstatistik, till exempel antal utvandrare per år 

mellan 1851 och 1930.  

    I artikeln ”Farväl till fosterlandet” (2001), publicerad i tidskriften Populär historia, går 

Norman på ett pedagogiskt sätt igenom utvandringens orsaker. Tillsammans med böckerna 

Mot löftets land (1995), skriven av Ulf Beijbom, en svensk historiker som har gjort 

framstående forskning om utvandringen i närmare 50 år, och Drömmen om Amerika (1971), 

författad av Ulf Beijbom och Rolf Johansson, samt Anders Stridsbergs hemsida Svensk 

emigration till Amerika (1999) har Normans artikel utgjort grunden till den del av uppsatsen 

som sammanfattar utvandringens push- och pullfaktorer. Även boken Emigranter – en bok om 

den stora utvandringen till Amerika (1971) av Göran Graninger, Peter Modie, Jan Moen och 
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Sven Tägil har bidragit med fakta om utvandringens bakgrund som har varit till stor hjälp som 

underlag till denna undersökning.   

 

4.2 Om den svenska pressen under 1880-talet 
Redaktörerna Karl Erik Gustafsson och Per Rydén har i boken Den svenska pressens historia 

II: Åren då allting hände (1830-1897) (2001), som är en del av ett verk om fyra band om 

Sveriges presshistoria, sammanställt pressens utveckling och framfart under åren 1830-1897. 

Intressant för denna undersökning har framför allt varit avsnittsförfattaren Birgit Peterssons 

kapitel ”Tidningar som industri och parti (1880-1897)”, i vilket hon berättar om hur den 

svenska pressen förändrades under 1880-talet. Med tanke på att syftet med denna uppsats är 

att återge en undersökning av pressens rapportering om utvandringen år 1887 har Birgit 

Peterssons kapitel varit relevant att hämta kunskap från, då det skildrar hur förutsättningarna 

för den svenska journalistiken såg ut under 1880-talet.  

    För att ge en sammanfattning av bakgrunden till de tidningar som har analyserats, det vill 

säga Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning, samt hur deras innehåll och redaktioner såg 

ut 1887, har dessa två tidningars jubileumsböcker studerats. Till den del av uppsatsen som 

berättar om Smålandsposten har Stig Torneheds bok Smålandsposten under 125 år: ett urval 

av åren 1866-1991 (1991) använts som källa. I kapitlet ”Ägare och politisk linje” i 

jubileumsboken Smålandsposten – en tidnings 125-åriga historia (1991), som Stig Tornehed 

är redaktör för, skriver Lars-Olof Larsson bland annat om tidningens grundare och i tredje 

bandet, ”Periodisk litteratur tryckt i landsorten”, i Sveriges periodiska litteratur 1645-1899 

(1902), berättar Bernhard Lundstedt om tidningens medarbetare under åren. På samma sätt 

har K. L. Svenssons jubileumsbok Minnesskrift med anledning av Blekinge Läns Tidnings 50-

års-jubileum (1919) och Roland Anderssons bok Från bly till en digital värld: en bok om 

Blekinge Läns Tidning (2007) studerats i sökandet efter information om Blekinge Läns 

Tidnings bakgrund. 

 

4.3 Om objektivitet i svensk press under 1800-talet 
I kapitlet ”Hur uppfattningarna om objektiviteten inom masskommunikation har utvecklats” i 

boken Massmedierna och objektiviteten (1981) berättar Pertti Hemánus om hur objektiviteten 

har vuxit fram i svensk press under de senaste århundradena. Hans beskrivningar av hur 

objektiviteten såg ut under 1800-talet ligger till grund för den analys av utvandrarartiklarnas 

objektivitet och vinklar som denna uppsats består av.  
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    Hemánus förklarar att objektivitet inom masskommunikation främst är en egenskap hos 

budskapet; att ett budskap är objektivt endast om det motsvarar verkligheten. Enligt Hemánus 

innebär detta antagande ett filosofiskt problem eftersom människor inte kan se den rena 

verkligheten. Hemánus skriver att människans verklighet skapas av de kunskaper som varje 

enskild individ får från olika samhälls- och naturvetenskaper (Hemánus 1981, 7-8).  

    Den del av semiotiken, eller teckenläran, som innefattar språkets relation till verkligheten 

är enligt Hemánus en viktig faktor för objektivitet inom masskommunikation. Han förklarar 

att problemet är att det inte råder någon fullständig symmetri mellan begrepp och ord och 

mellan tankar och meningar. Tvärtom är sambandet mellan ord och meningar och deras 

betydelser ofta tvetydiga. Detta skapar i sin tur en möjlighet för mångtydighet och olika 

tolkningar, menar Hemánus, som vidare beskriver den semiotiska förutsättningen för 

objektivitet i ett budskap så här: ”I ett objektivt budskap bör ord och meningar, som ingår i ett 

naturligt språkbruk, till sin innebörd relativt entydigt anknytas till begrepp och tankar” (1981, 

11-12).  

    Under 1700- och 1800-talen rådde vad Hemánus kallar naiv objektivism. Den innebar att 

tillräckliga förutsättningar för att räkna journalistiken som objektiv var att journalisten 

strävade efter objektivitet eller att informationsförmedlingen följde kommunikatörens egen 

idéinriktning. Grundsynen var att man skulle skilja mellan fakta och värderingar (Hemánus 

1981, 17). Till en början städade man därför bort åsikter och värderingar. Senare strävade 

man i stället efter balans och exakthet genom att synliggöra två olika åskådningar i samma 

nyhetstext. Detta gjorde i sin tur att det journalistiska arbetet blev effektivare och att medierna 

lättare kunde försvara sig mot beskyllningar för fel kring exempelvis ensidighet och etik 

(Hemánus 1981, 20-21).  

    Bakomliggande krafter till den naiva objektivitetens uppkomst var enligt Hemánus framför 

allt de liberalistiska tankarna och deras pressteori. Liberalismen stod för frihet och ville gynna 

den uppåtstigande borgarklassen. För pressen innebar friheten en icke-censurerad 

nyhetsförmedling och en fri debatt. Liberalismens motsats, det auktoritära styret, hade å andra 

sidan en konservativ inställning till det fria ordet. Den innebar att publicering av åsikter som 

ansågs sträva efter den revolt och det nytänkande som borgarklassen representerade 

föraktades (Hemánus 1981, 18). Tanken om att krympa ned objektiviteten till något alldagligt, 

och samtidigt hålla de subjektiva åsikterna i artiklarna i balans, kan förknippas med de så 

kallade idealistiska strömmarna. Hemánus förklarar sambandet så här: ”Ifall alla 

uppfattningar om verkligheten är i princip likvärdiga, rent subjektiva åskådningar, faller det 
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sig naturligt att kräva att de alla tillerkänns samma ställning inom journalistiken” (Hemánus 

1981, 22).  

    I den här uppsatsen avser begreppet objektivitet journalistisk opartiskhet, det vill säga att 

de analyserade artiklarnas skribenter rapporterar om nyheter om utvandringen utan att ta 

ställning till om utvandringen är en positiv eller en negativ företeelse. Opartiskheten tar sig 

uttryck i att skribenterna inte tycker till om utvandringen eller uttrycker subjektiva åsikter om 

den.  

 

4.4 Om signering av artiklar i svensk press under 1800-talet 
I denna uppsats analyseras utvandrarartiklarna bland annat utifrån huruvida de är signerade 

eller inte. Om namnsignering i svenska tidningar skriver avsnittsförfattaren Eric Johannesson 

i kapitlet ”Med det nya på väg (1858-1880)” i Den svenska pressens historia II: Åren då 

allting hände (1830-1897) (2001). Där berättar han att det under 1800-talet var ovanligt att 

journalister skrev under sina artiklar med sina verkliga namn. Signering blev visserligen 

vanligare i slutet av seklet, men processen dit tog lång tid. Majoriteten av opinionsbildande 

material i svenska tidningar var anonymt. Det innebar att skribenterna inte ens signerade 

artiklar som var av det mer personliga slaget, till exempel recensioner av teaterföreställningar 

eller böcker. En av anledningarna till att de opinionsbildande artiklarna var osignerade och 

därmed anonyma var att man ansåg att rätten att offentligt kunna föra fram kritik i 

samhällsfrågor utan att råka ut för hämndaktioner och liknande var viktig. En annan anledning 

var att man värderade principen om uppgiftslämnares anonymitet högt. Rätten att vara 

anonym, som hade sin grund i 1809 års Regeringsform, ansågs vara helig och oumbärlig för 

att till exempel ämbetsmän skulle våga avslöja missförhållanden vid arbetsplatsen 

(Johannesson 2001, 228).  

    Att den svenska pressen präglades av anonymitet berodde också på att det fanns en 

uppfattning om att en enskild skribent skulle vara talesman för tidningens gemensamma ”vi”. 

En journalist kunde skriva en opinionstext som togs emot av läsarna som om den vore skriven 

av hela redaktionen, eftersom den inte var signerad av den enskilda artikelförfattaren. Också 

blygsamhet kan ha varit en anledning till att skribenterna inte vill signera sina artiklar med 

sina verkliga namn. Kritik mot anonymiteten i den svenska pressen började dock ta form 

under 1860- och 1870-talen. Frankrike ansågs vara något slags förebild när det kom till 

öppenhet och signering i pressen, medan England, som hyllade anonymiteten, betraktades 

som motsatsen. Den konservative publicisten Johan Carl Hellberg var emot anonymiteten, 
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vilken han ansåg hade bidragit till en ansvarslöshet i pressen och att det fanns skribenter som 

utnyttjade redaktionens ”vi” för att dikta ihop den allmänna opinionen (Johannesson 2001, 

229).  

    I sin bok Reporter i rörelse (1999, 32) skriver Birgitta Ney att pseudonymbruk var populärt 

bland det sena 1800-talets romanförfattare och att både manliga och kvinnliga journalister i 

Sverige under denna tid mycket sällan använde byline på samma sätt som journalister gör i 

dag. I stället brukade dåtidens journalister olika slags signaturer och märken, men allra 

vanligast var att artiklarna var helt osignerade, precis som i fallet med Smålandspostens och 

Blekinge Läns Tidnings upplagor från 1887.  

    Notisspalterna var de texter i tidningen som i princip aldrig var signerade. De få alster som 

faktiskt blev försedda med signaturer vid den här tidpunkten var ofta längre reportage och 

recensionsmaterial. Material som skickades in till tidningarna av politiker, författare och 

personer med liknande yrken och poster var undertecknade med skribenternas verkliga namn. 

Tidningarnas anställda journalister undertecknade å andra sidan sällan sina texter med riktiga 

namn, utan använde en av flera signaturer. Dessa signaturer kunde till exempel vara en 

återkommande pseudonym, som blev ett slags igenkänningsmärke för journalisten, eller 

initialer (Ney 1999, 33).  

    Under 1800-talets senare hälft hade de svenska tidningarna utrikesnyheter i form av bland 

annat telegram och korrespondenser, som ofta kallades brev (Johannesson 2001, 189). 

Mycket talar för att tidningarna även hade inrikeskorrespondenter som rapporterade nyheter 

till tidningarna från omkringliggande orter. Vid den här tiden fanns inte samma moderna 

teknik som finns i dag, vilket innebär att 1800-talets korrespondenter var tvungna att skriva 

brev till tidningsredaktionerna. Dessa kallades bygdereportrar för att sedan kallas 

lokalredaktörer. Detta innebär att de texter som tidningarna publicerade under vinjetter som 

”Brev från Wernamo” inte nödvändigtvis behöver vara vanliga insändarbrev, utan mycket väl 

kan vara nyhetstexter skrivna av tidningarnas korrespondenter.  

 

4.5 Om källkritik 
Vad är egentligen en källa? I boken Källkritik (2013, 4) skriver Torsten Thurén att en källa är 

detsamma som ursprunget till vår kunskap och att allt som vi bygger vår kunskap på är 

kunskapskällor. Det finns inom källkritiken fyra kriterier och en distinktion enligt Torsten 

Thurén, som beskriver kriterierna på följande sätt: 
 

• Äkthet. Källan ska vara vad den utger sig för att vara. 
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• Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna 
händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan.  

• Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av 
en annan källa. Vittnen ska inte ha varit utsatta för påverkan. Ett slags beroende är tradering, 
vilket innebär att en berättelse har gått i flera led. 

• Tendensfrihet. Man ska inte behöva misstänka att källan ger en felaktig bild av verkligheten 
på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen av att förvränga 
verklighetsbilden (Thurén 2013, 7-8). 

 

4.6 Om att tolka journalistiska texter 
I uppsatsens analysdelar om tidningarnas objektivitet refereras det till Britt Hulténs bok 

Journalistikanalys – En introduktion (2000). Britt Hultén var en före detta docent i 

journalistik vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms 

universitet. Hon avled år 2001.  

    Boken Journalistikanalys – En introduktion beskriver bland annat hur en kvalitativ analys 

av tidningstexter genomförs – vad som går att tolka och vilka redskap och metoder som kan 

användas för att göra det. Till exempel skriver Hultén om språkets olika funktioner i en 

nyhetstext. Enligt henne finns det sex språkfunktioner: informationsfunktion, 

budskapsfunktion, normativ funktion, känslofunktion, gemenskapsfunktion och 

underhållningsfunktion. Informationsfunktionen innebär att språket ska vara neutralt och att 

det informerar utan avvikelser från sakkärnan. I en nyhetstext med budskapsfunktion 

markerar språket och dess gestaltningar textens budskap. Den normativa funktionen är en 

variation av budskapsfunktionen. I en text med normativ funktion finns ett slags inbakad 

rådgivning till läsaren – texten föreslår ett mer eller mindre tydligt ideal om hur livet ska 

levas. Känslofunktionen innebär att texten berör och väcker känslor hos läsaren genom språk 

och gestaltning. En text med gemenskapsfunktion bjuder in läsaren till en gemensam 

upplevelse genom språk och gestaltning. Underhållningsfunktionen innebär att texten skapar 

berättelser för att underhålla och att språket håller kvar läsaren genom bland annat spänning 

och dramatik. Vanligtvis består nyhetsartiklar av en kombination av två eller flera 

språkfunktioner, enligt Hulténs tankar (Hultén 2000, 13-14). 
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5. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras de avgränsningar som har gjorts inför undersökningen samt hur 

studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

textanalys. Också källmaterial och urval redovisas i avsnittet, som avslutas med en 

genomgång av undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

5.1 Avgränsningar 
Inför undersökningen av utvandrarartiklarna har ett antal avgränsningar gjorts. Eftersom 

utvandringen sträckte sig över en nästan hundraårig tidsperiod var det nödvändigt att avgränsa 

undersökningen till att endast omfatta en liten del av utvandringens långa epok. Målet med 

undersökningen var att göra en djupgående analys av det material som den genererade och för 

att inom angivna tidsramar hinna genomföra en sådan fattades slutligen ett beslut om att 

undersökningen skulle omfatta endast ett av emigrationens år. Att det utvalda året skulle vara 

en del av en utvandringstopp bestämdes omgående, då chanserna att finna många 

utvandrarartiklar möjligen kunde vara större om dessa publicerades under ett år med högt 

utvandrartal än om de publicerades under ett år då färre människor utvandrade.    

    Vilket år som skulle analyseras bestämdes först efter ett par telefonsamtal med 

emigrantforskarna Hans Norman respektive Ulf Beijbom, som framhöll åren 1869, 1887 och 

1903 som de högsta topparna. Undersökningen skulle komma att omfatta två dagstidningar, 

båda hemmahörande på den svenska landsorten. Eftersom en stor del av utvandrarna kom från 

södra Sverige, framför allt från Småland, valdes två tidningar från denna region, då även det 

kunde öka möjligheterna till att påträffa många emigrantartiklar. Norman sade dessutom att 

han trodde att det för analysens resultat kunde vara intressant att välja en konservativ och en 

liberal tidning, för att se likheter och skillnader mellan dessa när det kom till rapporteringen 

om emigrationen.  

