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1. Inledning 

I efterhand kan världens utveckling tyckas självklar. För dem som lever i tider av stora 

förändringar är utvecklingen sällan så given. Tvärtom finns det ofta många olika vägval som 

historien skulle kunna ha tagit. Historisk forskning syftar ofta till att förklara och beskriva 

mänsklig utveckling. Händelser, skeenden såväl som aktörer och strukturer studeras i syfte att 

förstå och förklara varför världen blivit som den är. Det som har hänt ställs ofta i fokus för 

undersökning. Mer sällan undersöks vad människor trodde skulle hända. Samtidigt menar jag 

att man genom att studera förväntningar och erfarenheter kan tolka människorna på ett sätt 

som säger mycket om deras tankevärld och hur tiden de levde i förändrades. 

   Från 1800-talets mitt fram till 1900-talets första decennier utvandrade runt 1,2 miljoner 

svenskar. Många av dem emigrerade till Nordamerika och särskilt USA. Emigranterna som 

flyttade till USA från 1800-talets mitt och ett antal decennier framåt lämnade ett land som låg 

i industrialiseringens linda och hade ofta vuxit upp i ett agrart samhälle där tidens rytm var 

naturens och där förändringar skedde långsamt. Deras emigration till utlandet var en del av ett 

större migrationsmönster kopplat till 1800-talets urbanisering.1 De som emigrerade till USA 

decennierna innan sekelskiftet 1900 kom till ett land som fortfarande präglades av 

nybyggaranda och expansion åt väster såväl som mot den kanadensiska gränsen.2 

Inledningsvis betraktades svenskarna som en utsatt invandringsgrupp med delvis dåligt rykte. 

I takt med att nya invandrargrupper anlände blev svenskarna allt mer integrerade. 3 Vid 

sekelskiftet hade USA ändrat karaktär. Industrialiseringen hade slagit igenom och USA 

började alltmer göra sig gällande som en stormakt. Vid första världskrigets utbrott var USA 

ett annat land än bara några decennier tidigare. Hur erfarenheter och förväntningar förändras i 

den svensk-amerikanska pressen under åren 1880–1914 är vad denna uppsats syftar till att 

undersöka. 

1.1 Teori 

Den tyske historikern Reinhart Koselleck har myntat kategorierna erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont. I kategorin erfarenhetsrum lägger Koselleck erfarenheter som 

människor har upplevt, erfarenheter som inhämtats från tidigare händelser, omedvetet såväl 

som medvetet, och erfarenheter som förmedlats av tidigare generationer och institutioner. 

Tillsammans utgör dessa ett erfarenhetsrum som både medvetet och omedvetet påverkar 

människans tankevärld. I kategorin förväntningshorisont lägger Koselleck förväntningar som 
																																																								
1 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995 s. 23. 
2 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995 s.67. 
3 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995 s. 142.	
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bärs av både enskilda och flera personer och som är inriktade mot framtiden, mot sådant som 

ännu ej har hänt eller erfarits. Det handlar om känslor såväl som rationella analyser och 

nyfikenhet.4  Tillsammans skapar kategorierna genom sitt samspel ett nu och en framtid i 

historisk tid.   

 
De konstituerar en tidslig differens i nuet genom att på ett asymmetriskt sätt knyta det förflutna 

och framtiden till varandra. Medvetet eller omedvetet har det sammanhang som de växelvis skapar 

självt en prognostisk struktur. Därmed har vi funnit ett kännetecken på historisk tid som kan 

avisera dess föränderlighet.5 

 

Fram till och med upplysningen och teknikens stora utveckling menar Koselleck att 

erfarenheterna dominerade det mänskliga medvetandet. Erfarenheterna påverkade 

förväntningarna på framtiden. Med teknikens framsteg, upptäckterna av nya världsdelar och 

ståndssamhällets upplösning förändrades förväntningarna på framtiden. Fokus flyttades från 

erfarenhetsrummet till förväntningshorisonten. Allt oftare inträffade händelser som inte kunde 

förutses utifrån tidigare erfarenheter. Koselleck menar att framstegen sprängde den 

erfarenhetsvärld som människor i generationer förhållit sig till. I och med detta breddades 

förväntningshorisonten och frikopplades delvis från erfarenhetsrummet.6  

   Den svenske historikern Lennart Lundmark redogör i sin bok Tidens gång och tidens värde 

för hur människors uppfattning om tiden och framtiden förändrats genom historien.  Ett 

perspektiv som under antiken började dominera synen på samhällsutvecklingen var det 

cykliska. Inspirerat av naturens kretslopp med mönster som upprepar sig uppfattade många 

kulturer att även samhällsutvecklingen gick i cykler.7 Med kristendomens utbredning 

kompletterades det cykliska perspektivet av ett lineärt religiöst perspektiv, präglat av en 

föreställning om jordens undergång och domedagens inträffande. Under hela medeltiden 

fanns det en spänning mellan det cykliska perspektivet och det religiösa lineära som tog sig 

																																																								
4 Koselleck, Reinhart, Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik, Daidalos, Göteborg, 2004 s. 
171-172.  
5 Koselleck, Reinhart, Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik, Daidalos, Göteborg, 2004 s. 
177. 
6 Koselleck, Reinhart, Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik, Daidalos, Göteborg, 2004 s. 
178-189. 
7Lundmark, Lennart, Tidens gång & tidens värde, Författarförl. Fischer & Rye, Stockholm, 1989, s. 76-79. 
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olika uttryck,8 ”(…)men det fanns vissa huvuddrag som förenklat kan beskrivas som en 

vågrörelse mot ett i tiden obestämt slut.”9  

   Under den västerländska renässansen förändrades återigen perspektivet. Det cykliska 

perspektivet förstärktes med influenser från antiken och antog en mer avkristnad form med 

fokus på det jordiska och värdsliga. Makthavares uppgångar och fall och naturens skiftande 

skeenden bidrog till att förstärka det cykliska perspektivet.10  

   Under 1600-talet menar Lundmark att ett nytt perspektiv började göra sig gällande. 

Samhällelig och vetenskaplig utveckling och nyfunna rikedomar gjorde att man började 

ifrågasätta om man inte hade sprängt den cykliska utvecklingens växlingar och nått en 

mognare och mer upplyst tid än någonsin tidigare. I takt med fortsatta framsteg inom områden 

så som teknik och vetenskap ändrades perspektivet till det perspektiv som ännu idag ofta 

präglar vårt tänkande – tiden går inte i cykler som växlar utan ses mer som en lineär rörelse 

mot högre former av utveckling. De cykliska växlingarna kan fortfarande återkomma, särskilt 

under kriser, men genomslaget för de cykliska växlingarna är i förhållande till 

framstegsoptimismen begränsad.11 Det är i detta skede som Kosellecks skifte från 

erfarenhetsrum till ökat fokus på förväntningshorisonten sker. Samtidigt menar Lundmark att 

erfarenhetsrummet på många platser även långt efter det nya perspektivets genomslag 

dominerar i förhållande till förväntningshorisonten.12 

1.2 Från makroteorier till en mikrostudie 

Perspektiven som presenterades ovan är makroteorier om människans syn på 

samhällsutvecklingen och framtiden. De är närmast idéhistoriska till sin karaktär. Samtidigt 

finns det ett glapp mellan de stora makroteorierna om människans syn på 

samhällsutvecklingens och teknikens framsteg å ena sidan och vanliga människors vardagliga 

erfarenheter och förväntningar på desamma å andra sidan. Det är i det glappet som den här 

uppsatsen befinner sig. Med utgångspunkt i relativt gemensamma och vardagliga 

förväntningar och erfarenheter tillämpas makroteorierna om skiftena i perspektiv och 

samspelet mellan förväntningshorisonten och erfarenhetsrummet. Det blir en mikrostudie som 

undersöker den avgränsade gruppens förväntningar och erfarenheter men också använder 

makroteorierna i ett mer vardagligt och avgränsat format.  

																																																								
8 Lundmark, Lennart, Tidens gång & tidens värde, Författarförl. Fischer & Rye, Stockholm, 1989, s. 79-80. 
9 Lundmark, Lennart, Tidens gång & tidens värde, Författarförl. Fischer & Rye, Stockholm, 1989, s. 80.		
10 Lundmark, Lennart, Tidens gång & tidens värde, Författarförl. Fischer & Rye, Stockholm, 1989, s. 83-84.  
11 Lundmark, Lennart, Tidens gång & tidens värde, Författarförl. Fischer & Rye, Stockholm, 1989, s. 85-87.  
12 Lundmark, Lennart, Tidens gång & tidens värde, Författarförl. Fischer & Rye, Stockholm, 1989, s. 88.	
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1.3 Frågeställning 

Att studera förväntningar och erfarenheter i den svensk-amerikanska pressen under 35 års tid 

låter sig givetvis inte göras utan tydliga frågeställningar och en genomarbetad metod. Som 

redogjorts för tidigare är uppsatsens syfte att undersöka hur erfarenheter och förväntningar i 

den svensk-amerikanska pressen förändras åren 1880–1914. Att erfarenheter och 

förväntningar inte förändras i ett vakuum utan i hög grad påverkas av samhällsförändringar är 

ett rimligt antagande. Genom att titta på skeenden i USA under undersökningsperioden bör 

det gå att se hur eller om dessa påverkar och förändrar förväntningarna och erfarenheterna. 

Genom nedan formulerade frågeställningar bör syftet kunna uppfyllas inom ramen för denna 

uppsats. 

   Uppsatsens huvudsakliga frågeställning formuleras enligt följande: 

• Hur förändras erfarenheter och förväntningar i krönikor och nyårssammanfattningar 

vid årsskiften i sex svensk-amerikanska veckotidningar under perioden 1880–1914? 

 

Ett antal underfrågor är formulerade för att komplettera den huvudsakliga frågeställningen. 

De första två underfrågorna handlar om att undersöka på vilket sätt olika teman förekommer 

och förändras under perioden. Den tredje handlar om att identifiera var tyngdpunkten mellan 

förväntningar och erfarenheter ligger och om den förändras under perioden. Den fjärde frågan 

handlar om att se hur närvarande det lineära och cykliska perspektivet är och hur deras 

förekomst förändras över tid.  

 

• Vilka teman återkommer i förväntningar och erfarenheter i krönikor och 

nyårssammanfattningar vid årsskiften i sex svensk-amerikanska veckotidningar under 

perioden 1880–1914? 

• Hur förändras de olika temanas förekomst i krönikor och nyårssammanfattningar vid 

årsskiften i sex svensk-amerikanska veckotidningar under perioden 1880–1914? 

• Hur ser samspelet mellan erfarenhetsrum och förväntningshorisont ut i krönikor och 

nyårssammanfattningar vid årsskiften i sex svensk-amerikanska veckotidningar under 

perioden 1880–1914? 

• Hur förändras perspektiven som man betraktar tiden på i krönikor och 

nyårssammanfattningar vid årsskiften i sex svensk-amerikanska veckotidningar under 

perioden 1880–1914? 
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1.4 Metod 

Studien bygger på en kvantitativ analys utifrån en tematisering av ämnen som återkommer 

som erfarenheter och förväntningar i tidningarna. Till detta kommer också en kvalitativ analys 

som möjliggöra en fördjupning och nyansering av innehållet i de tidningarna som på grund av 

färre digitaliserade nummer är underrepresenterade, samt analyser av de olika temanas 

förekomst och utveckling under tidsperioden. Mer om detta under delarna kvantitativ analys 

och kvalitativ analys. 

   Det metodiska arbetet påbörjades redan i formulerandet av frågeställningen och fortsätter 

sedan med avgränsningarna och urvalet av källmaterial. Källmaterialet valdes för att kunna 

representera en så mångsidig bild som möjligt utifrån geografi, antal läsare och politisk 

hemvist under tidsperioden. Detta för att undersökningens resultat ska kunna vara så giltigt 

som möjligt. 

   Efter att källmaterialet valts ut genomfördes en första läsning av källmaterialet. I denna 

läsning identifierades de artiklar som uppfyllde kriterierna som redogörs för under 1.4.1 

Avgränsningar och definitioner. Efter den första läsningen av källmaterialet skedde 

omfattande läsning av referenslitteratur om både svensk-amerikaner och USA under den 

aktuella tidsperioden för att fördjupa kunskaperna såväl som för att skapa förståelse för tiden 

och sammanhanget uppsatsen undersöker. Genom läsningen av referenslitteraturen gick det 

också att identifiera stora samhällsförändringar i USA under tidsperioden för att kunna göra 

kopplingar från dessa till förändringar av erfarenheter och förväntningar som identifierats i 

källmaterialet. När det var gjort skedde ytterligare en läsning av källmaterialet i syfte att 

identifiera teman och kategorisera källmaterialets innehåll utifrån förväntningar eller 

erfarenheter. Med källmaterialet kartlagt, teman identifierade och förväntningar och 

erfarenheter kategoriserade genomfördes en kvantitativ och en kvalitativ analys. 

1.4.1 Avgränsningar och definitioner 

För att studien skulle vara genomförbar behövdes ett antal avgränsningar och definitioner 

göras. Studien avgränsades tidsmässigt till perioden 1880-1914. Källmaterialet avgränsades 

till sex tidningars nyårssammanfattningar och krönikor vid årsskiftena under tidsperioden. 

Krönikorna som undersöks är sådana som uttalat berör det nya året utifrån förväntningar och 

erfarenheter och eller krönikor som berör framtidsfrågor och framtidsförväntningar. 

Nyårssammanfattningarna är sådana texter som summerar händelser och erfarenheter under 

det gångna året och som i vissa fall också berör förväntningar på framtiden. I de utvalda 

tidningarna förekom även andra typer av texter med bäring på det nya året, så som till 
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exempel nyårsdikter och nyårsberättelser av sagokaraktär. Dessa ingår inte i undersökningen 

då materialet dels hade blivit för omfattande, dels hade undersökningen som sådan blivit 

alltför spretig på grund av de olika materialens karaktär. Inte heller krönikor som enbart berör 

en händelse eller händelser i dåtid och inte innehåller förväntningar om framtiden eller är 

nyårssammanfattningar togs med i undersökningen. Skälet är att det stora flertalet artiklar och 

krönikor i en tidning tenderar till att handla om sådant som har hänt vilket inte är denna 

uppsats syfte att undersöka. Källmaterialet utgörs av tidningsnumret närmast före och närmast 

efter varje årsskifte under den aktuella tidsperioden. Årsskiftena skrivs av tydlighetsskäl ut 

med båda åren. Det innebär till exempel att årsskiftet som utgörs av sista december 1885 och 

första januari 1886 skrivs ut 1885/1886.  

