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Abstrakt 
Under slutet av 1800-talet publicerades tidningen Svenska familj-journalen i 

flera årgångar som en tidning menad att läsas av hela familjen som 

underhållning. Ett inslag i tidningen var berättelser om främmande länder 

och folkslag. Skribenterna beskrev en exotisk och sensationell värld utanför 

Sverige i sina artiklar och för många i läsarkretsen var detta deras enda 

kontakt med omvärlden. På ett sätt kan man säga att världen hälsade på hos 

läsarna istället för tvärtom. Det är dessa artiklar om andra nationaliteter jag 

har undersökt i min kandidatuppsats.  

 

Undersökningen granskar artiklar som innehåller framställningar av 

främmande folkslag utanför och inom Europa samt samer. Studien baseras 

på Saids teori om Orientalism och Foucaults diskursteori samt tidgare 

forskning kring svensk identitet och rasrepresentationer. 

 

Syftet med undersökningen är att granska den svenska självbilden under 

slutet av 1800-talet genom att undersöka rasrepresentationer i tidningen 

Svenska familj-journalen under åren 1864-1881. Min undersökning 

demonstrerar att den svenska självbilden genomgick förändring och 

dessutom var relativt splittrad under 1800-talet. 

 

 

Nyckelord 
Tidningsanalys, Sverige, sent 1800-tal, rasrepresentationer, svensk identitet 
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1 Inledning  

Under den senare delen av 1800-talet erövrade Europa resten av världen 

genom att vidga sina imperier och grunda kolonier över hela världen. En 

fjärdedel av världen var täckt av kolonier tillhörande de europeiska 

makterna. Storbritannien var som störst från 1850 och fram till 1920-talet 

och kallades ”The empire on which the sun never sets” eftersom man hade 

kolonier spridda över hela världen. Man var övertygad om sin egen 

överlägsenhet och tvekade inte inför uppgiften att kuva invånarna och sprida 

civilisationens ynnest över dem. Rudyard Kipling fångade tidsandan i 

uttalandet om den ”vita mannens börda”, då man såg det som sin plikt att 

hjälpa dessa lägre stående folkgrupper. Utöver detta blåste liberalismens, 

nationalismens och demokratins vindar över Europa. I vissa länder tog det 

sig uttryck i revolutioner, i länder som Sverige resulterade det istället i flera 

reformer som skulle ändra den politiska bilden framöver.   

Första anblicken av en artikel från 1800-talets mitt följs högst troligen av en 

lätt förvånad och road läsare i det moderna Sverige idag. Är man inte en 

forskare, historiker eller van vid materialet kommer vissa uttalanden te sig 

oerhört kontroversiella. De flesta är väl medvetna om den annorlunda syn på 

människor och raser som florerade under tiden, ändå reagerar man eftersom 

det är så långt ifrån vad vi är vana vid idag. Hade en tidning idag publicerat 

artiklarna hade det lett till ramaskri. Det är väldigt lätt för oss idag att säga 

hur fel den dåvarande synen på människor var, men hur såg samhället ut 

egentligen? Vad blev dåtidens människor matade med från media och vad 

var deras kontakt med den yttre världen? Kan man klandra dem eller 

baserades denna diskurs på en genomgående okunskap.  

Sverige, ett litet land i utkanten av norra Europa, ett land med inte mer än en 

koloni att tala om, St Bartolomé, vid den tidpunkten och ett förflutet som 

stormakt i Europa. Hur såg de på resten av Europas framfart i världen och 

vilket utrymme fick det i media?  Självklart var man påverkad av den 

allmänna åsikten om att den vita rasen stod över andra raser. Frågan är hur 

det tog sig uttryck i svenska tidningar som gavs ut under samma era. Den 

här undersökningen kommer att fokusera på tidningen Svenska Familje-

Journalen som gavs ut i flera årsupplagor under 1800-talet i Sverige. Det är 

rasrepresentationerna som kommer att uppmärksammas i ett försök att förstå 
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svenskarnas syn på sig själva i förhållande till de andra och omvärlden i en 

tid präglad av europeiska erövringar runt om i världen. Kommer det att 

klarläggas en bild av en svensk som är uppfylld av nationalism och stolthet 

och annorlunda kanske till och med bättre än resten av Europa, eller är det 

bilden av en ödmjuk svensk som träder fram ur myriaden av artiklar och 

beskrivningar av ”de andra”? Tanken är att bilden av de andra kommer att 

avslöja vilka värderingar som Svenskarna värdesatte och ville tilldela sig 

själva samt huruvida de anspelade på deras egen överlägsenhet gentemot 

både främmande folkslag utanför Europa och kända sådana inom Europa. 

Detta återstår att se tills undersökningen är genomförd. Säkerligen finns det 

mer att göra även efter min blygsamma insats i forskarvärlden. 

2 Teori och metod  

Här presenteras den teoretiska grund som undersökningen kommer att vila 

på. Den består av olika teorier som jag finner applicerbara på mitt arbete 

kring rasrepresentationer. Vidare beskrivs även metod och källkritik under 

denna rubrik. 

 

Undersökningen kommer bland annat att utgå från vissa delar av Edward 

Saids teorier om Orientalism.  Han menar att människan alltid har delat upp 

världen i regioner som tilldelas egenskaper, verkliga eller fiktiva, och därför 

skiljer sig åt.
1
 Eftersom Europa befann sig i styrkeposition tillät det européer 

att skapa sig en systematisk kunskap om det de kallade Orienten, mycket 

tack vare sina koloniala erfarenheter.
2
 Orienten tilldelades en identitet 

genom att den begripliggjordes av flertalet manipulationer.
3
 Man lät 

manipulera bilden av de främmande länderna i orienten för att bättre kunna 

förstå dem, i samband med detta skapades en ny identitet som inte alltid 

stämde överens med verkligheten eller den identitet som invånarna i de 

berörda länderna redan hade. Alltså förvrängde Europa bilden av orienten 

för att själva kunna förstå den bättre, och etablerade den sanningen genom 

att legitimera den med att kalla det vetenskap. Förståelsen tydliggjordes 

                                                 
1
Said W.Edward, Sjöström Hans. O, Orientalism (Översättning av Hans Sjöström), Ordfront, Stockholm, 

2000, s.112. 
2
Said W.Edward, Sjöström Hans. O, Orientalism (Översättning av Hans Sjöström), Ordfront, Stockholm, 

2000, s.112. 
3
Said W.Edward, Sjöström Hans. O, Orientalism (Översättning av Hans Sjöström), Ordfront, Stockholm, 

2000, s.113. 
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kanske även genom att se sig själva i kontrast till detta. Språkbruket som 

växte fram gjorde det tydligt att orienten var något som skulle bedömas, 

som klart underlägsna eller underlägsna med en chans att förbättras.
4
 Under 

1800-talet växte det fram ett bredare språkbruk, bildspråk, retorik och 

värderingar kring orientalismen.
5
 Tack vare detta och ett antal idéer bands 

kunskapen ihop till som ett slags bibliotek. Idéerna förklarade de 

främmande orientalernas beteende och européerna kunde nu se på det hela 

som ett fenomen.
6
 Det blev inte bara ett sätt att förstå det främmande utan 

också stärka myndigheterna där hemma, ett sätt att rättfärdiga dem.  I 

kontrasten med det konstruerat underlägsna orienten framstod de styrande 

som den starka parten i dikotomin som trädde fram. ”Exempelvis blir 

orientalen en underordnad ras, ett exempel på ”orientalisk” mentalitet, allt 

för att stärka ”myndigheten” där hemma.”
7
 Han målar alltså upp en teori 

som består i ett Europa som förmedlar en bild av en konstruerad bild av 

orienten och de andra som snarare än förmedlar verkligheten fyller de behov 

man själv har av att rättfärdiga sin makt och för att förstå det främmande. 

Vidare är frågan ifall man någonsin kan framställa det som är främmande 

utan att det speglar ens egna förutfattade meningar.
8
 

 

Tommy Gustafsson har bedrivit forskning kring svensk film från 1920-talet 

mestadels inriktat på genus- och manlighetsforskning. I hans avhandling 

finns ett avsnitt som rör rasstereotyper där han använder sig av teorier om 

mottyper.  En av hans frågor är: hur och varför framställdes ickesvenska 

män och kvinnor i förhållande till det svenska?
9
 Vissa delar kan användas i 

min egen undersökning av tidningsmediet trots att han har forskat kring film 

som en annan form av media och under en annan period. Han skriver om ett 

Sverige bestående av en homogen befolkning som trots detta besitter många 

                                                 
4
Said W.Edward, Sjöström Hans. O, Orientalism (Översättning av Hans Sjöström), Ordfront, Stockholm, 

2000, s.113. 
5
Said W.Edward, Sjöström Hans. O, Orientalism (Översättning av Hans Sjöström), Ordfront, Stockholm, 

2000, s.114.     
6
Said W.Edward, Sjöström Hans. O, Orientalism (Översättning av Hans Sjöström), Ordfront, Stockholm, 

2000, s.115. 
7
Said W.Edward, Sjöström Hans. O, Orientalism (Översättning av Hans Sjöström), Ordfront, Stockholm, 

2000, s.118. 
8
Tosh, John; översättning: Sandin, Gunnar, Historisk teori och metod,  Studentlitteratur, Lund, 2011, 

s.297. 
9
Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen, Grahns Boktryckeri, Lund, 2007, s.217. 
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olika föreställningar om de andra.
10

