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1. Inledning 
 
USA:s 44:e president, Barrack Obama, valdes 2008 och det blev på många sätt en 
uppseendeväckande händelse. Han är inte bara den första svarta regeringschefen utan han är 
även andra generationens invandrare, med rötter i Kenya. På många sätt var detta ett 
sensationellt val i bemärkelse av att det stod klart att vem som helst kan nå presidentposten 
oavsett etnisk tillhörighet. Men faktum kvarstår dock att en stor del av de svarta amerikanerna 
fortfarande lever i påtaglig fattigdom. Enligt Nationalencyklopedin, med siffror från 2008, har 
USA en befolkning på 304,5 miljoner människor, varav 13 procent utgörs av svarta (ca 40 
milj. människor). NE menar vidare att 15 procent av den totala befolkningen lever under 
fattigdomsgränsen där svarta och latinamerikaner är kraftigt överrepresenterade.1 
 
Anledningen till att världen idag ser väldigt positivt på en svart president, någonting som 
skulle ha varit helt otänkbart för 50 år sedan, är att diskursen i samhället har ändrats. Alltså att 
normen för vad som är allmänt accepterat har skiftat.2 Det finns självklart många diskurser 
som ständigt varierar i olika epoker. En av dessa omvälvande perioder utgörs av det radikala 
1960-talet då diskurserna förändrades så mycket att de flesta människor i västvärlden fick en 
helt ny världsåskådning. Det är just detta som är grunden för denna studie, att kartlägga de 
diskursiva strukturernas förändring i det svenska samhället mellan åren 1956 och 1972. För 
att studien ska bli genomförbar krävs en kraftig avgränsning och därför kommer min 
operationalisering att ligga på hur Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets skildring av de 
svarta amerikanerna skiftade under de gällande åren. Mitt syfte är att i empirin finna bevis för 
att klarlägga hur diskurserna i samhället förändras, och framförallt hur tydligt de går att 
urskilja i en ganska snäv precisering som denna.  
 
Även om många etniska minoriteter idag, inte minst de svarta amerikanerna, fortfarande är 
utsatta för sociala orättvisor har enorma framsteg gjorts. Ett rationellt bevis för det är just att 
Obama valdes till president 2008. Det jag i denna studie vill trycka på är att radikaliseringen 
tillsammans med pressens utveckling bidrog till så kraftiga förändringar av det västerländska 
samhället att det idag anses politiskt inkorrekt att uttrycka sig nedlåtande mot någon på grund 
av etnisk tillhörighet. Mitt intresse för problemet bottnar mycket i min egen fascination för 
olika folkgruppers kamp för medborgerliga rättigheter världen över. Vad kan då vara bättre att 
studera än den största minoritetsgruppen i världens kanske mäktigaste land under en av 1900-
talets mest omvälvande epoker? 
 

 
 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, uppslagsord: ”usa”, ”landsfakta”, ”sociala förhållanden” &  ”befolkning”, Elektronisk 
källa: http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/usa/landsfakta, http://www.ne.se.db.ub.oru.se/usa/sociala-
f%C3%B6rh%C3%A5llanden & http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/usa/befolkning - hämtat 2010-04-28. 
 
2 NE definierar diskurs på följande sätt: ”Den bygger på uppfattningen att hela vårt förhållande till verkligheten 
uttrycks genom diskurser, och att diskursen så starkt styr vår verklighetsuppfattning att vi är fångade i den. 
Samtidigt finns det uppenbarligen många olika diskurser. Våra ords och därmed tankars innebörder styrs enligt 
detta föreställningssätt av i vilken diskurs vi befinner oss, och missförstånd eller oförståelse uppstår om vi i vår 
kommunikation med andra "inte är i samma diskurs"”. Emt, Jeanette & Eriksson Gunnar, i 
Nationalencyklopedin, uppslagsord: ”diskurs”, Elektronisk källa: http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/diskurs - 
hämtat - 2010-04-28. 
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2. Forskningsläge & teoretiska perspektiv 
 
Forskningsläget har jag valt att dela i fyra delar för att så enkelt som möjligt redovisa de 
väsentliga dragen och de analytiska verktygen som är nödvändiga för denna studie. Först och 
främst kommer de grundläggande dragen för radikaliseringen att presenteras. Sedan kommer 
en redogörelse för hur media förändrades och utvecklades under perioden. Det tredje avsnittet 
är inriktat på att klarlägga, de för min studie, nödvändiga teoretiska perspektiven. Det 
avslutande stycket är en redogörelse av historieforskaren Eva Blocks avhandling 
Amerikabilden i svensk press 1948-1968.  
 
Forskning om radikaliseringen 
I följande avsnitt har jag valt att först redogöra för hur radikaliseringsprocessen utvecklade 
sig, och vad som anses vara de viktigaste faktorerna i förändringen. Den sista delen är en 
tematisk behandling av själva kärnan i den här undersökningen, nämligen det rasistiska 
problemet. För att undersökningen ska bli så pragmatisk som möjligt är det på sin plats att 
först definiera själva begreppet radikalisering. Nationalencyklopedin översätter ordet 
radikalisering med ”förändring i radikal riktning” och ordet radikal med ”stora, 
grundläggande förändringar”.3 Detta säger i sig självt inte så mycket men blir desto tydligare 
förklarat utifrån den samhälleliga kontexten under dessa decennier. Historikerprofessorn Kjell 
Östberg (verksam vid Södertörns högskola) tydliggör begreppet i boken 1968 när allting var i 
rörelse. Han menar att det väsentliga är de omvälvande samhällsförändringarna i samband 
med olika sociala rörelsers utveckling och slagkraft. Aktörerna bestod av vänsterinriktade 
grupper som i opposition till klassamhället förespråkade utökade demokratiska rättigheter.4 
Jens Ljunggren (docent i historia vid Lunds universitet) definierar i inledningen i sin bok 
Inget land för intellektuella – 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella denna epok 
kortfattat. Politiken blev alltmer vänsterorienterad tillsammans med en förnyad syn på moral 
samt en stor misstänksamhet gentemot auktoriteter. Nya slagord som ”solidaritet” och 
”gemenskap” genomsyrade politiken.5  
 
Begreppet radikalisering i denna studie kommer alltså att syfta till de politiska och 
ideologiska förändringar som ägde rum i de västerländska samhällena under 1960- och 1970-
talen.  
 
Grunderna för radikaliseringen 
Östberg menar vidare att för att förstå denna reformivriga epok är det väsentligt att studera 
efterkrigstiden och det ungdomskulturella 1950-talet, som i mångt och mycket skapade 
grunden för den radikala vågen. Efter kriget blev återigen de inrikespolitiska sociala och 
politiska motsättningarna aktuella och många började anamma idéer från det socialistiska 
alternativet. Det ekonomiska uppsvinget i efterkrigstiden gav upphov till en allt bredare 
politisk arena i västvärlden och ett fåtal vänsterinriktade intellektuella började redan under 
1950-talet att ifrågasätta det allmänt accepterade välfärdssamhället. I Sverige blev det främst 
tydligt när alltfler började betvivla opinionen gällande Koreakriget. USA:s motiv, som 
allmänt ansågs vara fredliga och demokratiska, började redan då av en handfull att kritiseras. 
Östberg menar att decenniet präglades av ett kollektiv dåligt samvete för sitt bristande 

                                                 
3
Nationalencyklopedin, uppslagsord: ”radikalisering” & ”radikal”, Elektronisk källa: 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/sve/radikalisering?i_h_word=radikalisering & 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/kort/radikal/1454263 - hämtat 2010-04-14. 
    