   Begreppen erfarenhet och förväntning definieras i stort utifrån Kosellecks definition av 

kategorierna erfarenhetsrum och förväntningshorisont som redogjorts för i teoridelen. 

Förväntningar eller erfarenheter som enbart är personliga, det kan till exempel handla om en 

krönikörs egen önskan om personlig framgång eller egna misslyckanden under det gångna 

året, tas inte med i uppsatsen om det inte har bäring på en större grupp än den enskilde.  

1.4.2 Källmaterialet 

Uppsatsens källmaterial utgörs av krönikor och nyårssammanfattningar vid årsskiften i de 

svensk-amerikanska veckotidningarna Nordstjernan, Vestkusten, Svenska Folkets tidning, 

Gamla och Nya hemlandet, Arbetaren och Svenska Socialisten under årsskiftena 1880/1881–

1914/1915. Tidningarna finns, tack vare ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och 

Minnesota Historical Society, tillgängliga digitalt på Minnesota Historical Societys hemsida.13 

   Nordstjernan hade en sekulär inriktning, var baserad i New York och gavs ut mellan åren 

1872-1966. Tidningen nådde stora framgångar under i stort sett hela sin aktiva tid. I denna 

studie undersöks årsskiftena 1880/1881-1914/1915.14  

   Vestkusten hade en sekulär inriktning, var baserad i Kalifornien och gavs ut mellan 1887–

2007. Tidningen var en utpräglad regionaltidning och hade 1915 en upplaga runt 4000 

exemplar.  I denna studie undersöks årsskiftena 1887/1888–1914/1915.15  

   Svenska folkets tidning hade en sekulär inriktning, var baserad i Minnesota och gavs ut 

mellan åren 1881–1927. Tidningen blev vid sin start snabbt en succé och ökade sin upplaga 

																																																								
13 http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican (9/4 2018).  
14 http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/nordstjernan samt 
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/titles (9/4 2018).  
15 http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/vestkusten, 
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/titles samt 
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/publishing (9/4 2018).  
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från 3000 exemplar till 9000 redan första året. I denna studie undersöks årsskiftena 

1881/1882–1914/1915. 16  

   Gamla och nya hemlandet hade en luthersk inriktning och var kopplad till 

Augustanasynoden. Augustanasynoden fyllde en funktion som en skandinavisk och senare 

svensk folkkyrka i Amerika och kallades för ”Svenska kyrkans dotter i Amerika”.17 Kring 

1870 var var femte svensk-amerikan medlem i Augustanasynoden. Tidningen var baserad i 

Chicago, Illinois, och gavs under olika namn ut mellan 1859–1914. Tidningen hör till de 

största svensk-amerikanska tidningarna. I denna studie undersöks årsskiftena 1880/1881–

1914/1915. 18  

   Arbetaren hade en socialistisk inriktning, var baserad i Michigan och gavs ut mellan åren 

1890–1893. 1894 flyttade tidningen till annan utgivningsort i Michigan där den verkade till 

1904. Upplagorna mellan 1894-1904 finns dock inte digitaliserade. Tidningen hade en liten 

upplaga som ökade från 500 exemplar under tidningens första år till 2000 exemplar 1893. I 

denna studie undersöks årsskiftena 1890/1891–1892/1893. Detta då ingen version av 

tidningen finns digitaliserad från årsskiftet 1893/1894. 19 

   Svenska Socialisten hade en socialistisk inriktning, var baserad i Illinois och gavs ut mellan 

åren 1905–1921. Tidningen publicerades av Swedish Club of the Socialist Party. Tidningen 

drabbades hårt under första världskriget med indragna nummer till följd av anklagelser om 

samröre med fientliga makter och anti-amerikansk propaganda. Under denna period sjönk 

antalet prenumeranter till runt 5000. I denna studie undersöks årsskiftet 1912/1913 då inga 

övriga nummer vid årsskiftena under undersökningsperioden finns digitaliserade.20   

   Källmaterialet i denna uppsats bygger på artiklar i ungefär 270 nummer av dessa tidningar. 

Det handlar om cirka 70 nummer av Nordstjernan, cirka 54 nummer av Vestkusten, cirka 68 

nummer av Svenska folkets tidning, cirka 70 nummer av Gamla och nya hemlandet, 6 

nummer av Arbetaren och 2 nummer av Svenska Socialisten. Samtidigt har inte varje nummer 

innehållit relevant källmaterial, vissa nummer har innehållit mer än en relevant artikel och i 

några fall saknas enstaka år eller nummer under tidsperioden.  

																																																								
16 http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/svenska-folkets-tidning samt 
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/titles (9/4 2018).  
17 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 163.  
18 http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/titles,  
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/hemlandet (10/4 2018) samt Beijbom, Ulf, Mot löftets land: 
den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s.160-163 och 172-174.  
19 http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/titles samt 
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/arbetaren (10/4 2018).  
20 http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/titles samt 
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/svenska-socialisten (10/4 2018). 
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1.4.3 Källkritik 

Materialet som sådant blir utifrån frågeställningen en kvarleva vilket ger det ett högt värde 

som källmaterial. Materialet är representativt för den svensk-amerikanska pressen, även om 

det finns ett antal källkritiska problem. Till att börja med så är texternas författare i många fall 

okända. Det är också rimligt att anta att de röster som formulerat källmaterialet dels är relativt 

få till antalet, dels relativt lika varandra i yrkesroller som krönikörer, redaktörer och 

ledarskribenter. Å andra sidan är den geografiska spridningen relativt god, liksom 

tidningarnas olika inriktningar. Med det gjorda urvalet så finns tidningar från staterna Illinois, 

Kalifornien, New York, Michigan och Minnesota representerade. Det ger förvisso en 

centrering av fyra av tidningarna till Mellanvästern. Detta kompenseras av främst två 

förhållanden. Dels dessa tidningars politiska hemvist, en religiös, en sekulär och två 

socialistiska. Dels av att Mellanvästern var det geografiska området med absolut flest svensk-

amerikaner. 1910 bodde 58,9 procent av de svenskfödda amerikanerna i Mellanvästern. Av de 

svenskar som var födda i USA var 66,6 procent bosatta i Mellanvästern. Detta kan jämföras 

med 10,3 procent av de svenskfödda och 7,5 procent av de USA-födda svensk-amerikanerna i 

Stillahavsstaterna där Vestkusten var baserad.  I de Mellanatlantiska staterna där Nordstjernan 

var baserad är motsvarande siffror 13,2 för de svenskfödda och 10,3 för de USA-födda 

svensk-amerikanerna.21 Således täcker källmaterialet stora delar av områden där omkring 80 

procent av svensk-amerikanerna var bosatta.  

   Detta för in oss på frågan om hur representativt källmaterialet är för gruppen svensk-

amerikaner i stort. Hur många som läste dessa tidningar är svårt att veta och något entydigt 

svar är svårt att ge. Det är förvisso rimligt att anta att författarna till källmaterialet inte enbart 

kan vara röster för sig själva utan någon förankring i vad tidningens läsare tycker, tänker, 

erfar eller förväntar sig. Flera forskare har berört den svensk-amerikanska pressens roll. Dag 

Blanck menar bland annat i sin avhandling Becoming Swedish-American: the construction of 

an ethnic identity in the Augustana Synod att den svensk-amerikanska pressen var den 

viktigaste källan till svenskspråkig kultur i Amerika.22 Ulf Beijbom påtalar att det fanns cirka 

650 svensk-amerikanska tidningar och tidskrifter. Av dessa överlevde en av fyra en kortare tid 

än ett år, 36 procent existerade två till fem år medan drygt en tredjedel överlevde mer än tio 

år. Upplagorna var ofta relativt blygsamma men i Minneapolis och Chicago fanns ett antal 

																																																								
21 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 130. 
22 Blanck, Dag, Becoming Swedish-American: the construction of an ethnic identity in the Augustana Synod, 
1860-1917, Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1997, s. 139. 
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tidningar med stora upplagor.23 Tidningarnas ledarsidor beskriver Beijbom som tidningarnas 

själ. Med undantag av ett antal socialistiska tidningar var den svensk-amerikanska pressen 

ofta konservativ i politiska frågor. Ofta ställde de sig på arbetsgivarnas och kapitalets sida. 

Samtidigt menar Beijbom att läsarna, som ofta var arbetare, accepterade denna inställning 

från tidningarnas sida.24  

   Utifrån detta bör man kunna konstatera att tidningarna spelade en viktig roll i formandet av 

svensk-Amerika. Hur många människor ledarsidorna och krönikorna nådde ut till är svårare 

att veta. Beijboms påstående att ledarsidorna utgjorde tidningarnas själ bör åtminstone kunna 

användas som intäkt för att de i vissa grupper spelade en viktig roll. Alla tidningar som utgör 

källmaterialet tillhör kategorin tidningar som överlevde längre än tio år. Därmed bör de, vilket 

också redogörelsen i delen om källmaterialet visat, möjligtvis med undantag för Vestkusten 

och de två socialistiska tidningarna, ha haft en relativt omfattande och spridd grupp läsare. 

Utifrån detta kan man anta att det aktuella källmaterialet spelat en relativt viktig roll i 

förmedlandet av förväntningar och erfarenheter i svensk-Amerika.  

   Ytterligare ett källkritiskt problem är de socialistiska tidningarnas jämförelsevis dåliga 

representation. Av totalt cirka 270 undersökta tidningsnummer vid årsskiften är endast 8 

socialistiska. Det medför naturligtvis att deras röst i jämförelse med övriga blir väldigt liten. 

Anledningen till det är, som konstaterats, att det saknas digitaliserade nummer under 

undersökningsperioden utöver de som är medtagna i undersökningen. Hur det problemet 

kommer att hanteras kommer jag att utveckla i metoddelen. Tilläggas kan dock, utifrån 

Beijboms konstaterande, att de socialistiska tidningarna utgjorde ett undantag i den svensk-

amerikanska pressen.  

   Avslutningsvis så finns det en sista källkritisk utmaning i att vissa av tidningarna inte ges ut 

under hela undersökningsperioden. Det handlar om Svenska Folkets tidning, Vestkusten, 

Arbetaren och Svenska Socialisten. Det gör att deras röst på helheten blir något svagare än 

Gamla och nya hemlandet och Nordstjernan som kan studeras under hela perioden. Samtidigt 

fanns det inte några fler tidningar som gavs ut under hela perioden och att enbart basera 

studien på de två tidningarna som gavs ut under hela perioden hade gjort studien mindre 

representativ utifrån såväl geografi som politisk inriktning. Hur detta problem hanteras vidare 

återkommer jag till i den kvalitativa analysen. 

																																																								
23 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 177-178.  
24 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 180-181.  
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1.4.4 Tematisering och kategorisering av erfarenheter och förväntningar 

För att kunna följa förändringarna i förväntningar och erfarenheter över tid behöver teman 

identifieras för att möjliggöra jämförelser, såväl tidningarna emellan som över tid. Ett antal 

teman har valts ut baserat på att de har identifierats återkomma i varierad grad i tidningarna 

under undersökningsperioden. Nedan redovisas dessa teman samt exempel på vad de kan 

innehålla:  

• Religiöst: Att framtiden ligger i Guds händer eller att man har Herren att tacka för det 

gångna årets framgång.  

• Moraliserande: Att läsarna uppmanas att arbeta hårdare, sköta sig bättre eller fundera 

över sina handlingar under det gångna eller kommande året. 

• Fred: Att det gångna året varit fredligt eller att man förväntar sig eller önskar att 

kommande år ska bli fredligt.  

• Krig: Att det gångna året har präglats av krig eller förväntningar om att krig ska 

utbryta i framtiden eller kommande år.  

• Arbetare/socialister/kapital: Att socialismen brett ut sig under det gångna året eller 

erfarenheter och förväntningar om strejker och konflikter mellan kapital och arbetare.  

• Ekonomisk svacka/nedgång: Att det gångna året varit dåligt ekonomiskt eller 

förväntningar om att kommande år ska bli dåligt ekonomiskt.  

•  Industri/tillväxt/teknik: Att det gångna året varit bra ekonomiskt eller att 

mänskligheten gör stora framsteg inom vetenskapen eller tekniken. 

• Växlingar: Att åren växlar och skiftar mellan bra och dåliga tider. Kopplat till det av 

Lundmark beskrivna cykliska perspektivet.  

• USA som stormakt: Att USA ökat sitt anseende i världen eller att USA har blivit eller 

förväntas bli en stormakt. 

• Svenskar i Amerika: I första hand framgångar kopplade till den egna gruppens 

framgångar. Att det har varit ett bra år för svensk-amerikaner eller förväntningar om 

att det ska gå bra för svensk-amerikaner.  

 

Alla dessa teman kategoriseras sedan som erfarenheter eller förväntningar. Till exempel: en 

oro för ett kommande krig kategoriseras som en förväntan om krig, medan en rapportering om 

krig någonstans i världen kategoriseras som en erfarenhet av krig.  

   Utöver dessa teman hade det också gått att tematisera sjukdomar/olyckor/naturkatastrofer 

och ett antal andra nationers utveckling. Dessa teman har dock valts bort. Skälet till att 
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sjukdomar/olyckor/naturkatastrofer har valts bort är att detta tema endast förekommer som 

erfarenheter och aldrig som förväntningar. Det vill säga, det kan rapporteras om en 

naturkatastrof – men det uttrycks aldrig en oro eller förväntan om naturkatastrofer. Dessutom 

är temat till sin karaktär inte någonting som människor kan påverka i någon högre 

utsträckning. Förväntningar och erfarenheter på och från andra länder förekommer i varierad 

grad i källmaterial. Här hade en tematisering kunnat göras men jag har valt att inte göra det. 

Skälen till detta är främst två. Dels hade det krävts en avgränsning som i någon mån hade 

varit godtycklig, dels präglar oftast andra länders förekomst som förväntningar eller 

erfarenheter endast ett antal år av tidsperioden. Det kan till exempel handla om Japans 

växande ställning med anledning av japansk-kinesiska kriget och sedan rysk-japanska kriget. 

Under de för krigen aktuella åren rapporterades det relativt flitigt om Japan, men under övriga 

år lyser rapportering om Japan med sin frånvaro. Detsamma gäller i stort även övriga länder 

som det rapporteras om.  