    År 1869 valdes bort, då endast ett fåtal av södra Sveriges dagstidningar hade grundats vid 

den tidpunkten. Dessutom skulle språket kanske vara mer svårtolkat i artiklarna från 1869 än i 

artiklarna från 1887 och 1903. Snart valdes även år 1903 bort eftersom emigrationen inte var 

något nytt efter sekelskiftet. Två utvandringstoppar hade vid den tidpunkten redan passerat 

och kanske uppmärksammade inte pressen utvandringsfenomenet lika mycket år 1903 som 

den hade gjort när utvandringen fortfarande var en någorlunda ny företeelse. Således fick år 

1887 bli det år som undersökningen skulle handla om. I Normans och Runbloms 

migrationsstatistik i Amerikaemigrationen i källornas belysning (1980, 221) framgår att det år 
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1887 utvandrade 46 252 människor till Amerikas förenta stater. Vilka två tidningar som 

skulle analyseras valdes efter ett telefonsamtal med bibliotekarie Yngve Turesson vid 

Svenska emigrantinstitutet i Växjö. Han informerade om vilka tidningar som fanns i södra 

Sverige år 1887. Av dessa valdes slutligen en konservativ dagstidning, Smålandsposten, och 

en liberal dagstidning, Blekinge Läns Tidning.  

    Eftersom undersökningen handlar om pressens journalistiska rapportering om utvandringen 

uteslöts annonserna ur analysen. Under år 1887 publicerades ett antal annonser om 

utvandringen i både Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning. Även om annonserna är en 

del av tidningsmaterialet och därför måste ha gett läsarna ett helhetsintryck av emigrationen 

tillhör de inte journalisternas framställning och spegling av fenomenet och är således inte 

analytiskt intressant för undersökningens syfte. Dessutom blev det efter år 1883, som Ulf 

Beijbom skriver i sin bok Mot löftets land (1995, 81), förbjudet för annonsörerna att skriva 

om fördelarna med att utvandra i annonserna, vilket resulterade i att någon sådan information 

knappt förekom i emigrantannonserna. På grund av denna bestämmelse kunde annonserna 

alltså bara indirekt påverka svenskarnas vilja att utvandra. Detta var också en anledning till att 

annonserna exkluderades från undersökningen – eftersom de annonser som handlade om 

emigrationen till Nordamerika år 1887 främst gav praktisk information om priser, tider och 

båtarnas beskaffenhet ansåg vi att en jämförande analys av likheter och skillnader mellan det 

som stod i annonserna respektive i det journalistiska materialet skulle vara föga givande för 

de frågor som denna undersökning avser att besvara.  

 

5.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Denna undersökning bygger till viss del på en kvantitativ innehållsanalys, en metod som går 

ut på att data samlas in utefter speciella kriterier i en sådan mängd att dessa uppgifter kan 

uttryckas och analyseras i siffror. Den kvantitativa innehållsanalysen gjordes utifrån de 

rekommendationer för kvantitativ innehållsanalys som finns i Peter Esaiassons, Mikael 

Gilljams, Henrik Oscarssons och Lena Wängneruds bok Metodpraktikan (2004, 219-232), 

med vissa undantag.  

    För att hitta material till den kvantitativa innehållsanalysen lästes tidningarna i 

mikrofilmsarkivet på Kungliga biblioteket i Stockholm den 7-19 november 2013. Två 

tidningar låg till grund för undersökningen: Blekinge Läns Tidning och Smålandsposten. 

Endast årgången 1887 av tidningarna granskades. Undersökningen gick ut på att genom att 

göra en kvantitativ analys se hur många artiklar i de utvalda tidningarna som under den 
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utvalda tidsperioden berörde den svenska emigrationen till Nordamerika. Någon kodbok 

upprättades inte, men väl ett dokument med förhållningsregler som definierade vad som 

skulle tillgodoräknas som analysenhet och inte.  

    De texter som stämde överens med de definitionskriterier som artiklarna skulle uppfylla för 

att tas med i undersökningen skrevs sedan av och fördes in i två dokument – ett för varje 

tidning. De uppgifter som antecknades utöver artikelns journalistiska innehåll var tidningens 

nummer och publiceringsdatum, artikelns sidnummer samt namnet på den vinjett under vilken 

artikeln publicerades. Analysenheterna kom sedan att kategoriseras i olika dokument 

beroende på vilken frågeställning som skulle besvaras. Exempelvis delades analysenheterna 

in i tre olika dokument inför analysen av texternas objektivitet – ett dokument för negativt 

vinklade emigrantartiklar, ett dokument för positivt vinklade emigrantartiklar och ett 

dokument för neutralt vinklade emigrantartiklar.  

    Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen var främst att välja ut de artiklar som senare 

skulle komma att analyseras kvalitativt. Enligt Metodpraktikan är den kvantitativa 

innehållsanalysen användbar när man vill ha svar på frågor som handlar om ”förekomsten av 

olika typer av innehållsliga kategorier i ett material” (Esaiasson, m.fl. 2004, 219). 

 
5.3 Kvalitativ textanalys 
Undersökningens resterande del består av en kvalitativ textanalys, där de analysenheter som 

har valts ut genom den kvantitativa innehållsanalysen har analyserats ingående utifrån de 

frågor som är tänkta att besvara undersökningens centrala problemfrågeställningar. Den 

kvalitativa textanalysen gjordes utifrån Metodpraktikans kapitel ”Kvalitativ textanalys” 

(2004), Britt Hulténs bok Journalistikanalys – En introduktion (2000), samt Torsten Thuréns 

böcker Vetenskapsteori för nybörjare (2007) och Källkritik (2013).  

    Den kvalitativa textanalysen gick ut på att noggrant läsa och tolka de utvalda 

emigrantartiklarna utifrån fem kategorier av systematiserande frågeställningar (Esaiasson, 

m.fl. 2004, 234-235). Smålandspostens och Blekinge Läns Tidnings texter analyserades var 

för sig. De kategorier som artiklarna analyserades utifrån var innehållets objektivitet, i vilket 

sammanhang i förhållande till emigrationen som artiklarna publicerades, hur emigranterna 

skildrades i texterna, vilka källor som journalisterna har använt sig av när de har skrivit 

artiklarna, samt hur skribenterna använde sig av namnsignering i artiklarna.  

    De olika frågeställningarna spelade en viktig roll för hur texterna analyserades. Beroende 

på vilken frågeställning som skulle besvaras analyserades olika delar av texterna extra 
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ingående. Exempelvis tolkades analysenheternas semantik särskilt noggrant när artiklarnas 

objektivitet undersöktes.  

    Något som har tagits hänsyn till i studien är den eventuella tolkningsbarriär som uppstår i 

och med att de texter som är analyserade publicerades i en tids- och samhällskontext som 

ligger relativt långt ifrån vår samtida. Att analysera texter som är gamla eller är från andra 

kulturer och sociala förhållanden kan därför innebära komplikationer. Ju längre det 

tidsmässiga och kulturella avståndet är mellan texten och den som ämnar analysera texten, 

desto större risk är det att texten misstolkas eller feltolkas. Det är till exempel inte säkert att 

vissa ord hade samma betydelse och mening år 1887 som de har i dag (Esaiasson, m.fl. 2004, 

246). 

    De slutsatser och antaganden som gjordes utifrån den kvalitativa textanalysen fördes sedan 

in i fem separata dokument, ett för varje kategori av frågeställningar. Det är således dessa fem 

dokument som uppsatsens slutsatser bygger på.  

    I det kvalitativa analysarbetet har Britt Hulténs formuleringar om språkets olika funktioner 

varit ett analysredskap, liksom Torsten Thuréns tankar om källkritik, reliabilitet och validitet. 

 

5.4 Källmaterial och urval 
Samtliga emigrantartiklar som har använts till denna undersökning har hittats i 

mikrofilmsarkivet i Kungliga biblioteket i Stockholm. Under år 1887 publicerades 

sammanlagt 154 nummer av Smålandsposten. I dessa återfanns 60 emigrantartiklar. Samma år 

publicerade Blekinge Läns Tidning sammanlagt 152 nummer, i vilka 62 emigrantartiklar 

publicerades. Samtliga emigrantartiklar som har sorterats fram ur både Smålandsposten och 

Blekinge Läns Tidning uppfyller något av nedanstående kriterier. Övriga artiklar som handlar 

om utvandringen, publicerade i de båda tidningarna, men som inte uppfyller någon av 

nedanstående regler, har inte tagits med i undersökningen.  
 

• Artikeln handlar om svenska emigranter som reser till Amerika. Om ingen destination 

finns angiven i artikeln, om det endast talas om emigrationen, har artikeln tagits med i 

undersökningen, då det är mycket möjligt att ordet syftar på emigrationen till 

Amerika, i alla fall till viss del, då överlägset flest antal svenskar utvandrade till just 

Amerika jämfört med övriga emigrationsdestinationer i världen år 1887.  

• Det framgår i artikeln att utvandrarens syfte med den i texten nämnda Amerikaresan är 

att bosätta sig där. Lustresor eller affärsresor, som är uppenbart planerade att vara 
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kortvariga, som semestrar, räknas inte.  

• Orsaken till personens flytt kan tydligt kopplas till någon av emigrationens faktorer.  

• En artikel som berör rapportering om döda svenskar i Amerika tillgodoräknas. Detta 

eftersom en del av dessa artiklar innehåller en återgivning av de döda svenska 

emigranternas bakgrund, där deras utvandring till Amerika nämns i vissa fall.  

• En artikel som inte har huvudfokus på emigrationen räknas inte. Ett exempel på ett för 

undersökningen fel huvudfokus är en artikel som handlar om en svensk i Amerika som 

har byggt en båt. I den artikeln är byggandet av båten huvudfokus och inte 

emigrationen eller det faktum att den svenske båtbyggaren har emigrerat.  

 

Den del av analysen som behandlar utvandrarartiklarnas grad av objektivitet grundar sig på ett 

antal definitioner av vad som räknas som neutralt, positivt respektive negativt vinklade 

artiklar. Dessa definitioner, eller kategoriseringar, bygger på subjektiva tolkningar och urval.  

    Artiklar i vilka skribenten inte tar någon tydlig eller märkbar ställning, varken positiv eller 

negativ, till utvandringen räknas som neutralt vinklade. Skribentens antaganden och 

ställningstaganden går inte att urskilja i dessa texter. I neutralt vinklade artiklar förmedlar 

skribenten endast faktamässig information utan att blanda in egna åsikter eller slutsatser. 

Journalisternas åsikter och slutsatser syns alltså inte i de neutrala texterna. Även om nyheten 

som artikeln berör är tragisk eller negativ, till exempel om det handlar om en olycka, räknas 

vinkeln inte automatiskt som negativ. Om skribenten endast rapporterar om den negativa 

nyheten, utan att ta ställning eller uttrycka egna åsikter, räknas artikeln som neutral. 

Skribenten tar varken ställning till om utvandringen är något bra eller något dåligt.  

    Som positivt vinklade artiklar räknas de i vilka skribenten målar upp utvandringen och dess 

innebörd som något gott, tilltalande eller gynnsamt. Det kan vara positiva beskrivningar av 

utvandringen, exempelvis beskrivningar av vad som väntar i Amerika. Här följer tre exempel: 

”[…] ofantliga landområde utgöres af den utmärktaste åkerbruksjord […]”, ”[…] der finns 

hvarken stubbe eller sten, som hindrar plogen.” och ”Till billiga pris fins här till salu öfver 1 

million acres jord[…]”. Alla tre exemplen är hämtade ur en artikel på sidan tre i nummer 15 

av Smålandsposten, publicerad tisdagen den 8 februari 1887. I positivt vinklade artiklar får 

man som läsare en känsla av att skribenten vill förmedla att utvandringen är något positivt.  

    Negativt vinklade artiklar kännetecknas genom att skribenten på ett tydligt sätt framställer 

utvandringen som något dåligt, till exempel genom att kalla den ”vår export” (artikel på sidan 

två i nummer 43 av Smålandsposten, publicerad torsdagen den 14 april 1887) samt genom att 
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använda ord som ”menniskotransporter” (artikel på sidan två i nummer 55 av 

Smålandsposten, publicerad torsdagen den 12 maj 1887).  

    I negativt vinklade artiklar är skribentens fientliga inställning till utflytten påtaglig och 

hans åsikter om att emigrationen är ogynnsam lyser igenom i texten. Det faktum att allt fler 

utvandrar beskrivs med adjektiv som oroväckande och benämningar och metaforer som 

”vända fosterlandet ryggen” används för att ställa Amerika och utflytten dit i dålig dager. 

Skribenten får utvandrarna att framstå som dumdristiga och våghalsiga människor som inte 

förstår vad de har gett sig in på. Här följer ett par exempel: ”Emigrationen tilltar på ett i 

sanning oroväckande sätt. Lockade dels af fagra ord och löften af dem, som äro i Amerika, 

dels af derifrån hemkomna personer, förmås våra unge män och qvinnor att vända fosterlandet 

ryggen […] för att i den okända vestern gå ovissa öden till mötes” (Smålandsposten, 1887-02-

22). Det är tydligt att vissa av de negativt vinklade artiklarna är till för att avskräcka svenskar 

från att emigrera till Amerika. Läsaren får intrycket av att utvandrarna målas upp som svikare.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 
I sin bok Vetenskapsteori för nybörjare (2007, 26) förklarar Torsten Thurén att reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet, alltså att den undersökning som man har gjort är korrekt utförd. 

Validitet innebär att man har undersökt det som man ville undersöka och inget annat. Utan 

validitet blir en undersökning värdelös, oavsett hur exakta mätningar och hur väl utförda 

studier man har gjort.  

    Om en undersökning har hög reliabilitet ökar chansen att en annan person som utför samma 

undersökning, med samma mätinstrument, får samma resultat. Vår undersökning bygger till 

stor del på subjektiva urval. Detta blir särskilt tydligt när det kommer till vilka 

utvandrarartiklar som har tagits med i studien och vilka som inte har tagits med i den. Om 

studien skulle göras om av någon annan, kanske av någon som har andra tolkningsramar än 

vi, skulle urvalet kanske se annorlunda ut, vilket innebär att undersökningens resultat därmed 

eventuellt skulle bli ett annat än det som vår undersökning fick. Detta innebär kort sagt att 

våra subjektiva urval påverkar undersökningens resultat. Dessutom finns det en risk för att 

texter som faktiskt uppfyller undersökningens analytiska kriterier har missats på grund av den 

mänskliga faktorn. Detta gör att det är svårt att svara på hur hög undersökningens reliabilitet 

är. Men att undersökningen bygger på tolkningar innebär inte automatiskt att dess reliabilitet 

är låg. I ett avseende bör reliabiliteten betraktas som relativt hög, eftersom det finns en 

totalitet i materialet, det vill säga att alla texter i vilka emigrationen är huvudfokus och som 
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publicerades i Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning år 1887 har insamlats och skrivits 

ned.  

    Denna studie är omöjlig att genomföra på ett sätt som inte är att betrakta som subjektivt. 