4 Östberg, Kjell (2002), 1968 när allting var i rörelse, s. 12 f. 
5 Ljunggren, Jens (2009), Inget land för intellektuella – 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella, s. 7. 
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engagemang. Detta resulterade i ett ökat intresse för U-landshjälp, samt en solidaritet 
gentemot förtryckta folkgrupper mot slutet av årtiondet. Problemet var dock att även om det 
fanns ett intresse för samhällsfrågor fanns ännu inget språk för att uttrycka det. Dessa tidiga 
radikala har, i brist på en svensk översättning, kommit att kallas för ”early risers” och bevis 
för deras progressivitet kunde under decennieskiftet skönjas i skönlitteraturen.6 
 
Ljunggren menar att i jämförelse med Tyskland och Frankrike tog de vänsterintellektuella i 
Sverige en annan riktning. Den radikala vågen i de båda förra var starkt präglad av 
skuldproblematiken från kriget och den fortgående kolonialismen, något som inte alls 
existerade i Sverige. Detta tillsammans med närheten till den dominerande socialdemokratin 
bidrog till att den svenska radikaliseringen istället fokuserade på kalla kriget och orättvisor i 
andra länder.7 Ljunggren betonar precis som Östberg vikten av att förstå att den växande 
kritiken mot välfärdssamhället blev ett nytt ideal. Han menar att de tidiga kalla krigets 
intellektuella lade tonvikt vid försvarandet av den västerländska demokratin gentemot hoten 
från kommunismen och andra despotiska system. Denna ståndpunkt kom sedan i 
decennieskiftet 1950-1960-tal att förlora sin hållbarhet, och de intellektuella tog alltmer 
avstånd från det samhälle de verkade i. Den intellektuelles roll skiftade till att uttrycka kritik 
mot den romantiserade bilden av det goda samhället som ansågs ha tappat sin legitimitet. 
Ljunggren menar vidare att det var denna politiska omstöpning som utgjorde grunden för det 
vänsterinriktade 1960-talet.8 
 
Östbergs resonemang följer samma linjer när han menar att de första kraven på sociala och 
ekonomiska reformer ska tillskrivas de unga liberalerna. Såsom krav på människors lika fri- 
och rättigheter, kritik av totalitära system såväl som uppmärksammandet av förtrycket av 
kvinnor och sexuella minoriteter.9 Under mitten av 1960-talet stod det dock klart att 
stafettpinnen övertagits av ”de röda”. Framförallt genom uppmärksammandet av Antonio 
Gramscis hegemonibegrepp10 och Herbert Marcuses teorier om masskonsumtion11 riktades 
kritik mot både den borgerliga kapitalismen såväl som mot den ensidiga marxism som 
Sovjetregimen ansågs förespråka.12 Ljunggren förtydligar detta genom att framhäva hur 
många vänsterradikala började resonera så att människan i västvärlden präglades av synd 
vilket endast politiskt ställningstagande kunde råda bot på.13  
 
Utvecklingen under 1960-talet 
En högst betydande förändring för samhället under årtiondet var att för första gången började 
ungdomar med arbetarbakgrund att befolka universiteten. Dessa hade tidigare främst varit 
reserverade för människor ur de högre samhällsskikten. Förändringen berodde i första hand på 
att nya administrativa tjänster behövdes fyllas i den utvidgande välfärdsstaten. Enkelt 
förklarat menar Östberg att arbetare och studenter nu kom att utgöra en enad front.14 Det är 
                                                 
6 Östberg (2002), s. 29-37. 
7 Ljunggren (2009), s. 59 f. 
8 Ljunggren (2009), s. 84 f. 
9 Östberg (2002), s. 44 f. 
10 Ljunggren menar att Gramscis hegemonibegrepp syftade till att klarlägga den makt som makthavaren bedriver 
vid sidan av sin politiska dominans. Att det skapas undermedvetna kontrakt som styr social och ekonomisk 
distribution i samhället. Ljunggren (2009), s. 15. 
11 Enligt Ljunggren går dessa teorier ut på en kritik av det moderna samhället där konsumtion och reklam skapar 
falska behov som leder till att alla människor tycker och tänker på liknande sätt i olika avseenden. Det leder i sin 
tur till en sorts undermedveten propaganda för att avskärma samhället från kritik. På det sättet formuleras inga 
nya visioner. Ljunggren (2009), s. 171.  
12 Östberg (2002), s. 62 ff. 
13 Ljunggren (2009), s. 112. 
14 Östberg (2002), s. 25. 
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dock viktigt att poängtera att alla inte delar uppfattningen om denna allians. Ljunggren lyfter 
istället fram Marcuses syn på den radikala rörelsen. Denne resonerade så att fronten måste 
utgöras av å ena sidan studenter och intellektuella å andra sidan av arbetslösa och 
arbetsoförmögna, minoritetsgrupper och tredje världens nödställda. Ljunggren hävdar att 
Marcuse menade att arbetarklassen i alldeles för lång tid anammat de borgerliga idealen och 
inte längre kunde utgöra den revolutionära förtruppen.15  
 
En annan essentiell förändring var förskjutningen från öst- och västblock till nord och syd. 
Alltfler människor i väst såg med solidariska ögon på de forna kolonierna som kastade av sig 
oket från imperialismen och började ta plats på den globala arenan.16 En forskare som mer 
ingående angriper problemet är Sverker Jonsson i boken Bland gnetar och rödhättor, i 
bokserien Den svenska pressens historia. Han menar att u-landsfrågan ledde till en alltmer 
öppen kritik mot USA och de forna imperialmakterna. Det bottnade främst i att de före detta 
kolonierna fortfarande kom att präglas av neokolonialism, genom fortsatt ekonomisk 
exploatering, och den hegemoniska prägel som imperialismen inpräntat. De radikala 
ungdomarna bidrog till att skapa en ny syn på kolonialismen där de påvisade hur länder i 
första världen fortfarande utnyttjade de nya fattiga staterna genom att kvarhålla dem i 
fattigdom. De kapitalistiska intressena i väst var beroende av exploatering av u-länderna och 
de radikala idéerna kom därför att genomsyras av Lenins teorier om att imperialismen var 
kapitalismens slutskede.17 
 
Slutet av decenniet präglades av en topp inom vänsterradikalismen med året 1968 som sin 
absoluta höjdpunkt, menar Östberg. Det alltmer utvecklade kommunikationssamhället, med 
TV, radio och tidningar, bidrog till ett allt snabbare informationsutbyte samt flera 
mångfasetterade åsikter. Den radikala vågen som tidigare varit uppdelad i fristående 
nationella rörelser kom mot slutet av årtiondet att globaliseras och fördjupas genom 
exempelvis den internationella studentrörelsen, FNL:s framgångar i Vietnam och Black 
Power i USA. Problemet som dock kraftigast började uppdagas var bristen på klara perspektiv 
och många började anse att förändringar måste göras. Östberg hävdar att året 1970 var 
inledningen till den radikala epokens nya skede.18 Även Ljunggren betonar vikten av denna 
kris inom vänstern, mycket på grund av uppdagandet av de orättfärdigheter som pågick inom 
den sovjetiska kommunismen, vilket ledde till en omorientering av idealen.19 
 
Rasismen i fokus 
Jonsson menar att kampen mot rasismen kraftigt präglade den radikala utvecklingen under 
1960-talet. Att antagandet om den ”vita rasens överlägsenhet” bidrog till den kontinuerliga 
exploateringen av den fattiga delen av världen och kritik riktades främst mot USA och 
Sydafrika. Under 1950- och 1960-talen kom en rad förändringar, till det bättre, för de svarta 
amerikanerna men en stor diskriminering kvarstod dock. Många komponenter i den svarta 
frihetsrörelsen kom under epoken att radikaliseras och ledde under andra hälften av 1960-talet 
till omfattande upplopp. Svenska radikala ungdomar kom alltmer att sympatisera med dessa 
grupper. Trenden går även att skönja i dåtidens debatt gällande Sydafrikas apartheidsystem 
där de vänsterradikala elementen i väst gick i fronten för kampen mot det förlegade systemet. 