 Det är därför intressant att undersöka 

filmen/tidningar eftersom det är en plats där samhälleliga föreställningar 

skapas och reproduceras.
11

 Gustafsson ogillar även sättet som man 

friförklarar tiden och menar att tänkandet i ras knappast var så omedvetet 

eller oskyldigt som det framställs idag. Åsikterna baserades i vetenskap och 

gick ut på att svenskarna var rena och de andra orena.
12

 Detta var en del av 

moderniseringsprocessen och vetenskapens platstagande i samhället, vilket 

tog sin början innan till exempel det rasbiologiska institutets grundande 

1921, det är något som man kan se tar fart i den era som kommer hanteras i 

min undersökning.
13

 Även den moraliska diskussionen låg på en 

vetenskaplig grund, där invånarna manades att se till nationen och 

familjen.
14

 I denna miljö framställdes de svarta i form av stereotyper som 

mottogs som det normala och realistiska. Detta säger mer om det vita 

Sverige än vad det egentligen gör om de andra, och synliggör en 

konstruktion i dåtidens samhälle där den svarta rasen betraktades och 

behandlades som underlägsna, med både svensk män och kvinnor som 

medskapare till detta.
15

 Sammanfattningsvis har mottyperna tre funktioner, 

att framhäva det svenska, statuera ett varnande exempel för att inte falla 

utanför stereotypen/idealet och slutligen ett kommersiellt syfte som verkar 

humoristiskt och exotiskt.
16

  

 

För att kunna använda mig av diskursanalys i metoden har jag fördjupat mig 

i Foucaults teorier om diskurs. Foucault tingade begreppet tidsperioder och 

kallade det ”epistemes”, dessa var organiserade kring sin egen specifika 

världssyn. ”Epistemes” följer inte någon ordning utan dyker upp och 

försvinner plötsligt samt flyter ihop med varandra.
17

 ”Epistemes” ger oss 

principer efter vi kan organisera vår värld. Den bidrar med verktyg för att 

kunna klassificera, ge mening åt och värdera företeelser gentemot varandra. 

Detta är grunden till allt, men det är även något som figurerar i det 

                                                 
10

Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen, Grahns Boktryckeri, Lund, 2007, s.207. 
11

Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen, Grahns Boktryckeri, Lund, 2007, s.305. 
12

Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen, Grahns Boktryckeri, Lund, 2007, s.211. 
13

Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen, Grahns Boktryckeri, Lund, 2007, s.211. 
14

Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen, Grahns Boktryckeri, Lund, 2007, s.212. 
15

Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen, Grahns Boktryckeri, Lund, 2007, s.294.   
16

Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen, Grahns Boktryckeri, Lund, 2007, s.296. 
17

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.15. 
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omedvetna.
18

 ”Epistemes” tar i sin tur sig uttryck i diskurser.
19

 Diskurs 

vilket Foucault beskriver som språk i aktion.
20

 Diskurser opererar inom 

olika områden, kulturella och sociala, inom dessa områden skapas då regler, 

procedurer, roller, positioner, beteenden, yttranden och hierarkier som styr 

oss som människor.
21

 Han menar alltså att språk är en väsentlig del av 

diskurs och vidare att diskurser byggs upp av uttalanden och relationerna 

mellan dessa.
22

 Han beskriver det som att man kan söka igenom historiska 

arkiv från olika samhällen och då bringa ljus över diskursiva formationer 

och händelser som har skapat kunskapsområden och sanningar efter vilka 

samhället har låtit sig styras.
23

 Dessa sanningar är produkter av diskurserna 

och är varken absoluta eller väsentliga.
24

 Inte väsentliga förutom i den mån 

de hjälper oss att förstå oss själva och andra genom dem.  I denna 

undersökning kommer jag att se på medietext som en diskursiv produktion 

av kunskap. Sammanfattningsvis kan man säga att diskurser skapar språk 

genom institutioner, så kallade disciplinära institutioner som fängelse och 

skolor
25

 och hjälper oss att skapa en världsbild.
26

 Foucalt pekar på att 

civiliseringen av kolonierna var en diskursiv konstruktion.
27

 I denna diskurs 

skapades motsatser för att hålla isär de som utövade makten och dem som 

makten utövades på. Några exempel är:  

 

 

                                                 
18

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.17. 
19

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.21. 
20

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.31. 
21

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.33. 
22

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.35.  
23

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.36. 
24

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.42. 
25

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.x. 
26

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.45. 
27

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.110. 
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Tabell 1 Dikotomier
28

 

Väst Öst 

Civiliserad Barbarisk 

Aktiv Passiv 

Progressiv Bakåtsträvande 

Forskande Forskningsobjekt 

Individualiserade Icke 

individualiserade 

 

Människorna som blev koloniserade förblev bara en anonym massa, man 

såg dem inte som individer, mycket av detta kan man se kopplingar till i 

Saids teorier som jag också kommer använda mig av.  Eller som Fanon 

uttryckte det, en svart man måste ”Turn white or disappear” för att nå 

frihet.
29

 En annan del av Foucalts teorier talar om hur man höll urinvånare 

ifrån den koloniala maktens rum, kulturellt.  Urinvånarna fick ingen plats i 

kulturen, de syntes inte. Han talar om heterotopi som innebär att man 

upprätthåller en uppdelning av människor och rum. Detta ger konsekvenser 

för hur man ser sig själv och den värld man lever i.
30

Det torde även gälla de 

länder, som Sverige, som inte räknades till de stora kolonialmakterna men 

ändå tilldelade sig själva, utan att möta motstånd, en plats i samma 

kulturella rum som exempelvis Storbritannien. Alltså ett upprätthållande av 

uppdelningen mellan öst och väst där Sverige ansluter sig till västsidan. 

Därför tror jag att jag kan komma att finna just detta användbart i min 

analys av tidningarna.  

2.1 Syfte och frågeställningar 

Denna undersökning ämnar undersöka den svenska självbilden under 

perioden 1864-1881. Undersökningen kommer att genomföras på en svensk 

tidning, Svenska familj-journalen, som publicerades i Halmstad och 

distribuerades över större delar av Sverige.  

                                                 
28

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.111. 
29

Alessandrini, Anthony C., Frantz Fanon : Critical Perspectives, Routledge, New York, 1999, s.22. 
30

Danaher, Geoff, Schirato, Tony & Webb, Jen, Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australia, St 

Leonards, 2000, s.114. 
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Syftet blir således att undersöka ifall man genom att granska 

rasrepresentationerna i Svenska familj-journalen kan försöka att 

rekonstruera den självbild som rådde bland läsarna samt skribentena under 

slutet av 1800-talet i Sverige. 

 

Frågeställningar 

 Är det möjligt att se de dikotomier och förhållningsätt som presenteras av 

de valda teoretikerna bland artiklarna i Svenska familj-journalen? 

 Går det att, genom analys av dessa dikotomier och förhållningssätt, 

försöka återskapa den självbild som fanns hos tidningens läsarkrets? 

2.2 Metod 

Jag kommer främst använda mig av en kvalitativ metod, med vissa inslag av 

kvantitativ metod, då jag ämnar skapa mig en helhetsbild över innehåll och 

frekvens. Källan kommer att behandlas som en kvarleva av en diskurs och 

därmed inte som en berättande källa. 

För att analysera tidningarnas innehåll i undersökningen användes olika 

metoder. Den första går ut på att försöka finna återkommande mönster i 

texterna och systematiskt kategorisera dem. Jag urskiljde vissa artiklar som 

jag fann intressanta och vars tema var återkommande i de olika årgångarna. 

Antingen i form av följetonger eller att de var utformade på samma sätt och 

innehållet följde ett tema. Det är även användbart att uppmärksamma 

förekomster av avvikande fall. Som Helena Tolvhed beskriver i 

metodavsnittet i sin avhandling, ”Destabiliserande representationer som till 

synes går emot det övergripande mönstret markerar att något faktiskt är 

möjligt att visa och säga.”
31

Jag började därmedelst med att skapa mig en 

överblick av materialet som bestod av tolv nummer per årgång från 1860-

talet till början av 1880-talet och sålla ut de artiklar som jag ville undersöka 

vidare. Artiklarna har sällan uttalade skribenter. Jag såg till titlarna och 

bedömde därefter ifall det skulle vara givande för undersökningen att gå 

vidare med artikeln. Jag är medveten om att jag därmed kan ha gått miste 

om vissa intressanta artiklar. Å andra sidan är det omöjligt att lusläsa den 

stora mängd material det fanns på den tidsram jag blev tilldelad. Efter att ha 

                                                 
31

Tolvhed Helena, Nationen på spel Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, Umeå, 2008, s.58. 
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läst igenom första tidningen mer eller mindre sida till sida insåg jag att jag 

var tvungen att ändra min metod till den jag har presenterat här även då den 

innehåller vissa brister. Det var däremot bra att läsa den första tidningen mer 

genomgående då jag blev van vid språket och kunde bättre identifiera 

artiklar med bidragande innehåll, jag stiftade på ett sätt bekantskap med det 

material jag skulle arbeta med. Nästa steg blev att läsa artiklarna mer 

noggrant och aktivt söka efter dikotomier i texten, motsatspar som pekade 

på en konstruerad olikhet.
32

Viktigast var det att inte låsas fast vid tanken om 

att det endast skulle finnas en motpol utan att, som Knut Kjeldstadli har 

framhållit, det kan finnas flera negativa motsatser till en positiv egenskap.
33

  

Metoden kommer även innehålla en del bestående av diskursanalys. Där 

kommer jag att försöka frilägga de diskurser som finns producerade i 

tidningsskrifterna, genom att leta efter de grundläggande uttalanden som 

finns och relationen mellan dem som utgör diskursen. På så sätt kommer jag 

att kunna skapa mig en ungefärlig bild av den svenska självbilden under 

slutet 1800-talet.  