Utvandrarartiklarnas skribenter är sedan länge döda och det finns inget sätt att ta reda på 

exakt hur det gick till när de skrev texterna, till exempel varför de skildrade utvandrarna på ett 

visst sätt. Att med hjälp av vetenskapliga metoder försöka tolka och tyda texternas innehåll 

och sammanhang är således det enda tillvägagångssätt som går att tillämpa i denna 

undersökning. Studien behandlar dessutom endast två svenska dagstidningars rapportering om 

utvandringen, båda utgivna i södra Sverige, under endast ett år. Resultatet av undersökningen 

kan därför inte säga något om hur pressens rapportering om emigrationen såg ut överlag eller 

hur det skrevs om utvandringen i hela Sverige och under hela utvandringsperioden. 

    När det kommer till undersökningens validitet, det vill säga hur väl undersökningens 

resultat besvarar studiens ursprungliga frågeställningar, bör den betraktas med hänsyn till de 

subjektiva tolkningar och bedömningar som studien grundar sig på.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa 

textanalysen av materialet i Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning. 

 

6.1 Objektivitet i utvandrarartiklarna 
Smålandspostens politiska beteckning som konservativ gjorde att den i regel var mer negativ 

till emigrationen än en liberal tidning som Blekinge Läns Tidning. Totalt publicerade 

Smålandsposten 22 artiklar som var negativt vinklade till utvandringen, 32 artiklar som var 

neutralt vinklade och sex artiklar som var positivt vinklade.  

    Många av de publiceringar som Smålandsposten gjorde om emigrationen 1887 innehåller 

de skrivande journalisternas antaganden och slutsatser. Till exempel innehåller de artiklar som 

är negativt vinklade till emigrationen ofta en retorik som framställer emigranterna som 

vilseledda och som svikare, inte sällan med hjälp av liknelser och metaforer. Detta framgår 

bland annat i följande exempel.  

 
Emigrationen tilltar på ett i sanning oroväckande sätt. Lockade dels af fagra ord och 

löften af dem, som äro i Amerika, dels af derifrån hemkomna personer, förmås våra 
unge män och qvinnor att vända fosterlandet ryggen. I början af Mars månad, lär ett 20- 
á 30-tal personer begifva sig från Elmeboda, för att i den okända vestern gå ovissa öden 
till mötes. En del hemmansegare, hvilka i sin ordning dragits med i 
emigrationsströmmen, har nog i dessa bistra tider dertill sina goda skäl. Linus 
(Smålandsposten 1887-02-26). 

 

I texten finns flera exempel på ordval och begrepp som ger den en negativ ton. I första 

meningen använder skribenten det negativt laddade adjektivet oroväckande för att beskriva 

subjektet emigrationen. I meningen efter följer skribenten upp med att likna utvandringen vid 

”att vända fosterlandet ryggen” och i tredje meningen har Amerika blivit ”den okända 

vestern”, där emigranter går ”ovissa öden till mötes”. Utifrån Britt Hulténs formuleringar om 

språkets olika funktioner i boken Journalistikanalys – en introduktion (2000, 13-14) har 

texten därför en tydlig budskapsfunktion, det vill säga att den med språk och gestaltning 

markerar sitt budskap. Detta gör sammantaget att artikeln har ett avskräckande syfte och att 

dess objektivitet kan ifrågasättas. Ett annat exempel på en negativ emigrantartikel är följande 

text. 

 
Emigrantens klagan. Vi hafva för meddelande, ”till varning för blifvande emigranter”, 
mottagit ett bref från Newyork, deri brefskrifvaren uttrycker sin högliga missbelåtenhet 
med den under öfverresan erhållna kosten. [...] Man var enligt kontrakt tillförsäkrad god 
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och tillräcklig föda under resan, men den blef allt annat: ofta var köttet skämdt, och i 
den föga smakliga soppa, som derpå kokades, kunde hvarken utlofvade ärter eller kål 
upptäckas; kaffet såg ut som diskvatten och thét om qvällarne var odrickbart; bröd fick 
man ej till middagen, utan endast 2 á 3 potatis till soppan, på dricksvatten var man 
också mycket njugg o. s. v. [...] (Smålandsposten, 1887-06-04). 

 

Språket i artikeln har enligt Britt Hulténs formuleringar både en budskaps- och en 

känslofunktion, det vill säga att det markerar sitt budskap genom gestaltning, men har också 

till syfte att väcka känslor (Hultén 2000, 13-14). Skribenten, en av Smålandspostens 

journalister, lyfter fram den dåliga maten för att avskräcka svenskar från att utvandra och 

använder sig av ord som ”enligt kontrakt”, ”utlofvade” och ”odrickbart”. Dessutom gör 

artikelförfattaren konkreta liknelser, som till exempel ”kaffet såg ut som diskvatten”.  

    Övriga texter som enligt denna undersökning klassificeras som negativt vinklade till 

utvandringen får sin negativa framtoning av den skrivande journalistens tydliga antaganden. 

För det mesta handlar det om enstaka ordval som gör att artikelns objektiva och neutrala 

ställning kan ifrågasättas, som exempelvis i följande stycke: ”Emigrantströmmen tilltager i 

oroväckande grad äfven ifrån Wernamotrakten, och ensamt från Wernamo socken afresa 

många i hvarje vecka, meddelas till Smålandsposten” (Smålandsposten, 1887-04-28). I citatet 

är det ordet ”oroväckande” som avslöjar skribentens åsikt om emigrationen. Resten talar bara 

om att antalet utvandrare från Wernamotrakten ökar, vilket är att varken tala positivt eller 

negativt om emigrationen. 

    Något som skulle kunna tolkas som ett tydligt antagande är när journalisten exempelvis 

använder ordet kanske, som i stycket ”Många emigranter ha hemkommit till bygderna, 

flertalet kanske blott på en lusttur till nästa vår likvisst. Alla tyckas ha haft det bra derute i 

världen. [...]” (Smålandsposten, 1887-08-16). Det är tydligt att journalisten har gjort en egen 

tolkning, eftersom det inte finns någonting som stödjer dennes påstående varken i föregående 

stycke, i samma mening eller i stycket efter. Detta gör att meningen blir subjektiv.   

    Signifikativt för de positivt vinklade emigrantartiklarna är budskapets funktion och textens 

huvudfokus. I flera av dessa syns skribentens egna värderingar, vilket gör att läsaren inte får 

en objektiv och neutral bild av utvandringen.  

    De neutralt vinklade utvandrarartiklarna är ofta av olika längd och ämne – de handlar om 

allt från återgivande av utvandrarstatistik till ovanliga händelser. Trots att de neutrala 

artiklarna varken är positivt eller negativt vinklade går ändå vissa antaganden att finna i dessa, 

till exempel i följande stycke: ”Rätt ofta lär inträffa, att personer hos emigrantagenter anmäla 

sig för utvandring till Amerika [...]”(Smålandsposten, 1887-02-15). Men dessa antaganden 

har ingen inverkan på hur emigrationen framställs.  
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Som den politiskt liberala dagstidning som Blekinge Läns Tidning var höll den i regel en 

relativt neutral ton mot emigrationen. Detta samband stödjer på så sätt teorin om den naiva 

objektiviteten – de liberala tidningarnas skribenter försökte i regel skriva utan att blanda in 

åsikter. Av de totalt 62 emigrantartiklar som publicerades i Blekinge Läns Tidning år 1887 

var, enligt denna undersökning, fyra negativt vinklade, två positivt vinklade och 56 neutralt 

vinklade.  

    I de negativt vinklade utvandrarartiklarna syns ofta textförfattarnas tydliga 

ställningstaganden till emigrationen. Följande exempel är en subjektiv text som har en tydligt 

negativ vinkel till emigrationen. 

  
[…] Till våren lär här på orten bli stark utvandring, så att till slut blir väl det härstädes 
och i grannsocknarne utan armar till jordbruket, och endast gubbar och gummor 
kvarstanna för att bruka vår magra jord**) Z (Blekinge Läns Tidning,1887-03-01).  

 

Textförfattaren beskriver effekterna av emigrationen på ett gestaltande sätt; att den tar bort 

armarna från jordbruket och att de som blir kvar är gubbar och gummor, vilket underförstått 

innebär att socknen kommer att ha svårt att överleva. Skribenten använder också det negativt 

laddade adjektivet magra för att beskriva substantivet jord.  

    Utifrån Britt Hulténs formuleringar har språket i artikeln både en känslo- och en 

budskapsfunktion. Genom att gestalta vad konsekvenserna blir när människor utvandrar 

markerar skribenten sitt budskap, det vill säga att emigrationen inte är bra för socknen. 

Användandet av ord som magra och gubbar och gummor är också troligtvis till för att väcka 

känslor hos läsaren (Hultén 2000, 13).  

    Ett annat exempel på en negativt vinklad emigrantartikel är troligtvis ett telegram. 

Anledningen till denna gissning är att samma text publicerades samma dag i Smålandsposten. 

Artikeln handlar om Amerikas planer på att införa invandringsförbud av rädsla för revolution. 

Den som har skrivit texten liknar emigrationen vid en ”inbrytande folkflod”, vilket i sitt 

sammanhang har en negativ klang. Att det är skribentens eget ställningstagande att använda 

metaforen, och inte något som den Amerikanska staten har beskrivit invandringen som, är 

troligt eftersom skribenten inte har citerat någon nyhetskälla. Texten har två funktioner. För 

det första har den en informativ funktion eftersom den håller sig till sakkärnan, vilken är 

invandringsförbudet. Genom att läsa texten får läsaren svar på frågorna var, när, hur och 

varför. Men språket har också en budskapsfunktion som visar var skribenten står i frågan, 
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vilket syns i och med användandet av beskrivningen ”inbrytande folkflod”. Textens 

objektivitet kan därför ifrågasättas.  

    Flera av de neutralt vinklade utvandrarartiklarna var texter som oftast inte var längre än 

fyra rader. Skribenterna tog för det mesta ingen plats i nyhetstexterna. Värdeladdade ord och 

metaforer användes ibland, men sällan i syfte att propagera för eller emot emigrationen. Dessa 

användes i stället för att åstadkomma dramatik i nyhetstexten. Ett exempel på detta kan ses i 

följande text. 

 
Från en socken i Kalmar län reste härom dagen hastigt till Amerika en äldre 
hemmansegare, efterlemnande betydliga skulder. Orsaken till mannens ruin var, att han 
gått i borgen för sina bröder, hvilka lefvat för högt (Blekinge Läns Tidning, 1887-06-
30). 

 

Metaforen ”ruin” är ett negativt laddat ord som säger mycket om den äldre mannens 

ekonomiska situation. Men ordvalet är till synes inte ett resultat av vare sig utvandringen eller 

mannens utvandringsplaner. Artikeln är således neutralt vinklad till emigrationen – dess 

huvudfokus ligger på mannens ekonomi, inte på det faktum att han har utvandrat. Språket i 

artikeln har en, vad Britt Hultén kallar, underhållningsfunktion (Hultén 2000, 14). Uttryck 

som ”ruin”, ”gått i borgen” och ”betydliga” är troligtvis till för att ge texten dramatik och 

spänning i syfte att hålla kvar läsaren vid texten. Detta gör att textens objektivitet kan 

ifrågasättas – uttrycken är troligtvis baserade på skribentens egna antaganden.  

    Andra typer av neutralt vinklade utvandrarartiklar i Blekinge Läns Tidning år 1887 var 

texter vars språk hade en tydlig informationsfunktion, det vill säga att språket var neutralt och 

informerade utan avvikelser från sakkärnan (Hultén 2000, 13). Dessa texter handlade om allt 

från emigrationsstatistik till emigrantöden. Ett exempel på detta är följande text: 

 
Affärsresa. Till Amerika har kyrkovärden Erik Jonasson i Sulerud, Vermland, afdunstat 
för en fjorton dagar sedan. Egentliga orsaken till hans afvikande torde vara dåliga 
affärer (Blekinge Läns Tidning 1887-07-28).  

 

I texten går det inte att finna några egna antaganden eller slutsatser från skribenten och 

artikeln svarar endast på var, när, hur och varför. Den är på så sätt enbart informativ. Ordet 

avdunstat är visserligen subjektivt, på gränsen till pejorativt, men det är svårt att veta vilken 

effekt, om ens någon över huvud taget, som skribenten ville att ordet skulle ha i texten. 

Eftersom resten av artikeln är neutralt vinklad blir det särskilt svårt att avgöra om verbet 

avdunsta har en negativ klang eller inte. Därför räknas artikeln som neutralt vinklad. Det 
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passiva ordet torde, som ofta förekom i de neutralt vinklade utvandrarartiklarna i Blekinge 

Läns Tidning, antyder dock en viss osäkerhet kring sakuppgifternas reliabilitet. Ett annat 

exempel på en enbart informativ artikel är följande: ”616 Amerika-emigranter reste från 

Göteborg i fredags” (Blekinge Läns Tidning, 1887-07-05).  

    Ett exempel på en positivt vinklad emigrantartikel handlar om en emigrant som har tjänat 

mycket pengar i Amerika.  

 
Sin egen lyckas smed. Förre soldaten vid Kalmar regemente J. G. Lönnqvist emigrerade 
för åtskilliga år sedan till Amerika. Han har nu återvändt på julbesök i sin hembygd. I 
Amerika lär han samlat sig 250,000 kr (Blekinge Läns Tidning, 1887-12-22).  

 

Språket i artikeln har en informationsfunktion – genom att läsa texten får läsaren svar på när, 

var, hur och varför. Språket avviker aldrig från sakkärnan. Ändå är texten inte helt objektiv 

eftersom skribenten drar en egen slutsats i första meningen. ”Sin egen lycka smed” är 

troligtvis skribentens egen tolkning. Det som gör att artikeln räknas som positiv till 

utvandringen är att den handlar om den enskilde emigranten som fann lyckan i USA, vilket 

var en av de pull-faktorer som bidrog till att många svenskar emigrerade.  

   

6.2 Utvandrarartiklarnas frekvens och sammanhang 
Totalt publicerades 60 artiklar om emigrationen i Smålandsposten under 1887. Antalet 

artiklar per månad var någorlunda jämnt; fem artiklar publicerades i januari, sju artiklar i 

februari, sju artiklar i mars, sju artiklar i april, sex artiklar i maj, fyra artiklar i juni, en artikel i 

juli, tre artiklar i augusti, sju artiklar i september, sex artiklar i oktober, två artiklar i 

november och fem artiklar i december.  

    De första fyra månaderna hade högst frekvens, då 26 utvandrarartiklar publicerades. 

Därefter följde en dal under de fyra sommarmånaderna, då endast 14 emigrantartiklar 

publicerades. Under årets sista fyra månader ökade dock frekvensen igen och under den 

perioden publicerade tidningen 20 artiklar om utvandringen.  

    Totalt var de 60 artiklarna utspridda över 51 olika datum. I regel publicerade 

Smålandsposten en emigrantartikel per datum, men vid sex tillfällen publicerades två eller 

fler. Flest artiklar publicerade Smålandsposten den 8 januari 1887, nämligen fyra stycken. 

    Smålandsposten skrev om utvandringen i många olika sammanhang år 1887. Artiklarna 

handlade om in- och utvandringsstatistik, emigrationens utbredning samt vilka konsekvenser 

som emigrationen innebar för de enskilda socknarna och för Sverige som nation. Ett exempel 

på detta kan ses i följande text:  
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Vår export. Emigrationen tilltager i oroväckande grad här i orten, skrifves till oss från 
Sunnerbo. Knappast någon dag förgår, då icke ett flertal personer, mest ungt folk, från 
hvarje socken vänder fosterlandet ryggen för att söka arbete och bröd i det 
protektionistiska Amerika (Smålandsposten, 1887-04-14). 

 

En del artiklar innehöll också information för de som tänkte utvandra, till exempel om hur 

utvandringskraven för de värnpliktiga såg ut eller om bestämmelser kring utflyttningsbevis. 