                                                 
15 Ljunggren (2009), s. 156. 
16 Östberg (2002), s. 26. 
17 Jonsson, Sverker (2002), Bland gnetar och rödhättor, s. 26 f. 
18 Östberg, (2002), s. 123 f. 
19 Ljunggren (2009), s. 262. 
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Det ansågs som Jonsson beskriver det ”att kapitalismens hunger gick före alla humanitära 
intressen”.20 
 
Forskning om pressen 
Detta är dock inte tillräckligt för att fullt ut förstå hur de svenska dagstidningarnas bild av de 
svarta amerikanerna förändrades från 1956-1972. Stor vikt måste även läggas vid hur 
massmedia och press i stort fungerar och framförallt hur deras arbetsmetoder förändrades och 
utvecklades under de gällande decennierna. Det följande avsnittet kommer därför att behandla 
just detta. Den första delen är inriktat på att klarlägga de förändringar som skedde under dessa 
årtionden och det andra syftar till att påvisa vilka urval media gör och varför. 
 
Pressförändringar  
För att kunna förstå hur pressen generellt har utvecklats så ger boken Massmedier – Press, 
radio och tv i den digitala tidsåldern en bra översikt. Den nionde utgåvan utkom 2008 och är 
författad av Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring, samtliga verksamma vid 
Göteborgs universitet. De menar att under andra världskriget var pressen fortfarande ett starkt 
politiskt organ, mycket för att den politiska makten ville hålla sig väl med Nazityskland. Det 
ledde i många fall till att den politiska färgen tonades ned, något som dock återkom efter 
kriget. Det började då även tas större hänsyn till vad som var de väsentliga nyheterna och hur 
förmedlingen av dessa skulle ske.21 Hadenius m.fl. delar in 1900-talets presshistoria i fyra 
faser och relevant för denna studie är den andra och tredje med start efter kriget. Det var en 
period då bevakningen började bli alltmer självständig och präglades av att alltfler oangenäma 
problem och frågor kom att belysas. Den första fasens journalistik handlade om aktiv 
påverkan av mottagaren medan den andra, mellan 1945-1965, istället inriktade sig på en 
anpassning till både samhället och konsumenterna. Under den tredje fasen som dateras mellan 
1965-1985 kunde en allt större professionalisering skönjas i de mediala arbetsmetoderna. 
Journalistiken gick från anpassning till aktiv påverkan åt båda hållen.22 Något som stödjer 
detta är Karin Fogelbergs (lektor i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs 
universitet) resonemang i avhandlingen Reportrar på plats – Studier av krigsjournalistik 
1960-2001. Hon kallar perioden 1945-1965 för speglingsepoken, en tid då journalistiken 
präglades av att återge verkligheten. Det handlade om ett direkt återberättande där reflexionen 
ofta blev lidande. Åren mellan 1965-1985 benämner hon granskningsepoken, då media istället 
syftade till att kritiskt granska makthavare och samhällets institutioner.23 Hadenius m.fl. 
betonar att det är viktigt att förstå att det inte handlar om att ett system avlöser ett annat, det är 
snarare frågan om en kumulativ ökning.24  
 
Vad är värt att förmedla? 
Hadenius m.fl. lyfter även fram vikten av att förstå kommunikationsforskaren Henk Prakkes 
modell. Den behandlar tid, rum och kultur som tre högst väsentliga variabler för att förstå vad 
som utgör innehållet i nyhetsutbudet. Alltså att en händelses avstånd till en, eller alla tre, av 
dessa bestämmer själva värdet på nyheten. Även om modellen är daterad 1969 så ger den en 
generell grund för att förstå västerländsk media.25 Fogelberg menar att den mest allomfattande 
nivån inom nyhetsrapportering är den ideologiska, med syftande på att skildringen i mångt 

                                                 
20 Jonsson (2002), s. 28 f. 
21 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2008), Massmedier – Press, radio och tv i den digitala 
tidsåldern, s. 254 f. 
22 Hadenius m.fl. (2008), s. 282 f. 
23 Fogelberg, Karin (2004), Reportrar på plats – Studier av krigsjournalistik 1960-2001, s. 60. 
24 Hadenius m.fl. (2008), s. 284. 
25 Hadenius m.fl. (2008), s. 303 f. 
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och mycket präglas av de uppfattningar som redan finns hos den mottagande konsumenten.26 
Som exempel lyfter hon fram hur svensk media, under Vietnamkriget, först började kritisera 
USA när opinionen i Sverige svängt.27 Prakkes modell kan då även förklara de svenska 
mediernas intresse för konflikten i Kongo på grund av FN:s roll, med den svenske 
generalsekreteraren Dag Hammarsköld, samt det faktum att Sverige skickade FN-trupper till 
landet.28   
 
Sammanfattningsvis avses begreppet radikaliseringen, i den här studien, syfta på de 
samhällsomvälvande årtiondena 1960- och 1970-talen, där fokus ligger på det tidigare. Även 
om forskningen på några punkter går isär så råder inga tvivel om att dessa år som 
radikaliseringen utgör bidrog till djupgående förändringar. Det är just detta som för denna 
studie är högst väsentligt, hur det radikala 1960-talet kastade ljus på problem som tidigare 
varit dolda. Många människor i väst fick en helt ny världsåskådning och kampen mot 
rasismen blev ett grundläggande element. Forskningen angående pressens utveckling visar 
tydligt hur de polemiska åren satte avtryck i de mediala förhållningssätten och sambanden 
med den radikala epoken är många. Pressen kom att gå från att vara ett verktyg för samhället 
att påverka konsumenten till att utvecklas till en tvåvägs kommunikation där inflytande gick i 
båda riktningarna. Under 1960-talet blev media ett alltmer samhällskritiskt organ som mer 
eller mindre kom att sluta upp bakom de radikala rörelserna. 
 
Teoretiska perspektiv 
Även om pressen utvecklades under de radikala åren så är det även viktigt att belysa hur 
media fungerar på ett djupare plan. Det är inte särskilt svårt att förstå att media i alla dess 
former måste göra ett urval i en nästintill oändlig mängd av aktuella händelser. Allt kan inte 
skildras och även det som lyfts fram kräver urval och beskärning. Men hur mycket makt har 
egentligen media? Kan den så kallade tredje statsmakten verkligen skapa opinion? Är det 
möjligen så att media på ett djupare plan talar om för oss hur vi ska tycka och tänka i olika 
frågor? 
 