2.3 Källkritik 

Det första och mest uppenbara källkritiska problemet man möter när man 

forskar kring texter från 1800-talet är språkbruket. Stavningen såg 

annorlunda ut av vissa ord och utöver det kan de betyda eller användas i 

andra sammanhang än idag. Jag som modern läsare lägger troligtvis andra 

värderingar i vissa ord än vad man gjorde då, därför kan en hel menings 

innebörd gå förlorad eller feltolkas. Därmed blir det även en brist i metoden, 

som delvis går ut på att analysera språkbruket och hur olika egenskaper etc. 

värderas genom beskrivningar.  

Som jag kommer ta upp i bakgrunden är det svårt att veta vilka tidningar 

som verkligen lästes i form av familjeläsning, samt vilka som räknades till 

familjen och tilläts delta. Dessutom kan man inte utgå från att läsarkretsen 

endast bestod av läsare ur den tänkta målgruppen. Därför är det knepigt att 

avgöra vilka som anammade de föreställningar och idéer som tidningen 

förmedlade. Även om fallet hade varit ett annat är det alltid omöjligt att 

avgöra vilket mottagande som texterna fick.  

                                                 
32

Tolvhed Helena, Nationen på spel Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, Umeå, 2008, s.59. 
33

Tolvhed Helena, Nationen på spel Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, Umeå, 2008, s.59. 
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Jag kommer att behandla texterna som en kvarleva för min kvalitativa 

metod, därav behöver innehållet i texten inte vara sanningsenligt. Däremot 

påverkas resultatet ifall texten i efterhand har blivit redigerad och inte längre 

speglar de värden som förmedlades under 1800 talets senare hälft.  

Utöver detta tror jag det blir en utmaning att skilja de olika texterna åt, 

rapporteringar, fiktion etc. Det är inte alltid heller tydligt vem som har 

skrivit artikeln och i många fall är artikeln inte undertecknad eller så har 

författaren använt sig av ett pseudonym, därför faller ursprunget bort. Jag 

kan därför inte avgöra ifall social bakgrund eller kön har någon inverkan på 

självbilden. Även ifall tidningens redaktörer påstod att man som regel inte 

tog in översatta artiklar när den var under publicering, är detta svårt att 

bevisa. Alltså kan en artikel vara ickesvensk och detta kan ha påverkan, 

däremot borde det fortfarande vara väsentligt för den svenska självbilden då 

man har valt att ta med artikeln eller liknande i tidningen och blir på så sätt 

en del av den självbild som läsaren skapar sig. 

2.4 Avgränsningar 

Jag kommer att få tillgång till mitt material via Projekt Runeberg. Projekt 

Runeberg har funnits sen 1992 och publicerar nordisk litteratur på internets. 

Projektet är skapat av volontärer och donationer. Hemsidan ger möjlighet att 

läsa ett brett utbud av tidningar från olika perioder och på olika språk. 

Svenska familj-journalen finns inskannat och går att läsa i original format 

eller i en löpande text under den inskannade sidan. Det material som finns 

tillgängligt från Projekt Runeberg är komplett på så när fem årgångar, 1862, 

1863, 1865, 1883 och 1884, som inte finns publicerade i dess databas. Jag 

har inte tagit mig an att försöka finna dessa saknande publikationer. Dock 

har jag i och med Projekt Runeberg full tillgång till resterande årgångar 

mellan 1862 och 1885. Jag har valt att begränsa mig till en tidning, och jag 

valde Svenska familj-journalen just för att den enkelt fanns tillgänglig över 

internet och dels för att det fanns en utförlig beskrivning och inventering av 

tidningen. En utförligare beskrivning av tidningen finns i avsnittet 

Bakgrund. På grund av tidsbegränsningen finns det inte plats för fler 

tidningar i undersökningen. Jag kommer att uteslutande ägna mig åt analys 

av det skriftliga materialet från tidningarna. På grund av den begärda 

omfattningen (ca 40 sidor) och tidsplaneringen av uppsatsen kommer det 
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inte finnas tid eller rum för bildanalyser. Jag kommer att fokusera främst på 

representationer av ”exotiska folkslag” alltså utomstående Europa. Men för 

att skapa en bättre helhetsbild kommer även skildringar av europeiska 

möten att givas en plats i undersökningen. 
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3 Bakgrund 

I det här kapitlet ges en historisk bakgrund till undersökningen så att man 

lättare kan sätta in den i en kontext för bättre förståelse. Jag kommer ge en 

bakgrund till de rådande förhållandena i Europa, resten av världen och 

Sverige samt ge en kort bakgrund till forskningens materiella underlag, 

Svenska familj-journalen.  

3.1 Resten av världen 

3.1.1 Nationalism 

Under 1800-talet präglades många länder av den groende nationalismen. 

Ordet dök inte upp förrän på slutet av århundradet men rörelsen som den 

namngav var stark innan dess.
34

 Å ena sidan hade högern tagit till sig denna 

ism och ville få monopol på patriotismen, å andra sidan fanns det kraftiga 

kopplingar till vänstern och arvet från de liberala och radikala rörelserna så 

som franska revolutionen. I vilket fall hade demokratiseringen resulterat i 

grupper av människor som lät sig mobiliseras av denna rörelse. I vissa fall 

hängav de sig till varken den ena eller andra sidan av de politiska lägren. 

Det man främjade var den egna nationens aggressiva expansion.
35

 Denna 

våg av nationalism gjorde att allt fler svor sin lojalitet mot staten och 

nationen snarare än till religionen som man tidigare hade gjort.
36

 På samma 

sätt som nationalismen enade vissa grupper uteslöt den andra. De grupper 

inom ett land som inte anslöt sig till det officiella språket eller den rådande 

ideologin identifierades lätt som de som inte tillhörde eller ville tillhöra 

nationen.
37

 Även om nationalismen ledde till assimilering gällde det endast 

vissa. Denna liberala rörelse innefattade på grund av den existerande 

rasismen inte vissa folkgrupper.
38

 Myten om den amerikanska cowboyen är 

delvis ett resultat av nationalismen, den skapades för att påvisa den vita 

                                                 
34

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.190. 
35

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.191. 
36

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.199. 
37

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.201. 
38

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.202. 
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mannens överlägsenhet.
39

 Myter och berättelser om cowboys lever kvar än 

idag som en idealbild av en modig och hårt arbetande människa.  

3.1.2 Liberalism och demokratisering 

Demokratiseringen var oundviklig i det borgerliga samhällets politik, och 

när de härskande konservativa makterna insåg detta drabbades de av en 

skräck som återspeglade deras syn på detta som ett problem.  Skräcken 

ledde till massakrer av parisare efter Pariskommunens kortlivade 

framträdande.
40

 Demokratiseringen ledde till nya valsystem i Europa som 

var mer eller mindre omfattande för populationen i landet. Liberalismen 

växte sig starkare och de arbetare vars förhållande blivit bättre tack vare 

kapitalismen höjde sina röster emot den.
41

 I Är Svensken Människa belyser 

författarna frågan så här: Hur skulle man förena en jämlik medborgare med 

en fungerande social gemenskap och en legitim stat?
42

I USA ledde 

liberalismens framfart till avskaffandet av slaveri, däremot försvann inte 

rasismen med det.  

3.1.3 Kolonialisering 

Som jag tidigare nämnt var denna era en era som präglades av 

kolonialmakter och deras expansion. Storbritannien var större än någonsin 

förut och även Nederländerna och Frankrike kontrollerade stora territorier 

utanför sina egna gränser. De ekonomiskt och militärt långt skridna länderna 

började nu söka sig utanför sin egen sfär för att kunna göra än mer 

ekonomisk vinning.
43

 Samtidigt hade man tanken att de länder man 

annekterade var beroende av erövrarna för att kunna ta sig ur sitt eget 

barbari. Man gjorde dem alltså en tjänst när man förde med sig 

civilisationen till dem.
44

 Dessa erövringar framställdes som högst ärofulla 

för att få med sig sina invånare i moderlandet.
45

 Samtidigt blev världen i och 

                                                 
39

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.204. 
40

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.116. 
41

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.20. 
42

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.83. 
43

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.80. 
44

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.81. 
45

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.97. 
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med detta allt mer uppdelad. De var de starka och de svaga, de fattiga och 

de rika samt de framåtskridna och de efterblivna. Kolonialiseringen av 

världen utvecklades till att bli även ett kulturellt fenomen. Genom bland 

annat olika institutioner, religion, våld och makt kunde man förändra 

föreställningar, idéer och aspirationer hos de samhällen man erövrade.
46

 

Västvärlden skolade och utbildade alltså de minoriteter man kom över i sitt 

sätt att leva. Men påverkan gick även åt andra hållet. Exotism hade funnits 

som en biprodukt sen 1500-talets upptäckter av andra kulturer. På 1800-talet 

förvandlades dock den beundran man hade hyst över vissa folkslag till att 

innefatta allt mer förakt. Man besatt själv de värden som gällde för den enda 

verkliga civilisationen.
47

 Det enda som betydde något var militärkraft, på så 

vis fick de traditionella krigarfolken chansen att åtnjuta mer respekt från 

Imperierna. Man kan däremot inte säga att västerlandet vände ryggen helt åt 

den exotiska kulturen, många konstnärer lät sig inspireras av den ”exotiska” 

konsten.
48

 En sidoeffekt som kom med de stora framgångarna var att den 

härskande gruppen kände sig otrygga.  De som styrde bestod främst av 

människor från den ”vita rasen”, vilka ute i världen var en minoritet. Kunde 

de välden de hade byggt upp och styrde med hjälp av en minoritet över en 

oerhört mycket större grupp passiva verkligen överleva i längden?
49

 

3.2 Sverige  

3.2.1 Nationalism 

I sin bok Är Svensken människa? skriver Henrik Berggren och Lars 

Trägårdh bland annat om den spirande nationalismen i Sverige och hur den 

tog sig form. Denna periods motgångar,  i synnerhet förlusten av Finland, 

ledde till att Sverige var tvunget att ompröva sin egen identitet.
50

 Därav blev 

nationalismen under den här tiden i Sverige fylld av upphöjande av den 

svenska naturen, som något unikt och karaktärsdanande. Man värderade 

frihet med naturen som symbolen för den, ensamhet och den arbetande 

                                                 
46

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.106. 
47

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.110. 
48

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.112. 
49

Hobsbawm, Eric J, (Adlerberth, Roland, Nybom, Thorsten), Imperiernas tidsålder, Kristianstad boktr., 

Kristianstad, 1989, s.114. 
50

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.79. 
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bonden högt.
51

 Man ville framhäva att svenskarna var ett robust folk format 

av den karga miljön i Norden.
52

 Motgångarna man fann i Sverige blev ett 

slags sätt att ställa sig utanför resten av Europa och hävda sin egen storhet. 