Majoriteten av de utvandrarartiklar som publicerades i Smålandsposten år 1887 handlade om 

de enskilda emigranterna och deras öden. Artiklarna berörde allt från emigranter som dött i 

Amerika till de som hade lyckats bra ekonomiskt.  

 
Åldrig utvandrare. Bland personer, som häromdagen från en af Smålands socknar 
afreste till Göteborg för att begifva sig till Amerika, var en 83-årig gumma. Den gamla, 
som är enka, har en son i Amerika, från hvilken hon erhållit resebiljett 
(Smålandsposten, 1887-09-06). 

 

Under år 1887 publicerade Blekinge Läns Tidning totalt 62 artiklar som berörde emigrationen 

utifrån denna undersöknings kriterier. Tidningen publicerade två artiklar i januari, tre artiklar i 

i februari, sex artiklar i mars, fem artiklar i april, en artikel i maj, sju artiklar i juni, fem 

artiklar i juli, fem artiklar i augusti, sju artiklar i september, tio artiklar i oktober, fyra artiklar 

i november och, slutligen, sju artiklar i december. I oktober publicerades alltså flest artiklar, 

tio stycken, vilket kan jämföras med maj då minst antal artiklar publicerades, nämligen endast 

en.  

    Frekvensen betyder dock inte att det publicerades mest text om emigrationen under hösten 

1887. Längden på artiklarna som publicerades i Blekinge Läns Tidning varierade. Ett exempel 

på detta är att sex av tio artiklar som publicerades i oktober endast var mellan en och två rader 

långa. Detta kan jämföras med augusti då endast fem artiklar om emigrationen publicerades, 

men där en av dessa texter var 85 rader lång.  

    Antalet emigrantartiklar publicerade per dag varierade också i Blekinge Läns Tidning under 

1887. I 44 av tidningens totalt 152 nummer under året förekom endast en artikel om 

emigrationen per nummer. I sex fall publicerades två artiklar per nummer och vid två tillfällen 

publicerades tre artiklar per nummer. Med andra ord är det möjligt att finna en text om 

emigrationen i 52 nummer av totalt 152 nummer av Blekinge Läns Tidning under 1887.  

    Den vanligaste rapporteringen om emigrationen i Blekinge Läns Tidning handlade om stora 

skaror som reste från Göteborg till Amerika. Ett exempel lyder: ”389 Amerika-emigranter 

reste i fredags från Göteborg” (Blekinge Läns Tidning, 1887-11-22).  
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    Förutom dessa texter av det kortare slaget, bestod en stor del av Blekinge Läns Tidnings 

rapportering om emigrationen av nyheter om enskilda emigranter och deras öden, liksom i 

Smålandsposten. Det kunde till exempel handla om människor som plötsligt hade försvunnit 

till Amerika, om brottslingar som hade flytt till Amerika för att undvika straff eller om 

svenska emigranter som hade dött i Amerika.  

 
Döden i ett stenbrott fann härom dagen en svensk arbetare Johan Peter Andersson i Red 
Wing, Minnesota. A. var från Berga socken i Sverige samt 39 år. Han hade nu senast 
endast vistats några veckor i Amerika, men för ett par år sedan bodde han i Colorado. 
Han återvände hem till Sverige, för att hemta hustru och sina tre barn, och ämnade göra 
Red Wing till sitt hem (Blekinge Läns Tidning, 1887-10-1). 

 

Utöver de redan nämnda nyhetskategorierna publicerade Blekinge Läns Tidning, liksom 

Smålandsposten, under 1887 texter som innehöll viktig information för de som tänkte 

emigrera, till exempel information om att de måste skaffa sig utflyttningsbetyg för att få 

lämna landet.	  	  

 

6.3 Skildringar av utvandrarna i artiklarna 
Beskrivningar och skildringar av utvandrarna och deras öden förekommer främst i de artiklar 

som handlar om rapporteringar om enskilda emigrantfall, till exempel i artiklar om 

emigrerade svenskar som har dött i Amerika eller om någon svensk emigrant har varit särskilt 

framgångsrik eller råkat ut för motgångar av olika slag. Också i sensationella händelser, som 

till exempel olyckor, skildras enskilda utvandrare.  

    Med artiklar som innehåller utvandrarskildringar menas, i denna undersökning, artiklar i 

vilka läsaren får veta något om utvandrarna, kanske något om deras bakgrunder, om deras 

kön, om deras åldrar eller om deras motiv till att utvandra. Utifrån denna definition innehåller 

27 av Smålandspostens totalt 60 publicerade utvandrarartiklar och 34 av Blekinge Läns 

Tidnings totalt 62 utvandrarartiklar från år 1887 någon sorts information om eller skildring av 

de svenskar som lämnade vårt land.  

    I Smålandspostens skildringar av utvandrarna, till exempel i texter som handlar om 

svenskar som har dött i Amerika, får läsaren bland annat veta hur gammal personen var, när 

och hur han eller hon dog och ibland vilka anhöriga som den avlidne kvarlämnar. Ofta ger 

skribenten även en kort bakgrund av utvandrarens liv, till exempel när personen emigrerade 

och vad han eller hon arbetade med. Ett exempel på detta är följande text, i vilken får läsaren 

ta del av en avliden emigrants livshistoria. 
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I Amerika afliden landsman. I Chicagotidningen Sv. Tribunen för den 23 sistl. juli 
läses: Den 14 d:s afled i sitt hem i n:r 58 E. Chicago ave., efter endast några få timmars 
sjukdom, handlanden Carl Gustaf Lindgren. Den aflidne var född den 1 November 
1845 i Väckelsång socken, Småland, utvandrade till Norge 1865 och sedermera till 
Danmark samt reste 1870 till Amerika. I Chicago började han specerirörelse 1873, 
fortfor dermed till 1877, aflade då ett besök i Sverige och började vid återkomsten en 
mycket lönande diversehandel i nordvestra hörnet af Chicago och Milton aves. Genom 
flit, omtanke och sparsamhet förvärfvade han en rätt ansenlig förmögenhet. Han sörjes 
af hustru och fyra barn samt fem syskon här i landet och af en ålderstigen fader i 
Sverige (Smålandsposten, 1887-08-09). 

	  

I Smålandsposten förekommer skildringar av enskilda utvandrare inte bara i de artiklar som 

handlar om döda emigranter, utan även i nyhetstexter. I nyhetstexterna nämns utvandrarna 

dock mer förbigående än grundligt, som i artiklarna om döda utvandrare. I följande exempel 

används utvandrarna som case, det vill säga som personer som berörs av det som 

journalisterna berättar om. Texten är publicerad under vinjetten ”Brefkort från Willstad” och 

skulle därför kunna vara en rapport från en korrespondent.  
 

Den 6 Aug. 1887.	  Många emigranter ha hemkommit till bygderna, flertalet kanske blott 
på en lusttur till nästa vår likvisst. Alla tyckas ha haft det bra derute i världen. Särskildt 
att nämna äro två bröder i Burseryds socken, som icke allenast med flera tusen kronor 
betalt en större gård, på hvilken föräldrarne nu bo, utan jemväl förmälas hafva stora 
summor öfver. – n  – (Smålandsposten, 1887-08-09). 

 

Texten inleds med en rapport om att många emigranter har kommit hem till bygderna och 

övergår sedan till ett subjektivt antagande som bygger på att skribenten uppfattar det som att 

hemvändarna har haft det bra där de har varit. Om det var just till Amerika som emigranterna 

i artikeln hade utflyttat till framgår inte i texten, men det kan mycket väl ha varit så med tanke 

på att Amerika var den överlägset populäraste utflyttningsdestinationen för svenska 

utvandrare år 1887. I slutet av texten nämns de två bröderna från Burseryds socken som 

utmärkande exempel för artikelns vinkel. Samma sätt att med hjälp av ett case exemplifiera en 

nyhet syns i följande utdrag ur en annan artikel i Smålandsposten, där en splittrad 

utvandrarfamilj nämns som exempel på det tiotal utvandrare som lämnade järnvägsstationen 

med siktet inställt på Amerika.  

 
Till Amerika afreste i dag från härvarande jernvägsstation ett tiotal utvandrare. Bland 
andra en medelålders qvinna med tvenne barn, som qvarlemnade mannen, emedan han i 
sista ögonblicket saknade mod att lemna fosterjorden. Det sades dock, att han nog 
sedermera reser. […] (Smålandsposten, 1887-08-18). 
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I vissa av Smålandspostens utvandrarartiklar nämns inte bara utvandrarnas öden förbigående, 

som i tidigare nämnda exempel, utan de får hela artikelns fokus. De är nyheten. En tydlig 

sådan utvandrarskildring förekommer i en artikel som handlar om en hemmansägare som blev 

anhållen för att ha försökt utvandra i en annan mans namn. Nyheten handlar helt och hållet 

om de två utvandrarna. 

 
Instäld amerikaresa. I Göteb. P läses: Sedan upplysning vunnits derom att förre 
hemmansegaren Gustaf Edvard Modén från Åsenhöga socken, Jönköpings län, 
antagligen komme att under namnet Johan Sigfrid Jonasson utvandra till Amerika, samt 
att han förskaflat sig flyttningsbevis dit, utfärdadt för drängen Janne Sigfrid Jonasson 
från sagda socken, så anhölls Modén i fredags f. .m., då han instälde sig å polisens 
detektiva afdelningskontor, för att emottaga ett för Janne Sigfrid Jonasson utfärdadt 
utvandrarekontrakt, dervid han förevisade ett prestbevis.  
  Gustaf Edvard Modén, hörd rörande åtkomsten till det af honom innehafda 
prestbeviset, har uppgifvit och förklarat, att han, som ämnade sig till Amerika och ännu 
vore beväringsskyldig, icke för sig kunde utfå flyttningsbevis dit; att, då han hade sig 
bekant att drängen Janne Sigfrid Jonasson Lantz till våren detta år ämnade utvandra, 
han förmått Jonasson Lantz att uttaga sitt flyttningsbevis och öfverlämna detsamma till 
Modén för att af honom förevisas i poliskammaren vid afresan från Göteborg; samt att 
han efter framkomsten till Amerika ämnat till Janne Sigfrid Jonasson Lantz återsända 
ifrågakomna bevis (Smålandsposten, 1887-02-24). 

 

En annan typ av utvandrarskildringar i Smålandsposten är de som, om än bara ytligt, 

beskriver vilka slags människor som utvandrade. I följande utdrag ur en artikel publicerad 

under vinjetten ”Bref från Södra Westbo” berättar skribenten att de flesta av utvandrarna från 

Femsjö och Lidhults socknar är unga människor, men att gifta och bofasta hemmansägare 

också utvandrar. I slutet av texten spekulerar skribenten, som mycket väl kan tänkas vara en 

korrespondent från Södra Westbo, i utvandringens orsaker. Skribenten håller en kritisk ton 

mot utvandringen, men räknar trots det upp jordbrukarnas och industriarbetarnas svårigheter 

att försörja sig i det fattiga hemlandet. Textförfattaren uttrycker ett slags förståelse för de som 

lämnar Sverige för att söka sig ett bättre liv i Amerika, men hoppas ändå att dessa människor 

ska bli besvikna över vad de möts av i sina drömmars Amerika. I textens inledning förklaras 

asteriskerna i artikeln som en symbol för meningar som har införts i texten med en viss 

fördröjning. 

	  
Den 4 mars. *) *)Införandet fördröjdt af utrymmesskäl. Emigrationen till Amerika 
börjar nu antaga storartade dimensioner. Endast ifrån Långaryds pastorat, skulle som i 
dag resa ett åtta-tiotal personer. Ifrån Femsjö och Lidhults socknar är jemväl i dag rest 
ett tjogtal personer, mestadelen ungt folk, men äfven gifta och bofasta hemmansegare. 
Med skäl må man derföre fråga huru det om några år kommer att gestalta sig i gamla 
Sverige om detta skall fortfara. Säkert är att så småningom hela befolkningen häri orten 
öfverflyttar till den nya verlden, *) ty under nu rådande förhållanden är det, åtminstone 
för jordbrukaren en omöjlighet att här kunna betala sina skatter och hypoteksräntor 
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samt köpa spanmål för sina behof och kläda sig och sin familj. Lika, om ej sämre, 
ställer sig utsigterna för industriidkaren och handtverkaren. *) Ingen vill eller kan köpa 
deras tillverkningar, hvarföre nöden för mången tyckes stå för dörren. *) Icke underligt 
då, om man vill försöka att i en annan verldsdel erhålla en skälig lön för sin möda. 
Måtte nu blott icke dessa många, som sålunda vända hem och fosterland ryggen, blifva 
besvikna i sina sangviniska drömmar. Visst är, att Amerika icke för alla kan blifva ett 
land, der ”mjöl och honung flyter” (Smålandsposten, 1887-03-19). 

 

I övriga utvandrarartiklar publicerade i Smålandsposten år 1887 får läsaren inte veta mycket 

om utvandrarnas motiv till att lämna Sverige för Amerika. I någon enstaka text antyder 

skribenterna att fattigdom och elände ligger till grund för att många emigrerar, men orsaker 

till utvandrarnas beslut står det nästan ingenting om i texterna. Utvandringens främsta push- 

och pullfaktorer nämns inte. Ibland nämner skribenterna däremot utvandringens 

konsekvenser, som i följande utdrag ur en artikel publicerad i Smålandsposten. 

 
[…] Mången jordbrukare finner ofta nu svårighet vid att ens mot goda lönvillkor erhålla 
en duglig dräng eller piga. Daglönare under vintermånaderna får man däremot för ringa 
lön (Smålandsposten, 1887-11-29). 

 

  I detta utdrag ur en emigrantartikel antyder skribenten att bristen på tjänstefolk i Sverige 

beror på emigrationen. Tidigare i artikeln skriver artikelförfattaren att arbetsdugligt 

tjänstefolk inte har antagit någon tjänst för vintern eftersom de planerar att flytta till Amerika 

till våren.	  

 

I Blekinge Läns Tidning skildras utvandrarna och deras öden på liknande sätt som i 

Smålandsposten. I artiklar som underrättar om utvandrares död återges ofta personernas 

bakgrund kortfattat. Annars har Blekinge Läns Tidning, liksom Smålandsposten, flera artiklar 

där nyheterna helt och hållet handlar om enstaka utvandrare, som i följande exempel.   

	  
En ovanlig kvinna. Från Torsås i Kalmar län reste för ett par år tillbaka en gift kvinna 
till Amerika för att försöka lyckan. Hon befann sig i knappa omständigheter med 6 
barn, det minsta i vaggan, och hennes man var ej nog karlavulen att försörja sin familj. 
Hon skickar årligen jemförelsevis ganska stora penningsummor till de sina, så att de nu 
befinna sig i högönskelig välmåga (Blekinge Läns Tidning, 1887-06-23). 

 

I denna artikel står kvinnan och hennes i skribentens ögon ovanliga historia i centrum. 

Artikelförfattaren berättar att kvinnan är gift, att hon har sex barn, varav ett är i 

spädbarnsålder, och att hon reste från Torsås i Kalmar till Amerika. Vidare berättas det om 

kvinnans svåra ekonomiska situation och om hennes man som inte kunde vara, med 

skribentens ögon mätt, karl nog att ta hand om sin familj. Texten väcker medlidande och inger 
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en känsla av att läsaren ska tycka att kvinnan är stark som, i sin mans ställe, reser till Amerika 

för att arbeta ihop pengar till sin familj i Sverige. 

    Till skillnad från i Smålandsposten berättas det om utvandrarnas motiv till att utflytta till 

Amerika i ett flertal av Blekinge Läns Tidnings utvandrarartiklar. Den orsak till emigrationen 

som tidningen skriver mest om är flykt. I en artikel publicerad den 30 juni 1887 skrivs det om 

en äldre hemmansägare som hastigt reste till Amerika och efterlämnade stora skulder. 