1.4.5 Kvantitativ analys 

Utifrån tematiseringen och kategoriseringen av dessa teman i erfarenheter och förväntningar 

görs en kvantitativ analys. I den kvantitativa analysen sammanställs temana i respektive 

tidning, årsskifte för årsskifte, tema för tema och kategoriserade som erfarenheter eller 

förväntningar. Vid varje årsskifte undersöks källmaterialet i föregående års sista nummer och 

kommande års första nummer. I de fall något eller flera av temana förekommer, placeras de in 

under respektive tema samt under kategorierna erfarenheter eller förväntningar. Oavsett hur 

många gånger ett tema berörs i källmaterialen i en tidning vid ett årsskifte så markeras endast 

förekomsten – inte antalet förekomster. Skälet är att jag vill göra det sammanvägda resultatet 

så tydligt som möjligt. Det vill säga om både en nyårssammanfattning och en eller flera 

krönikor i samma tidning vid samma årsskifte berör den ekonomiska tillväxten så räknas detta 

som att det förekommer vid årsskiftet och inte som att de förekommer två eller flera gånger. 

Detsamma gäller om tidningen i både numret innan och efter årsskiftet berör samma tema.  

   Med denna kvantitativa metod kan förekomsten av teman i kategorierna erfarenheter och 

förväntningar vid varje årsskifte kartläggas, såväl tidning för tidning som för samtliga 

tidningar. Utifrån detta går det sedan att analysera och jämföra förekomsten av temana, se när 

de framträder, i vilken omfattning och huruvida de framträder som erfarenheter eller 

förväntningar. Därefter görs en periodisering med brytpunkt vid undersökningsperiodens mitt. 

Det vill säga mellan årsskiftena 1896/1897 och 1897/1898. Denna brytpunkt är intressant 

både politiskt och ekonomiskt. USA:s ekonomiska utveckling vänder vid denna tid uppåt efter 
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en lång depression och under 1800-talets sista år flyttar USA fram sina utrikespolitiska 

positioner. Med denna, både för studien och historien naturliga, brytpunkt går det att studera 

perioderna 1880/1881–1896/1897 och 1897/1898–1914/1915 i syfte att identifiera hur 

erfarenheter och förväntningar förändras och skiljer sig åt under de båda perioderna. Den 

första perioden kallas i undersökningen för period 1 och den senare för period 2.  

1.4.6 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen syftar till att komplettera och fördjupa den kvantitativa analysens 

resultat. Med en kvalitativ analys blir det möjligt att djupstudera källmaterialet och resultatet 

från den kvantitativa analysen under vissa intressanta perioder utifrån till exempel 

förändringar i temans förekomst och utformning. Dessutom blir det möjligt att analysera de 

tidningar som förekommer i ett lägre antal för att på så sätt ge ett något större utrymme till 

dessa än vad den kvantitativa analysen ger utrymme för.  

1.5 Historisk bakgrund 

För att öka förståelsen för den studerade gruppen svensk-amerikaner och sammanhanget de 

befann sig i under åren 1880– 1914 har jag under uppsatsens gång vänt mig till ett antal 

referensverk. För gruppen svensk-amerikaner handlar det om Ulf Beijboms böcker Mot löftets 

land, Utvandringens mosaik och Amerika, Amerika!, Anders Johanssons Amerika dröm eller 

mardröm?, Dag Blancks avhandling Becoming Swedish-American: the construction of an 

ethnic identity in the Augustana Synod, 1860-1917 och Algot Mattssons Vägen mot Väster. 

För USA som land under 1880–1914 har jag vänt mig till översiktsverket A people and a 

nation av Norton med flera och Boyers uppslagsverk The Oxford companion to United states 

history. Utifrån uppsatsens syfte att finns det ett värde i att göra en översiktlig redogörelse för 

svensk-amerikanernas situation under de aktuella åren och några år före samt för USA:s 

utveckling under samma period. Under de två avsnitten nedan redogörs först svensk-

amerikanernas situation och sedan USAs utveckling.  

1.5.1 Svensk-amerikanerna 1880–1914 

Beijbom förklarar migrationens bakgrund med ett antal faktorer. I samband med 

förändringarna inom jordbruket och befolkningsutvecklingen till följd av bland annat 

potatisen, vaccinet och freden under 1800-talets första hälft skapades ett rörligare samhälle.  

Allt fler började säsongsarbeta i städerna och bygemenskaperna splittrades genom 

skiftesrörelsen. Under 1800-talets första hälft skedde ingen stagnation i jordbruket, tvärtom 

blev Sverige självförsörjande på bröd och havret blev en stor exportvara. Samtidigt var det 
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agrara samhället utsatt vid kriser och naturens växlingar. Under missväxtperioderna triggades 

emigrationen. Nödåren 1867–1869 brukar betraktas som startskottet för den svenska 

massemigrationen.25  

   Under samma period hade industrialiseringen påbörjats i Sverige. Beijbom ställer retoriskt 

frågan ”(…) varför industrialiseringen inte i högre grad motverkade massutvandringen(…)”26 

Svaret finner Beijbom i att industrins villkor inte kunde utgöra ett tillräckligt gott alternativ 

till drömmar och löften om gratis mark och högre löner i Amerika. Sverige tillhörde de 

europeiska länder där industrialiseringen gick som fortast. Ändå utvecklades den svenska 

emigrationen mer intensivt än i de flesta andra länder.27 Förklaringen till detta finner Beijbom 

i att emigrationen ska betraktas som en del av den större samhällsomstruktureringen. Beijbom 

menar att ”(…)utvandringen endast var det mest sensationella inslaget i ett omfattande 

flyttningsmönster.”28  

   Ytterligare faktorer som Beijbom pekar på som bidragande till emigrationen är nya 

värderingar som kom med utbildning, att de gamla hushålls- och ståndsrelationerna föll 

samman, den politiska situationen med växande konflikter på arbetsmarknaden, 

rösträttsfrågan, värnpliktsfrågan samt religiös förföljelse.29  

   Den svenska Amerikaemigrationens största topp för ett enskilt år inträffade 1882 med en 

bra bit över 50 000 emigranter. Därefter skedde en nedgång för att återigen nå en topp på 

strax över 50 000 emigranter 1887. Under 1890- och 1900-talet utmärker sig topparna kring 

åren 1892 och 1903, dock utan att nå 1880-talets nivåer. 30  

   Under perioden som denna uppsats undersöker skedde ett skifte i den sociala bakgrunden 

bland migranterna. Under de första massemigrationerna kom endast en av tio migranter från 

städerna. Från och med 1890-talet emigrerade mer än var femte person från städerna. 31 Här 

finner Johansson ett samband med den amerikanska odlingsgränsen som nåddes kring 1890. 

De som utvandrade innan dess sökte tillgång till jord. Efter detta sökte emigranterna i första 

hand industrijobb i städerna och tätorterna. Johansson menar också att 1890-talet utgör en 

brytpunkt där allt fler emigranter började återvandra. Emigranter började planera för att stanna 

och arbeta ett antal år för att sedan återvända hem.32 De utvandrarna som sökte jord kom ofta 

																																																								
25 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 14-18. 
26 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s.22. 
27 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 21-23.  
28 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 23.  
29 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 24-31.  
30 Mattsson, Algot, Vägen mot väster: en bok om emigrationen och Svenska Amerika linien, Askild & Kärnekull, 
Stockholm, 1982, s. 18.  
31 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s. 47. 
32 Johansson, Anders, Amerika: dröm eller mardröm?, LT, Stockholm, 1985, s. 169. 
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med familjer medan de som utvandrade efter att odlingsgränsen var nådd ofta vara unga 

singlar som sökte arbete i industrierna och jordbruket.33 

   Johansson menar att emigranterna kom till USA för att lyckas och att de som misslyckandes 

inte gavs särskilt mycket utrymme i tidningarna och människors medvetande. Tidningarna 

rapporterade sällan om misslyckanden och desto oftare om framgångar. Bland svensk-

amerikaner som utmärkte sig fanns många i svenskmetropolen Chicago. Svensk-amerikaner 

kom att spela centrala roller som byggherrar och politiker i den växande storstaden Chicago 

från 1890-talet och ett antal decennier framåt.34 

   Dag Blanck menar i sin avhandling att det går att prata om två faser i formandet av en 

svensk-amerikansk identitet. Skiftet mellan faserna finns någonstans runt 1890 menar Blanck. 

Den första fasen fokuserade inte så mycket på att upprätthålla en svensk identitet utan snarare 

på att lära svenskarna engelska och bli amerikaniserade. I den andra fasen, det vill säga efter 

runt 1890 menar Blanck att den svenska identiteten allt mer börjar lyftas fram. Här spelar 

bland annat Augustanasynoden en viktig roll. Genom sitt college utvecklas möjligheten för 

ungdomar, födda i USA, av svenska föräldrar, utan egna erfarenheter av Sverige, att studera 

svenska, svensk kultur och litteratur. Under denna fas formas en svensk-amerikansk kultur 

med egna traditioner och kulturella tolkningar.35 

1.5.2 USA 1880–1914 

1862 stiftades homesteadlagen i USA som möjliggjorde för nybyggare att få jord mot ett löfte 

om att bruka marken under fem års tid. De första fem åren var ofta präglade av dåliga 

förhållanden och matbrist, men lagen möjliggjorde för nybyggare och emigranter att komma 

över mark och bli jordägare vilket var en stark drivkraft för att härda ut under de första hårda 

åren. Under åren 1862 och 1903 hade runt 720 000 gårdar kommit till via homesteadlagen.36 

Samtidigt så pågick också urbaniseringen i en rasande takt. 1880 fanns det i USA endast 20 

städer med över 100 000 invånare. 1920 hade antalet städer med över 100 000 invånare vuxit 

till 68.37  

   USA präglades från åren efter inbördeskriget av en tilltagande industrialisering och 

ekonomisk tillväxt. Uppfinningarna under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet lade 

																																																								
33 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: den svenska utvandringen, LT, Stockholm, 1995, s.41 och 50.  
34 Beijbom, Ulf, Utvandringens mosaik, Emigrantinstitutets vänner, Växjö, 2016, s. 99-100. 
35 Blanck, Dag, Becoming Swedish-American: the construction of an ethnic identity in the Augustana Synod, 
1860-1917, Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1997, s.119-121. 
36 Boyer, Paul & Dubofsky, Melvyn (red.), The Oxford companion to United States history, Oxford University 
Press, Oxford, 2001, s. 344. 
37 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 524. 
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grunden till USAs industriella framsteg. Det handlar bland annat om elektricitetens framväxt, 

kapitalökningar i industrin, nya patent och uppfinningar, den kemiska industrins framväxt och 

massproduktionen såväl som den påbörjade demokratiseringen av bilen från början av 1910-

talet.38 Från 1890 till 1902 ökade elledningarna i USA från cirka 2092 kilometer till cirka 35 

405 kilometer.39 De genomsnittliga investeringarna i tillverkningsindustrin ökade från 700 

000 USD år 1850 till 1,9 miljoner USD år 1900.40 Antalet tecknade patent ökade från 36 000 

patent under perioden 1790–1860 till 1,5 miljoner tecknade patent under perioden 1860–

1930.41 Uppfinningar som telefonen och skrivmaskinen förenklade kommunikationerna i 

vardagslivet, kemiindustrins framsteg underlättade gruvdriften och byggandet, symaskiner 

möjliggjorde massproduktion av kläder, kylning av mat förändrade livsmedelskonsumtionen 

och bilar, bussar och tunnelbanor förändrade resandet.42 

   Samtidigt drabbades USA av tre tunga ekonomiska nedgångar under perioden 1880–1914. 

Det handlar om depressionerna under åren 1884–1885 och 1893–1897 och paniken 1907.43 Se 

diagram 1. Visa skyllde depressionerna på överkonsumtion, andra på underkonsumtion och 

ytterligare andra på oansvariga kredit- och investeringsbeslut. Oavsett orsak blev utfallet att 

alltfler affärsmän försökte motverka osäkerheten i de ekonomiska cyklerna. Företagen 

centraliserade, konsoliderade och skapade truster för att kunna kontrollera marknaden. 

Utvecklingen mot truster, monopol och oligopol skapade omfattande debatter och krav på 

lagstiftning vilket slutligen ledde fram till olika varianter av anti-trustlagstiftning under 1890–

1900-talen.44 

 

Diagram 1. BNP per person i USA, räknat i amerikanska dollar, 1880–1914. 

																																																								
38 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s 471-472. 
39 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 496. 
40 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 473. 
41 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 471. 
42 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 472-473. 
43 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 490 och sid 603. 
44 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 475-481. 
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Källa: Historical statics for the World Economy 1-2003 AD, Angus Maddison. 

www.ggdc.net/maddison/historical_statistics/horizontal-file_09-2008.xls (25/4 2018) 

 

Under perioden 1880–1914 ökade antalet arbetare i USA kraftigt. Bygg- och 

tillverkningsindustrin gick från runt 3 miljoner arbetare 1880 till närmare 12 miljoner arbetare 

runt 1910.45 Av den ekonomiska tillväxten följde ökade inkomster men under vissa perioder 

ökade också levnadskostnaderna. Särskilt svårt att möta de ökade levnadskostnaderna blev det 

för arbetarklassen. Lösningen för många arbetarklassfamiljer blev att barn och kvinnor tog sig 

ut på arbetsmarknaden. Under perioden 1890–1900 ökade antalet personer på 

arbetsmarknaden mellan 14–19 år med 36 procent. Genom att arbeta mer och låta fler i 

familjen arbeta kunde också arbetarklassen förbättra sin levnadsstandard.46  

   I takt med att ekonomin växte ökade också anslagen och satsningarna på offentlig 

utbildning. 1870 gick 6,9 miljoner elever i offentliga skolor. 1910 hade antalet elever i 

offentliga skolor vuxit till 17,8 miljoner. Under samma period ökade antalet offentliga skolor 

från runt 500 till över 10 000.47 

																																																								
45 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 482.  
46 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 525-527. 
47 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 584.  
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   Under 1880-talet växte fackföreningsrörelsen Knights of Labor fram som USA:s största. 

Från under 10 000 medlemmar 1879 till 730 000 medlemmar 1886 för att därefter möta en 

snabb nedgång i medlemsantalet. Frågan om åttatimmars arbetsdag blev stor under 1880-talet 

liksom arbetarnas krav om att få kontroll över sitt arbete. Konflikterna på arbetsmarknaden 

tog sig både uttryck i stora strejker som stålstrejken 1892 och Pullmanstrejken 1894 och 

våldsamheter där den mest kända händelsen är Haymarketmassakern i Chicago 1886. 