Ramar för rapportering 
För att förstå hur samhällen förändras, hur en diskurs eller ett tankesystem ersätts av ett annat, 
är det högst väsentligt att klarlägga massmedias påverkan på idéer och omställningar. År 2007 
utkom antologin Ideological Horizons – In media and citizen discourses som behandlar just 
detta. I inledningskapitlet presenterar Birgitta Höijer (fil. Dr. i psykologi och professor i 
medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet) ändamålet med boken. Den 
syftar till att klarlägga hur massmedia, i mångt och mycket, sätter upp ramarna för 
verkligheten som begränsar människans synfält i förnimmelser av världen. Att mottagaren för 
nyhetsstoffet uppfattar förändringar i samhället såsom massmedia förmedlar dem. Alltså hur 
de mediala diskurserna på många sätt ligger till grund för människors logiska tänkande. Detta 
sker genom processer som författarna, direkt översatt till svenska, kallar ideologiska 
horisonter.29 Deras definition är följande:  

 
”ideological horizons refers to defined ways of making sense of a complex reality; it concerns 
collective modes of symbolic production and interpretation that are recurrently articulated and 
practised in order to cognitively and discursively structure the world” 30 

                                                 
26 Fogelberg (2004), s. 55. 
27 Fogelberg (2004), s. 134. 
28 Fogelberg (2004), s. 9. 
29 Höijer, Birgitta (2007), ”Introduction”, i Ideological Horizons – In media and citizen discourses, Höijer, 
Birgitta (red), s. 7 f. 
30 Höijer (2007), s. 8. 
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Ett bra exempel på en gemensam horisont är den nationalistiska, alltså när en grupp människor 
med samma nationella och/eller kulturella arv uppfattar vissa intryck på liknande sätt. 
Horisonten utgör ett synfält som omfattar och inkluderar allt som är synligt från en given 
punkt.31 I följande kapitel menar Stig A. Nohrstedt (professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet) att begreppet ”ideologi” har använts flitigt 
av bland andra Karl Marx, Francis Bacon och Antoni Gramsci för att förklara institutionella 
och hegemoniska mekanismer. Han hävdar visserligen att tidigare studier i många fall lyckats 
klarlägga vissa diskursiva maktstrukturer men att det dock finns tomrum. Exempelvis tas inte 
alltför ofta hänsyn till variationer i tolkning mellan olika individer, utan människor har istället 
setts som en homogen grupp.32 Han menar vidare att i och med globaliseringen som sker idag 
krävs fördjupningar i området som bygger på tidigare studier.33 
 
Kampen om ideologisk hegemoni utkämpas på sex nivåer, enligt Nohrstedt. Som underlag för 
sin undersökning har han studerat medias skildring av GWOT (the global war on terrorism). 
Exempelvis syftar den hänvisande horisonten till hur den som kontrollerar median, i en 
konflikt, förmedlar vilken sida som är god respektive ond. Ett exempel han lyfter fram är hur 
civila offer på den egna sidan beskrivs som oacceptabelt medan civila offer på fiendesidan 
istället skildras som ett nödvändigt ont. Den ontologiska horisonten, vars tendenser jag ämnar 
undersöka i den här studien, skildrar hur det sker en polarisering en sorts hierarkisk uppdelning 
av Vi i det goda samhället och De som i sin natur är lägre stående. Exempelvis hur svensk 
media, direkt efter terrorattacken mot World Trade Center, inte alls lade särskilt stor tonvikt 
vid motiven bakom attacken eller varför den riktades mot USA.34 
 
Tidigare studier av amerikabilden i svensk press 
Vad säger tidigare forskning om det gällande problemet? Vilka nya infallsvinklar kan min 
studie bidra med? Eva Block utgav 1976 avhandlingen Amerikabilden i svensk press 1948-
1968 vid historiska institutionen i Lund. Den syftar till som titeln avslöjar att förklara 
förändringen i skildringen av USA under de gällande åren. 
 
Genom att studera ledartexter i Sveriges största tidningar som utgivits i Stockholm, Malmö och 
Göteborg 20 dagar runtomkring presidentvalen under dessa år har Block klarlagt hur opinionen 
i pressen förändrats. Hon menar att den vanliga uppfattningen är att en ”äldre” bild ersatts av 
en ”yngre”. Hon påpekar att dessa i termer av svart och vitt, anses utgöra ett sorts 
motsatsförhållande, som hon ämnar nyansera med gråzoner.35 I den andra delen av 
avhandlingen som Block kallar korttidsperspektivet har hon endast studerat tre tidningar, 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Stockholmstidningen. Genom tematisk analys syftar 
hon här istället till att studera nyhetsrapporteringen utifrån tre linjer. Den första är det 
historiska skeendet under perioden och den andra går ut på att genom registrerade uttalanden 
studera om förändringen av amerikabilden var en medveten strävan att följa utvecklingen. Den 
tredje linjen handlar om att undersöka vilken roll tidningarna hade vid skapandet av den 
allmänna opinionen.36 
 

                                                 
31 Höijer (2007), s. 8. 
32 Nohrstedt, A. Stig, (2007), ”Outline of a Theory on Hegemony in News Discourse”, i Ideological Horizons – 
In media and citizen discourses, Höijer, Birgitta (red), s. 11 f.  
33 Nohrstedt (2007), s. 15. 
34 Nohrstedt (2007), s. 19 ff. 
35 Block, Eva (1976), Amerikabilden i svensk press 1948-1968, s. 32-37. 
36 Block (1976), s. 64-71. 
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I sina slutsatser kommer hon fram till att efter krigsslutet skildrades USA som demokratins 
försvarare och stor tillit sattes till supermakten gentemot hotet från Sovjetunionen. När sedan 
avstaliniseringen gjorde sig gällande uppfattades hotet från öst inte lika påträngande. Block 
menar att tidningarna medvetet tonade ner kalla kriget för att ge plats åt de amerikanska 
inrikesförhållandena (rasdiskrimineringen och våldet) och Vietnamkriget. Detta utvecklade sig 
till slut, hos många tidningar, till en öppen kritik av USA. Angående rasdiskrimineringen 
menar Block att tidningarna mellan åren 1948-1963 var medvetna om problemet men satte tillit 
till att den amerikanska demokratin skulle råda bot på detta. Under sommaren 1963 stod det 
klart att denna orättvisa inte skulle försvinna men redaktionerna värderade fortfarande 
demokratin i USA högt, dock tillkom samtidigt en medvetenhet om att demokratin accepterade 
segregationen. Redan på hösten samma år kom en ny förändring. Hon menar att det i grund och 
botten berodde på människors förändrade inställning till kalla kriget och dödskjutningen av 
John F. Kennedy. Tidningarna började skildra det amerikanska samhället i negativa ordalag, 
eftersom demokratin accepterade och upprätthöll rasdiskrimineringen. Hon pekar även på två 
linjer för hur förändringen gick till som en medveten strävan hos redaktionerna. Den första är 
”Amerika har förändrats, därför måste vi förändra amerikabilden” och den andra ”Amerika är 
sig likt, men vi har fått mer information”.37 
 
Sammanfattningsvis blir Höijers och Nohrstedts teorier väldigt intressanta i samband med 
resultaten från denna studie. Alltså hur media sätter upp ramverket för hur vi människor ska 
uppfatta den materiella verkligheten de lever i. Det stämmer väldigt bra överens med de 
förändringar som präglade samhället och media under 1950- och 1960-talen. Medias 
ideologiska horisonter uppstår ju inte av sig självt, utan de formas av både samhället och 
individerna. Vidare menar Block att bilden av USA förändrades från att anses vara 
demokratins försvarare till att bli ett mål för kraftig kritik på grund av sina många humanitära 
brister. Hon menar till exempel att segregationen i USA började kritiseras under mitten av 
1960-talet. Jag anser inte att hon på något sätt har fel i sin undersökning, men jag vill betona 
hur den skiljer sig från min egen. För det första är hennes avhandling skriven under 
radikaliseringens slutskede. Det jag menar är att det idag är möjligt att nyansera bilden på 
grund av tidsperspektivet. För det andra handlar hennes verk om amerikabilden i stort medan 
min är inriktad på just skildringen av de svarta. För det tredje använder hon sig av ord som idag 
inte anses politiskt korrekta.  
 