Orsaken till mannen ruin var att han hade gått i borgen för sina bröder, ”hvilka lefvat för 

högt”. Flykt från Sverige på grund av ekonomiska svårigheter förekommer som 

utvandringsorsak i flera av Blekinge Läns Tidnings artiklar. I en artikel publicerad den 28 juli 

1887, med rubriken ”Affärsresa” berättar skribenten om hur kyrkovärden Erik Jonasson i 

Solerud i Värmland har åkt till Amerika 14 dagar tidigare. Artikeln avslutas på följande sätt: 

”Egentliga orsaken till hans afvikande torde vara dåliga affärer”.    

    Tidningen berättar i en annan artikel om en kyrkoherde som är bekant genom 

förskingringar och förfalskningar i Östra Hargs sparbank i Östergötland och som vid 

tidpunkten för artikelns publicering, den 6 augusti 1887, misstänktes vara på väg till Amerika. 

En annan artikel, publicerad den 11 augusti 1887, handlar om några arbetare vid en 

vapenfabrik som inte har fått förnyad anställning som gemensamt har lämnat Sverige för att 

emigrera till Amerika. Här kan en pullfaktor kännas igen – en av de stora lockelserna till 

Amerika var att landet utlovade arbete till alla. Under ekonomiskt svåra tider i Sverige kunde 

det vara svårt att få jobb och då passade många svenskar på att söka lyckan i Amerika. 

Emigranterna beskrivs med adjektiv som rymde, som till exempel i följande artikel: ”Från 

rymde kyrkoherden Nilsson från Ö. Husby har till hans hustru ankommit bref från New York” 

(Blekinge Läns Tidning, 1887-09-06).	  Utvandrarna pekas ut som rymmare. I flera artiklar är 

skribenten osäker på vart den rymde har tagit vägen, men förutsätter att personen har flytt till 

Amerika, exempelvis på följande sätt: 	  
 

Afvikit från orten har mejeristen A. Nilsson, som i L:a Harie bedrifvit en större 
mejeriaffär. Under senaste tiden har han icke kunnat godtgöra sina mjölkleverantörer. 
Han tros hafva begifvit sig till Amerika (Blekinge Läns Tidning, 1887-09-27). 

 

I ett flertal artiklar är just dåliga affärer orsaken till emigranternas tillflykt, som i följande 

exempel.  

 
På grund af förtvivlad affärsställning har landstingsmannen A. Nilsson i Tågarp afrest 
till Amerika, berättar Kristianstadsbladet (Blekinge Läns Tidning, 1887-04-30). 

 



	   41	  

I en artikel, ur vilken ett utdrag följer nedan, påstår skribenten dock att emigrationen främst 

beror på äventyrslust. 

	  
Väsentligaste orsaken till emigrationen till Amerika torde dels vara äfventyrslusta, dels 
öfverspända förhoppningar om större frihet och större inkomst (Blekinge Läns Tidning, 
1887-03-08). 

 

Också i brev som tidningarna publicerade får läsaren veta en del om utvandrarna. I en artikel 

publicerad under vinjetten ”Bref från Fridlefstad” i Blekinge Läns Tidning den 4 juni 1887 

berättar skribenten, som kallar sig Z och som möjligtvis skulle kunna vara en korrespondent 

på orten, om olika händelser, bland annat brott, men tar i slutet av texten upp utvandringen. 

Skribenten citerar ett brev som har skickats från en till Amerika utvandrad arbetare från 

socknen till dennes föräldrar. I brevet som citeras i artikeln berättar utvandraren hur han har 

varit arbets- och bostadslös sedan landstigningen i Amerika och om hur den utbredda 

arbetslösheten gör människor villiga att arbeta enbart för föda. Emigranten avslutar brevet 

med följande mening: ”Detta bref skrifver jag vid en dikeskant utan tak öfver hufvudet, 

hvaraf ni kunna förstå hur bra jag har det här...”.  

  

6.4 Källanvändning och källredovisning i utvandrarartiklarna 

I undersökningen av emigrantartiklarna avser texternas källor det ursprung varifrån 

artikelförfattarna har hämtat den information som de förmedlar i sina texter. I 

Smålandspostens och Blekinge Läns Tidnings emigrantartiklar från år 1887 har totalt tio olika 

typer av källor, och icke-källor, definierats: amerikanska tidningar, svenska tidningar, svensk-

amerikanska tidningar, olika typer av makthavare, brev, skribentens egna antaganden, 

iakttagelser och erfarenheter, källor som anges men inte namnges, källor som inte anges över 

huvud taget, källor som anges men som är svårtolkade samt utvandrarnas egna berättelser. 

 

6.4.1 Amerikanska tidningar som källor 

Av Smålandspostens 60 emigrantartiklar anges amerikanska tidningar som källa i endast en 

artikel. I Blekinge Läns Tidning används inte en amerikansk tidning som källa i någon av de 

62 utvandrarartiklarna. Artikeln i Smålandsposten är publicerad under vinjetten ”Från skilda 

håll” och lyder:  

 

Nio hundra svenskar, norrmän och danskar hafva afrest från Chicago för att under julen 
besöka slägtingar och vänner i de ’gamla landen’, skrifves i en amerikansk tidning 
(Smålandsposten, 1887-12-27). 



	   42	  

 

Uppgiften om skandinavernas hemresa har gått i flera led innan den har nått Smålandspostens 

läsare år 1887. Detta kallas för tradering. Primärkällor är ursprungliga källor och 

sekundärkällor har traderats. En sekundärkälla är i regel alltid mindre tillförlitlig än en 

primärkälla (Thurén 2013, 45). Informationen i artikeln kommer alltså från en sekundärkälla, 

den amerikanska tidningen, vilket generellt sett gör den mindre pålitlig än om den hade 

kommit från en primärkälla. Den amerikanska tidningen är alltså en beroende källa, en 

avskrift eller ett referat av en annan källa, möjligtvis ursprungskällan. Att den amerikanska 

tidningen inte namnges minskar artikelns tillförlitlighet ytterligare, ur ett källkritiskt 

perspektiv. 

 

6.4.2 Svenska tidningar som källor 

Svenska tidningar anges som källa i tre av Smålandspostens 60 emigrantartiklar. I Blekinge 

Läns Tidning är fem av de 62 emigrantartiklarna baserade på uppgifter från svenska tidningar. 

I två av Smålandspostens artiklar redovisas källorna Posttidningen respektive Eksjötidningen 

i bisatser (Smålandsposten 1887-12-08, 1887-12-29). I en artikel publicerad den 24 februari 

1887 rapporterar Smålandsposten om en inställd Amerikaresa. Redan i brödtextens inledning 

skriver artikelförfattaren: ”I Göteb. P läses:[…]”, följt av resten av artikeln, som alltså helt 

och hållet är baserad på uppgifter från Göteborgsposten, en så kallad rewrite, vilket inom 

journalistiken är ett slags omskrift som är anpassad efter vad skribenten tror att tidningens 

läsare är intresserade av. Att kolon används efter referensen indikerar att resten av texten 

kanske till och med är en kopia, ett plagiat, av Göteborgspostens ursprungliga artikel. Kring 

Göteborgspostens material i Smålandsposten anges dock inga citattecken, vilket gör att texten 

lika gärna kan vara en omskrift som en avskrift.  

    Även Blekinge Läns Tidning refererar till svenska tidningar som källa i bisatser. Detta 

förekommer i två av artiklarna (1887-02-15, 1887-04-30) och i båda är uppgifterna hämtade 

från Kristianstadsbladet. Källredovisningen ser ut på följande sätt: ”[…], berättar 

Kristianstadsbladet[…]” i bägge artiklarna. Blekinge Läns Tidning nämner inte vilket nummer 

av Kristianstadsbladet som informationen kommer ifrån eller vilket datum uppgifterna 

publicerades. I slutet av en annan text i Blekinge Läns Tidning (1887-10-29) står ”Sk. 

Aftonbladet” som undertecknad, vilket kan tolkas som Skånska Aftonbladet. I en annan text i 

Blekinge Läns Tidning (1887-01-13) kommer uppgifterna från Svenska Dagbladet och källan 

redovisas med kolon på liknande sätt som artikeln i Smålandsposten: ”Om Sveriges 

folkmängd vid årskiftet anställas i Svenska Dagbladet följande sannolikhetsberäkningar: 
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[…]”, följt av resten av artikeln. Om Blekinge Läns Tidning har kopierat Svenska Dagbladets 

text eller skrivit om den framgår inte i artikeln.  

    Liksom de amerikanska tidningarna är de svenska tidningarna sekundärkällor som har 

traderats. Problemet med tillförlitligheten i traderade källor blir särskilt tydlig i en artikel i 

Blekinge Läns Tidning (1887-10-25) där informationen kan ha gått i fler led än två. Källan 

refereras till på följande sätt: ”Till Kristianstadsbladet skrifves: […]”. Här är 

Kristianstadsbladet kanske inte ens en sekundärkälla, utan en källa som har traderats i ännu 

fler steg. I artikeln berättas bland annat följande: 

   

En emigrant, som i augusti detta år med en af ”Hvita Stjernliniens” ångare lemnade 
Sverige på väg till Amerika, har, ditkommen i bref till anhöriga i fosterlandet berättat 
att under hans resa på Atlanten tilldrog sig, att en svensk bondkvinna som var ensam, 
men reste till anhöriga i Amerika, led så förfärligt af sjösjukan, att hon i ett anfall af 
förtviflan kastade sig öfver bord (Blekinge Läns Tidning, 1887-10-25).  

 

En insändare, som uppenbarligen inte är ett ögonvittne, det vill säga en primärkälla, till 

reseskildringen, har tagit del av ett brev skrivet av en utvandrare. Insändaren är alltså en 

sekundärkälla som har skickat uppgiften vidare till Kristianstadsbladet, som i sin tur har 

publicerat en artikel som slutligen har blivit en källa till en artikel i Blekinge Läns Tidning. 

Reseskildringen har med andra ord traderats i åtminstone fyra led, vilket gör de svenska 

tidningarna till beroende källor och det minskar reseskildringens tillförlitlighet (Thurén 2013, 

45). 

 

6.4.3 Svensk-amerikanska tidningar som källor 

Svensk-amerikanska tidningar används som källor i sex av Smålandspostens 60 

emigrantartiklar. I Blekinge Läns Tidning förekommer inte en enda artikel som refererar till 

en svensk-amerikansk tidning.  

    Källhänvisningen till de amerikanska tidningarna i Smålandsposten lyder: ”En svensk-

amerikansk tidning berättar:[…]” (1887-01-08), ”Uti Chicagotidningen Svenska 

Amerikanaren läses:[…]” (1887-03-15), ”Enligt svensk-amerikanska tidningar[…]” (1887-

05-28), ”I Chicagotidningen Sv. Tribunen för den 23 sistl. juli läses:[…]” (1887-08-09), 

”Svenska posten meddelar[…]” (1887-09-13) samt ”En svensk-amerikansk tidning säger 

att[…]” (1887-09-29).  Också i detta fall handlar det om källor som har traderats, inte minst i 

artikeln där Chicagotidningen Svenska Amerikanaren är Smålandspostens källa. Ett utdrag ur 

artikeln lyder: 
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Uti Chicagotidningen Svenska Amerikanaren läses: ’I ett enskilt bref från en numera i 
Wexiö bosatt svensk-amerikan meddelas den nyheten, att pastor C. Lindsten från 
Wexiö stift, skall i nästa månad afresa till Amerika för att blifva teologie professor vid 
Augustana College i Rock Island, Ill., efter den åldrige professor T.N. Hasselquist, som 
nästa sommar skall taga afsked (Smålandsposten, 1887-03-15).    

 

Svenska Amerikanaren har fått uppgiften om den nya pastorn från en i texten anonym 

insändare, alltså en sekundärkälla, och Smålandsposten har sedan publicerat den svensk-

amerikanska tidningens text i sin upplaga. Eftersom uppgiften inte kommer direkt från 

primärkällan, det vill säga pastorn eller någon vid Augustana College, minskar textens 

trovärdighet. Hur vet vi till exempel att det som insändaren skriver är korrekt? Och hur har 

insändaren fått informationen från första början?  

 

6.4.4 Olika typer av makthavare som källor 

Som olika typer av makthavare räknas i den här undersökningen den typ av överhet som år 

1887 hade en viss makt att påverka samhället genom lagar och förordningar eller bara 

genomföra dessa. Till denna överhet räknas till exempel Sveriges konung Oscar II, regeringen 

och förlängningar av regeringen, exempelvis landstinget.  

    År 1887 publicerade Smålandsposten tre emigrantartiklar där makthavare används som 

källor. I Blekinge Läns Tidning publicerades två artiklar med motsvarande källor. 

I Smålandsposten anges källorna på följande sätt: ”Af i k. bfhdes arkiv befintliga handlingar 

ha vi inhemtat […]” (1887-01-08), ”Från utrikesdepartementet har underrättelse ingått 

att[…]” (1887-02-10) samt ”Kungl. maj:t, som, med anledning af hvad i kungl. förordningen 

den 6 December angående inskrifning och redovisning af värnpligtige m. m. stadgats, att 

prestbetyg för afflyttning från riket ej må meddelas beväringsman […]” (Smålandsposten, 

1887-02-22).  

    I Blekinge Läns Tidning anges Kungliga majestätet och länsstyrelsens femårsberättelse som 

källor: ”K. m:t har förordnat:[…]” (1887-02-24) och ”Blekinge läns utveckling under åren 

1881-85 (ur länsstyrelsens i dagarna afgifna femårsberättelse)” (1887-03-08).  

    Källor som innefattar officiella meddelanden, till exempel från en regering eller som i fallet 

med kungens förordning, räknas i regel som dåliga källor, om källan är partisk och har 

intresse av att ge en falsk bild av verkligheten (Thurén 2013, 63). Torsten Thurén skriver att 

vissa regeringar eller personer visserligen kan vara mer tillförlitliga än andra, även om de är 

inblandade i en kontroversiell fråga, men att det inte är anledning nog att tro att den ena 

parten i en konflikt alltid talar sanning och att den andra parten ljuger (2013, 63).  

    I fallet med makthavarna som källor i emigrantartiklarna handlar det om statistiska 
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handlingar från arkiv och förordningar från Kungliga majestätet. Eftersom källorna till 

informationen, till exempel kungen och länsstyrelsens femårsberättelse, inte själva är parter i 

målet bör de dock inte misstänkas för att låta sina egna intressen gå före sanningen (Thurén 

2013, 63).  

 

6.4.5 Brev som källor 

Med brev som källor menas brev från utvandrare i Amerika skickade till släktingar och 

bekanta i Sverige samt brev skickade till tidningen i fråga. I Smålandspostens 60 

utvandrarartiklar förekommer sådana källor i fyra artiklar. Av Blekinge Läns Tidnings 62 

utvandrarartiklar är endast en baserad på brev som källa. 

    I Smålandsposten handlar det om brev från Amerika och brev från Sverige skickade direkt 

till tidningsredaktionen samt brev skickade från Amerika till någon privatperson i Sverige 

som sedan har vidarebefordrat brevet till tidningen. Ett utdrag ur en artikel som bygger på ett 

brev, förmodligen skickat direkt till tidningsredaktionen, från Amerika lyder:  
 

Vi hafva för meddelande, ”till varning för blifvande emigranter”, mottagit ett bref från 
Newyork, deri brefskrifvaren uttrycker sin högliga missbelåtenhet med den under 
öfverresan erhållna kosten (Smålandsposten, 1887-06-04).  