Haymarketmassakern ledde till ett ökat fokus på arbetsförhållandena och arbetarnas ställning, 

men bidrog också till en ökad rädsla för radikalisering bland arbetarna. 1886 bildades 

American Federation of Labor som en nationell samlingsorganisation för de amerikanska 

fackföreningarna. American Federation of Labor växte från 140 000 medlemmar 1886 till 

över en miljon 1901 och 2,5 miljoner medlemmar 1917. Samtidigt ska tilläggas att av det 

totala antalet arbetare var det endast ett fåtal som organiserade sig fackligt. Den miljon 

medlemmar som fanns i American Federation of Labor vid 1900-talets början kan jämföras 

med att det totala antalet arbetare I USA vid samma tid uppgick till 27,6 miljoner. Under 

1900-talets första decennier skedde omfattande strejker i gruvindustrin. I kölvattnet av dessa 

strejker bildades den radikala fackorganisationen Industrial Workers of the World som 

betonade klasskampen och revolutionen och använde strejker och sabotage som viktiga 

verktyg.48 Våldsamma konflikterna på arbetsmarknaden under 1890-talet, nya emigranter med 

socialistiska kontakter ledde till en omorganisering av den socialistiska rörelsen i USA. 1901 

bildades Socialist Party of America. Under 00-talet växte den amerikanska arbetarrörelsens 

genomslag med strejker, ökade medlemsantal och även visst politiskt inflytande. I valen 1912 

valdes över 1000 socialistiska kandidater till olika uppdrag runtom i landet. Samtidigt 

begränsade tvåpartisystemet arbetarrörelsens politiska genomslag. I samband med första 

världskriget inleddes en offensiv regeringspolitik mot den anti-krigspropaganda som Socialist 

Party of America stod för. Det blev ett hårt slag mot partiets aktiviteter och organisering.49  

   Under åren efter inbördeskriget började USA succesivt expandera som en stormakt. 

Territoriellt växte USA genom köpen av Alaska och ögrupper i Stilla havet år 1867. De 

diplomatiska relationerna med Storbritannien såväl som med länderna på den amerikanska 

kontinenten förbättrades.50 Framgångarna i kriget med Spanien 1898 som utkämpades på de 

spanska kolonierna Kuba och Filippinerna markerade tydligt USAs militära styrka mot 
																																																								
48 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s.486-489. 
49 Boyer, Paul & Dubofsky, Melvyn (red.), The Oxford companion to United States history, Oxford University 
Press, Oxford, 2001, s.727. 
50 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 616-617. 
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omvärlden. 1900 hade USA intagit positionen som en stormakt. Sedan inbördeskriget hade 

USA expanderat med Alaska, Midwayöarna, Samoa, Filippinerna, Guam, Puerto Rico, 

Hawaii och Wakeöarna. På Kuba hade ett amerikanskt protektorat upprättats och genom flera 

initiativ hade de panamerikanska relationerna förstärktes. Även relationerna med 

Storbritannien hade förbättrats. Rollen som ensam stormakt i väst var intagen. 51 

1.6 Forskningsläge  

Omfattande forskning har bedrivits om svensk-amerikaner under den aktuella 

undersökningsperioden. Ofta har fokus legat på själva emigrationen som till exempel i Fred 

Nilssons avhandling Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880-1893: en studie i 

urban utvandring eller Kjell Söderbergs avhandling Den första massutvandringen: en studie 

av befolkningsrörlighet och emigration utgående från Alfta socken i Hälsingland 1846-1895. 

Ett annat vanligt förekommande fokus har varit svenskarnas etablering i USA, som till 

exempel Ulf Beijboms avhandling Swedes in Chicago: a demographic and social study of the 

1846-1880 immigration eller Dag Blancks avhandling Becoming Swedish-American: the 

construction of an ethnic identity in the Augustana Synod, 1860-1917.  Någon publicerad 

forskning som bygger på det för uppsatsen aktuella källmaterialet har inte hittats. Detta är 

dock inte så konstigt då databasen blev digitaliserad och tillgänglig först 2016.  

   Någon studie liknande denna där framtidsförväntningar berörs under en relativt avgränsad 

tid och grupp har inte kunnat hittas med undantag av undertecknads B-uppsats Framtidens 

historia. Förväntningar på 1900-talet bland svensk-amerikaner månaderna innan sekelskiftet 

1900. där framtidsförväntningarna i tre tidningar undersöks under 1899 års två sista månader. 

Däremot finns boken Distant Magnets: Expectations and Realities in the Immigrant 

Experience, 1840-1930 med Dirk Hoerder och Horst Rössler som redaktörer. Där berörs ett 

antal invandrargruppers bilder, erfarenheter och drömmar om Amerika. I stora drag går 

bokens olika kapitel igenom hur olika invandrargruppers förväntningar av på Amerika 

uppfylls eller inte och hur emigrationen förändrade det tidigare hemlandet. Till exempel finns 

det ett kapitel av Claudius H. Riegler om den skandinaviska migrationen och 

amerikaniseringen av arbetsprocessen. En av slutsatserna som där presenteras är att den 

																																																								
51 Norton, Mary Beth (red.), People & a nation: a history of the United States, Complete ed., Houghton Mifflin, 
Boston, 1982, s. 609, 621-623. 
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svensk-amerikanska arbetsmigrationen ökade möjligheterna för arbetarna i Sverige att kunna 

ställa krav på den svenska regeringen om bättre villkor på den svenska arbetsmarknaden.52 

   Kosellecks kategorier erfarenhetsrum och förväntningshorisont har ofta förekommit i 

begreppshistorisk forskning. Till exempel har Johan Östling i sin avhandling Nazismens 

sensmoral från Lunds Universitet använt Kosellecks kategorier och teori tillsammans med en 

egen definierad version av begreppet sensmoral för att göra en begreppshistorisk analys av 

den nazistiska erfarenheten.53 

   Vare sig den begreppshistoriska forskning eller studierna av svensk-amerikanernas 

emigration och etablering i USA har dock någon större bäring på denna uppsats undersökning 

då skillnaderna är omfattande. Även om Kosellecks kategorier används i denna uppsats är det 

inte utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv utan snarare utifrån den bakomliggande teorin 

om kategoriernas samspel och förändring. Forskningen om svensk-amerikanerna är viktig för 

att teckna bilden av gruppen som undersökningen berör men frågeställningarna och 

inriktningen skiljer sig radikalt. Ämnet för denna uppsats är därför i hög grad outforskat.  

2. Undersökning och analys av källmaterialet 
I denna dels första kapitel kommer den kvantitativa undersökningen att presenteras och 

analyseras utifrån frågeställningarna. Därefter följer den kvalitativa undersökningen och 

analysen som genomförs utifrån ett antal viktiga perspektiv för studien.  

2.1 Kvantitativ undersökning 

Som redogjorts i metoddelen bygger denna undersökning på en kvantifiering av förekomsten 

av de valda temana som förväntningar eller erfarenheter. Först presenteras och analyseras 

resultatet utifrån förväntningar och erfarenheter under hela tidsperioden. Därefter presenteras 

och analyseras resultatet utifrån förväntningar och erfarenheter i de två tidsperioderna var för 

sig. Hela den kvantitativa undersökningen återfinns i appendix.  

   I period 1 handlar det om 17 undersökta årsskiften i 5 tidningar. I period 2 handlar det om 

18 undersökta årsskiften i 5 tidningar. Vestkusten och Svenska Folkets tidning började ges ut 

först ett antal år in på period 1 vilket gör att ett antal årsskiften inte har kunnat undersökas i 

dessa tidningar. I fallet Svenska Folkets tidning handlar det om ett årsskifte och i Vestkustens 

																																																								
52 Hoerder, Dirk & Rössler, Horst (red.), Distant magnets: expectations and realities in the immigrant 
experience, 1840-1930, Holmes & Meier, New York, N,Y,, 1993. s. 174. 
53 Östling, Johan (2008). Nazismens sensmoral: svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. Diss. 
Lund: Lunds universitet, 2008 s. 59-61. 
	



	 22	

fall om sju årsskiften. De två socialistiska tidningarna placerar sig utgivningsmässigt i varsin 

period. Artiklar från Arbetaren undersöks under tre årsskiften i period 1. Artiklar från Svenska 

Socialisten undersöks under ett årsskifte i period 2. I period 2 saknas digitaliserat källmaterial 

från Gamla och nya hemlandet under årsskiftena 1898/1899 och 1900/1901. Sammanvägt 

medför detta att antalet undersökta årsskiften i källmaterialet i period 1 uppgår till 63 och att 

antalet undersökta årsskiften i källmaterialet i period 2 uppgår till 71.  Såldes är källunderlaget 

cirka 12,6 procent större i period 2.  

2.1.1 Erfarenheter och förväntningar av olika teman 1880/1881–1914/1915 

	

Tabell 1. Förekomst av teman som erfarenhet och förväntning 1880/1881–1914/1915. 

Tema förekomst som erfarenhet förekomst som förväntning 

Religiöst 9 5 

Moraliserande 14 3 

Fred 12 7 

Krig 23 19 

Arbetare/socialister/kapital 25 12 

Ekonomisk svacka/nedgång 16 4 

industri/tillväxt/teknik 38 38 

Växlingar 9 1 

USA som stormakt 14 2 

Svenskar i Amerika 12 2 

Totalt 172 93 

Anmärkning: Totalt möjlig förekomst för varje tema som erfarenhet eller förväntning är 134. 

Källa: Se 1.4.1 Avgränsningar och definitioner, 1.4.2 Källmaterial samt 1.4.5 Kvantitativ 

analys.   

	

I tabell 1 ovan redovisas förekomsten av teman som erfarenheter och som förväntningar under 

hela tidsperioden i samtliga tidningar. Av undersökningens resultat att döma förekommer 

temana som erfarenheter i högre utsträckning än som förväntningar. Detta bör i sig inte vara 

något konstigt då källmaterialen som sådana är tidningar, och tidningar brukar oftare 

rapporterar inträffade händelser än sia om framtiden.   

   Det går tydligt att utläsa att både förväntningar om och erfarenheter av ekonomisk tillväxt, 

industriell utveckling och tekniska framsteg tar en stor plats. Med sina 38 förekomster som 
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erfarenheter och 38 förekomster som förväntningar är det det överlägset mest förekommande 

temat.  Även om temat i sin avgränsning är jämförelsevis stor så är det ämnen som ligger nära 

varandra och pekar i en tydlig riktning av mänskliga framsteg inom en rad viktiga områden. 

Att förekomsten är lika stor både som erfarenhet och som förväntning är också intressant. I 

inget annat tema är förekomsten som förväntning lika stor eller större än förekomsten som 

erfarenhet. Temat bör utifrån detta ha dominerat såväl erfarenhetsrummet som 

förväntningshorisonten.  

   Det tema som kommer närmast i relativt jämnstor förekomst som förväntning respektive 

erfarenhet är krig. Det är också det näst mest förekommande temat sett till förekomsten som 

både erfarenhet och förväntning med 23 förekomster som erfarenhet och 19 som förväntning. 

Det bör ändå kunna säga någonting om att tankar på och om krig upptog en jämförelsevis stor 

del av både erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten under tidsperioden. Förväntningar 

om fred förekommer till exempel inte ens hälften så ofta som förväntningar om krig. 

Samtidigt förekommer erfarenheter om fred strax över hälften så många gånger som 

erfarenheter av krig. Viktigt i detta är dock att tillägga att erfarenheterna, såväl som 

förväntningarna, av alla teman inte behöver vara geografiskt kopplade till just USA – utan 

endast vara återgivna i källmaterialet och därmed förmedlade som erfarenheter genom 

nyheterna. Det vill säga en nyårssammanfattning som berör krig i till exempel Sydafrika eller 

Kina räknas som en erfarenhet av krig i och med att den har förmedlats till läsarna genom 

tidningen. Det näst största temat i förekomsten som erfarenhet är arbetare/socialister/kapital 

med 25 förekomster. I sin förekomst som förväntning är detta tema det tredje mest 

förekommande med 12 förekomster. De övriga temana förekommer mellan 9–14 gånger som 

erfarenhet och mellan 1–7 gånger som förväntning. 
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2.1.2 Erfarenheter och förväntningar under period 1 

	

Tabell 2. Förekomst av teman som erfarenhet eller förväntning under period 1, 1880/1881–

1896/1897.  

Tema förekomst som erfarenhet förekomst som förväntning 

Religiöst 5 5 

Moraliserande 3 2 

Fred 7 2 

Krig 10 8 

Arbetare/socialister/kapital 8 2 

Ekonomisk svacka/nedgång 12 3 

industri/tillväxt/teknik 13 14 

Växlingar 7 1 

USA som stormakt 1 0 

Svenskar i Amerika 1 1 

Totalt 67 38 

Anmärkning: Totalt möjlig förekomst för varje tema som erfarenhet eller förväntning är 63.  

Källa: Se 1.4.1 Avgränsningar och definitioner, 1.4.2 Källmaterial samt 1.4.5 Kvantitativ 

analys.   
 

I period 1 som innefattar årsskiftena 1880/1881–1896/1897 är industri/tillväxt/teknik, liksom 

för hela perioden, det tema som förekommer oftast, både sett till förekomst som erfarenhet 

(13) och som förväntning (14). Att detta tema förekommer oftare som förväntning än som 

erfarenhet är värt en notering. Det sker inte någon annan gång med något tema i 

undersökningen. Givetvis är det påverkat av hur periodiseringen är gjord, men att detta är 

enda gången och enda temat där det faktiskt inträffar säger någonting om förväntningarna 

kopplade till detta tema. 

   Intressant är även att det näst mest förekommande temat som erfarenheten under denna 

period är ekonomisk svacka/nedgång med 12 förekomster. Den som tar titt i appendix kan 

studera noggrant när dessa erfarenheter uppenbarar sig. Det stora flertalet av dessa 

erfarenheter kommer från åren under depressionen på 1890-talet. Under dessa år finns också 

en del av förklaringen till att industri/tillväxt/teknik förekommer oftare som förväntning än 

erfarenhet under perioden. Under åren kring depressionen så minskar naturligt erfarenheterna 

av industri/tillväxt/teknik till förmån för erfarenheter av ekonomisk svacka/nedgång. Trots 
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detta, eller kanske på grund av detta, så ökar förväntningarna om industri/tillväxt/teknik under 

dessa år. Häften av de 14 gånger industri/tillväxt/teknik förekommer som förväntning under 

perioden inträffar under de fyra årsskiftena som var drabbade av depressionen. Det vill säga 

samma årsskiften som erfarenheterna av ekonomisk svacka/nedgång tog stor plats i 

erfarenhetsrummet.  