I min studie kommer jag utifrån nyare forskning, gällande radikaliseringen såväl som pressen 
och verktyg för analys, försöka förklara mediernas förändrade rapportering mellan åren 1956-
1972. Tematiskt är studien avgränsad till skildringen av USA:s största minoritetsgrupps kamp 
för medborgerliga rättigheter.                                                
 
3. Problem och frågeställning 
 
Utifrån ovanstående forskningsläge kan man tydligt se att det västerländska, i det här fallet det 
svenska, samhället genomgick enorma förändringar under radikaliseringen. I stort sett går 
Blocks undersökning ut på att förklara hur och varför bilden i tidningarna förändrades i 
relation till att attityden gentemot kalla kriget skiftade. I min studie är jag intresserad av att 
nyansera varför skildringen av de svarta amerikanerna växlar med hjälp av begrepp som 
radikalisering, diskurser och pressens professionalisering. Fokus ligger på hur Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet förmedlade de svarta amerikanernas kamp för medborgerliga 
rättigheter och hur attityden mot dem förändrades. Alltså att utifrån skildringen av de svarta 

                                                 
37 Block (1976), s. 114-124. 
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amerikanerna försöka klarlägga hur diskursen i det svenska samhället förändras i och med 
radikaliseringen och pressens utveckling mot en professionalisering. Syftet är att ge en mer 
nyanserad och modern bild med begrepp som diskurs och ideologiska horisonter och med 
hjälp av nyare analysverktyg angripa källmaterialet. Frågorna jag ställer är följande: 
 

1) Varför förändras bilden av de svarta amerikanerna under de gällande åren?          
 
2) Vilka diskursiva strukturer är möjliga att synliggöra i skildringen av de svarta 

amerikanerna i och med att radikaliseringen genomsyrar och förändrar samhället? 
 

3) Vilka likheter och skillnader finns mellan de två tidningarnas rapportering? 
 
4. Material, metod, källkritik och avgränsningar 
 
Källmaterial består som sagt av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan åren 1956 
och 1972. DN var under sökperioden liberal och SvD konservativ.38 Anledningen till att jag 
valde dessa är för att det torde vara självklart hos vänsterinriktade tidningar under perioden att 
sluta upp bakom de radikala rörelserna. Frågan som då uppstår är hur jag gick till väga för att 
studien överhuvudtaget skulle bli genomförbar. För det första var det högst väsentligt med en 
kraftig avgränsning i sökperioden. Jag avsåg därför att, precis som Block, studera utbudet i 
tidningarna runtomkring de amerikanska presidentvalen 1956, 1964, 1968 och slutligen även 
1972. Motiveringen att jag valde just dessa årtal var för att få en bild av hur skildringen såg ut 
innan de radikala decennierna och hur den förändrades fram till och med radikaliseringens 
höjdpunkt i början av 1970-talen. Valen representerar polemiska skeden där åsikter och 
polarisering lämnar avtryck i empirin. Jag valde att avgränsa undersökningen till en vecka i 
anslutning till varje valomgång med tre dagar före valet, valdagen och tre dagar efter. Den 
amerikanska röstningen sker varje valår på den första tisdagen efter den första måndagen i 
november. Vid flera av dessa perioder infaller dock Alla helgons dag, vilket är en helgdag, då 
inga tidningar utkommer. Vid dessa tillfällen försköt jag sökperioden med en dag.  
 
I analyser av diskurser i tidningsmaterial är det viktigt att klargöra hur man går till väga. För att 
få en så bred grund som möjligt studerade jag mina källor i ljuset av lingvistikprofessorn 
Norman Faircloughs tredimensionella diskursanalys. Han menar att kritisk granskning av 
kommunikativ information, i det här fallet pressen, är en samverkan av just tre dimensioner. 
Dessa utgörs av texten, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. Utifrån den första 
dimensionen studerar man textens betydelse och utformning. Hur de enskilda meningarna är 
uppbyggda och hur flera meningar är sammansatta. Det handlar även om att studera ord och 
begrepp, hur de används såväl som eventuell betoning på vissa av dem. Man undersöker även 
vem texten riktar sig till, direkt till läsaren eller om den är av rent informativ karaktär. Den 
andra dimensionen hjälper till att utreda hur texten är konstruerad. Det handlar om att avgöra 
om texten är en rekonstruktion eller en reproduktion av existerande diskurser. Det gäller att 
undersöka om texten, i sin produktion, är baserad på andra texter och/eller diskurser, så kallad 
interdiskursivitet eller intertextualitet, samt om mottagaren tolkar texten utifrån existerande 
diskurser. I den tredje dimensionen studeras diskursen utifrån sin samhälleliga och kulturella 
kontext. Genom sociokulturell praktik är det möjligt att kartlägga ideologiska och hegemoniska 

                                                 
38 Uppgifterna om tidningarnas politiska tendens är hämtade från Kungliga biblioteket, Nya Lundstedt.  
SvD var konservativ fram till 1969, sedan kom den att betecknas som oberoende moderat.  
Elektronisk källa: http://www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-tidningar - hämtad 2010-04-
08. 
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tendenser i den kommunikativa informationen. Enkel förklarat så sker en tolkning av texten 
utifrån sin samhälleliga kontext genom att koppla ihop texten och den diskursiva praktiken.39 
 
Det var aldrig min avsikt att följa diskursanalysen slaviskt, det skulle inte vara realistiskt på 
grund av att mina källor endast består av dagstidningar. Men mot bakgrund av de teoretiska 
perspektiven tog jag avstamp och använde dessa som en teoretisk ram. På grund av att studien 
lägger stor vikt vid den samhälleliga kontexten och för att den diskursiva och sociokulturella 
praktiken ligger väldigt nära varandra ämnar jag diskutera resultaten samfällt. För att angripa 
mitt källmaterial på ett korrekt sätt har jag studerat det utifrån en kvalitativ, hypotetisk-
deduktiv metod.40 I analys av det jag funnit i källorna har jag syftat till att med hjälp av vissa 
delar ur Faircloughs verktyg tydliggöra och peka på varför och när förändringar sker. Jag har 
studerat ledare såväl som redaktionellt material och rubriksättningen har i vissa fall varit 
vägledande. Jag avsåg även att söka i texten efter ord och begrepp som utmärker sig, såsom 
segregation, neger, färgad, ras (i etnisk bemärkelse), rasfrågan etc. Vidare har jag i källorna 
letat efter värdeladdade ord, åsikter, attityder och polarisering. Eventuella bilder har även varit 
av värde för studien. För att få en uppfattning om hur nyhetsvärderingen såg ut i 
tidningsmaterialet valde jag att ställa antalet artiklar gällande svarta amerikaner i relation till 
antalet övriga artiklar som skildrade USA. Min intention var dock inte redovisa vad som stod 
i dessa, eftersom det ligger utanför tidsramen för denna studie, utan istället redogjorde jag 
kort år för år antalet samt hur många som behandlar USA:s in- och utrikes nyheter, ledare och 
valet. Jag valde att bortse från material i tidningarna gällande sport, ekonomi, näringsliv och 
artiklar om enskilda amerikaner. Viktigt att poängtera är att jag behandlat artiklarna som 
representiva för sina redaktioner.  
 