 

Ett exempel på ett utdrag ur ett brev som bygger på ett brev skickat från Amerika till 

hembygden, och som sedan har skickats vidare till Smålandsposten, lyder:  

 

En från Moheda under sistlidne vår till Amerika (Minneapolis) afrest, mycket skicklig 
och ordentlig yrkesarbetare har till sin fordne mästare i hembygden skrifvit ett bref, uti 
hvilket hand bl. a. yttrar: […] (Smålandsposten, 1887-06-07).  

 

Även insändare och korrespondenser som var baserade på brev skickades till tidningarna. I 

Blekinge Läns Tidning (1887-06-04) återfinns en text under rubriken ”Bref från Fridlefstad”, 

skriven av en insändare eller korrespondent, som bland annat handlar om utvandringen: ”[…] 

Från en till Amerika utvandrad arbetare härifrån socknen har i dagarne ankommit bref till 

föräldrarne. En del af innehållet förtjenar meddelas.” Därefter citerar skribenten brevet och 

visar tydligt att det är ett citat genom att använda citattecken.  

 

6.4.6 Skribentens egna iakttagelser som källor 

I Smålandsposten är två av tidningens totalt 60 utvandrarartiklar baserade på skribentens, eller 

tidningsredaktionens, egna antaganden, iakttagelser och erfarenheter. I Blekinge Läns Tidning 
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är ingen av tidningens 62 artiklar baserad på sådana källor. Källhänvisningen i de två 

artiklarna i Smålandsposten ser ut på följande sätt: ”Om emigrationen från södra Allbo hafva 

vi erfarit […]” (Smålandsposten, 1887-05-24) samt ”Hvarje vecka ser man någon del af 

ortens befolkning, synnerligast ungdom, vända fosterlandet ryggen […]” (Smålandsposten, 

1887-10-18). Informationen i artiklarna berättas ur skribentens synvinkel. Ett tydligt exempel 

på detta är den ovan nämnda artikel som publicerades i Smålandsposten den 18 oktober 1887. 

Den är nämligen skriven på ett sätt som speglar utvandringen som negativ (benämningen 

”vända fosterlandet ryggen” pekar på att skribenten anser att utvandrarna sviker hemlandet 

genom att utflytta till Amerika) och därför finns anledning att misstänka att källan, alltså 

reporterns egna iakttagelser, är tendentiös, det vill säga att den är partisk.  

    En av källkritikens fyra principer handlar om tendensfrihet. Torsten Thurén skriver att 

tendensfrihetsprincipen innebär att en källa inte är fullt tillförlitlig om man har anledning att 

misstänka att källan ”ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, 

ekonomiska, politiska eller andra intressen av att förvränga verklighetsbilden” (2013, 8). Om 

en skribent använder sina egna iakttagelser som källa till information och kunskap, och 

samtidigt har en åsikt i emigrationsfrågan, är risken stor att denne låter de egna 

uppfattningarna förvränga, eller åtminstone påverka, den verklighetsbild som förmedlas till 

läsarna. En utvandringens motståndare skriver förmodligen hellre illa om emigrationen än 

gott om den. I så fall saknar källan tendensfrihet och blir därmed mindre trovärdig. 

   

6.4.7 Källor som anges men inte namnges 

Ett slags källa som förekommer i nio av Smålandspostens 60 utvandrarartiklar, men inte i en 

enda av Blekinge Läns Tidnings artiklar om emigrationen, är den som anges men inte 

namnges. Vad som menas med denna typ av källa är att skribenten skriver i texten att 

Smålandsposten har fått eller hämtat informationen, men inte varifrån eller från vem. 

Exempel på hur källhänvisningen i dessa artiklar i Smålandsposten ser ut är: ”Till 

Smålandsposten skrifves[…]” (1887-02-22), ”Från Lidhult skrifves till oss” (1887-03-17) och 

”[…] meddelas till Smålandsposten” (1887-04-28). Källor till uppgifterna i artiklarna finns 

alltså enligt skribenten, men förblir, medvetet eller omedvetet, anonyma. Detta gör det 

omöjligt för läsaren att veta om källan faktiskt finns, men är anonym, eller om den i själva 

verket är påhittad.  

    Om äkthet och förfalskning skriver Torsten Thurén att förfalskning av skriftliga källor 

förekommer oftare än vad man tror (2013, 17) Han slår fast att gränsen mellan äkta, det vill 

säga att källan är vad den utger sig för att vara, och falskt ibland kan vara svår att dra. Det är 
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omöjligt att i dag kontrollera om de till redaktionen inskickade uppgifterna från påstådda 

insändare är insändare eller påhittat material. Att skribenterna anger att uppgifterna är 

skickade till tidningen ökar ju trovärdigheten överlag, men eftersom det inte går att komma 

fram till om denna typ av icke-namngivna källor uppfyller det källkritiska kriteriet ”äkthet” är 

det svårt att helt och hållet förlita sig på dem.  

 

6.4.8 Källor som inte anges över huvud taget 

Den överlägset vanligaste källan i både Smålandspostens och Blekinge Läns Tidnings 

emigrantartiklar är icke-källan, alltså att ingen källa anges över huvud taget. Av 

Smålandspostens 60 utvandrarartiklar utgörs dessa av 29 artiklar. I Blekinge Läns Tidning 

saknar 54 av 62 emigrantartiklar källredovisning. I dessa artiklar utan angivna källor finns all 

möjlig information – berättelser om utvandraröden blandas med statistik över det svenska 

invånarantalet i amerikanska städer och siffror som visar hur många som har utvandrat under 

en viss period. Eftersom inga källor redovisas kan ingen läsare veta varifrån informationen 

kommer från början och hur skribenten har fått tag i den. Frånvaron av källredovisning gör 

det således omöjligt att bedöma hur trovärdiga uppgifterna i artiklarna är.   

 

6.4.9 Källor som anges men som är svårtolkade 

En av Smålandspostens 60 utvandrarartiklar har en så pass svårtolkad källa angiven att den av 

den anledningen tillhör en egen kategori. Artikeln lyder: 

 

Beväringsmäns utvandring. Knappast någon konselj har under innevarande år hållits 
utan att beväringsmän erhållit tillstånd att, oaktadt deras tjenstetid i beväringen icke 
utgått, få afflytta från sitt fädernesland till Amerika. För närvarande belöper sig enligt 
V. L. antalet af unga män, som erhållit dylikt tillstånd, till något mer än 2,800 
(Smålandsposten 1887-09-27). 

 

Källan, som nämns vid namn i slutet av artikeln, var möjligen allmänt vedertagen av 

tidningens läsare år 1887. Men när den läses i dag, i syfte att analyseras i denna undersökning, 

skulle den kunna stå för i princip vad som helst. Vem eller vad är ”V. L.”? Är det initialer 

som symboliserar ett för- och efternamn? Eller är bokstäverna kanske en förkortning av en 

annan tidning, en myndighet eller en organisation?  

 

6.4.10 Utvandrarnas egna berättelser som källor 

Artiklar där källorna utgörs av utvandrarna själva och deras egna berättelser och uppgifter har 

under undersökningens gång visat sig vara få i de två analyserade tidningarna. Endast två 
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artiklar som påstås vara baserade på emigrantberättelser återfanns i Smålandspostens 60 

utvandrarartiklar. Inga artiklar med sådana påstådda källor hittades i Blekinge Läns Tidning.  

    En av Smålandspostens två artiklar med emigranter som påstådda källor är ett långt brev, 

ganska precis 8 000 tecken långt, inklusive blanksteg, från en emigrant i Minnesota. Rubriken 

lyder ”Bref från Amerika (till Smålandsposten)” och texten är signerad ”J. A. C---m”. 

Artikeln publicerades den 15 januari 1887 och i inledningen av brevet står det att det skrevs i 

Minnesota den 4 december 1886, så det är någorlunda färskt vid publiceringsdatumet. 

Emigranten inleder brevet på följande sätt:  

  

Vid min afresa till Amerika blef jag af ett flertal vänner ombedd, att i någon 
Smålandstidning gifva en kort skildring af denna resa. Detta löfte vill jag nu fullgöra. 
Det kan ju roa någon af denna tidnings läsare, att få för sig skildrade några små detaljer 
från en resa till Amerika (Smålandsposten, 1887-01-15). 

 

Därefter följer en lång och detaljerad skildring av resan över Atlanten, beskrivningar av 

ångaren Romeo och de andra utvandrarnas känslouttryck vid avfärden, framkomsten till New 

York, anekdoter därifrån och tips på kontaktpersoner i staden till svenskar som funderar på att 

utvandra. Den andra artikeln är inget brev, utan en insändare eller en korrespondensartikel, 

författad i Elmeboda den 12 oktober 1887. Den publicerades i Smålandsposten den 15 

oktober 1887 och är signerad ”– – 88 –”. Under rubriken ”Emigrationen” skriver skribenten 

om hur emigrationen ökar och inleder texten på följande vis: 

 

Från många personer som begifvit sig från dessa bygder till Amerika, erhållas 
gynsamma underrättelser, att de befinna sig bra i det nya landet samt att de hafva goda 
arbetsförtjenster, hvarom äfven de penningförsändelser vittna, som från dem komma 
anhöriga i Sverige till del (Smålandsposten, 1887-10-15). 

 

Artikelförfattaren antyder att informationen om att det går bra för emigranterna i Amerika 

kommer från emigranterna själva, det vill säga primärkällorna. Men skribenten nämner inga 

namn och talar heller inte om hur denne har fått informationen. Har brev skickats från 

emigranterna direkt till tidningsredaktionen eller har skribenten pratat med folk i bygden som 

har mottagit brev? Eller är det bara ett rykte?  

    Ett ord som är vagt och diffust i artikeln är ”många”. Vad menar skribenten med ”många 

personer”? Är många fem personer? Eller är ordet synonymt med 20 eller 350 personer? 

Torsten Thurén menar att det är viktigt att klargöra vad som menas med de ord och uttryck 

som man använder, eftersom människor ofta använder samma ord men med en annan 

betydelse (2013, 13). I fallet med antalet utflyttade emigranter som har skrivit hem är det 
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omöjligt att i artikeln tyda hur stort antal det rör sig om, eftersom ordet ”många” är en 

tolknings- och definitionsfråga.  

    Även om emigranterna är primärkällor är de inte automatiskt de allra säkraste av källor. 

Om det ovan nämnda brevet är ett äkta brev från en emigrant i Amerika, som det utger sig för 

att vara, och inte något som någon har hittat på, handlar det om ett vittnesmål – en emigrant 

som beskriver sin resa. Men kan man då lita på det som står i brevet?  

    Brevet författades den 4 december 1886 och i det skriver emigranten att ångaren Romeo 

lämnade Sveriges kust den 22 oktober samma år. Såvida emigranten inte skrev ned sina 

upplevelser direkt på båten för att sedan använda dessa i brevet till Sverige har ungefär en och 

en halv månad gått från att händelsen inträffade till att berättelsen om den skrevs ned. Även 

om det rör sig om ett relativt kort tidssamband försämrar detta brevets värde som källa. Ju 

mer man har upplevt mellan händelsen och den stund då man ska återberätta, eller bara 

minnas, händelsen, desto sämre fungerar minnet (Thurén 2013, 42).  

    I fallet med den andra artikeln gör den luddiga källhänvisningen att de i artikeln nämnda 

emigranterna försvagas som källor. Källorna är svåra att ta på i artikeln, eftersom både antal 

och identifiering av emigranterna saknas. Inga utvandrare får komma till tals i artikeln, vilket 

i och för sig beror på att intervjuer och citat inte blev vanligt i svensk nyhetsjournalistik 

förrän efter sekelskiftet (Petersson 2001, 242), och vad som är sant och inte i brevet är svårt 

att veta. Man bör vara försiktig när man ska bedöma berättelser om vad någon har sett eller 

upplevt (Thurén 2013, 42).  

    Artiklar som är baserade på hörsägner och rykten och där källorna är anonyma eller 

obestämda är otillförlitliga. Och i dessa fall spelar det ingen roll om informationen kommer 

från primärkällorna, alltså utvandrarna (Thurén 2013, 49). Källorna är inte att lita på och 

informationen i artiklarna bör därför tas med en stor nypa salt.  

 

6.5 Namnsigneringsbruk i utvandrarartiklarna 
I denna analys räknas en artikel som signerad om den på något sätt är undertecknad med 

exempelvis ett namn, med initialer, med en pseudonym eller med någon annan typ av 

signatur. En artikel klassificeras som osignerad om den inte innehåller någon signatur över 

huvud taget.  

    Av Smålandspostens totalt 60 emigrantartiklar är 19 artiklar signerade och 41 artiklar 

osignerade. Av Blekinge Läns Tidnings sammanlagt 62 utvandrarartiklar har endast tre 

artiklar signaturer medan 59 artiklar är osignerade. De flesta av tidningarnas osignerade 
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emigrantartiklar är nyhetsartiklar om utvandringen under vinjetter som ”Småland. Staden och 

länet. Telegram” (Smålandsposten), ”Från skilda håll” (Smålandsposten), ”Landsorten” 

(Smålandsposten), ”Politisk öfversigt” (Smålandsposten), ”Länsnotiser, landsorten” (Blekinge 

Läns Tidning) samt ”Utrikesnyheter, Amerika” (Blekinge Läns Tidning).  

    De av Smålandspostens artiklar som är signerade är främst brev och brevkort skickade från 

olika delar av Småland och Kronobergs län till Smålandsposten. Övriga signerade artiklar 

omfattar ett Amerikabrev undertecknat med bokstäverna ”J. A. C---m” (Smålandsposten, 

1887-01-15), en artikel signerad initialerna ”A.B” skriven under vinjetten ”Hufvudstaden” 

skickad till Smålandsposten (1887-09-13), samt en artikel signerad initialerna ”W.B.” skriven 

under vinjetten ”Från skilda håll” (1887-12-17).  

    Om brevet är från en emigrant, som det utger sig för att vara, är det fråga om en insändare, 

eftersom det inte framgår någonstans i texten att skribenten är anställd av Smålandsposten och 

rapporterar från Amerika på tidningens begäran. Signaturen ”A.B” skulle kunna vara en 

förkortning av ett personnamn, men eftersom artikeln är publicerad under vinjetten 

”Hufvudstaden”, som består av nyheter från Stockholm, skulle ”A.B” även kunna stå för 

Aftonbladet, vilket skulle innebära att texten är antingen en omskrivning eller ett plagiat av en 

artikel publicerad i Aftonbladet. Vad gäller initialerna ”W.B” skulle även dessa kunna vara en 

förkortning av ett personnamn, men då den för det första är publicerad under tidningens 

utrikesvinjett ”Från skilda håll” är sannolikheten inte särskilt stor att den är en insändare, 

eftersom Smålandsposten inte publicerade några emigranttexter som framstår som insändare i 

den delen av tidningen, åtminstone inte år 1887. Artikeln handlar om en man från Kronobergs 

län som har omkommit i Amerika och med tanke på att Wexiö-Bladet var en tidning som, 

liksom Smålandsposten, gavs ut i Kronobergs län skulle ”W.B” möjligen kunna stå för just 

Wexiö-Bladet.  

    Som tidigare nämnt utgör brev och brevkort skickade från diverse platser i Småland och 

Kronobergs län till Smålandsposten majoriteten av de signerade artiklarna i tidningen. 

Ovanför artiklarnas rubriker kan det till exempel stå ”Brefkort från Liatorp. (Till 

Smålandsposten.)” (1887-03-05) eller ”Bref från Wernamo. (Till Smålandsposten.)” (1887-

08-18).  