   Tittar man på periodens första ekonomiska kris 1884–1885 syns detta mönster. Krisen var 

kortare än 1890-talets depression och gick över på knappt ett år. I diagram 1 går det också att 

se att den ekonomiska nedgången var betydligt mindre, knappt påtaglig, jämfört med 1890-

talets depression. Vid detta årsskifte tar erfarenheterna av ekonomisk svacka/nedgång plats 

med två (2) förekomster vid årsskiftet. Förekomsten av förväntningarna om 

industri/tillväxt/teknik tar också plats med två (2) förekomster vid samma årsskifte. Enda 

gångerna förväntningar på temat industri/tillväxt/teknik har en större förekomst än ett (1) vid 

ett årsskifte i denna period är under de ekonomiska kriserna. 

   Krig är i denna period, liksom i hela undersökningen, det tema som förekommer näst mest 

räknat som både erfarenheter och förväntningar. Samtidigt förekommer erfarenheter av fred 

jämförelsevis oftare under denna period med sju (7) förekomster än under hela tidsperioden.  

Freds förekomst som förväntning är dock jämfört med hela undersökningen lägre, med endast 

två (2) förekomster.  

   Ett antal teman förekommer mellan fem (5) och åtta (8) gånger som erfarenheter. Religiösa 

erfarenheter och förväntningar förekommer lika ofta med fem (5) förekomster i vardera 

kategorin. Arbetare/socialister/kapital som var den näst mest förekommande erfarenheten i 

undersökningen förekommer endast åtta (8) gånger som erfarenhet under perioden och endast 

tre (3) gång som förväntning. Växlingar förekommer totalt sju (7) gånger som erfarenhet och 

en (1) gång som förväntning. Temana USA som stormakt och svenskar i Amerika tar knappt 

något utrymme alls med varsin förekomst som erfarenhet och en (1) förväntning om Svenskar 

i Amerika. Det moraliserande temat förekommer med tre (3) förekomster som erfarenhet och 

två (2) förekomster som förväntning.  
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2.1.2 Erfarenheter och förväntningar under period 2 

	

Tabell 3. Förekomst av teman som erfarenhet eller förväntning under period 2, 1897/1898–

1914/1915. 

2 förekomst som erfarenhet förekomst som förväntning 

Religiöst 4 0 

Moraliserande 11 1 

Fred 5 5 

Krig 13 11 

Arbetare/socialister/kapital 17 10 

Ekonomisk svacka/nedgång 4 1 

industri/tillväxt/teknik 25 24 

Växlingar 2 0 

USA som stormakt 13 2 

Svenskar i Amerika 11 1 

Totalt 105 55 

Anmärkning: Totalt möjlig förekomst för varje tema som erfarenhet eller förväntning är 71.  

Källa: Se 1.4.1 Avgränsningar och definitioner, 1.4.2 Källmaterial samt 1.4.5 Kvantitativ 

analys.   

	

Period 2 som innefattar årsskiftena 1897/1898–1914/1915 innehåller betydligt fler 

förekomster av temana som erfarenheter och förväntningar än period 1. Även med hänsyn 

tagen till att källunderlaget i period 2 var cirka 12,6 procent större så är förekomsterna av 

teman som erfarenheter och förväntningar betydligt större. Samtidigt är skillnaden i 

förekomster mellan erfarenheter och förväntningar på helheten i stort den samma under båda 

perioderna. I period 1 går det cirka 1,76 erfarenheter på varje förväntning. I period 2 går det 

cirka 1,86 erfarenheter på varje förväntning. Vad som istället utmärker period 2 är den kraftigt 

ökade förekomsten av både erfarenheter och förväntningar, den ökade förekomsten av ett 

antal teman, både som förväntningar och erfarenheter, och den stora minskningen av ett antal 

andra teman. Temana religiöst och växlingar minskar kraftigt i förekomst. Som förväntning 

upphör de att förekomma under perioden.  

   Industri/tillväxt/teknik behåller även i period 2 positionen som mest förekommande, både 

som förväntning med 24 förekomster och som erfarenhet med 25 förekomster. Särskilt 

bidragande till dessa höga siffror är åren strax före och strax efter sekelskiftet. Under åren 
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1897/1898–1904/1905 förekommer detta tema som erfarenhet 19 gånger och 15 gånger som 

förväntning. Under årsskiftena efter den ekonomiska paniken 1907 förekommer temat 

ekonomisk svacka/nedgång två (2) gånger som erfarenhet. Mönstret från kriserna under 

period 1 där förekomsten av förväntningar om industri/tillväxt/teknik ökar samtidigt som 

erfarenheterna av ekonomisk svacka/nedgång ökar i förekomst är inte lika tydligt under 

period 2. Förvisso förekommer totalt tre (3) förväntningar om industri/tillväxt/teknik under de 

två årsskiften som ekonomisk svacka/nedgång förekommer totalt två (2) gånger kopplat till 

paniken 1907. Samtidigt kan detta också jämföras med årsskiftena 1899/1900–1900/1901 där 

förväntningar om industri/tillväxt/teknik förekommer hela sex (6) gånger på två årsskiften 

utan någon erfarenhet av ekonomisk svacka. Således tycks kopplingen som fanns i period 1 

mellan ekonomisk svacka och förväntningar om industri/tillväxt/teknik avta.  

   I period 2 slår verkligen erfarenheter och förväntningar av arbetare/socialister/kapital 

igenom. Temat förekommer som erfarenhet hela 17 gånger och som förväntning 10 gånger. 

Temat börjar på allvar förekomma vid sekelskiftet, först som förväntning och därefter präglas 

i stort sett hela återstående delen av perioden av en jämn förekomst av temat, både som 

erfarenhet och förväntning.  

   Intressant i denna period är även relationen mellan temana fred och krig och mellan 

förväntning och erfarenhet i dessa teman. Krig förekommer 13 gånger som erfarenhet att 

jämföra med freds 5 förekomster som erfarenhet. Som förväntning förekommer krig 11 

gånger och fred 5 gånger. Krig är såldes mer förekommande både som erfarenhet och som 

förväntning under denna period än under period 1 och i undersökningen som helhet. Samtidigt 

så är förväntningen om fred också mer förekommande i denna period än i period 1 och på 

helheten. Möjligtvis går det att dra en parallell till det mönster som förekom vid de 

ekonomiska kriserna – när det är dåliga tider så hoppas man/tror på bättre tider. När det är 

krig så hoppas man på fred. Samtidigt så är det inte fullt så enkelt. Även förväntningen om 

krig är ju högre i denna period än i period 1 och i undersökningen som helhet. En slutsats 

skulle kunna vara att man fick fler erfarenheter av krig, förväntade sig mer krig men att 

förhoppningen om fred också bidrog till att skapa en förväntan om fred.  

   Ett tema som i undersökningen inte tagit så mycket plats men som ökar kraftigt under 

period 2 är det moraliserande temat. Med elva (11) förekomster som erfarenhet och en (1) 

förekomst som förväntning sker en kraftig ökning av detta tema. Från några år efter 

sekelskiftet förekommer temat återkommande som erfarenhet under hela perioden. Det skulle 

kanske kunna förklaras med att mänskligare värden blev viktigare när de materiella värdena 
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ökade. Även urbaniseringen och konflikterna på arbetsmarknaden skulle kunna ha en 

påverkan på detta tema. 

   Även temat USA som stormakt gör sin stora entré under denna period. Att det sker är inte så 

konstigt givet att USA under åren kring sekelskiftet flyttar fram sina utrikespolitiska och 

militära positioner. Vad som är mer intressant är det tydliga utslaget som sker i källmaterialet. 

Från att inte ens ha förekommit som förväntning under period 1 så återkommer temat tätt som 

erfarenhet och ett par gånger som förväntning från åren innan sekelskiftet till 00-talets mitt. 

Även om det utifrån referenslitteraturen går att konstatera att USA under dessa år växer till en 

stormakt så visar detta att även samtiden tydligt uppfattade den nya stormakten mer eller 

mindre samtidigt som det skedde.  

   Avslutningsvis så tar även temat svenskar i Amerika allt mer plats i denna period. Från att 

den egna gruppen i källmaterialet under period 1 knappt ägnats någon större uppmärksamhet 

så beskrivs nu allt oftare svensk-amerikaners framgångar och förväntningar om kommande 

framgångar. Det skulle kunna vara ett tecken på att gruppen blivit mer integrerad men också 

att det amerikanska samhället i stort nådde stora framgångar – som också kom svensk-

amerikanerna till del.  

2.2 Kvalitativ undersökning 

I denna del kommer de socialistiska tidningarna att analyseras kvalitativ och ett antal 

kvalitativa nedslag kommer att göras i det övriga källmaterialet i syfte att belysa och 

komplettera resultaten från den kvantitativa studien. Det handlar om titta djupare på vad som 

händer med förväntningarna om fred och krig under period 1 och 2, särskilt kopplat till 

förväntningar om storkrig och världskrig, undersöka hur USAs roll som stormakt beskrivs 

under åren kring sekelskiftet, hur svensk-amerikanernas framgångar beskrivs under period 2, 

hur den allt mer tilltagande ökning av erfarenheter och förväntningar av 

industri/tillväxt/teknik beskrivs och samspelar med den ökade förekomsten av moralism under 

åren kring sekelskiftet och undersöka hur perspektivet på framtiden beskrivs och förändras 

under period 1 och 2. 

2.2.1 De socialistiska tidningarna 

De två socialistiska tidningarna Arbetaren och Svenska socialisten utgjorde som redogjorts för 

tidigare endast en liten del av källmaterialet i den kvantitativa undersökningen. Samtidigt 

visar ändå undersökningen att frågor om socialism och arbetarrörelsen under framförallt 

period 2 var frekvent förekommande både som erfarenhet och förväntning. Utifrån det som 

redogjorts i kapitel 1.5.2 USA 1880–1914 så var arbetarfrågan aktuell även under period 1. 
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Något som inte riktigt syns lika väl den kvantitativa undersökningen. Genom att kvalitativt 

analysera källmaterialet i de två tidningarna kan det vara möjligt att teckna en tydligare bild 

av den svensk-amerikanska-socialistiska pressen i USA.  

   I Arbetaren under årsskiftet 1890/1891 läggs fokus på att det gångna året varit bra men 

fattigt jämfört med många tidigare. Kapitalisterna beskrivs ha som enda intresse att tjäna 

pengar.54  

   Vid årsskiftet därefter uttrycks en önskan om kärlek, men också bättre betalt och bättre 

förhållanden för arbetarna. Tidningen önskar att monopolisterna sprängs och att staden kan 

växa med nya fabriker.55  

   Det tredje och sista årsskiftet som finns digitaliserat från Arbetaren berör migrationsfrågan. 

Tidningen konstaterar att migrationen står i ett nytt skede och att röster i den anglo-

amerikanska tidningspressen länge har höjts mot immigrationen av fattiga människor. 

Dessutom har en koleraepidemi brutit ut i delar av Europa. Arbetaren medger gärna att landet 

redan nu har ”(…)fullt upp af det utländska element som står på civilisationens lägsta 

trappsteg och sent eller aldrig tillegnar sig amerikansk sed och lifsåskådning(…).”56 Samtidigt 

anser Arbetaren att det är orättvist att stänga av migrationen från länder som inte är 

kolerasmittade. Tidningen menar att USA har en stor fördel i och med att landet tack vare 

migrationen får många länders mest arbetsamma och begåvade medborgare. Skandinaverna är 

enligt tidningen det folk som har enklast att integrera sig i USA och flera av nordväststaterna 

har skandinaver att tacka för sina framgångar. Detta medan slaviska och keltiska folkslag 

bildar maffiaorganisationer och klaner i gruvdistrikt och städer. Tidningens slutsats är att 

endast stänga av emigrationen från de kolerasmittade länderna.57 

   Det enda årsskifte som finns digitaliserat från Svenska socialisten är årsskiftet 1912/1913. 

Tidningen gör en tillbakablick på Skandinaviska socialistsällskapets verksamhet och 

konstaterar att de nått större framgångar än någonsin. Socialismen beskrivs som lätt att sprida 

i landet. Avslutningsvis finns ett moraliserande inslag om att arbetarna måste bidra mer till 

socialismens sak och ett nyårslöfte om att uppfylla sin plikt som socialist. 58 

   Givetvis är det svårt att dra några större slutsatser av ett så pass begränsat källmaterial som 

detta. Ändå går det att utläsa en större självsäkerhet i Svenska socialisten än i Arbetaren. Det 

skulle kunna bero på en tillfällighet eller att tidningens karaktär är annorlunda än Arbetarens. 

																																																								
54 Ett godt nytt år! Arbetaren. 1890-12-26. s. 4.  
55 Krönika. Arbetaren. 1892-01-07. s. 4. 
56 Emigrationsfrågan. Arbetaren.1892-12-29. s. 4. 
57 Emigrationsfrågan. Arbetaren.1892-12-29. s. 4. 
58 Vid årsskiftet. Svenska socialisten. 1913-01-02. s. 4.		
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Men, det skulle också kunna bero att dessa frågor under period 2 tagit ett allt större utrymme i 

människors erfarenhetsrum och förväntningshorisont vilket redovisas i den kvantitativa 

undersökningen. Vidare är det även intressant att se den stolthet som framkommer över 

svensk-amerikanernas (skandinavernas) roll i framgångarna i flera av nordväststaterna vid 

Arbetarens sista årsskifte. Det är den enda förekomsten av temat svenskar i Amerika som 

erfarenhet under period 1. De andra tidningarna börjar inte i källmaterialet tillskriva svensk-

amerikanerna sådana framgångar förrän under period 2. Möjligtvis skulle detta delvis kunna 

förklaras med att den socialistiska arbetarpressen kände ett större behov av att bekräfta 

svensk-amerikanernas ställning gentemot andra invandrargrupper än de övriga tidningarna i 

en tid som var härjad av sjukdom, hårdför industrialisering och stod inför randen till en 

depression. Att detta var en tuff tid för arbetarna är uppenbart och att då förstärka bilden av 

den egna gruppens värde känns inte särskilt långsökt.  

2.2.2 Förväntningar om fred och krig  

I och med den definition och avgränsning som gjordes i tematiseringen av begreppen fred och 

krig fångades en mängd artiklar om krig och fred upp i den kvantitativa undersökningen. 

Erfarenheter av krig där USA deltagit och krig på fjärran kontinenter. Förväntningar om 

regionala konflikter och förväntningar om världskrig. Fredliga år i USA och förväntningar om 

världsfred. I syfte att göra en djupare analys av hur detta tema förändras avser jag i denna del 

undersöka förekomsten av förväntningarna om världskrig/storkrig och hur förväntningarna 

om fred tar sig i uttryck.  