Eftersom man hade fått uppleva den hårda verkligheten i form av fattigdom 

var man starkare än de som kunde njuta av solsken och vin vid medelhavets 

stränder.
53

 Göticismen växte fram och dess största inspirationskälla var den 

hedniska världsbilden, där heroisk individualism stod mot det kollektiva 

insmältandet i världsalltet.
54

 I Norden blev slagorden ”ensam är stark” allt 

populärare.
55

 

3.2.2 Reformer 

De liberala strömningar som pågick i Sverige liksom resten av Europa 

resulterade för Sveriges del i reformer snarare än revolutioner som 

förekommit på andra håll. Samtidigt som de liberala åsikterna fick fler 

åhörare brottades de fortfarande med konservativa och religiösa åsikter som 

fanns kvar i samhället.
56

 För att kunna hantera förändringarna i samhället 

och förena liberalismen med äktenskapet och de moraliska regler som var 

etablerade blev kärnfamiljen ett ideal vilket gärna framställdes som en 

uråldrig tradition.
57

  

3.2.3 Kolonier, upptäckare och migration 

Sverige hade under denna tid endast en koloni, Saint-Barthélemy i Karibien, 

om man inte räknar områdena i norr där man kom i kontakt med samerna.  

Det fanns ett antal upptäckare som var aktiva under 1800-talet, av vilka 

Sven Hedin var den mest framstående, han var även den sista att bli adlad i 

Sverige. De flesta ägnade sig åt upptäcktsfärder som främst riktades mot 

Grönland, Antarktis eller någon av de två polerna. Därför kan man säga att 

den svenska direkta kontakten med omvärlden, utöver Sven Hedin som 

färdades runt mycket i Asien, var begränsad. Dessutom hade Sverige en mer 

eller mindre homogen befolkning gällande ras.  Däremot var migrationen 

stor i Sverige under slutet av 1800-talet. Faktum är att många hade kontakt 

med omvärlden, främst Amerika, genom emigrerade vänner och familj.  

                                                 
51

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.55. 
52

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.81. 
53

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.137. 
54

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.88. 
55

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.136. 
56

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.83. 
57

Berggren, Henrik & Trägårdh, Lars, Är svensken människa?, Norstedt, Stockholm, 2009, s.114. 
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3.3 Svenska familj-journalen 

Denna tidning är en del av det fenomen som kallas familjeläsning och tog 

fart under 1840-50-talet i stora delar av västvärlden.
58

 Det är ett svårfångat 

begrepp, eftersom det enda man kan säga säkert är vilka tidningar och 

vilken litteratur som utgav sig att vara familjelektyr, inte vad som de facto 

lästes.
59

 Analyserar man dessa kan man bland annat se tendenser av 

moraliserande och censurering.
60

 Det man kan säga också är att det fanns en 

idealbildning kring den läsande familjen bland den borgerliga klassen. 1862 

grundades Familj-Journalen, en illustrerad veckotidning, av Christian 

Emanuel Gernandt, 1864 bytte den namn till Svenska familj-journalen och 

blev en månadstidskrift.
61

 Gernandt hade högst troligen låtit sig influeras av 

den dåtida politiska debatten i sin roll som redaktör och han ställde sig hos 

de liberala förkämparna vilket går att finna spår av i tidningen. Gernandt 

framstår som relativt radikal, i vilken utsträckning detta beror på ideologiskt 

övertygande eller personlighetsdrag är däremot svårt att avgöra. Naturligtvis 

märks detta av i tidningens innehåll.
62

 

De som arbetade för tidningen kan delas upp i tre huvudgrupper. Den första 

bestod av yrkesjournalister, den andra var tjänstemän från Kungliga 

biblioteket och den tredje bestod i roman- och novellskrivande kvinnor.
63

 

Dessa var en del av den ökade produktion av svenska originalnoveller som 

den här typen av tidskrifter bidrog till.
64

 SFJ tog inte in översatta eller 

tidigare publicerade berättelser efter 1864.
65

  

De som läste tidningen var en bred skara, både sett geografiskt, socialt och 

åldersmässigt.
66

 Dock ökade läsarkretsen i den lägre delen av den sociala 

skalan allt eftersom.
67

 Detta skedde troligen till följd av den ökande 

läskunnigheten i Sverige i och med införandet av folkskoleundervisning.  

                                                 
58

Johanesson Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.14. 
59

Johanesson Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.59. 
60

Johanesson Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.59. 
61

Johanesson, Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.100. 
62

Johanesson, Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.103. 
63

Johanesson, Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.122. 
64

Johanesson, Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.117. 
65

Johanesson, Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.123. 
66

Johanesson, Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.137. 
67

Johanesson, Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.137. 
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Genom tidningen förmedlades många av de rådande ideal som gällde, 

kvinnans roll i hemmet, kärnfamiljen etc. alltså bidrog man till att mynta ett 

slags förställning om den svenska familjen.
68

 

De tre sista åren hade tidningen bytt ägare som drev igenom ett antal 

förändringar av tidningen, bland annat lägre pris, dessa kom dessvärre 

försent och tidningen såldes ännu en gång vidare och bytte namn 1887.  

                                                 
68

Johanesson, Eric, Den läsande familjen, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.175. 
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4 Tidigare forskning 

Eric Johanneson har gjort en utförlig överblick över innehållet i Svenska 

familj-journalen och gett en bakgrund till den läsande familjen som 

fenomen och vilken betydelse det hade i sin avhandling Den läsande 

familjen. Det är som sagt en överblick över innehållet och han går inte in 

särskilt djup på de olika delarna. Det finns en del om förekomsten av raser 

och rastänkande, men detta område går att fördjupa sig i ytterligare. Han 

beskriver hur det i innehållet finns mycket som liknar svensk propaganda 

typisk för denna nationalistiska era.  Skandinavismen blir också omnämnd 

som en utvidgad nationalism med Norden som honnörsord.
69

 Även hur den 

svenska kärnfamiljen framställs finns med. Enligt Johanneson som jämfört 

med andra tidningar tenderar SFJ att skildra det sensationella, exotiska och 

kuriösa när det kommer till berättelser om andra länder, både inom och 

utanför Europa
70

. Han visar också att det finns en tydlig uppdelning i 

civilisation och barbari i deras historier om omvärlden.
71

 Texterna är fyllda 

av negativa beskrivningar av primitiva folkslag, för att påpeka Sveriges 

överlägsenhet.
72

 Johanneson problematiserar även det som inte syns och att 

även det kan visa något om författarna och deras syn på världen.
73

 Utöver 

detta som nämns ovan har Johanneson främst skrivit om andra delar av 

innehållet. Därför kan det behövas en mer utförlig analys av innehållet för 

att kunna säga hur rasrepresentationerna var en del av svenskens självbild.  

 

Gunlög Fur har i sin artikel "Uncle Barkman’s colonial fantasies –  

Images of American Indians in a Swedish Family Magazine in the late 19th 

century” 

undersökt ett antal fiktiva noveller i Svenska familj-journalen som skildra 

svenska amerikaimmigranters möte med urinvånare så kallade 

indianhistorier. Hon menar att dessa representationer innehåller en viss 

uppfattning av de konflikter som pågick mellan USA och dess urinvånare. 

                                                 
69
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Det träder fram en svensk som sympatiserar med USA och deras agerande 

men även en svensk som kan motsäga sig vissa aspekter och då anta rollen 

som åskådare. Med Furs egna ord lyder resultatet ”these representations 

conveyed a certain notion … that allowed Swedes to both participate and 

disavow the more unsavory aspects of what the magazine called ’race-

wars’.”
74

 Vidare kan man utveckla detta resonemang till att gälla fler 

rasrepresentationer än de som undersöks i denna artikel. Därmed kommer 

även den resulterande bilden av svensken kunna sättas in i ett större 

sammanhang. 