5. Bakgrund 
 
Idag är det mer eller mindre allmän kunskap att de svarta amerikanerna genomgått 
århundraden av fattigdom, slaveri och förtryck på grund av sin etnicitet. Jag ämnar därför 
hålla detta avsnitt kort och koncist för att läsaren ändå ska få en väsentlig överblick av den 
historiska kontexten i samband med undersökningens problem. Jag avser att i korthet beskriva 
de framsteg som de svarta gjort under det förra århundradet med betoning på 1950- och 1960-
talen. 
 
James R. Grossman (verksam vid Chicagos universitet) menar att år 1900 levde 95 procent av 
de svarta i Södern varav de flesta på landsbygden. I norr bodde de i urbana områden och 
åtnjöt fler rättigheter men segregeringen var dock djupt rotad även där.41 Ändå fram till 1970-
talet flyttade majoriteten av de svarta till städerna i norr, något som Grossman kallar ”Great 
migration” eller ”second emancipation”. Segregeringen ökade och de svarta tvingades bosätta 
sig i ”getton”. Marknadsvärdet på dessa områden sjönk, de svarta fick högre levnadskostnader 
och sämre löner än de vita.42 Historikerprofessorn Joe William Trotter Jr. menar att 
börskraschen 1929 slog hårdast mot de svarta. De förbättringar som exempelvis Roosevelt 

                                                 
39 Fairclough, Norman (1995), Media discourse, s. 57-61. 
40 Stellan Dahlgren menar i antologin Fråga det förflutna att en hypotetisk-deduktiv metod används när man ur 
allmänna hypoteser eller teorier ställer upp nya hypoteser och/eller teorier genom iakttagelser i det empiriska 
källmaterialet. Det hjälper forskaren att se flera möjligheter såväl som att förklara den historiska processen. 
Hämtat ur: Dahlgren, Stellan (2009), ”Metoder i historisk forskning”, i Fråga det förflutna, s. 181 f. 
41 Grossman, James R. (2000), ”A change to Make Good”, i A history of african americans, Kelley, Robin D.G. 
& Lewis, Earl (red), s. 345 f. 
42 Grossman (2000), s. 386 ff. 
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lade fram gällde framförallt den vita befolkningen.43 Under andra världskriget började dock 
de svarta att tillåtas ta mer plats i samhället, bland annat kom många att rekryteras av armén. 
Det är dock inte att förringa att diskrimineringen fortgick på alla nivåer och protester likaså.44 
 
Stora positiva förändringar började komma 1950 menar historikerprofessorn Benjamin 
Quarles. New York var den första staten som stiftade en lag mot diskriminering och tolv år 
senare hade 20 andra stater följt exemplet. År 1954 slogs det fast att segregering i 
skolväsendet bröt mot konstitutionen. Detta ledde sin tur till att vita rasistiska grupper i 
sydstaterna gick i spetsen för ett kraftigt motstånd varav Ku Klux Klan utgjorde en av 
falangerna.45 Två år senare förbjöd Högsta Domstolen även segregering på allmänna 
transportmedel, på grund av pacifistiska påtryckningar från den nya ledaren inom 
medborgarrättsrörelsen Martin Luther King.46 En av de mest betydelsefulla händelserna i de 
svartas historia inträffade 28 augusti 1963 och benämns av Quarles som ”March on 
Washington for Freedom and Jobs”. Över 200 000 människor av olika etnicitet och religion 
deltog och skapade ett sådant pådrag i media att det ledde till stiftandet av ”Civil Rights Act” 
följande år. På pappret innebar det att segregering i alla former olagligförklarades, dock 
försvann inte fördomarna och inte heller kryphålen att kringgå lagen.47 Under det radikala 
1960-talet uppstod en rad rörelser som kämpade mot det vita förtrycket och den kanske mest 
kända utgjordes av BPP (Black Panther Party) som i marxistisk anda propagerade för väpnad 
revolution.48 Även om många av rörelserna under detta decennium präglades av våldsamma 
och revolutionära tendenser så banade de ändå väg för svarta inom politiken. Fastän 
förändringarna fortfarande var minimala i början av 1970-talet och trots att centralfigurerna 
Martin Luther King och Malcolm X mördats så utgjorde det ändå början på ett bättre samhälle 
för de svarta amerikanerna.49 
 
6. Undersökning 
 
För att göra undersökningsdelen så tydlig som möjligt ämnar jag redogöra för varje 
presidentval i kronologisk följd. Utbudet i varje tidning kommer att presenteras separat. I 
början av varje sökperiod kommer jag att presentera en liten sammanfattning av skildringen 
under den gällande veckan. Därefter kommer exempel ur källmaterialet att redovisas för att 
påvisa mina tankegångar. Efter sökperioderna 1964 och 1972 kommer även summerande 
sammanfattningar att presenteras. 
 
1956 års svarta röstblock 
Under den första veckan av sökperioden utmanar demokraternas Adlai Stevenson den sittande 
presidenten Dwight D. Eisenhower. Den sistnämnde står som segrare. I båda tidningarna 
skildras USA väldigt begränsat, men det har dock sina förklaringar. En mängd väpnade 
konflikter av globalt intresse representerar det mesta av utbudet. Det skrivs frenetiskt bland 

                                                 
43 Trotter Jr., Joe William (2000), ”From a Raw Deal to a New Deal”, i A history of african americans, Kelley, 
Robin D.G. & Lewis, Earl (red), s. 409. 
44 Trotter Jr. (2000), s. 435 f. 
45 Quarles, Benjamin (1986), The Negro in the Making of America, s. 271-280. 
46 Quarles (1986), s. 292. 
47 Quarles (1986), s. 308 ff. 
48 Harding, Vincent, Kelley, Robin D. G. & Lewis, Earl (2000), “We Changed the World”, i A history of african 
americans,  Kelley, Robin D.G. & Lewis, Earl (red), s. 533. 
49 Harding, Kelley & Lewis (2000), s. 542. 
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annat om revolten i Ungern, kriget gällande Suezkanalen och Israel-Palestina konflikten.50 
Angående det gällande problemet framgår tydligt att svarta kategoriseras och skildras som en 
homogen grupp och främst som ett mäktigt röstblock. Tidningarna framhåller hur de båda 
partierna bedriver en medveten taktik för att vinna röster ur denna minoritetsgrupp. Det ligger 
ingen direkt kritik av segregationssystemet utan snarare en förhoppning om en ljusare 
framtid.51 
 
Dagens Nyheter 
Angående USA:s utrikespolitik publiceras denna vecka nio artiklar, ofta med anknytning till 
någon av de ovanstående konflikterna, och endast en som skildrar inrikesförhållanden 
gällande utrikesminister Dulles tarmcancer.52 En ledare och 13 redaktionella artiklar 
rapporterar om valet och skildringen av den fortgående diskrimineringen är väldigt sparsamt. 
Endast två reportage nämner segregationen.53 
 