   I Nordstjernan den 28/12 1883 beskrivs en tydlig oro över den militära rustningen och 

alliansskapandet i Europa. Även om ingen väpnad konflikt har brutit ut så är ställningen ”(…) 

nu så kritisk som möjligt, och man torde ej behöfva vara så synnerligt djupsinnig profet för att 

kunna förutspå en allvarsam vändning i sakernas läge inom ej alltför lång tid.” 59 

   I Vestkusten den 5/1 1889 beskrivs hur ett europeiskt storkrig kommit allt närmare under de 

tre, fyra, senaste åren. ”Ett krig, allmänt, europeiskt har länge förebådats och varslen, som 

förebåda det samma bli allt tydligare, allt mera högljudda. Saken kan inte missförstås 

längre.”60 Artikeln fortsätter och pekar på att konflikten antagligen kommer att starta i 

Frankrike, att Ryssland i jakt på kust till Medelhavet kommer att angripa på Osmanska riket 

och att en konflikt mellan Frankrike och Tyskland ”(…) synes nästan oundvikligt (…)”61 

																																																								
59 Nordstjernan. 1883-12-28. s. 4.  
60 Vestkusten. 1889-01-05. s. 4. 
61 Vestkusten. 1889-01-05. s. 4. 



	 31	

   Knappt två år senare är samma ledarsida återigen inne på samma tema. Med en referens till 

en tysk facktidning som redogjort för storleken på de europeiska ländernas arméer så 

konstaterar ledarsidan”(…) att mera än tio millioner menniskor stå redo att, på en vink af tre 

eller fyra ’kungliga personer,’ flyga som rofdjur i strupen på hvarandra, (…)”.62 

   Fyra år senare skriver Vestkustens ledarsida återigen om de militära ställningarna i Europa. 

Denna gång utifrån rykten och gissningar om hur länge ”(…) den ’eviga fredens’ 

bestående(…)”63 i Europa kommer att fortsätta. Artikeln andas medvetenhet om fredens 

skörhet och håller både dess fortsättning som dess avslut som möjliga framtidsscenarier.  

   Dagarna innan nyåret 1900 skriver Gamla och nya hemlandet en lång artikel med spaningar 

om framtiden. Tidningen förutspår att 1900-talet kommer att präglas av konflikt om 

världshandel och en kamp mellan germaner och slaver.  

 
(…)det nya århundradet blifver en tid, under hvilken kampen om världshandeln blifver skarpare än 

någonsin (…) så torde under det tjugonde seklet den länge väntade jättekampen mellan olika raser, 

till exempel mellan germaner och slaver, komma att utkämpas, en kamp i hvilken vårt nya lika 

såväl som vårt gamla fosterland kommer att med eller mot sin vilja inryckas.64 

 

Några dagar senare publiceras i Svenska folkets tidning en ledartext med en lite annan vinkel. 

Artikeln beskriver hur det gångna året varit framgångsrikt ekonomiskt både sett ur handel och 

industri för USA och fortsätter med att redogöra för liknande framgångar för flera av Europas 

stormakter. Artikeln uttrycker ingen oro för en stundande konflikt utan avslutar med en 

uppmaning om vad som behöver göras under åren som kommer ”(…) bör vårt ädlaste 

strävande blifva att taga vård om de frihetens, fredens och välståndets frön, som vi hafva sått 

under det förflutna året och se till att det bära god frukt bland oss sjelfva och bland våra 

medmänniskor i andra länder.”65 

   I Nordstjernan den 31/12 1903 beskrivs på ledarsidan hur krigsoron tilltar i Europa och att 

diplomaterna arbetar hårt för att bevara freden. ”Under hela 1903 snart sagdt har Europa 

lefvat under en anande förnimmelse af, att det är krig och örlig i luften.”66 

   Vid samma årsskifte några dagar senare publicerar Vestkusten en ledartext på samma tema. 

Här uttrycks en oro för att skottåret 1904 ska komma att bli ett riktigt skottår. Oron är som 

tydligast i sydostasien. Krönikören hoppas dock på en fredlig lösning.67 

																																																								
62 På krigsfot. Vestkusten.1891-01-02. s. 4. 
63 Krönika. Vestkusten. 1895-01-03. s. 4.  
64 Det nya århundradet. Gamla och nya hemlandet. 1899-12-27. s. 4. 
65 En återblick på det flydda året. Svenska folkets tidning. 1900-01-03. s.4. 
66 En återblick. Nordstjernan. 1903-12-31. s. 6. 
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   Den 28/12 1911 konstaterar Vestkusten att fredsidén inte har vunnit gehör under det gångna 

året, att stormakter skor sig på bekostnad av de svagare och att ”(…) man bäfvar på många 

håll för en världsbrand, ett riktigt Ragnarök.”68 Samtidigt fortsätter dock tidningen med att 

konstatera att världen fortfarande är ung och att det finns hopp för bättre tider och man ska 

vara optimistisk och vända sin förhoppning mot framtiden.69 

   Detta är några utvalda exempel av de artiklar som tydligast berör förväntningarna om ett 

stundande världskrig eller åtminstone ett europeiskt storkrig och den sköra fredens tillstånd. 

Att förväntningen om detta stundande storkrig har följt med under i stort sett hela 

undersökningsperioden är förvisso ingen historisk nyhet, ändå är det talande för hur 

närvarande relationen mellan ett stundande världskrig och freden är under hela tidsperioden. 

Temat tar också som tidigare konstaterat stor plats som erfarenhet och förväntning. Samtidigt 

finns det en viss skillnad i fråga om långsiktiga respektive kortsiktiga förväntningar om krig 

under perioderna. Under period 1 är förväntningarna ofta kortsiktigare. Man uttrycker en 

förväntan om krig de kommande åren och lämnar den mer långsiktiga framtiden därhän. I 

period 2 så uttrycks också förväntningar om krig de kommande åren, men också en mer 

långsiktig förväntan, som till exempel att 1900-talet kommer att präglas av en kamp mellan 

slaver och germaner.  

   Förekomsten av förväntningar om fred är, framförallt under period 2, ofta uttryckta som i ett 

antal av artiklarna ovan, de läggs fram som en önskan eller förhoppning snarare än en 

uttrycklig förväntan om att fred ska komma. Samtidigt, vilket märks i artikeln från år 1900 i 

Svenska folkets tidning, är förväntningarna om fred också ofta tätt kopplade till en större 

upplevelse av mänskliga framsteg där freden och friheten utgör föreställningar av framtiden.  

2.2.3 USA som stormakt  

I den kvantitativa undersökningen sticker åren kring sekelskiftet ut utifrån temat USA som 

stormakt. Att det gör det är inte så konstigt givet att USA under dessa år tydligt flyttar fram 

positionerna, mer intressant är hur det görs, och hur man i samtiden uppfattade 

positionsförflyttningen. Nedan undersöks ett antal artiklar som berör USAs nya roll som 

stormakt under dessa år.  

I Nordstjernan den 5/1 1893 förekommer den första artikeln som räknats som en erfarenhet av 

USA som stormakt. Artikeln uttalar förvisso inte direkt att USA har blivit en stormakt – men 

konstaterar att USA:s anseende i världen förbättrats avsevärt under president Harrison. 

																																																																																																																																																																													
67 Zander. Krönika. Vestkusten.1904-01-07. s. 4. 
68 I de yttersta dagarne. Vestkusten. 1911-12-28. s. 4. 
69 I de yttersta dagarne. Vestkusten. 1911-12-28. s. 4. 



	 33	

Särskilt lyfts relationerna och handeln med Sydamerika fram som stora framgångar för USAs 

politiska makt och diplomati. Jämfört med Europas mäktiga stater konstateras det dock att 

USA:s armé fortfarande är liten.70 

   I Svenska folkets tidning den 5/1 1898 konstaterar ledarsidan att USA har vunnit en stor 

diplomatisk seger i skiljedomen om Venezuelafrågan. Artikeln menar att en sådan seger 

räknas lika mycket som en seger på slagfältet under det förra århundradet.71 

   Redan i december samma år, i Nordstjernans nummer den 29/12 1898 förekommer en 

direkt skrivning om USA som stormakt.  

 
Ett ärorikt krig har börjats, fullföljts och slutats utan att landets affärer och industri lidit någon 

nämnvärd skada. Förenta Staterna hafva ej blott intagit tillbörlig plats som en af verldens 

stormakter utan de ha genom det nyligen avslutade kriget intagit plats vid sidan om England och 

Ryssland som en verldsmakt.72 

 

Ett år senare fortsätter tidningen på samma spår. I en genomgång av det gångna århundradet 

konstaterar tidningen att världen idag har tre världsvälden, Ryssland, England och USA men 

att det i en snar morgondag kanske endast återstår två.73 Vilka dessa två skulle vara framgår 

inte av artikeln. 

   Vid samma årsskifte beskriver Svenska folkets tidning USA:s framgångar det gångna året 

och den nyligen intagna rollen som världsmakt. ”Hvad denna nation bar slumrande i sitt 

sköte, var uppenbart endast för de mest skarpsynte iaktagare, ända tills den på snart sagdt en 

enda dag hade åstadkommit vad som förut ansågs vara ett seklernas verk.”74 Tidningen 

fortsätter med att konstatera att framgångarna i kriget mot den forna världsmakten Spanien 

skapade respekt hos omvärlden. 75 

   Dessa utvalda artiklar är representativa för övriga motsvarande artiklar under samma 

tidsperiod. De markerar det snabba skifte som skedde under ett fåtal år. Från medvetenheten 

om att USAs ställning förbättrades till att på några år självsäkert våga tillskriva USA 

ställningen som världsmakt. Det är intressant att det går så fort. Att textförfattarna redan i den 

mer eller mindre direkta samtiden så tydligt kunde proklamera USAs roll som stormakt, och 

att det inte gjordes innan. Som Svenska folkets tidning i numret vid årsskiftet 1900 konstaterar 

																																																								
70 Året 1893. Nordstjernan. 1893-01-05. s. 4.	
71 Det gamla året och det nya. Svenska Folkets tidning. 1898-01-05. s. 4. 
72 Återblick. Nordstjernan. 1898-12-29. s. 6. 
73 Återblick 1801-1900. Nordstjernan. 1899-12-28. s. 6. 
74 En återblick på det flydda året. Svenska folkets tidning. 1900-01-03. s. 4. 
75 En återblick på det flydda året. Svenska folkets tidning. 1900-01-03. s. 4.	
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så var utvecklingen knappast något som var uppenbart bara några år tidigare. Samtidigt tycks 

det ha varit alldeles uppenbart när det väl skedde. Det säger dels någonting om hur 

erfarenhetsrummet under denna period plötsligt fylls på med erfarenheter som ingen förutsåg 

och dels någonting om det självförtroende som kommer i uttryck i den svensk-amerikanska 

pressen åren kring sekelskiftet. Att det också var ett självförtroende som genomsyrade stora 

delar av det amerikanska samhället och inte bara den svensk-amerikanska pressen får antas 

vara troligt.  

2.2.4 Svensk-amerikanska framgångar 

Under andra hälften av period 2 sker en ökning av artiklarna som berör svensk-amerikanernas 

framgångar i källmaterialet. Det växande självförtroendet som kunnat skönjas i till exempel 

kapitlet ovan om USA som stormakt kan tänkas komma svensk-amerikanerna till del i takt 

med att svenska också blir en alltmer integrerad invandrargrupp. Hur man pratar om den egna 

gruppen och hur man ser på sig själv i förhållande till USA ska i denna del undersökas.  

   I Svenska folkets tidning den 7/1 1903 berörs gruppen svensk-amerikaner i en återblick på 

det gångna året. Året i USA beskrivs som blomstrande, men för den svensk-amerikanska 

gruppen har inte så mycket anmärkningsvärt inträffat. Däremot tycker tidningen att svensk-

amerikanernas relation till deras nya hemland har blivit klarare och bättre. Tidningen 

spekulerar i att det kan bero på de senaste årens framgångar inom en rad områden i USA och 

att rösträttsstriden i Sverige blir en tydlig kontrast till det demokratiska USA.76 

   Två år senare, den 3/1 1905 skriver Gamla och nya hemlandet i en artikel på ledarsidan i 

samband med tidningens femtioårsjubileum om svensk-amerikanernas utveckling under de 

senaste femtio åren. Tidningen beskriver hur svensk-amerikanerna gjort stora framgångar 

såväl andligt som materiellt. På svenska läroverk i Amerika vårdas det svenska arvet och 

tidningspressen har gjort en avgörande insats för det svenska språket i Amerika. Tidningen 

menar att det inledningsvis fanns de som trodde att det svenska språket skulle dö ut i Amerika 

på 10-15 år, men att så verkligen inte varit fallet. 77 

   I Vestkusten den 5/1 1911 beskrivs vad tidningen anser vara svensk-amerikanernas uppgift. 

Tidningen menar att svensk-amerikanerna befinner sig i en övergångsfas där nästa generation 

ska uppgå i det amerikanska folket men föra vidare det av den svenska kulturen som kan 

stärka det nya amerikanska folket. Tidningen menar vidare att den svensk-amerikanska 

kulturen som frodats, trots att många trodde att den skulle dö ut, är viktig att föra vidare till 

																																																								
76 Det gamla året. Svenska Folkets tidning. 1903-01-07. s. 1.  
77 Våra landsmäns segertåg i Förenta Staterna. Gamla och nya hemlandet. 1905-01-03. s. 12. 
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den amerikanska identiteten. Den svensk-amerikanska kulturen styrka bekräftas enligt 

tidningen såväl av Sverige som av Amerika. Artikeln avslutas med att påtala att det inte finns 

någon anledning att misströsta och att framtiden ser ljus ut för svensk-amerikanerna.78 

   I Nordstjernan den 3/1 1913 uppmärksammar tidningen att svensk-amerikaner mer än 

någonsin tidigare nått framgångar i den amerikanska politiken och fyller politiska ämbeten i 

flera stater. I Minnesota är både guvernören, vice guvernören och talmannen svenskar 

konstaterar tidningen. Svenskarna är enligt tidningen på frammarsch i politiken i USA.79 

   De redovisade artiklarna ovan är goda exempel på hur svensk-amerikanernas framgångar 

och ställning beskrivs under period 2. Märkbart är att diskussionen om den svensk-

amerikanska kulturen i flera av artiklarna är närvarande. Det finns en stolthet, som inte på 

samma sätt kommer till uttryck i period 1, över att det svenska språket överlevt och att den 

svensk-amerikanska kulturen blir allt mer respekterad. Samtidigt finns det, vilket märks i 

Vestkusten en vilja till att integreras i det amerikanska. svensk-amerikanerna beskrivs som ett 

övergångsfolk. Denna tendens kommer inte till lika starkt uttryck i de övriga tidningarna. Det 

bör inte vara osannolikt att detta kan hänga ihop med att de stater där fler svensk-amerikaner 

bodde, som till exempel Minnesota, inte lika uttryckligt betraktade den svensk-amerikanska 

kulturen som övergångsfas, likt det betydligt mindre svensk-amerikan-täta Kalifornien.  