 

Tove Lifvendahl pratar i sin bok Från sagoland till framtidsland om svensk 

identitet som en ”skapelseberättelse” som tog sin början i tidigt 1800-tal.
75

 

Hon citerar Horace Engdahl som menar att efter 1809 och efter svensk-

danska samt finska kriget blir Sverige en ”lill-nation” som låter andra större 

och mäktigare länder stå för fula och otäcka saker i världen.
76

 Det blir 

intressant att undersöka ifall detta syns och om det skapas en konflikt i den 

svenska identiteten när man talar om kolonisation. Som Fur antydde valde 

man ibland att ansluta sig till vissa åsikter och i andra fall avsäga sig sin 

delaktighet i civilisationens framfart i Amerika. Kommer detta att speglas i 

artiklar rörande övriga delar av världen också? Lifvendahl pekar i sin bok på 

den stora migrationen både till USA och de framväxande industristäderna 

som en starkt bidragande faktor till den svenska processen att skapa en 

identitet.
77

 Moderniseringen gällde inte bara Sverige som stat utan även 

svenskheten. Man skapade ett samhällsideal som sågs som en utopi.
78

 Hon 

lägger även till att svenskar tenderar att trona på fornstora dagar, det vill 

säga perioden före 1809, och ser sig som arketypen för hur ett land ska vara 

utan intresse för omvärlden.
79

 Detta gäller kanske främst dagens Sverige 

                                                 
74

Fur, Gunlög, "Uncle Barkman’s colonial fantasies –  

Images of American Indians in a Swedish Family Magazine in the late 19th century.”, s.1. 
75

Lifvendahl, Tove, Från sagoland till framtidsland, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Stockholm, 

2011, s.15. 
76

Lifvendahl, Tove, Från sagoland till framtidsland, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Stockholm, 

2011, s.16. 
77

Lifvendahl, Tove, Från sagoland till framtidsland, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Stockholm, 

2011, s.40. 
78

Lifvendahl, Tove, Från sagoland till framtidsland, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Stockholm, 

2011, s.40. 
79

Lifvendahl, Tove, Från sagoland till framtidsland, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Stockholm, 

2011, s. 18. 



  
 

 19 

men som tidigare nämnt är identitetsskapande en process, vilken i Sverige 

tog sin början under 1800-talet. Stämmer detta kommer det troligen märkas 

av i tidningarna att de inte strävar efter att dra lärdom av mötena utan att 

snarare tillfredsställa ett behov hos människor att möta exotiska och 

främmande länder samt dess invånare. I deras tankar var möjligtvis ett 

svenskt folkhem idealet som andra skulle sträva efter, som sagt en utopi.  
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5 Resultat  

I den här delen redovisas de resultat som undersökningen har gett. Det 

består av flera citat från de tidningar jag läst samt kortare förklaringar. 

Senare i uppsatsen kommer jag att analysera och lägga fram en slutsats. 

 

Jag har funnit i min undersökning ett antal intressanta artiklar som jag här 

ska presentera och senare genomföra en analys av. De består delvis utav vad 

jag vill kalla två fall av artiklar som liknar följetonger där den ena 

förekommer i ett antal nummer under 1860-talet och den andra under 1870-

talet. Första är artikelserien De menskliga drifterna såsom föranledde de 

tidigaste uppfiningarne som förekommer i några nummer från årgången 

1864. Den andra serien av artiklar med liknande innehåll i varje är utdrag ur 

någon man kallar doktor Georg Schweinfursts reseskildringar, dessa hittar 

man i två nummer från band 15, årgång 1876 och två från band 16, årgång 

1877. Ingen av följetongerna är signerade av någon skribent, därför är det 

svårt att avgöra dessas ursprung.   

5.1 De menskliga drifterna såsom föranledde till de tidigaste 

uppfiningarne 

Den första artikelserien är intressant eftersom den skildrar människosläktets 

utveckling såsom man ansåg den skrida fram under 1800-talets andra hälft. 

Man tar upp hur olika egenskaper hos människan har utvecklats och hur hos 

vissa folkslag utvecklingen inte har gått lika långt och vad detta beror på.  

 

”Genom nöden blifver man uppfinnare,  

och ännu i dag kunna vi i drifterna och böjelserna  

hos det sig småningom utvecklande barnet urskilja  

alldeles samma perioder och phaser, hvilka till och  

med det mest finbildade kulturfolk måste genomlöpa,  

innan det hann till dess nuvarande ståndpunkt.” 
80

 

 

                                                 
80

Svenska familj-journalen, Band III, N:o 6., 1864, De menskliga drifterna såsom föranledare till de 

tidigaste uppfinningarne, s 182. 



  
 

 21 

Man börjar med de mest basala drifterna som behovet av föda och arbetar 

sig fram till att till sist beskriva de drifter som driver människan att 

utsmycka sig med diverse ting och metoder. I de flesta steg får folkslag 

statuera som exempel på skillnader i utveckling och hur den påverkas av 

olika förutsättningar, både i omgivning men även genetiskt.  Om 

den rå  

vilden, i brist på andra hjelpmedel, öfversmörjer  

sin kropp med gulockra, tillfredsställer han samma  

menskliga böjelse, hvilken i det civiliserade Europa  

stuckit stormakten "modet" den mäktiga spiran i hand,  

nämligen begäret att genom användande af yttre medel  

höja intrycket på andra.
81

 

 

Man tilldelar till exempel födan en stor roll i hur olika attribut utvecklas.  

Det är af högsta intresse att iakttaga, huru icke  

allenast en sig småningom bildande afvikelse  

i kroppsbeskaffenheten, utan framför allt i  

intellektuelt hänseende, i hela befolkningars  

temperament och karakter, uppkommer genom den olika  

hufvudnäringen.
82

 

 

Här får polarfolken respektive Italienaren illustrera hur varierande 

huvudföda kan påverka språket och rösten hos olika folk.  

Liksom det ej finnes någon roffågel, som  

vore i stånd att fröjda vårt öra med angenäm sång,  

hvilken blott är egendomlig för de mest af växter sig  

lifnärande fåglarne, så förlorar äfven den menskliga  

tungan sin rörlighet vid fortsatt fet köttföda,  

och språket hos de trandrickande, skälspäck-ätande  

polarfolken tager sig fult ut bredvid invånarnes i  

varma klimater rena, klangfulla uttryckssätt. Det  
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är ingen tillfällighet, att de bästa sångare och  

sångerskor komma från Italien.
83

 

 

Landet som får stå för den positiva parten av jämförelsen ligger här inom 

Europa. De olika födoämnena har gett människor olika karaktär och 

språkliga förutsättningar som kanske ifrågasätts men inte i lika hög grad 

som de människor som har valt att delvis nära sig på människokött. De 

anses vara omöjliga att besitta känslor eller att värdera det mänskliga livet.  

Band af tillgifvenhet existera icke ibland dem, eller höra  

till undantagen. Huru kan väl ett deltagande för  

främlingars öde, en känsla för lifvets helighet  

äga rum hos individer, för hvilka mången gång det  

egna lifvets fortvaro icke utgör någon önskan!
84

 

 

Däremot finns det hopp för dessa människor också, och det hoppet kommer 

i form av Europa.  

…men då vildarne i köttet  

på de af européerne införda och emellertid i många  

trakter förvildade samt i stora hjordar lefvande  

svinen upptäckte en mer välsmakande kost, afstodo de  

sjelfmant från kalas på sin nästa. 
85

 

 

Även odlandet av de vanligaste sädesslagen är en produkt av européens, 

eller den kulturförande rasens framtågande över världen. Varifrån 

sädesslagen egentligen härstammar ifrån kan man inte säga exakt. Det är få 

fall som tar upp tillfällen där omvärlden har haft en påverkan på Europa 

istället för det omvända. Här följer två exempel.  

Första: 

…alkoholen, hvars producerande i rent tillstånd dock  

först lyckades araberna, hvilka ungefär i 12:te  
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århundradet uppfunno destillationen. 
86

 

 

och andra: 

Öppnandet af handeln med Ostindien har utöfvat ett ofantligt  

inflytande på de europeiska förhållandena. Man  

kan endast söka orsaken dertill i de kryddor,  

hvilka bildade hufvudföremålet för trafiken. Men  

kryddor voro med allt det der dock i Europa i och  

för sig ingenting nytt.
87

 

 

I det andra exemplet erkänner man det stora inflytandet Asien har haft för 

handeln, men samtidigt är det inget absolut nytt eller nödvändigt som 

Europa inte kunde ha varit utan. 

 

Det är sällan eller aldrig som man talar om enskilda individer i denna 

följetong av artiklar. Vilket kanske är naturligt eftersom man i allmänhet 

talar om människans utveckling. Enskilda företeelser ges heller inte någon 

större betydelse i det stora sammanhanget. 

…men de äro endast inskränkta till små områden och ha  

ingen allmän kulturhistorisk betydelse.
88

 

  

Varken europeiska eller personliga öden från andra delar av världen ges 

någon plats i denna särskilda serie. De flesta texterna formade av en 

vetenskaplig prägel, man närmar sig fenomen och egenskaper som en del av 

ett forskningsområde. Man tvekar inte inför att tillskriva människor deras 

olika attribut eller nivå av utveckling.  

Madagasserna, hvilka intaga en långt  

högre kulturgrad, än den stora allmänheten är van  

tillskrifva dem…
89
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5.2 Ur Doktor Georg Schweinfursts reseskildringar 

Den andra texten bestående av olika delar med varierande namn men med 

den gemensamma faktorn att de är hämtade ur doktor Georg Schweinfurst 

reseskildringar är också intressant att studera närmre. Vem denne Doktor är 

framgår inte i någon högre grad från läsning av tidningen. Det som tydligt 

framgår av texterna är att han är en forskare.  

Ömtåliga bland våra läsare och endast tillägga, att  

han omtalar dessa bevis med all den kallblodighet,  

man kan önska af en lärd och entusiastisk forskare. 
90

 

 

Titlarna på de olika artiklarna avslöjar att rapporteringarna som Svenska 

familj-journalens läsare får ta del av enbart rör sig inom om Afrika. De 

olika titlarna är: 

 Huru det tillgår vid ett afrikanskt hof. Ur doktor Georg Schweinfurts 

reseskildringar  

 Bland Afrikas negerstammar. Ur doktor Schweinfurths reseskildringar. 

(Forts.)  

 Mombouttous och dvergfolket i Akka i Afrika. (Ur doktor Georg 

Schweinfurths reseskildringar.) 

 En höfding bland Niams-Niams. (Ur doktor Georg Schweinfurths 

reseskildringar.) 