Den 7:e skildrar redaktionen, med uppgifter från UP hur rösträkningen är i full gång och vilka 
områden som röstar på vem. Några rader avslöjar att republikanerna vinner nordstater medan 
demokraterna tappar mark. DN menar att en del iakttagare tolkar situationen som ”att en 
omsvängning inträtt till republikanernas förmån i fråga om nordstaternas negerröster”.54 
Dagen efter, när Eisenhower återigen står som segrare, skriver New Yorkkorrespondenten 
Sven Åhman om orsakerna bakom. Allra sist i artikeln finns ett stycke med rubriken 
”Negerväljare gick över” vilken skildrar ungefär samma sak som föregående. Han skriver om 
” färgade” som lämnar de demokratiska leden och om hur den svarta kongressledamoten 
Adam Clayton Powell ”gick över till Eisenhower och uppmanade sina rasfränder att rösta på 
denne”.55 
 
Ledaren samma dag skildrar omvalet av presidenten och vad valpropagandan i stora drag 
fokuserat på. DN menar att ”rasfrågan” tonats ner hos demokraterna men förstärkts hos 
republikanerna. Det verkar dock inte som om segregationspolitiken på något sätt varit 
avgörande i valutgången. Längst ner i ledaren framgår att USA fortfarande anses ha ”en 
avgörande ställning i den fria världen”.56 
 
Svenska Dagbladet 
Precis som hos DN är utbudet i SvD angående USA under veckan väldigt begränsat. 
Rapportering gällande Suezkanalen, Ungernrevolten och Israel-Palestina dominerar även här 
utbudet.57 Redaktionellt material rörande USA:s utrikesförhållanden uppgår till 13 artiklar och 
inrikesnyheterna utgörs av en.58 Endast en ledare samt 8 artiklar skildrar själva valet varav en 
ensamt nämner minoritetsgruppen svarta.59  
 
Under rubriken ”Spännande strider”, i en större artikel den 6:e, ägnar SvD några rader åt de 
svarta amerikanarna. Det skildras att 75 procent av dem 1952 röstade demokratiskt men att de 

                                                 
50 Se t.ex. DN (1956), 5/11, s. 14, 5/11, s. 15, 6/11, s. 10, 7/11, förstasidan, 9/11, s. 2. SvD (1956), 4/11, s. 6, 
5/11, s. 3, 6/11, s. 14, 7/11, s. 7, 9/11, s. 8. Hädanefter kommer förstasidan att förkortas fs och sistasidan ss. 
51 Se. t.ex. DN (1956), 7/11, s. 9. SvD (1956), 6/11, s. 9. 
52 Se t.ex. DN (1956), 4/11, s. 15, 5/11, fs, 5/11, s. 12, 6/11, fs, 7/11, s. 10, 9/11, s. 13. 
53 Se t.ex. DN (1956), 6/11, fs, 6/11, s. 7, 7/11, s. 9, 8/11, ledare, 8/11, s. 14, 7/11, fs, 9/11, s. 11. 
54 Se DN (1956), 7/11, s. 9. 
55 Se DN (1956), 8/11, s. 14. 
56 Se DN (1956), 8/11, ledare. 
57 Se t.ex. SvD (1956), 4/11, s. 4, 4/11, s. 6, 5/11, s. 3, 6/11, s. 14, 7/11, s. 7, 9/11, s. 8. 
58 Se t.ex. SvD (1956), 4/11, s. 3, 5/11, s. 7, 5/11, s. 8, 6/11, s. 3, 7/11, s. 9, 8/11, s. 12. 
59 Se t.ex. SvD (1956), 5/11, s. 19, 6/11, s. 9, 6/11, s. 21, 7/11, s. 3, 9/11, s. 9. 
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flesta nu svängt över på den republikanska sidan. Detta förklaras genom Eisenhowers 
”negervänlighet och demokraternas i Söder kända motstånd mot de färgades strävan att 
förbättra sina livsvillkor”.60  
 
1964 – USA:s inrikeskonflikter uppdagas 
Valet står detta år mellan demokraternas sittande president Lyndon B. Johnson och den 
republikanske utmanaren Barry Goldwater, med den förre som segrare. Under veckan 
publiceras två reportage i DN som enbart skildrar segregationsfrågan och problemet tycks nu 
ha uppmärksammats betydligt mycket mer. Bevis för det är att raderna som behandlar de 
svarta amerikanerna i artiklarna tar större plats än innan. Samma tendens kan skönjas i SvD:s 
rapportering under veckan. Där har även under sökperioden publicerats en artikel, rörande 
segregationen, som inte gäller valet. Visserligen skildras de svarta fortfarande i båda 
tidningarna som ett röstblock, men det har kraftigt tonats ner för att ge plats åt en allt mer 
tilltagande kritik av diskrimineringen.61 
 
Dagens Nyheter 
Denna vecka publiceras sju reportage angående amerikanska inrikesnyheter såsom 
Nobelpriset, uppfinningen av lasern och eventuella resor till månen. Utrikesartiklarna är till 
antalet nio och behandlar bland annat kriget i Vietnam, kärnvapenspridning och en hyllning 
till Dag Hammarsköld.62 Tre av ledarna under veckan skildrar valet, varav en innehåller 
information rörande de svarta.63 Av de fyrtio redaktionella reportagen, inklusive flera 
helsidor, gällande valet återger tio av dem rapporteringar rörande de svarta amerikanerna.64 
 
I ett antal av reportagen skildras hur de svarta återigen sluter upp bakom demokraternas 
kandidat, mycket på grund av republikanernas nedtonande av segregationsfrågan. Åhman 
rapporterar: ”Nu kan en man som Nobelpristagaren Martin Luther King säga att han räknar 
med att 98 procent av alla negerröster skall tillfalla demokraternas kandidater”. Under 
rubriken ”Negerväljarna har fördubblats” citerar han en svart skräddarmästare vid namn Sam 
Weston, kandidat till en av posterna i Americus stadsstyrelse. Han säger: ””Om jag hade gjort 
det här för fem år sedan? Ja, då hade jag blivit sprängd från jordens yta”” och Åhman menar 
att ”andra är beredda att följa honom”.65 Den 4:e förmedlar han, under en stor tydlig rubrik 
med texten: ”Negrer motades bort från många vallokaler”, problemet med att många svarta 
nekas inträde i vallokalerna. I samma artikel skriver han även om hur det på republikanskt 
initiativ tryckts upp falska röstsedlar där man uppmanat svarta att rösta på Martin Luther King 
som president. Om detta lyckats skulle Johnson tappa många röster och dessa skulle istället 
ogiltigförklaras. Detta beskriver Åhman den 3:e under rubriken: ”Ful manöver” och den 4:e 
med orden ”detta lömska valtrick”.66 Återigen rapporterar han den 5:e, under en stor tydlig 
rubrik med texten: ”Kraftigt stöd från alla folkgrupper 95 proc av negrerna röstade på 
Johnson”, om de svartas valdeltagande. Han beskriver sydstaternas desegregationsmotstånd 
med ord som ”den vita rasfanatismen” och ”de mest utpräglade rasivrarna”.67 
 