   Allt detta går även tydligt att koppla till den förändring som Dag Blanck i sin avhandling 

menar sker runt 1890. Den svensk-amerikanska kulturen som därefter börjar formas genom 

gemensamma institutioner och traditioner märks tydligt i artiklarna under period 2. Ytterligare 

en iakttagelse som möjligtvis stödjer den förändring som Blanck menar sker runt 1890 är 

användningen av begreppet svensk-amerikaner. I Arbetet den 29/12 1892, som återges under 

2.2.1 De socialistiska tidningarna, beskriver tidningen att flera av nordväststaterna har 

skandinaver att tacka för sina framgångar. I period 2 beskriver tidningarna gruppen istället 

entydigt som svensk-amerikaner. Det skulle förvisso kunna bero på att den socialistiska 

tidningen Arbetet inte vill bidra till att stärka en svensk-amerikansk identitet, men det bör vara 

mer troligt att den svensk-amerikanska identiteten inte var lika tydligt definierad vid detta 

tillfälle som under period 2.  

   Möjligtvis hänger också den ökade stoltheten över en svensk-amerikansk identitet ihop med 

den ökade återvandringen som Johansson beskriver inträffade under 1890-talet.80 Det skulle i 

så fall kunna vara rimligt att tänka sig att i takt med att fler svensk-amerikaner stannar 

																																																								
78 Svensk-amerikanernas uppgift. Vestkusten.1911-01-05. s. 4.		
79 År 1912. Nordstjernan. 1913-01-03. s. 6.  
80 Johansson, Anders, Amerika: dröm eller mardröm?, LT, Stockholm, 1985, s. 169.	
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tillfälligt i USA så växer identiteten sig starkare bland de som bestämt sig för att stanna 

permanent, som till exempel de som arbetar i den svensk-amerikanska pressen. 

2.2.5 De stora framstegen och den ökande moralismen 

Under period 2 så tilltar förekomsten av förväntningarna och erfarenheterna av temat 

industri/tillväxt/teknik. Samtidigt förekommer också det moraliserande temat oftare. 

Samspelet mellan dessa teman, hur det tar sig i uttryck samt om det faktiska innehållet i 

källmaterialet motsvarar den kvantitativa ökningen i förekomst kommer här att undersökas.  

   I en av de sista artiklarna från period 1 i Nordstjernan den 31/12 1896 summeras det gångna 

året. Artikeln är representativ för motsvarande artiklar under samma tid och markerar tydligt 

det skifte som syns i den kvantitativa undersökningen. Artikeln inleds med en förhoppning 

om bättre tider efter två mycket svåra år. Artikeln fortsätter sedan med att konstatera att det 

trots ekonomiska motgångar varit ett uppfinningarnas år. Röntgenstrålar, vagnar som kan köra 

på vanliga vägar utan hästar, försök att tillverka flygmaskiner, elektricitetens utbredning och 

telefoner som går att prata med över tusentals mil räknas upp som exempel.81 

   I Svenska folkets tidning den 5/1 1898 finns en artikel som tydligt fångar den tidsanda som 

syns i den kvantitativa undersökningen. Artikeln inleds med ”Aldrig har ett nytt år inträdt med 

bättre utsigter för det amerikanska folket än 1898. Nöd och betryckt ekonomisk ställning 

hafva steg för steg måst vika undan för god bergning och gynsam affärsställning. ”82 Artikeln 

fortsätter sedan med att redogöra för hur industrierna blomstrar, exporten ökar, den 

intellektuella utvecklingen tilltar och hur det gångna året har varit betydelsefullt för 

framtiden.83 

   I Vestkusten den 27/12 1900 beskrivs sekelskiftet som början på en ny tid, både ur ett 

ekonomiskt och moraliskt perspektiv. Tidningen uppmanar läsarna att glömma det onda och 

bara minnas det goda, att förlåta andras misstag och inte se fel i andra.84 

   I Gamla och nya Hemlandet den 31/12 1902 återfinns ett resonemang liknande det i 

Vestkusten två år tidigare. Tidningen konstaterar att mänsklighetens stora segrar de senaste 

åren inte går att förneka. Men samtidigt menar tidningen att dessa framgångar i första hand är 

materiella. Tidningen fortsätter med att fråga sig om människorna har blivit lyckligare, om 

klyftorna har minskat och om brödrakärleken har blivit starkare? Endast den som är likgiltig 

																																																								
81 Året 1896. Nordstjernan. 1896-12-31. s. 4. 
82 Det gamla året och det nya. Svenska folkets tidning. 1898-01-05. s. 4. 
83 Det gamla året och det nya. Svenska folkets tidning. 1898-01-05. s. 4. 
84 Vid sekelslutet. Vestkusten. 1900-12-27. s. 4. 
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låter dessa tankar gå förbi menar tidningen. Texten avslutas med att under det nya året gäller 

det att genom ord och handling uppfylla sina plikter som medborgare och kristen.85 

   Artiklar liknande de två från Nordstjernan och Svenska folkets tidning återfinns i mängder 

under åren kring sekelskiftet. När man analyserar källmaterialet under åren kring sekelskiftet 

är det uppenbart att den ökning som förekommer i den kvantitativa undersökningen också 

motsvaras av den förstärkt övertygelse om mänskliga framsteg och bättre tider. 

Medvetenheten om uppfinningarna om framgångarna på många olika områden uttrycks 

tydligt i texterna. Samtidigt ökar det moraliserande temat. De två exempel som lyfts fram i 

Gamla och nya hemlandet och Vestkusten signalerar att det i takt med att framstegen på det 

materiella området ökar så blir också diskussionen om rätt och fel, hur andra ska behandlas 

och hur man ska leva sitt liv mer centralt än tidigare.  

2.2.6 Växlingarna 

Det cykliska perspektivet framträder i period 1 i den kvantitativa undersökningen för att sedan 

i stort upphöra under period 2. I denna del genomförs en kvalitativ analys av hur det cykliska 

perspektivet tog sig uttryck under period 1 och hur framtidsperspektivet förändras under 

period 2.  

   I Nordstjernan den 28/12 1883 summeras det gångna året och blicken riktas mot framtiden. 

Det gångna året har inte varit lysande och oron för att det kommande inte heller ska bli det är 

påtaglig i artikeln. Artikeln fortsätter med att det inte går att sia om framtiden men att 

”Ingenting står stilla utan allt går framåt, om än ibland uppåt och ibland nedåt (…)”.86 

   I en artikel i Svenska folkets tidning den 29/12 1886  berörs årsslutet. Ömsom glädje ömsom 

sorg beskrivs prägla åren som växlar i mörker och ljus. ”Ljus och mörker skola nog såsom 

förr omvexla; det är tidens lott.”87 Artikeln avslutas med ”Men den fromme lemnar tryggt sitt 

öde i Guds hand och går sedan förtröstansfullt sin osedda framtid till mötes.”88 

   I Nordstjernan den 27/12 1888 återfinns en artikel som börjar markera ett visst skifte i 

tidsperspektivet.  Artikeln beskriver hur nyåret är en milstolpe på samma väg som man 

tidigare vandrat på och att livet ömsom ger sorg och ömsom glädje, men att misslyckandena, 

de spruckna förhoppningarna och missödena är vanligare än glädjen. Artikeln avslutas dock 

med en uppmaning om att inte blicka bakåt utan att ödets lag är friskt framåt.89  

																																																								
85 Vid tröskeln af ett nytt år. Gamla och nya hemlandet. 1902-12-31. s. 6.	
86 Nordstjernan. 1883-12-28. s. 4. 
87 Det gamla årets afsked. Svenska folkets tidning. 1886-12-29. s. 1. 
88 Det gamla årets afsked. Svenska folkets tidning. 1886-12-29. s. 1. 
89 Nordstjernan. 1888-12-27. s. 4.  
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Under det första krisåret på 1890-talet skrevs en nyårskrönika i Gamla och nya hemlandet. 

Krönikan går igenom att det gångna året varit bekymmersamt för många och att flera 

förhoppningar gått åt spillo. Texten avslutas med ”Så mörk är ingen dag, att ej ljusare 

stundar.”90 

   Dessa artiklar visar, i olika hög omfattning, hur ett cykliskt perspektiv fortfarande gör sig 

påmint under period 1. I tankarna om framtiden beskrivs hur mörker och ljus, glädje och sorg 

och framgångar och motgångar växlar. Även om det givetvis går att säga att ett antal av dem 

också andas en kursriktning framåt – mot bättre tider – så är gemensamt för dem att en sådan 

kursriktning endast uttalas som en försiktig förhoppning, ospecificerad i sitt innehåll, 

gestaltad som ljus eller en rörelse framåt. En jämförelse kan göras med artiklarna i kapitlet 

innan där framtidstron dominerar och i många fall också uttrycks genom tydliga förväntningar 

om exempelvis ekonomisk och teknologisk utveckling. Avslutningsvis vill jag lyfta en artikel 

från period 2 och 1900-talets början som tydligt markerar den övergång som Koselleck menar 

sker från erfarenhetsrummet till förväntningshorisonten. I Svenska folkets tidning den 2/1 

1901 i en krönika om förväntningar på politiken under det 20:e århundradet beskrivs hur 

tiderna har förändrats. Stora förändringar beskrivs ha skett inom ekonomin under de senaste 

25 åren och krönikan spår att förändringarna kommer att fortsätta.  

 
Förändringen försiggår fortfarande, och hvarken de, som leda dess gång, eller de, som helt enkelt 

sopas med i dess böljor af den ström, som de nya krafterna hafva framkallat kunna säga hvar det 

skall sluta. Det trotsar all beräkning, det kommer all spådom på skam. Det finnes ingen den 

föregående erfarenhetens polstjerna, efter hvilken vi kunna styra i framtidens oberäkneliga haf.91 

3. Resultat och avslutning 

I detta kapitel besvaras respektive underfråga var för sig utifrån svaren och analyserna av den 

kvantitativa och kvalitativa undersökningen. Därefter besvaras uppsatsens huvudsakliga 

frågeställning. Kapitlet avslutas med några slutord och tankar om vidare forskning på 

området.  

3.1.1 Teman som återkommer under perioden 

Under perioden 1880–1914 identifierades ett antal teman som i olika hög utsträckning 

återkom i källmaterialet. Dessa finns redogjorda i uppsatsens inledning. Av dessa teman 

förekom temat industri/tillväxt/teknik oftast, både som förväntning och som erfarenhet. Det är 
																																																								
90 Godt nytt år!. Gamla och nya hemlandet. 1893-12-28. s. 4.		
91 Det tjugonde århundradets politik. Svenska folkets tidning. 1901-01-02. s. 4. 
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också det temat som mest frekvent under hela tidsperioden var närvarande, om än i varierade 

förekomst. Även temana krig och fred har en relativt frekvent förekomst under perioden.   

   Temat arbetare/socialister/kapital har ett par förekomster före 1890 men förekommer 

därefter frekvent, undantaget ett antal år innan sekelskiftet, för att öka kraftigt i förekomst 

under 00-talet. Åren innan sekelskiftet där detta tema inte förekommer sammanfaller med 

åren då temat industri/tillväxt/teknik kraftigt ökar sin förekomst. Detta kan möjligtvis vara en 

slump utifrån urvalet av tidningar men skulle också kunna bero på att förväntningarna och 

erfarenheterna av industri/tillväxt/teknik under dessa år efter 1890-talets depression är så 

starka och välkomna efter krisåren att det tillfälligt förflyttar fokus från konflikter på 

arbetsmarknaden till ekonomisk tillväxt. De övriga temana förekommer mer sporadisk över 

hela tidsperioden eller mer centrerat under någon av period 1 och 2.  

3.1.2 Förändring av temanas förekomst under perioden 

I den kvantitativa undersökningen, såväl som i den kvalitativa, finns ett stöd för att en tydlig 

förändring sker mellan period 1 och period 2. Den politiska förändringen av USAs roll i 

världspolitiken och den ekonomiska vändningen efter 1890-talets depression under 1890-

talets sista år tycks ge en kraftig påverkan av erfarenheterna och förväntningarna inom flera 

olika teman. Både antalet erfarenheter och antalet förväntningar ökar i förekomst. Temana 

som tillväxt/industri/teknik, svenskar i Amerika och USA som stormakt praktiskt taget 

exploderar i förekomst. Samtidigt upphör nästintill temana växlingar och religiöst. Den 

kvalitativa undersökningen visar också att de teman som ökar i förekomst inte bara ökar i 

antal utan också att tonen förändras.  

   Det tycks finnas en tydlig medvetenhet om att tiderna förändrats, tilltron på fortsatta 

framsteg, såväl för ekonomin, som för landet som för den egna gruppen uttrycks allt starkare 

och med större tillförsikt. Kopplat till den ekonomiska tillväxten ökar också de moraliserande 

inslagen. Det tycks bli viktigare att fostra läsarna när de materiella värdena ökar. Även temat 

arbetare/socialister/kapital ökar i förekomst i takt med att erfarenheterna och förväntningarna 

av industri/tillväxt/teknik ökar i förekomst. Att det finns ett tydligt samband mellan dessa tre 

är ett rimligt antagande.  

   Temat krig som förekommit under hela perioden ökar både som erfarenhet och som 

förväntning under period 2. Under i stort sett hela undersökningsperioden har det legat en 

förväntning om ett stundande storkrig eller världskrig vilket framkommer i den kvalitativa 

undersökningen. Möjligtvis finns en viss tilltagande förväntan om världskrig ju närmare man 

kommer den faktiska starten, men samtidigt är detta ett av få teman där tonen och den 
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uttryckta förväntan är relativt konstant. Det är intressant att förväntningen om världskrig 

förekommer under så lång tid och att den under period 2 samexisterar med förväntningar och 

erfarenheter av framgångar inom en rad områden. Det vill säga, under en tid som så pass 

tydligt präglades av hoppfullhet inför framtiden fanns också en påtaglig och växande 

förväntan om ett världskrig.  