    De totalt 16 brev och brevkort som skickades till Smålandsposten år 1887 och som handlar 

om emigrationen är till stor del rapporter om hur många som har avrest till Amerika från en 

särskild socken. Skribenterna, som skulle kunna vara korrespondenter, flikade dessutom gärna 

in sina egna reflektioner kring utvandringen i rapporterna, som i följande exempel där 

signaturen ”John” rapporterar om läget i Våthult. 



	   51	  

 

Emigration till Amerika sysselsätter för närvarande allas tankar. Under förra året reste 
omkring 40 personer från vår församling till Amerika och det blir åtminstone så många 
som resa i år. Äfven de som hafva hemman, sälja det de ega och taga hustru och barn 
med sig dit. Mången ser med bekymmer framtiden an, ty det ser nästan ut, som om vår 
lilla församling skulle i en framtid blifva öde, om emigrationen fortfar som den nu har 
pågått under några år. Det är nästan omöjligt, att under sommaren få några dugliga 
arbetare då man behöfver dem. Snart nog blir det väl som under Karl den XII:s tid, att 
det blir gamla och orkeslösa personer som äro hemma. John (Smålandsposten, 1887-
03-10). 

 

Breven och brevkorten skickades till tidningens redaktion från Elmeboda, Liatorp, Våthult, 

Södra Westbo, Villstad, Konga, Wernamo, Bredaryd, Forserum och Säfsjö. De 16 rapporterna 

kommer från totalt tio olika signaturer: ”Linus”, ”Minus”, ”John”, ”- - 88- -”, ”– n”, ”J-n”, 

”Polles”, ”J –”, ”X” och ”– n –”. Ett flertal av namnen förekommer flera gånger. Signaturen 

”Minus” har till exempel skrivit tre rapporter om emigrationen, från Liatorp (1887-03-05, 

1887-05-03) och Wernamo (1887-08-18), medan signaturen ”- - 88- -” har författat två 

emigrantrapporter, båda från Elmeboda (1887-03-12, 1887-10-15).  

    Det är svårt att veta om det är samma personer bakom signaturerna, alltså att exempelvis 

signaturen ”Minus” användes av en och samma person och inte av flera. Detta betyder alltså 

att skribenten bakom signaturen ”Minus” kan vara samma person som personen bakom 

signaturen ”Linus” eller ”Polles”. Kanske är alla rapporter författade av en och samma 

person, som använde tio olika signaturer. Det är inte en omöjlighet eftersom samtliga av dessa 

16 brev och brevkort är skickade med minst två dagars mellanrum och att hinna ta sig från en 

ort eller socken i Småland till en annan under detta tidsspann var inte en orimlighet år 1887.  

    Något som dock talar emot antagandet om att en signatur möjligtvis kunde användas av 

flera av tidningens anställda i slutet av 1800-talet är några kommentarer i pressen, bland annat 

i Iduns ungdomstidning Kamraten från 1896, som Birgitta Ney skriver om i boken Reporter i 

rörelse (1999, 36). Dessa kommentarer pekar på att det vid denna tidpunkt var allmänt 

vedertaget att när en skribent hade blivit känd att skriva under en viss signatur hade denna 

skribent ensamrätt till den signaturen. Om man ska förlita sig på denna oskrivna regel för 

journalisternas signaturbruk i slutet av 1800-talet bör alla texter signerade exempelvis 

”Minus” i Smålandsposten vara författade av en och samma person. 

 

I Blekinge Läns Tidning är en av de tre signerade emigrantartiklarna en länsnotis om en liten 

flicka som skulle utvandra från Sverige till sin mor i Chicago i Amerika (Blekinge Läns 

Tidning, 1887-10-29). Artikeln är signerad ”Sk. Aftonbl.”, vilket förmodligen står för 
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Skånska Aftonbladet. En annan signerad text i tidningen är publicerad under vinjetten ”Bref 

från Wissefjerda” (1887-03-01). Skribenten räknar i texten upp flera klagomål för att sedan 

komma till utvandringen. Att det förmodligen är en insändare och inte en 

korrespondensrapport beror på att redaktionen skrev ett svar till skribenten, som kallade sig 

”Z”, i tidningen. Om någon som var anställd på redaktionen hade skrivit texten skulle 

redaktionen troligtvis inte skriva ett svar till korrespondenten i tidningen och särskilt inte ett 

svar som motsäger korrespondentens rapportering som i detta fall.  

   
[…] Till våren lär här på orten bli stark utvandring, så att till slut blir väl det härstädes 
och i grannsocknarne utan armar till jordbruket, och endast gubbar och gummor 
kvarstanna för att bruka vår magra jord**) Z. 
**) Så långt går det väl ändå icke. Red. (Blekinge Läns Tidning, 1887-03-01). 

 

En tredje signerad utvandrarartikel i Blekinge Läns Tidning är skriven under vinjetten ”Bref 

från Fridlefstad (till Blek. Läns tidning)” av någon som liksom personen i ovanstående text 

kallade sig för ”Z”. Skribenten berättar om olika händelser, bland annat om inbrott och 

diverse illdåd. I slutet tar skribenten upp utvandringen, bland annat genom att citera ett brev 

som har skickats från en till Amerika utvandrad arbetare till dennes föräldrar i hemsocknen. 

Efter att ha citerat brevet tycker ”Z” till om utvandringen på följande sätt:  

 
[…] Sådana exempel, tycker man, skulle minska utvandringslusten. Här i socknen ha i 
år, liksom föregående år, mycket få personer utvandrat. Z (Blekinge Läns Tidning, 
1887-06-04). 
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7. Slutsatser och diskussion  
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som har dragits utifrån undersökningens resultat samt 

en diskussion kring dessa slutsatser.  

 

7.1 Objektivitet och vinklar 
År 1887 var Smålandsposten mer kritisk till emigrationen än Blekinge Läns Tidning. 

Sammanlagt publicerade Smålandsposten 22 artiklar som var negativt vinklade till 

emigrationen, vilket kan jämföras med Blekinge Läns Tidnings sammanlagt fyra negativt 

vinklade artiklar. Samtidigt var Blekinge Läns Tidning inte mer positiv till emigrationen än 

Smålandsposten. Tvärtom var båda tidningarna återhållsamma med positiva artiklar. 

Sammanlagt publicerade Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning endast åtta artiklar som 

var positivt vinklade till emigrationen under 1887. Den största delen av de emigrantartiklar 

som Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning publicerade 1887 var neutralt vinklade – 88 

av 122 stycken. Av dessa var 56 publicerade i Blekinge Läns Tidning och 32 i 

Smålandsposten. 

    Skillnaden i antalet vinklade artiklar skulle kunna förklaras med tidningarnas olika 

politiska färg; den konservativa Smålandsposten ville sannolikt motarbeta den pågående 

utvandringen eftersom den hotade den rådande samhällsstrukturen, medan den liberala 

Blekinge Läns Tidning följde en mer neutral linje som stämde överens med den syn på 

objektivitet som var dominerande under 1880-talet – åsikter i nyhetstext skulle antingen 

städas bort eller balanseras med ytterligare åsikter. Om detta samband mellan tidning och 

ideologi skulle stämma kan det också förklara varför de positivt vinklade emigrantartiklarna 

var så få i båda tidningarna. Varken Smålandsposten eller Blekinge Läns Tidning hade ur ett 

ideologiskt perspektiv någon anledning att framställa emigrationen ur en positiv synvinkel.  

    Trots skillnaden i antalet vinklade artiklar var det vanligt i båda tidningarna att skribenterna 

gjorde egna antaganden och drog egna slutsatser, vilket syns framför allt i användandet av 

gestaltande uttryck och modaliteter. Med detta sagt kan man dra slutsatsen att varken 

Smålandsposten eller Blekinge Läns Tidning var särskilt objektiva i sin journalistiska 

rapportering om emigrationen. Båda tidningarna använde ofta ett språk som bestod av det 

som Britt Hultén kallar för budskapsfunktion, det vill säga att språket framför textens budskap 

genom gestaltningar (Hultén 2000, 13-14).    

    Varför det ändå var fler negativt vinklade artiklar i Smålandsposten än i Blekinge Läns 

Tidning kan förklaras med vad dessa antaganden och slutsatser syftade på. I Blekinge Läns 
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Tidning gjordes många antaganden om sådant som inte påverkade synen på emigrationen. Till 

exempel kunde tidningens skribenter anta att en sockenbo troligtvis hade flyttat till Amerika. 

Ett sådant antagande berör emigrationen och påverkar textens reliabilitet negativt, men säger 

ingenting om att det var bra eller dåligt att utvandra. 

    I Smålandsposten gjordes många gånger antaganden om just själva emigrationen. Till 

exempel kunde tidningens skribenter skriva att utvandringen tilltog på ett ”oroväckande sätt” 

och att utvandrarna var orsaken till jordbrukets utarmning. Sådana antaganden berör i högsta 

grad synen på emigrationen och hur den uppfattas – i detta fall på ett negativt sätt.  

    En annan anledning till skillnaden i antalet vinklade artiklar mellan de båda tidningarna var 

att Smålandspostens skribenter i stor utsträckning använde negativa liknelser och metaforer 

när de beskrev emigrationen. Exempelvis hände det ofta att skribenterna använde uttrycket 

”vända fosterlandet ryggen”, vilket Blekinge Läns Tidnings skribenter inte gjorde. Blekinge 

Läns Tidning använde i stället nästan uteslutande det neutrala verbet emigrera.  

 

7.2 Frekvens och sammanhang 
Sammanlagt innehöll 103 av totalt 306 publicerade nummer av Smålandsposten och Blekinge 

Läns Tidning av årgång 1887 minst en emigrantartikel. Med andra ord publicerades det i snitt 

en emigrantartikel var tredje dag i de två tidningarna under 1887. 

    I Smålandsposten publicerades flest artiklar om emigrationen de fyra första månaderna, 

medan det i Blekinge Läns Tidning publicerades flest emigrantartiklar under de fyra sista 

månaderna. Minst antal artiklar om emigrationen publicerade Smålandsposten under de fyra 

sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti, medan Blekinge Läns Tidning publicerade 

minst antal artiklar under årets fyra första månader. Sammanslaget utgjorde dock de fyra 

sommarmånaderna den period under 1887 som de båda tidningarna tillsammans publicerade 

minst antal artiklar om emigrationen.	  En förklaring till detta skulle kunna vara att 

emigrationen avtog under sommaren och så även den journalistiska rapporteringen om den, 

eftersom juni, juli och augusti var skördemånader. En gissning är att de flesta utvandrade på 

våren och hösten, före eller efter skörden, då resultatet av odlingarna var märkbart.  

    När det kommer till i vilka sammanhang som tidningarna skrev om emigrationen skiljer 

Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning sig åt. Den vanligast förekommande 

rapporteringen om emigrationen i Blekinge Läns Tidning var korta texter som beskrev 

emigranternas avresor från Göteborg till Amerika. Utöver dessa texter förekom även artiklar 

med viktig emigrantinformation, texter om emigrantöden och ovanliga händelser samt texter 
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om utvandringsstatistik. I Smålandsposten var texter om emigrantöden och ovanliga händelser 

den vanligast förekommande rapporteringen. Texter innehållande viktig emigrantinformation 

och artiklar med utvandringsstatistik förekom också. Utöver dessa publicerades även ett antal 

texter som beskrev vad utvandringen innebar för konsekvenser för individen, för socknarna 

och för Sverige som nation. Några sådana texter återfanns inte alls i Blekinge Läns Tidning, 

vilket än en gång skulle kunna förklaras med tidningarnas olika politiska beteckningar.  

 

7.3 Utvandrarskildringar 
Smålandspostens och Blekinge Läns Tidnings sätt att skildra utvandrarna påminner om 

varandra. Blekinge Läns Tidnings emigrantartiklar innehåller dock några fler 

utvandrarskildringar än Smålandspostens emigrantartiklar. 27 av Smålandspostens totalt 60 

publicerade utvandrarartiklar och 34 av Blekinge Läns Tidnings sammanlagt 62 

emigrantartiklar från år 1887 innehåller någon sorts information om eller skildring av de 

svenska utvandrarna. I båda tidningarna publicerades utvandrarskildringar exempelvis i form 

av underrättelser om svenska utvandrare som hade dött i Amerika. Tidningarna återgav då en 

kortare bakgrund där läsaren bland annat fick veta hur gammal personen var, när och hur han 

eller hon dog och i vissa fall framgick det i texten vilka anhöriga som den avlidne sörjdes av. 

Många gånger gav skribenterna information om när personen emigrerade och vad han eller 

hon hade arbetat med under sitt liv.       

    I båda tidningarna förekommer skildringar av utvandrarna också i artiklar där nyheterna var 

fokuserade på enskilda emigranter. Dessa nyheter kunde ibland vara sensationsnyheter som 

lyfte fram dramatiska eller unika händelser, till exempel berättelser om emigranter som 

antingen hade stött på motgångar eller hade varit framgångsrika i Amerika. Att lyfta fram 

utvandrarna genom sensationer kan ha varit ett sätt för tidningarna att locka till sig läsare. Det 

är inte osannolikt att sensationsnyheter lockade till sig läsare på samma sätt år 1887 som de 

gör i dag.  

    Det som skiljer Smålandspostens och Blekinge Läns Tidnings utvandrarskildringar åt mest 

är att utvandrarnas motiv till att lämna Sverige för Amerika knappt nämns i Smålandspostens 

artiklar medan de är omskrivna i flera av Blekinge Läns Tidnings artiklar. I Smålandsposten 

antyder skribenterna någon enstaka gång att fattigdom och elände gör att många svenskar 

utflyttar till Amerika, men annars står det inte mycket om emigrationens orsaker i artiklarna. 

Däremot lyfter skribenterna fram utvandringens konsekvenser. I Blekinge Läns Tidning, 

däremot, berättas det om utvandrarnas motiv till att emigrera i ett flertal av artiklarna. Den 
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mest förekommande orsaken som nämns i artiklarna är flykt. Flykt från skulder, dåliga affärer 

och ekonomiska svårigheter. I en artikel beskrivs äventyrslust som emigrationens främsta 

orsak.  

    En förklaring till denna skillnad i antal beskrivningar av utvandrarnas motiv till att utflytta 

skulle, återigen, kunna vara tidningarnas olika politiska inriktningar. Kanske skrev den 

konservativa Smålandsposten knappt om emigrationens orsaker för att förhindra att de 

svenskar som stannade kvar i hemlandet, och som läste tidningen, skulle bli inspirerade, 

känna igen sig i dessa orsaker och vilja utvandra, de också. Denna möjliga förklaring stärks 

av det faktum att Smålandsposten publicerade artiklar som tog upp emigrationens 

konsekvenser i stället för dess ursprung och rötter. Dessutom publicerade den liberala 

Blekinge Läns Tidning ett flertal artiklar om utvandraringens orsaker, vilket ökar 

sannolikheten att denna skillnad tidningarna emellan beror på deras olika politiska 

beteckningar.  

 

7.4 Källanvändning och källredovisning 
Vad gäller de källor som tidningarnas journalister använde sig av när de författade 

emigrantartiklarna kan tio olika typer av källor, och icke-källor, definieras i texterna: 

amerikanska tidningar, svenska tidningar, svensk-amerikanska tidningar, olika typer av 

makthavare, brev, skribentens egna antaganden, iakttagelser och erfarenheter, källor som 

anges men inte namnges, källor som inte anges över huvud taget, källor som anges men som 

är svårtolkade samt utvandrarnas egna berättelser. 