 

På samtliga platser Doktor Schweinfurst besökt och antecknat kring får man 

intrycket av att det verkligen är en forskare som reser runt. Det är inte mötet 

mellan människor utan studerandet av ett annat folk som skildras. Det blir 

extra tydligt i vissa fall, exempelvis  

 

De Akkas, jag sett, hade alla ulligt hår och  

föga skägg. Deras gestalter voro mindre väl  

proportionerade, men de hade utsökt vackra händer  

och deras hudfärg liknade Ijusbrändt, kaffe. Vid  

hvarje ord, de säga, röra de händer och fötter,  
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under oupphörliga skakningar på hufvudet, som gifva  

dem utseendet af ett litet muntert och lustigt folk.
91

  

Eller 

Gödda och slutligen af Ouellé, som förenar dessa  

båda strömmar. Mombouttous är ett nobelt folk, äga  

mycken national-stolthet- samt stå långt framför sina  

grannar. De äro begåfvade med en intelligens och en  

omdömesförmåga, som få afrikan are besitta. Deras  

industri har skridit långt framåt. Här, likasom  

öfverallt i Afrika, förstå de icke att sammanfoga  

träd, utan arbetas stolar och bänkar af ett enda  

stycke, och kunna dessa i allmänhet täfla med det  

elegantaste och modernaste hos oss.
92

 

 

Ingen av dessa beskrivningar är särskilt negativ eller nedlåtande. Det är icke 

desto mindre en beskrivning av vetenskaplig och kategoriserande karaktär. I 

det andra exemplet finner man även en jämförelse med Europas befolkning.  

Det finns även möten skildrade som inte präglas lika skarpt av en 

vetenskaplig anda. Scweinfurst uttrycker på ett ställe hur han hedrar en 

folkstam med sitt besök och beskriver sedan vad han möter.  

Hvad mig sjelf angår, kände jag en liflig åtrå  

att komma i beröring med niams-niams, och beslöt,  

i trots af de hemska varningarna, att hedra dem med  

ett besök. 
93

 

 

Det finns även ett möte skildrat mellan Scweinfurst och en äldre dam som är 

drottning över sitt folk. 

Hon öppnade sin stora och gapande mun och smålog emot  

mig på ett högst älsk-värdt sätt och, fullkomligt  
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fri från koketteri, sökte hon icke dölja, det hon ej ägde en enda tand i behåll. 

Hennes uppträdande var kanske mera trefligt och gladt, än  

egentligen värdigt; hon var naken, förutom ett med  

hvita perlor och jernringar kantadt fårskinn, som helt  

blygsamt fladdrade ned om hennes höfter. 
94

 

 

Det finns även skildrat hur besöket mellan de två avslutas.  

Det var ett jubel’ och en fröjd hvar helst jag än framgick,  

och under de lifligaste vänskapsyttringar skildes  

jag från den regerande familjen och dess hofstat,  

efter att i utbyte mot mina presenter hafva fått  

ett kurbitskärl fullt af smör, ett får, en get samt  

en tjur af sällspord ras. Med afseende på det värde  

infödingarna sätta å sina boskapsdjur var den gamla  

drottningens gåfva verkligen storartad. 
95

 

 

I båda fallen får man känslan av att Drottning Chol som drottningen heter 

misslyckas att imponera på Doktor Scweinfurst i samma grad som han gör 

ett starkt intryck på dem. I ett annat möte med en hövding ger han ett sådant 

intryck att han till och med får likvärdig status med en härskare över ett folk 

såsom den andra parten har trots att han inte besitter en sådan titel.  

Under det vi derpå betraktade  

hvarandra och inledde konversationen med det allvar,  

som anstod representanter af två stora folk…
96

 

 

Detta är två exempel på möten med individer, det finns även de tillfällen då 

han beskriver större grupper av människor och hur han upplever dem.  

Ivarhelst man träffar två eller tre egyptier  

församlade, så kan man utan risk slå vad om att de  

tala om marknadspriser och handelsangelägenheter. Helt  
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annorlunda är förhållandet med Nubiens verkligen  

romerska befolkning. 
97

 

 

Det finns inslag av sensationella beskrivningar också, som när man talar om 

dvärgfolket som ska finnas i en viss del av Afrika.  

Söder om det land, der Niams-niams bodde, fanns ett  

annat land, sade de, som beboddes af dvergar, hvilkas  

skägg var så långt, att det räckte till knäet. Vidare  

berättade de, att dessa dvergar, väpnade med spjut,  

smögo sig under elefanterna, genomborrade deras  

buk och gjorde sig genom sin vighet oåtkomliga för  

djurens försvarsförsök. 
98

 

 

Schweinfurst tror först inte på dessa beskrivningar men får senare i texten 

chansen att möta en av dessa så kallade dvärgar när en av dem blir infångad 

av några från den lokala stammen. Ytterligare idkar han byteshandel med en 

hövding och han byter ut en hund mot en Akka
99

, som dvärgfolket kallas. 

  

Hvad Nsévoués angick, behandlade jag honom väl,  

han fick äta vid mitt bord och var mig med sonlig  

kärlek tillgifven. Jag hade hoppats att frisk och  

sund föra honom med mig till Europa; men, till följe  

af det förändrade lefnadssättet eller genom klimatets  

inverkan, dog han i Berber af en slags kronisk rödsot,  

efter .att hafva vistats hos mig ett och ett halft  

års tid. De sista sex månaderna af sitt lif växte han icke så  

mycket som en linie och jag är öfvertygad, att han  

aldrig skulle blifvit längre än tre fot.
100
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Även i dessa utdrag ur reseanteckningarna finner man återkommande ord 

som används för att beskriva invånarna i de olika länder som Scweinfurst 

besöker exemepvis rå. De är nästintill de samma som man finner i den andra 

artikelserien.  

5.3 Folktyper 

En vanligt förekommande typ av text i tidningarna är de där det förekommer 

beskrivningar av folktyper. I många fall ingår det även bilder, dessa har jag 

dock valt att utesluta från min undersökning. Dessa texter är ofta skrivna i 

samband med en beskrivning av ett område, då inkluderar man även en 

utläggning om invånarnas yttre och mentala egenskaper, religiösa och 

allmänna seder och bruk samt övriga levnadssätt. Detta gäller både 

människor som befinner sig utanför Europa men även de inom Europa. Det 

är en blandning av längre reportage och korta bildtexter. Man har även ett 

antal artiklar som fokuserar på enbart kvinnorna från ett visst område, till 

exempel kvinnor från Ryssland eller Kina.  Också dessa artiklar använder 

sig av en begränsad vokabulär av adjektiv. Denna typ av artikel är spridd 

utöver hela tidsspannet av tidningar.  

 

Jag har valt att välja ut två artiklar här som får representera den mängd av 

liknande artiklar som finns i materialet. Den första är Gustaf Raddes resor i 

Östra Sibirien som är hämtat ur tidning nummer 10 från år 1881.  Följande 

stycke är taget ur den första delen av texten. 

De vetenskapliga upptäckterna börja först i adertonde århundradet och  

äro ända till nuvarande stund företrädesvis ett verk af tyska lärde. Bland 

dessa intager Gustaf Radde ett värdigt rum. 
101

 

 

Senare skriver skribenten även. 

Alla dessa regioner skildrar han i lifligt tecknade drag;  

hans framställning är frisk och enkel, hans sinne  

fördomsfritt och hans blick skarp.
102
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Det rör sig alltså om en vetenskaplig undersökning, denna resulterade bland 

annat i vad man kallar etnologiskt intressanta fakta. Här följer ett par 

exempel ur Gustaf Raddes resor i Östra Sibirien som illustrerar hur 

resultatet av denna och andra liknande etnologiska undersökningar såg ut 

när det mötte vanliga människor ute bland familjer i Sverige genom 

tidningar som Svenska familj-journalen.  

Buriäterna höra till mongoliska stammen, tunguserna deremot  

till mandschu-stammen, och båda folkslagen äro till  

böjelser, anlag och andlig utveckling väsendtligen  

skiljda. Tungusen är af naturen gladlynt, liflig,  

dristig och en skarp iakttagare, buriäten deremot  

utan andlig lifaktighet, slö, likgiltig, sluten,  

grof och feg. Den förre, en oförsagd jägare, född  

i barrskogarnes dysterhet, jagar ifrån ungdomen de  

vilda djuren, den sednare betar sina hjordar, fångar  

fisk och framsläpar i sina osnygga, för-rökade jurter  

ett lättjefullt lif. ... Buriäten är kraftfull, fastän hans muskelsystem  

icke synes vara starkt utveckladt,  

sällan mager, samt har anlag för fetma.  

Han har svart, stripigt hår och större ögon  

än tungusen; ansigtet är fylligt, munnen bred,  

näsan sällan stark eller böjd, vanligen trubbig,  

intryckt och i ungdomen uppåtvänd. Förherrskande  

är det flegmatiska temperamentet. Buriäten  

arbetar endast så mycket som fordras,  

för att stilla hans hunger, och hustru och  

barn måste åtaga sig hushållningen mer än  

husfadern sjelf. Allesammans äro särdeles  

slutna och halsstarriga, föga tjenstvilliga,  

till och med vid utsigt om god förtjenst samt  

bedraga gerna under byteshandel, men grofva  

stölder förekomma icke. Det andliga lifvet  

är hos dem så föga rörligt, att de knappt fästa  

uppmärksamhet vid vapen och redskap, dem främlingen  
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visar dem; deremot älska de med passion tobak och  

rusande drycker. 
103

 

 

Liknande texter återfinner man i ett flertal artiklar genomgående i alla de 

olika årgångarna. Ett annat exempel på detta är artikeln med namnet Ett och 

annat om Malajerna, från årgången 1881, undertecknad av Pi vars namn 

inte benämns i den lista som finns över artikelförfattare på Projekt 

Runebergs hemsida. Även denna skribent har valt att ge en beskrivning av 

malajerna. 