3.1.3 Samspelet mellan erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten 

Det skifte som Koselleck beskriver, där erfarenhetsrummet träder tillbaka till förmån för 

förväntningshorisonten syns inte i den kvantitativa undersökningen. Samtidigt är det, som 

tidigare konstaterat inte så konstigt. Tidningar fyller i första hand en funktion som förmedlare 

av erfarna händelser snarare än som en spåkula för framtiden. Utifrån detta blir det dock 

intressant att titta på den jämförelsevis stora förekomsten av förväntningar om temat 

industri/tillväxt/teknik. Med en lika vanliga förekomst av temat som både förväntningar och 

erfarenheter bör det gå att säga att förväntningshorisonten kopplat till mänskliga framsteg och 

utveckling verkligen expanderar under undersökningsperioden och särskilt under period 2.  

   Dessutom finns det i ett flertal av artiklarna från sekelskiftet i den kvalitativa 

undersökningen ett siande om vad det nya århundrade ska föra med sig och beskrivningar av 

en allt snabbare och okänd utveckling. Inte minst den sista artikeln i den kvalitativa 

undersökningen identifierar långt före Koselleck hade formulerat sina kategorier hur det inte 

längre går att lita på erfarenheterna för att kunna sia om framtidens förändringar. Denna typ 

av artiklar förekommer inte alls i period 1 utan dyker upp åren före och efter sekelskiftet.    

   Sekelskiftet utgör säkert en milstolpe där det mer naturligt än vid vanliga årsskiften går att 

höja blicken både mot det gångna seklets erfarenheter och det kommande seklets 

förväntningar. Samtidigt finns det under period 1 inte en tillstymmelse till liknande 

framtidsspaningar. Period 1:s framtidsförväntningar stannar ofta vid en relativt tydlig 

förväntning om vad som ska komma de närmaste åren – och en avsevärt mer otydlig 

förväntning om vad som ska komma på lite längre sikt. I period 2 är förväntningarna om 

kommande år möjligtvis något tydligare, men framförallt är det de långsiktiga 

förväntningarna som förändras.  

   På ett tydligare sätt än i period 1 siar den svensk-amerikanska pressen under period 2 om 

framtiden, samtidigt som de tycks vara medvetna om att det inte går att förutsäga framtiden 

utifrån tidigare erfarenheter. Det bör därför gå att säga att den förändring av samspelet som 

Koselleck menar sker mellan erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten under den 
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moderna tiden går att identifiera i brytpunkten mellan 1890-talets depression och sekelskiftet i 

de svensk-amerikanska tidningarna.  

3.1.4 De cykliska växlingarna 

Även om temat växlingar inte förekommer särskilt ofta i den kvantitativa undersökningen så 

är faktumet att det förekommer – och i stort sett upphör under undersökningsperioden 

intressant. Utifrån vad som redogjorts i teoridelen och den historiska bakgrunden bör det vara 

möjligt att anta att många av de svenskar som utvandrade till Amerika under 1800-talets andra 

hälft i mångt och mycket lämnade den typen av agrara samhällen där erfarenhetsrummet 

fortfarande dominerade och där det linjära perspektivet ännu inte fullt slagit igenom. Ett 

sådant antagande stärks också av temat förekomst under period 1. I takt med att 

industrialiseringen tilltar, uppfinningar och andra framsteg avlöser varandra och USA växer 

till en stormakt så upphör i stort det cykliska perspektivet samtidigt som ett mer lineärt präglat 

framstegstänk tycks göra sig gällande.  

3.2 Den huvudsakliga frågeställningen 

Utifrån den kvantitativa och kvalitativa undersökningen och det ovan redogjorda resultatet på 

underfrågorna är min uppfattning att det går besvara den huvudsakliga frågeställningen om 

hur förväntningar och erfarenheter förändrades genom att dela upp perioden 1880/1881–

1914/1915 i två separata förväntansepoker med en brytpunkt någonstans mellan 1890-talets 

depression och sekelskiftets början. I detta skifte utgör den ekonomiska nedgången sedan den 

ekonomiska tillväxten och USA:s förändrade roll i världspolitiken tydliga markörer för ett 

epokskifte med två olika förväntansmönster på respektive sida skiftet. 

   I den första förväntansepoken finns det ett förväntansmönster som fortfarande till viss del 

präglas av det cykliska perspektivet som Lundmark menar fanns kvar på många håll även när 

det lineära perspektivet börjat göra sig gällande. Samtidigt tar en lineär 

förväntningsutveckling, driven av förväntningar om ekonomisk tillväxt och mänskliga 

framsteg inom en rad områden, allt större plats. Ekonomiska nedgångar fyller flera gånger 

erfarenhetsrummet under denna förväntansepok, men varje gång detta sker så ökar också 

förväntningarna om att större framgångar ska komma. Arbetarfrågorna börjar ta allt mer plats 

men är fortfarande långt ifrån dominerande. Krig och militära rustningar, oftast i andra länder, 

särskilt Europa och mer sällan i Amerika, gör att oron för ett kommande europeiskt storkrig 

växer allt mer. Det egna landet och den egna gruppens framgångar är ännu inte närvarande i 

någon nämnvärd omfattning, vare sig som erfarenhet eller förväntning. Detta går att koppla 

till det skifte i den svensk-amerikanska identiteten som Blanck menar inträffar runt 1890, 
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även om det tycks som att skiftet kommer till uttryck i den svensk-amerikanska pressen först 

ett knappt decennium senare.  

   Religionen spelar fortfarande en viss roll när tankar om det gångna året och framtiden ska 

formuleras. Samspelet mellan erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten präglas av 

relativt outtalade långsiktiga förväntningar och tydligare kortsiktiga förväntningar. Ännu har 

inte Kosellecks förväntningshorisont tagit över i sådan omfattning att man tydligt vågar uttala 

sig om den mer långsiktiga framtiden.  

   I den andra förväntansepoken har förväntansmönstret förändrats. Det linjära perspektivet 

som Lundmark beskriver har nu tagit över och har i stort raderat ut det cykliska perspektivet. 

Förväntningarna uttalas allt tydligare, både de långsiktiga och de kortsiktiga. Långsiktiga, och 

ibland väldigt konkreta, förväntningar om vad 1900-talet ska föra med sig uttrycks allt oftare.   

Det är ett tydligt tecken på att Kosellecks förväntningshorisont under denna period expanderar 

efter att erfarenhetsrummet har fyllts med mängder av nya erfarenheter som inte kunnat 

förutses. Det är en epok som präglas av erfarenheter av stora ekonomiska, materiella och 

politiska framgångar likväl som av förväntningar om ännu större kommande framgångar.  

   Arbetarfrågorna dominerar på ett helt annat sätt både erfarenheterna och förväntningarna. 

Våldsamma konflikter och strejker på arbetsmarknaden bygger upp förväntningar om 

kommande konflikter, men också insikten om att dessa frågor behöver en lösning under åren 

som kommer.  

   Förväntningarna om krig är fortfarande närvarande, oron för ett stundande världskrig eller 

storkrig gör sig ofta påmind, förväntningar, ofta uttryckta genom oro för att USA ska dras in 

ett kommande världskrig uttrycks samtidigt som förhoppningen om en framtid i fred ökar. 

Vid sidan av den ekonomiska tillväxten tilltar också moralismen. Tidningarna börjar i högre 

grad agera fostrande och uppmanade mot läsarna.  

   De militära och diplomatiska framgångarna gör att USA:s förändrade karaktär i 

världspolitiken blir påtaglig. Mer eller mindre plötsligt är man medveten om att man lever i en 

av världens stormakter.  

   Den svenska-amerikanska pressen börjar i högre grad uppmärksamma svensk-amerikanska 

framgångar. Det skifte som Dag Blanck menar sker runt 1890 sker enligt denna undersökning 

i den andra förväntansepoken. Den svensk-amerikanska gruppen har blivit mer integrerad, 

men behåller en egen kulturell identitet i ett USA som på några decennier har genomgått 

omfattande förändringar, både politiskt och ekonomiskt. Mängder av nya erfarenheter har 

tillkommit och förväntningarna på framtiden har förändrats. Både i förhållande till vad de 

innehåller och hur de uttrycks.  
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3.3 Några slutord och en uppmaning om vidare forskning 

 Som sagt ovan besvarar jag frågeställningen med att beskriva två olika epoker, ett skifte dem 

emellan och varsitt mönster som präglar epokerna. Jag väljer att kalla epokerna för 

förväntansepoker därför att det är den beskrivning jag finner naturligast. Visst skulle de också 

kunna kallas erfarenhetsepoker, men det skulle i sådana fall riskera att förflytta fokus i den 

växelvisa rörelse som Koselleck menar existerar mellan erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont.  

   Erfarenheterna finns alltid där och har över tid i varierad grad format förväntningarna. 

Vanliga historiska epoker utmärks nästan alltid av erfarenheter från händelser som inträffat. 

Vissa av dessa händelser utgör i sig själva epokskiftet, så som till exempel Berlinmurens fall, 

världskrigens början och slut, franska revolutionen och så vidare. Andra utgör fundamenten i 

själva epoken, så som till exempel att den tilltagande framväxten av industrier och tekniska 

uppfinningar runtom i Europa och Amerika under 1800-talet utgör fundamentet i 

industrialiseringen.  

   När man studerar den historiska tid som dominerades av erfarenhetsrummet och det 

cykliska perspektivet är det naturligt att som historiker intressera sig för just erfarenheterna – 

det bör ju rimligtvis vara där de flesta av svaren finns. Vilka faktorer ledde till att händelse X 

inträffa? Hur såg grupp Y på händelse Z? Och så vidare. Men när man studerar modern tid, 

när de studerade människornas fokus har eller håller på att förflyttas från erfarenhetsrummet 

till den expanderande förväntningshorisonten, då kan det nog finnas en risk att ett allt för 

ensidigt fokus på händelser och erfarenheter begränsar studiens resultat. En naturligt följd av 

det förändrade samspelet mellan Kosellecks kategorier borde vara att modernhistorisk 

forskning i högre grad utgår ifrån att studera förväntningarna och deras samspel med 

erfarenheterna för att besvara sina frågeställningar.  

   Det som jag menar står i fokus i förväntansepokerna är inte lika mycket erfarenheterna av 

händelser som har inträffat som förväntningarna om vad som ska komma och hur dessa 

förändras. Givetvis förändras förväntningarna ofta av händelser som inträffat, så även i denna 

undersökning, där den ekonomiska depression på 1890-talet och USA:s förändrade roll i 

världspolitiken utgör de mest centrala katalysatorerna, men det som utmärker 

förväntansepokerna är just själva skiftet i förväntningar. Här spelar det som jag kallar för 

förväntansmönstret en central roll. Följer förväntningarna och deras samspel med 

erfarenheterna samma mönster? Som till exempel att de präglas av cykliska växlingar, linjär 

utveckling eller någonting annat. Är förväntningarna som uttrycks kortsiktiga eller 

långsiktiga? Följer förväntningarna ett mönster som håller i sig, och i så fall, hur länge gör det 
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det? Som till exempel i fallet med den tilltagande tilltron och optimismen inriktad mot 

ekonomisk utveckling och framsteg som tydligt kommer till uttryck i den andra 

förväntansepoken. 

   Jag menar att man genom att studera samspelet mellan erfarenhetsrummet och 

förväntningshorisonten, perspektivet på tidens gång, närvaron av långsiktiga och kortsiktiga 

förväntningar och teman som återkommer kan identifiera ett förväntansmönster som går att 

använda för att förklara, en i modern tid central del av, den mänskliga tankevärlden och 

utvecklingen.  

   I slutet av arbetet med denna uppsats, efter att detta kapitel var skrivet, kom jag över boken 

The pattern of expectation, 1644-2001 av I.F. Clarke. Clarke, som undersöker den futuristiska 

litteraturen, har i sin bok identifierat tre stadier som dominerats av olika förväntansmönster. 

Det första stadiet som Clarke identifierat börjar under 1830-talet med berättelser om 

framtiden och framsteg av bland andra Jules Verne och H.G. Wells. Parallellt med det första 

stadiet utvecklas ett andra stadie som präglas av framtidsförväntningar kopplade till social och 

politisk utveckling. Wells bok Anticipations spelar i detta stadie en viktig roll. Efter första 

världskriget menar Clarke att det tredje stadiet inträffar med ett antal viktiga förändringar. 92 

 
The sudden ending of the old-style tales of future warfare and the almost total disappearance of the 

progressive ideal states in the 1920s, the ominous prophecies of life in most undesirable brave new 

worlds of the future in the 1930s, the increasing popularity of science fiction since the end of the 

second World War, and the rapid development of futurology in the last two decades.93 

 

Hade jag tidigare i denna uppsats kommit över Clarkes bok hade delar av hans resonemang 

mycket väl kunnat användas till teoridelen. Min definition av förväntansmönster är dock 

formulerad utan hänsyn eller kännedom om Clarkes bok.  

   Även om jag har identifierat ett tydligt epokskifte i min undersökning så vet jag fortfarande 

inte när den första förväntansepoken börjar eller när den andra slutar. Det kan mycket väl vara 

rimligt att anta att första världskriget innebär ett nytt epokskifte, Clarke menar åtminstone att 

hans definition av förväntansmönster ändras efter kriget, men det får i sådana fall framtida 

forskning utröna. Detsamma gäller den första förväntansepoken. Med mer forskning om 

förväntningar åren innan 1880 bör det gå att identifiera när den första förväntansepoken 

börjar. Jag vet inte heller om detta resultat är applicerbart på Amerika som helhet under 

																																																								
92 Clarke, Ignatius Frederick, The pattern of expectation, 1644-2001, J. Cape, London, 1979, s. 10-11. 
93 Clarke, Ignatius Frederick, The pattern of expectation, 1644-2001, J. Cape, London, 1979, s. 11. 
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tidsperioden. Även om denna undersökning har fokuserat på vad som uttrycks i den svensk-

amerikanska pressen bör det vara rimligt att anta att den svensk-amerikanska pressen i sina 

förväntningar och erfarenheter inte skilde sig avsevärt från andra grupper i USA och att 

resultatet av denna undersökning därmed skulle kunna vara relativt applicerbart på USA som 

helhet under denna period.  Med ytterligare forskning som undersöker andra grupper i det 

amerikanska samhället under samma tidsperiod skulle det vara möjligt att nyansera bilden av 

förväntansepokerna ytterligare. 
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