    Den vanligaste källan i både Smålandspostens och Blekinge Läns Tidnings emigrantartiklar 

är icke-källan, alltså att ingen källa anges över huvud taget. Av Smålandspostens 60 

utvandrarartiklar utgörs dessa av 29 artiklar. I Blekinge Läns Tidning saknar 54 av 62 

emigrantartiklar källredovisning. Att skribenterna inte refererar till någon källa alls i dessa 

artiklar gör att texternas trovärdighet stryker på foten. Utan källredovisning skulle uppgifter 

lika gärna kunna vara tagna ur luften, vara påhittade, utan att läsaren kan kontrollera detta 

genom att gå till ursprungskällan. Om en person, till exempel en utvandrare, hade varit 

angiven som källa i dessa artiklar hade det visserligen ändå varit omöjligt att i dag kontrollera 

om personens uppgifter till tidningarna stämde överens med 1887 års verklighet, men en 

angiven källa inger fortfarande en högre grad av tillförlitlighet än ingen källa alls. Dessutom 

är det ibland svårt att avgöra i hur många led som vissa uppgifter i utvandrarartiklarna har 

traderats. Detta gör att källorna inte är oberoende och står för sig själva, vilket Torsten Thurén 
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anser att en källa bör göra för att kunna räknas som tillförlitlig (Thurén 2013, 7-8).   

    I källredovisningen skiljer Smålandsposten och Blekinge Tidning sig åt till viss del. Det 

tydligaste exemplet är de källor som anges men inte namnges. Denna typ av källa 

förekommer i nio av Smålandspostens 60 utvandrarartiklar, men inte i en enda av Blekinge 

Läns Tidnings artiklar om emigrationen. Vad denna skillnad beror på är svårt att svara på. När 

det kommer till andra källor, exempelvis makthavarkällorna, användes dessa på liknande sätt 

av båda tidningarna. Kanske beror det på att dessa artiklar var baserade på samma telegram, 

till exempel kungens förordningar.  

 

7.5 Namnsigneringsbruk 
När det kommer till namnsignering i Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning skiljer sig de 

båda tidningarna åt ganska mycket. Av Smålandspostens totalt 60 emigrantartiklar är 19 

artiklar signerade och av Blekinge Läns Tidnings sammanlagt 62 utvandrarartiklar har endast 

tre artiklar signaturer. Anledningen till att en majoritet av båda tidningarnas artiklar är 

osignerade skulle kunna vara att den svenska pressen präglades av anonymitet under 1800-

talet. Som Eric Johannesson skriver i sitt kapitel ”Med det nya på väg (1858-1880)” i boken 

Den svenska pressens historia II: Åren då allting hände (1830-1897) var det var ovanligt att 

journalister signerade tidningsartiklar med sina verkliga namn (Johannesson 2001, 228).  

    Det är svårt att hitta en förklaring till denna stora skillnad i namnsigneringsbruk i 

tidningarna. De flesta av Smålandspostens signerade artiklar är främst brev och brevkort 

skickade från olika delar av Småland och Kronobergs län och dessa skulle mycket väl kunna 

vara korrespondenser författade av orternas utspridda korrespondenter. Det kan ha varit en 

oskriven regel för tidningen att korrespondenserna i regel signerades. Detta skulle i så fall 

kunna förklara Blekinge Läns Tidnings frånvaro av signaturer, då tidningen inte publicerade 

lika många brev och brevkort från orterna som Smålandsposten. Kanske finns det en annan 

förklaring. Möjligtvis hade tidningarna helt enkelt olika vanor och system när det kom till 

signering av artiklar. Eller så finns det helt enkelt ingen förklaring.  

 

7.6 Sammanfattning och förslag på vidare forskning 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det rapporterades en hel del om utvandringen 

år 1887 och dessa rapporteringar var så varierande vad gäller innehåll och omfattning att det 

är svårt att i dag skönja en entydig bild av hur journalisterna försökte, medvetet eller 

omedvetet, framställa emigrationen. Vår studie om den journalistiska bevakningen av 
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utvandringen bygger på tolkningar och våra motiveringar till dessa tolkningar är mer 

resonerande och spekulerande än argumenterande. Det går inte att veta exakt varför 

Smålandspostens och Blekinge Läns Tidnings journalister vinklade sina artiklar på de sätt som 

de gjorde och det går heller inte att ta reda på om skribenternas källor var trovärdiga eller inte. 

Det enda som går att göra med materialet i dag, nästan 130 år efter att dessa tidningsnummer 

gavs ut, är att göra tolkningar och utifrån dessa försöka att dra så rimliga slutsatser som 

möjligt baserade på tidigare forskning och på den information som finns i vår historia. Det är 

också vad vi har försökt att göra under arbetet med denna undersökning.  

    Den journalistiska rapporteringen om utvandringen från Sverige till Nordamerika är långt 

ifrån färdiggranskad. Vi har med denna undersökning försökt att ta oss an denna relativt 

obrutna mark, som ett första kapitel i ett forskningsområde som förhoppningsvis bär på en 

fortsättning, som ett första spadtag i en ännu någorlunda orörd jord. I framtiden skulle även 

journalistiskt material från andra utvandringsperioder kunna granskas. Kanske skulle vår 

undersökning av den journalistiska bevakningen under år 1887 kunna jämföras med de 

bevakningar som skedde under andra år då emigrationen exploderade i Sverige, till exempel 

under emigrationstopparna 1869 och 1903. Man skulle givetvis också kunna undersöka andra 

tidningars bevakningar av emigrationen än Smålandspostens och Blekinge Läns Tidnings 

bevakningar. En jämförelse mellan södra Sveriges tidningar och tidningar som gavs ut i 

landets norra regioner skulle exempelvis vara intressant att ta del av för att se om det skrevs 

mest om emigrationen i söder eller i norr. 

    En annan väg att gå skulle kunna vara att undersöka tidningarnas rapporteringar under de år 

då få svenskar lämnade Sverige för Amerika, under de så kallade lågåren, och jämföra dessa 

rapporteringar med de som tidningarna gjorde under emigrationstopparna. På så sätt skulle 

man kunna se om, och i så fall hur, den journalistiska bevakningen av utvandringen 

förändrades i relation till dess skiftande omfattning.  
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8. Källförteckning och referenser 

 

Källor  
Nedan listas alla emigrantartiklar som har studerats i analysarbetet. Signaturer, om sådana 

finns, anges inom citattecken först i varje referens. De artiklar som saknar rubrik i tidningarna 

namnges med de första orden i artikeln, följt av ”[…]”, som artikeltitel i denna lista. 

 

Blekinge Läns Tidning, år 1887 
13 januari. ”Om Sveriges folkmängd vid årsskiftet […]”.  

27 januari. ”En långtur till landet hinsidan Atlanten […]”.  

15 februari. ”Svenska lingon ämnar en till Förenta staterna emigrerad svensk plantera […]”.  

19 februari. ”Emigranter tro ej sällan sig kunna lemna sitt hemland […]”.  

24 februari. ”Värnpliktiges utvandring och återinflyttning”.  

”Z”. 1 mars. ”Till våren lär här på orten bli stark utvandring […]”. 

3 mars. ”Utvandraragenten C.W. Hällström i Göteborg […]”. 

8 mars. ”Utflyttningar till utlandet ha i hög grad tilltagit […]”. 

17 mars. ”Ett kringgående av lagen”.  

22 mars. ”Försvunnit har arrendatorn Anders Andersson […]”.  

22 mars. ”1,100 Amerika-emigranter reste i fredags […]”. 

5 april. ”I San Francisco har en svensk […]”.  

14 april. ”En Amerikatur tros f.d. ordföranden i Dalhems socken […]”.  

19 april. ”Som ombud i länet för utvandraragenten L. Borg […]”. 

19 april. ”Det största antalet emigranter till Amerika […]”.  

30 april. ”På grund af förtvivlad affärsställning […]”. 

10 maj. ”1,702 Amerika-emigranter afreste […]”.  

”Z”. 4 juni. ”Från en till Amerika utvandrad arbetare […]”.  

7 juni. ”899 Amerika-emigranter reste från Göteborg […]”.  

9 juni. ”Efterlyst rymmare”.  

16 juni. ”Handlanden T. Ramberg i Kopparberg […]”.  

23 juni. ”En ovanlig kvinna”.  

23 juni. ”Invandringsförbud påtänker Amerika […]”.  

30 juni. ”Från en socken i Kalmar län reste härom dagen […]”. 

5 juli. ”616 Amerika-emigranter reste från Göteborg […]”.  
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12 juli. ”721 Amerika-emigranter reste i fredags […]”. 

19 juli. ”653 Amerika-emigranter reste i fredags […]”.  

26 juli. ”563 Amerika-emigranter reste i fredags […]”.  

28 juli. ”Affärsresa”.  

6 augusti. ”Kyrkoherden K. G. Nilsson […]”.  

11 augusti. ”De bland Karlsviksarbetarne […]”.  

18 augusti. ”Emigrationen påstås af tullvännerna […]”.  

25 augusti. ”Till Amerika!”.  

30 augusti. ”801 Amerika-emigranter reste från Göteborg […]”.  

6 september. ”878 Amerika-emigranter reste från Göteborg […]”. 

6 september. ”Från rymde kyrkoherden Nilsson från Ö. Husby […]”.  

10 september. ”En 13-årig gosse i Viken, Skåne […]”.  

13 september. ”791 Amerika-emigranter reste från Göteborg […]”.  

15 september. ”På grått papper”.  

20 september. ”804 Amerika-emigranter reste från Göteborg […]”.  

27 september.”Afvikit från orten har mejeristen A. Nilsson […]”.  

1 oktober. ”Af de 244 svensk-amerikanska luth. presterna […]”.  

1 oktober. ”Döden i ett stenbrott fann häromdagen […]”.  

4 oktober. ”621 Amerika-emigranter reste från Göteborg […]”.  

8 oktober. ”Saknade”.  

18 oktober. ”507 Amerika-emigranter reste från Göteborg […]”.  

22 oktober. ”Branden i Hörby”.  

25 oktober. ”398 emigranter afreste i fredags […]”.  

25 oktober. ”Sjösjukans offer”.  

27 oktober. ”Utvandrarefloden växer”.  

”Sk. Aftonbl.” 29 oktober. ”I vida världen”.  

1 november. ”456 Amerika-emigranter reste från Göteborg”.  

5 november. ”Förrymde Gustaf Svensson från Cimbrishamn […]”.  

15 november. ”499 Amerika-emigranter afreste i fredags […]”.  

22 november. ”389 Amerika-emigranter reste i fredags […]”. 

6 december. ”197 Amerika-emigranter reste i fredags […]”.  

17 december. ”En 14årig flicka i Tannefors […]”.  

17 december.”Stort arf”.  

17 december. ”’Emigrerat’ med fart har hemmansegaren O. Nilsson […]”.  
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22 december. ”F. d. kyrkoherden Nilsson i Ö. Harg […]”. 

22 december. ”Sin egen lyckas smed”.  

22 december. ”117 svenskar från Amerika kommo i måndags […]”.  

 

Smålandsposten, år 1887 
8 januari. ”Utvandringen från Kronobergs län”.  

8 januari. ”Utvandringen”.  

8 januari. ”Små svenska resenärer”.  

8 januari. ”Sverige i Chicago”. 	  

”J.	  A.	  C-‐-‐-‐m”.	  15 januari. ”Bref från Amerika”.  

8 februari. ”Ett storartadt svenskt nybygge […]”.  

10 februari. ”I Amerika afliden Elghultsbo”.  

15 februari. ”För emigranter”.  

22 februari. ”Värnpligtige, hvikla önska emigrera”.  

22 februari. ”Värnpligtiges afflyttning från och återflyttning till riket”.  

24 februari. ”Instäld amerikaresa”.  

”Linus”. 26 februari. ”Emigrationen tilltar […]”.  

”Minus”. 5 mars. ”Emigrationen till Amerika fortgår oafbrutet […]”.  

”John”. 10 mars. ”Emigration till Amerika sysselsätter […]”.  

”- - 88 - -”. 12 mars. ”Emigrationen från Elmeboda församling […]”.  

15 mars. ”Utvandringen till Amerika börjar i år tidigt […]”.  

15 mars. ”Svensk prest i Amerika”.  

17 mars. ”Emigrationen”.  

”n –”. 19 mars. ”Emigrationen till Amerika […]”.  

”J – n”. 7 april. ”Emigrationen tyckes i år taga en starkare fart […]”.  

”Polles”. 9 april. ”Amerikafebern härjar öfverallt inom vår bygd […]”.  

14 april. ”Vår export”.  

19 april. ”Emigrationen till främmande verldsdelar […]”.  

21 april. ”Emigrationen från Allbo pågår nu […]”.  

26 april. ”Utvandringen från Öland”.  

28 april. ”Emigrantströmmen tilltager i oroväckande grad […]”.  

”Minus”. 3 maj. ”Emigrationen från orten”.  

10 maj. ”Utvandringen”.  
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12 maj. ”Emigrationen”.  

14 maj. ”Emigrantströmmen brusar fortfarande fram […]”.  

24 maj. ”Om emigrationen från södra Allbo […]”.  

28 maj. ”Wexiöbo död i Amerika”.  

4 juni. ”Emigrantens klagan”.  

7 juni. ”Emigrantens klagan”.  

16 juni. ”Emigrantens klagan”.  

23 juni. ”Invandringsförbud påtänker Amerika […]”.  

26 juli. ”Emigrationen”.  

9 augusti. ”I Amerika afliden landsman”.  

” – n – ”. 9 augusti. ”Många emigranter ha hemkommit […]”.  

”Minus”. 18 augusti. ”Till Amerika afreste i dag […]”.  

6 september. ”Åldrig utvandrare”.  

13 september. ”Wexiöbo död i Amerika”.  

13 september. ”Ännu en i Amerika död landsman”.  

”A. B.” 13 september. ”Död af hemlängtan”.  

20 september. ”Häktad Amerikafarare”.  

27 september. ”Beväringsmäns utvandring”.  

29 september. ”Döden i ett stenbrott fann häromdagen […]”.  

”J –”.13 oktober. ”Utvandringen till Amerika från trakten […]”.  

” – – 8 8 –”. 15 oktober. ”Emigrationen”.  

”X”. 18 oktober. ”[…] Ofrivilligt föres tanken hän till varmare länder […]”.  

” – n”. 20 oktober. ”Emigrationen från Westra härad […]”.  

25 oktober. ”Emigrationen till främmande verldsdel […]”.  

” – n –”. 27 oktober. ”Emigrationen fortfar […]”.  

29 november. ”Rik emigrant”.  

29 november. ”Emigrationen”.  

”Polles”. 3 december. ”Hur man skaffar sig prestbetyg”.  

8 december. ”Invandringen till Amerika”.  

”W.B.”. 17 december. ”Kronobergare, vådligt omkommen i Amerika”.  

27 december. ”Nio hundra svenskar, norrmän och danskar hafva afrest […]”.  

29 december. ”Vansinnig af hemlängtan […]”.  
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9. Bilagor 

 

Så här såg en typisk förstasida i Blekinge Läns Tidning ut år 1887. Detta nummer publicerades den 15 februari 1887. 
Observera att bilden är beskuren på grund av tidningens stora format, vilket gör att hela förstasidan inte är med i bild. 
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Så här såg en typisk förstasida i Smålandsposten ut år 1887. Detta nummer publicerades den 15 februari 1887. Observera 
att bilden är beskuren på grund av tidningens stora format, vilket gör att hela förstasidan inte är med i bild. 
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Texten ovan är ett exempel på en emigrantartikel som 
publicerades i Blekinge Läns Tidning. Artikeln publicerades den 
17 mars 1887. 

Texten ovan är ett exempel på en emigrantartikel som 
publicerades i Smålandsposten. Artikeln publicerades den 26 
februari 1887. 
	  