Den »malajiska rasen» är, som bekant, en  

af tysken Blumenbach i förra århundradet införd,  

gemensam benämning för en mångfald af folkstammar,  

alla - kännetecknade af sin smidiga, något under  

medellängd varande kropp, gulbrun eller helt brun  

(äfven gulhvit) hudfärg, långt, svart och stripigt  

hår, svag skäggväxt, framstående kindknotor, bred,  

trubbig näsa, stora, mörka, ej sällan snedt liggande  

ögon samt stor mun, - utbredda, med halfön Malacka  

till kontinental medelpunkt, öfver den indiska  

arkipelagen samt Moluckerna (osv. egen anm.)
104

 

 

Malajerna beskrivs som ett folk som är hotat och orsaken till det ligger i 

rasens naturliga ömtålighet. 

 Hos den senare af dessa  

båda hufvudafdelningar är det nu, vi i allmänhet  

finna denna ömtålighet för beröringen med de hvitas  

härdigare slägte, på hvilken vi ofvanför syftat, medan  

hos de egentliga, ehuru ej derför äldsta, malajerna,  

till ett antal af omkring fyra millioner individer,  

en sådan ömtålighet, åtminstone tills vidare, må  

lemnas derhän.
105

 

De får även erfara några positiva utlåtande om sin karaktär. 
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Bredvid dessa skuggsidor kunna de  

dock framvisa ljusare, såsom deras oförnekliga mod,  

en viss grad af företagsamhet och ett frihetssinne,  

som reser sig mot allt främmande, helst europeiskt,  

välde. 
106

 

 

Dock är avslutningen på denna artikel mindre optimistisk. 

Slutsumman af våra med afseende på detta folk hittills gjorda  

iakttagelser blir den, att de egenskaper, som fallit  

på dess lott, minst äro af det samhällsbefordrande  

slaget, och att Utsigterna för dess framtid,helst vid  

dess läge mellan raser, hvilka, såsom den kinesiska  

och anglosaxiska, just hafva sin egentliga styrka åt  

detta håll, till följd deraf ej förefalla särdeles  

lysande. Dock - det bör ej förbises, att en af de  

väsentligaste faktorerna för all samhällslycka ej ens  

saknas här: känslan för familjen, såsom en samhällets  

grundval, har ej ens islam lyckats undertrycka, och  

månggiftet har vunnit ringa, om något, insteg. 
107

 

5.4 Lappfolket 
 

I tidningarna finner man även skildringar av möten med de samer som 

bodde högst upp i norra Sverige. Inte heller de undgår den vetenskapliga 

beskrivning som folkslag runt om i världen genomgick. Senare i Sverige 

under 1920-talet eskalerade detta och samer kom till att bli en del av 

forskningsunderlaget kring rasernas egenskaper hos statens institut för 

rasbiologi. Jag har funnit en del artiklar som rör lappar som de kallades då 

eller samer men inte i samma utsträckning som man finner reportage kring 

folkslag härstammande från länder utanför Sverige.  

Detta första utdrag kommer från nummer 9 från år 1870 och artikeln 

Interiör af en lappkåta.  

Det var verkligen älskvärdt gjordt af salig Höckert,  

att han valde en bild från det i en aflägsen  
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vrå af verlden belägna, af få närmare kända,  

af de flesta så ringaktade Lappland till föremål  

för en af sina snillrikaste framställningar, som  

äfven i Paris blifvit för den stora verlden uppvisad  

och af densamma beundrad.
108

 

I samma artikel råder det en genomgående positiv eller neutral ton nät man 

berättar om samerna.  

Men trots den bristfälliga beröringen med  

civilisationen, är lappen dock i allmänhet säker och  

fast i sin enkla kristna tro; och det svenska språket  

talar han icke blott fullt grammatikaliskt riktigt,  

utan med ett behagligare, mera välljudande tonfall,  

än man någorstädes i hela det öfriga Sverige får höra  

det talas.
109

 

 

Men det finns även de som tenderar att använda ett något mer nedsättande 

sätt att tala om samerna. Däribland denna artikel som även delar upp dem i 

olika grupper.  Som inleds med denna rad. Det folk, som bebor Lapplands 

vidsträckta obygder,  

kallar sig sjelft Same och sitt land Samelands…
110

. Trots denna vetskap 

fortsätter man i texten att kalla Lapplands invånare för det nedsättande 

lappar. Därefter följer beskrivningar av de olika grupper man har delat in 

samerna i. Avslutningsvis skriver man ett förklarande stycke som talar om 

syftet med upplysningen kring de mindre kända delarna av norra Sverige. 

 De korta utdrag ur flera författares meddelanden om  

Samefolket, som vi här sammanställt, torde emellertid väcka  

intresse hos en eller annan, och hafva vi kunnat uppnå detta,  

skall det må hända stämma läsaren vänligt för ännu en artikel  

om Sveriges yttersta nord, och hvari vi skola försöka  

att framställa Lapplands naturalster och de utsigter, som  

förefinnas för deras tillgodogörande, – en sträfvan, som bör  

ligga oss varmt om hjertat, i fall vi en gång skola lyckas att,  
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enligt skaldens ord: "inom Sveriges gränser eröfra Finland åter." 

 

5.5 Avvikelser 

Bland mängder av artiklar som är intressanta på grund av sina vetenskapliga 

förhållningssätt till andra människor och främmande kulturer finns det 

artiklar som fångar ens intresse av andra anledningar. Som till exempel en 

kort artikel som heter Civilisation och barbari där man kan finna citat som:  

Förhållandena mellan Europas j[invånare och de  

färgade inbyggarna i, jordens andra delar hafva, som  

bekant, ej varit de bästa. Historien visar å ena  

sidan, att de hvita vid sitt framträngande i okända länder icke  

iakttagit den måtta och hofsamhet, som man haft rätt att  

fordra af civilisationens bärare, och å andra sidan, att de  

vilda folkstammarna genom sin bakslughet och grymhet gifvit  

anledning till nya våldsamheter, hvarvid den så kallade  

civilisationen alltför ofta öfvergått i barbari
111

.  

 

Eller den korta text som istället beskriver Svensken och också heter 

Svensken. Dock används här inte samma vetenskapliga framställning som 

annars florerar bland övriga alster, utan en mer poetisk text som framhåller 

de ideal som främjades. 

 Jag älskar ej vekliga kraften. Det sjuder  

i bröstet en känsla så mäktig och stark.  

När jägarehornet i skogarne ljuder,  

jag ilar med lust öfver stenbunden mark.  

Mitt öga är säkert och armen ej sviker,  

när vredgade björnen mig rusar emot.  

Jag står på min post, ej ur stället jag viker,  

men lägger min fiende död till min fot.  

 

Jag älskar er, Skandiens ljuslätta tärnor  

med gyllene lockar och ögon så blå.  

Jag älskar de nordiska, tindrande stjernor,  
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som ringdans kring urgamla fjällarne gå.  

Jag älskar det trofasta, manliga sinnet,  

som röjes hos nordbon i handling och ord.  

Jag älskar det aldrig bortdöende minnet  

af mandom och kraft i vår fjällrika Nord.  

 

Dig, glittrande ström, der som yngling jag njutit,  

och byggt mig så bräckliga skepp utaf bark;  

Dig, brusande haf, som jag ofta har slutit  

i öppnade famnen, så modig och stark –  

Er glömmer jag aldrig; ej fåglarnes qvitter,  

som höres i skogen så flitigt och gladt.  

Hvad skönare fins, än när tystnaden sitter  

på stjernkransad tron uti sommarens natt?  

 

Må andra för sydliga länderna svärma  

och längta ditut! Jag vill dö i vår Nord.  

Och skulle sig fiender sköflande närma  

från stormande hafven vår älskade jord –  

Då faller ej modet och kraften ej sviker,  

Jag fruktar alls icke min fiendes hot,  

Jag står på min post, ej ur stället jag viker,  

men lägger min fiende död till min fot.  

 

Jussu.
112

 

Naturen spelar genomgående hela dikten en stor roll. Varje stycke innehåller 

beskrivningar av naturen och dess kraft. 

5.6 Begrepp 
På många ställen kan man uttyda ett antal vanligt förekommande dikotomier 

som stämmer överens med de som Foucault presenterar i sina teorier kring 

diskurs. Man använder även ord som ger en viss värdering till texten, som 

adjektivet ”rå” som används på flera ställen för att beskriva individer eller 

grupper av viss härkomst. I de allra flesta fallen rör det sig om grupper som 
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härstammar från länder och områden utanför Europas gränser. Här nedan 

följer en lista över vanligt förekommande ord som används i beskrivningar 

av diverse folkslag.  

 Rå 

 I sin barndom 

 Låg kulturgrad 

 Kulturens första trappsteg 

 Primitiva 

 Hjälplösa 

 Passiva 

De vanligaste dikotomierna jag har funnit är: 

 Civiliserade – vildarne, barbarer 

 Hög kulturgrad – låg kulturgrad 

 Framåtskridna – i sin barndom 

 Aktiva – Passiva 

 Välfärd – fattigdom (överdåd)*
113

 

Detta är baserat på en kvantitativ uppskattinng över frekvensen gällande 

användandet av särskilda ord. Ord som innehåller värderingar som ger 

beskriviningarna en tämligen negativ ton. 
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6 Analys 

  

Den vetenskapliga prägel som finns på många av texterna fastställer det 

påstående Foucault gör när han lägger fram dikotomin forskningsobjekt 

gentemot forskande. Många av de folkslag som finns representerade i 

tidningarna presenteras endast som en del av ett resultat av etnologisk 

forskning. Aldrig eller sällan skildras möten med de människor som finns 

bakom dessa forskningsobjekt som istället tar plats. Extra tydligt blir det när 

man låter redogörelser av befolkningen stå i samband med skildringar av 

den natur man befinner sig i.  

 

Ett bra exempel är Gustaf Raddes resor i Östra Sibirien som finns citerad i 

resultatdelen. Där skrivs till och med att det rör sig om en vetenskapsman 

som gör efterforskningar. Eller i texten om Malajer, där man beskriver 

rasens nya definiering gjord av en tysk vetenskapsman liksom dess 

utbredning och senare funna egenskaper. Ytterligare finns hela artikelserien 

med utdrag ur Doktor Schweinfursts reseskildringar, som är en vit mans 

observationer av främmande folk i Afrika.  

 

Detta kan kopplas till Saids teorier som tar upp hur orientalism utvecklades 

som maktmedel genom skapandet av en systematisk vetenskap bestående i 

att tilldela regioner egenskaper. Man använder sig av ett språk som 

påminner om faktaorienterade texter man kan läsa om fauna och flora. Detta 

gäller främst då man redogör för människornas yttre egenskaper. I de delar 

som tar upp levnadssätt och personlighetsdrag använder man sig istället av 

olika värderingar och ofta tilldelas folket dåliga egenskaper. Till exempel 

låg intelligens eller tjuvaktighet, benämningar som finns representerade i 

artiklar jag har studerat ur tidningarna. 

 

I samband med den vetenskapliga prägeln som skapas sker även en 

gruppering av människor där individen lämnas utanför, vilket också går att 

återkoppla till både Said och Foucaults teorier. Foucault beskriver 

företeelsen som en diskursiv konstruktion där individualisering av den part 
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som höll i makten var ena sidan av en dikotomi där den andra parten istället 

blev ett kluster, vilket jag har nämnt i teoridelen. Särskilt påtagligt blir detta 

då man använder sig av termen nationalkaraktär för att beskriva ett helt 

folks egenskaper och yttre attribut. Enligt Foucault blir det alltså ett sätt att 

utöva makt gentemot den koloniserade världen. Därmed kan man ställa sig 

frågan huruvida svenskarna såg sig själva som en del av denna 

maktutövande skara. Det är uttryckligen så att de skribenter som skrev 

artiklarna inte identifierade sig med de folkstammar och folkslag som utgör 

innehållet. De antar istället en beskrivande och studerande roll när de 

presenterar människorna i texten. Det är inte heller bara exotiska, folk 

utanför Europa, som man tar avstånd från.  

 

Det finns flera texter som ger en mindre smickrande bild av europeiska 

invånare. Däribland samer eller lappar som man kallar dem. Man väljer att 

kalla dem lappar trots att man i en text klart skriver att man känner till det 

namn de själva använder som tilltal. Detta kan tolkas som en del i en 

maktutövning, eftersom lapp kan anses nedsättande särskilt då man känner 

till ett annat alternativ. Utöver detta får de utstå samma vetenskapliga och 

bedömande blick som andra mer främmande folk. På ett sätt var 

övertagandet av Lappland ett slags kolonialisering och detta tar sig uttryck i 

den diskurs man kan ana spår av i tidningen. Samerna grupperas in i 

grupper, tilldelas egenskaper och nedvärderas, liknande den process som 

Said beskriver i sin teori om Orientalism. Även om det förekommer positiva 

utlåtande är det inte desto mindre utlåtande som tilldelar ett folk fiktiva 

egenskaper, ett sätt att ta kontroll över dem.  

 

På så sätt ställer man sig på samma sida som andra kolonialmakter, å andra 

sidan finns det avvikande artiklar som tyder på en splittring. Ser man på 

artikeln Civilisation och barbari, som jag har presenterat i resultatavsnittet, 

ser man en annan sida av myntet. Här riktas det skarp kritik mot 

västmakterna som har tvingat sig på en oskyldig värld. Då tar man istället 

avstånd från resterande Europa och ser inte sig själv som en del av det som 

har skett eller sker i världen. Man misslyckas för en stund att se sin egen del 

i händelseförloppet i och med inträngandet i norra Sverige. Nej nu får 
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Tyskland sig en rejäl känga när artikelförfattaren beskriver hur de har med 

onödigt våld bestraffat afrikaner som har plundrat en båt, högst troligen i ren 

desperation. Tvärtemot vad man förväntar sig av titeln består texten i kritik 

mot den civiliserade världen som nu övergått i barbari enligt författaren. 

Samma mönster av medhåll respektive avståndstagande som Gunlög Fur 

kunde identifiera rörande Nordamerika kan man se även i andra artiklar i 

Svenska familj-journalen. Som i de fall där man menar att malajernas 

minskning i antal beror på en ömtålighet i mötet med den vita rasen.  

 

Man kan även jämföra de ideal som presenteras i den dikt som är skriven av 

någon som kallar sig Jussu som avslutar min resultatdel. Den stora 

skillnaden här är att Svensken är en dikt och inte en vetenskaplig 

framställning av svensken samt att texten är framställd på så vis att det 

framstår som att det är en individ snarare än en hel nation som för talan. 

Naturen spelar en stor roll i denna korta dikt och antyder att frihet och 

tillgång till naturen är något som man värdesätter. Även mod och kraft tas 

upp på flera ställen som något som har funnits och kommer att fortsätta 

finnas i nordbornas sinnen.  

 

Frihetssinne tas även upp som en positiv egenskap i beskrivningen av 

malajer. Det är dock en egenskap som kommer att leda till deras egen 

undergång då den inte går att förena med skapandet av ett samhälle – ett 

samhälle efter den europeiska definitionen får man anta baserat på tidigare 

utlåtanden i texten. Man kan skönja vissa mottyper som träder fram tack 

vare de ideal som här skildras. Den kraftfulla, modiga och fria svensken i 

motsats till exempelvis buriäten som är utan andlig livaktighet, slö, likgiltig, 

sluten, grov och feg enligt den fördomsfria vetenskapsmannen Gustaf 

Radde.  Även inom denna text finner man en mottyp i tungusen som istället 

är livlig, dristig och en skarp iakttagare.  

 

I sin bok Den läsande familjen menar Johansson att det är ett intresse för det 

exotiska och främmande som tillfredsställs i samband med artiklar där andra 

länder och dess invånare figurerar, och visst kan man argumentera för att det 

inte finns någon agenda bakom det som publiceras i tidningen. Däremot går 
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det inte att komma ifrån att det speglar den syn man hade på andra folkslag. 

Det är i mötet med andra som man förstår sig själv.  
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7 Slutsats 

I mitt resultat och analys har jag visat på hur rasrepresentationerna såg ut 

när världen hälsade på i en vanlig svensk tidning från slutet av 1800-talet. 

Dessa representationer borde ha haft en påverkan på läsarnas syn på sig 

själva samt andra länders invånare. Den slutsats som jag drar av min 

undersökning och analys, av de artiklar som jag fann intressanta och 

relevanta samt med bidrag från tidigare forskning, är att den svenska 

självbilden var under konstruktion. De utmärkande drag jag fann mest 

prominenta bestod av den vetenskapliga prägel och den blandning av 

medhåll samt avståndstagande till de europeiska kolonialmakternas 

agerande som återfinns i artiklarna. Därav tycker jag mig se en självbild 

som inte är helt samlad. Den består delvis i en identifiering med de stora 

europeiska kolonialmakterna och en argumentation för civilisationens 

nödvändiga framsteg i den övriga världen. De gånger man nämner 

civilisation står man på samma sida som den i dikotomin. Det finns även ett 

antal uttalanden som tyder på att man tillhör dem som har rätt att 

kategorisera och tilldela andra människor egenskaper samt utföra forskning 

på dem. Å andra sidan finns det tecken som tyder på att man inte är helt 

okritisk till det som sker i världen. Då väljer man istället att ta avstånd från 

resten av Europa.  

 

När man i ett försök att definiera svensken i form av en dikt nämner man 

naturen och frihet som stora delar av svenskens identitet stämmer det väl 

med det man brukar lyfta fram som en viktig del av svensk identitet. Ser 

man till fler resultat från tidigare forskning kring svensk identitet framstår 

1800-talet som en period då självbilden var i förändring. Att mitt resultat 

visar på en splittrad syn på svensken och svenskhet stärker delvis denna 

teori. Det visar ett Sverige som inte längre är en stormakt men ändå ett land 

som räknar sig till västvärlden. Ett Sverige som bedriver ett slags 

kolonialisering av de norra delarna men samtidigt kritiserar andra länders 

framfart. Ett Sverige som inte tvekar att tilldela andra folk egenskaper och 

därmed framställa sig själva i bättre dager. Det är kanske främst i detta ljus 
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man ska se på undersökningen och inte i ur ett maktperspektiv. Det har jag 

även framhållit i min frågeställning.  

 

 

 

8 Framtida forskning 

 

I framtiden kan det vara intressant att istället genomföra ytterligare 

forskning som istället inriktar sig på hur man använde sig av Svenska familj-

journalen samt andra tidningar för att se på vilket sätt man kan använda dem 

som propagandamedel. Ett förslag på undersökning kan vara att se om man 

kan finna någon slags propaganda som talar för övertagandet av Lappland.  

 

Vidare kan man göra en jämförelse med dagens tidningar och se hur 

människor från andra länder representeras idag. Det kan vara intressant 

eftersom att partier med en extremhöger agenda får mer stöd i Sverige. Det 

är möjligtvis också av intresse att ta in fler tidningar än Svenska familj-

journalen i en liknande något utökad undersökning. Tidningar som tillhör 

samma genre och period som Svenska familj-journalen, det vill säga 

underhållnings-/familjetidskrifter.  
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