                                                 
60 Se SvD (1964), 6/11, s. 9. 
61 Se t.ex. DN (1964), 2/11, s. 14, 5/11, s. 12. SvD (1964), 1/11, s. 11, 2/11, s. 12, 5/11, s. 9. 
62 Se t.ex. DN (1964), 30/10, s. 5, 2/11, fs, 2/11, s. 15, 3/11, s. 10, 6/11, s. 12, 6/11, s. 14. 
63 Se DN (1964), 1/11, ledare, 3/11, ledare, 5/11, ledare. 
64 Se t.ex. DN (1964), 30/10, s. 2, 30/10, s. 12, 1/11, fs, 3/11, fs, 3/11, s.8, 3/11, s. 9, 4/11, s. 12, 5/11, s. 12, 6/11, 
s. 13. 
65 Se DN (1964), 1/11, s. 14, 2/11, s. 14. 
66 Se DN (1964), 3/11, s. 8, 4/11, s. 12. 
67 Se DN (1964), 5/11, s. 12. 
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Ledaren den 1:a som står under rubriken ”Vilket Amerika?” riktar stark kritik mot Goldwater 
och de konservativa republikanerna. Valåret ”1964 kommer att framstå som det år då i 
världens största demokrati dunkla och farliga idéer snedvred debatten kring brännande 
samhällsproblem – rasfrågan och dess följdkonflikter”.68 Ledaren den 5:e behandlar 
visserligen inte det rasistiska problemet men några rader är värda att nämna. ””Under 
Kennedy”, skriver James Reston, ”började världen ändra uppfattning om USA som en 
oerfaren och våldsam gigant.” Våldet har återvänt, och samtidigt tvivlet på Amerikas 
omdöme och institutioner”.69 
 
Svenska Dagbladet 
Utbudet under veckan som inte rör valet består av fyra inrikesartiklar rörande bland annat 
Nobelpriset, uppfinnandet av lasern och sonder till Mars.70 Antalet utrikesartiklar uppgår till 
elva och gäller till exempel Vietnamkriget, utrustning av FN-styrkor och spridning av 
kärnvapen.71 Två ledare under veckan skildrar valet varav en nämner något om det gällande 
problemet.72 Antalet redaktionella reportage angående valet uppgår till 38 stycken, inklusive 
en helsida, varav åtta av dem skildrar minoritetsfrågan. En stor artikel publiceras även den 2:a 
som syftar till att beskriva den miserabla situationen de svarta amerikanerna i sydstaterna 
befinner sig i.73 
 
Från SvD:s New Yorkredaktion skriver Ingmar Lindmarker frenetiskt under veckan. I en 
artikel den 1:a spaltar han fyra punkter i den pågående valkampanjen varav texten med 
rubriken ”Rasfrågan” tar lika mycket plats som de övriga. Han skildrar ”att Goldwater 
identifieras med det vita motståndet medan Johnson och Humphrey betraktas som företrädare 
för likställdhet”.74 Det finns dock, som nämns ovan, en stor artikel under veckan som bättre 
än alla andra visar hur SvD står i frågan gällande segregationspolitiken. Ingmar Lindmarker 
rapporterar om läget, denna gång i Södern under rubriken ”Atlanta – modellstaden i Södern 
som sluppit våld och terror”. Den syftar främst till att visa upp att trots omfattande 
lagstiftning gällande förbud mot diskriminering av svarta bryter fördomarna ändå igenom och 
kvarhåller segregationen i många skolor och på bostadsmarknaden på många platser i 
sydstaterna. Han skildrar hur många svarta och vita kämpar mot förtrycket och betonar ”det 
absurda vansinnet i rastänkandet”. I Mississippi har ”nästan 400 000 av negrerna… av olika 
skäl inte blivit registrerade – de har hotats, misshandlats eller försjunkit i apati” och ”man 
har rentav fått anställa färgade registratorer”. Han skriver vidare: ”Efter det förstockade 
Mississippi känns Atlanta i Georgia uppfriskande och löftesrikt – ändå bränner rashetsarna 
sina kors bara några mil härifrån”. Han påvisar dock även att vissa framsteg görs med bland 
annat det första friandet någonsin av en svart man inför en vit jury. Hans egen tolkning av en 
lösning på problemet beskriver han på följande sätt: ”Med hjälp av nytänkande vita politiker i 
den unga generationen hoppas de kunna övergå från passivt motstånd till aktiv handling”. 
Reportaget kompletteras med en bild föreställande en skylt utanför en restaurang där ägaren 
enligt lag har blivit tvingad att öppna upp för svarta. Skylten har ett väldigt hatiskt budskap, 
bland annat så beskrivs svarta som ”communist led hoodlums”.75 Även SvD uttrycker kritik 

                                                 
68 Se DN (1964), 1/11, ledare. 
69 Se. DN (1964), 5/11, ledare. 
70 Se t.ex. SvD (1964), 30/10, s. 12, 30/10, s. 13, 2/11, ss, 6/11, s. 3. 
71 Se t.ex. SvD (1964), 30/10, s. 9, 2/11, s. 3, 2/11, s. 9, 3/11, s. 9, 6/11, s. 9. 
72 Se SvD (1964), 1/11, ledare, 5/11, ledare. 
73 Se t.ex. SvD (1964), 30/11, s. 8, 1/11, s. 3, 1/11, s. 11, 2/11, s. 3, 2/11, s. 8, 2/11, s. 10, 2/11, s. 12, 3/11, s. 3, 
3/11, s. 8, 4/11, s. 3, 4/11, s. 3, 4/11, s. 8, 5/11, s. 3, 5/11, s. 8, 6/11, s. 8.  
74 Se SvD (1964), 1/11, s. 11. 
75 Se SvD (1964), 2/11, s. 12. 
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mot de falska valsedlarna med Kings namn på. Den skyldige beskrivs som ”Goldwaters 
hantlangare” med syfte ”att avleda röstning på Johnson”.76 
 
Ledaren dagen efter uttrycker oerhörd lycka över Johnssons skrällseger och beskriver de fem 
stater som röstade på Goldwater på följande sätt: ”alla i den djupaste och mest efterblivna 
Södern”. Längre ner skriver SvD: ”alla de länder som betraktar USA som den fria världens 
oumbärliga skydd och som önskar det styrt med känsla för det enorma ansvar dess styrka och 
makt ålägger”.77 
 
Sammanfattning 1956 och 1964 
Som studien visar så är den kvantitativa mängden angående skildringen av USA:s segregering 
1956 väldigt sparsam. Detta har i och för sig sina förklaringar. Med så pass många större 
konflikter som pågår i världen är det ganska självklart. Det är inte bara skildringen av 
diskrimineringen av de svarta som fallit bort utan hela valprocessen har hamnat i skymundan. 
Men ur det som skrivs kan ändå vissa slutsatser dras. Både ledare såväl som redaktionellt 
material visar en klar bild över hur de svarta beskrivs som en homogen grupp, ett röstblock 
vilkas gunst de båda partierna tävlar om. Det verkar inte finnas utrymme för det faktum att 
beskriva varierande åsikter bland de svarta. Det förmedlas egentligen ingen kritik av 
segregationen, snarare ett hoppfullt framtidstänkande. Ungefär som en nedlåtande underton 
att det nog ska bli bättre.  
 
Framme vid valår 1964 kan en väsentlig skillnad skönjas vid en första anblick, nämligen 
utrymmet segregationspolitiken får i de båda tidningarna. Även det faktum att problemet i 
viss mån börjar få egna artiklar tyder på ett större engagemang såväl som ett erkännande av 
situationen. Visserligen redovisas fortfarande siffror för hur stor procent av den svarta 
befolkningen som röstar hur men dessa skildringar har tappat mark till den alltmer tilltagande 
kritiken. Det verkar nästan som om båda redaktionerna vill förmedla en sorts ilska och 
frustration över att den prekära situationen fortfarande pågår. DN och SvD börjar nu istället 
förmedla bilden av att detta problem inte kommer att försvinna av sig självt, att lagstiftningen 
inte råder bot på människors fördomar. Det verkar även som om korrespondenterna alltmer 
kommer till insikt med att roten till problemet ligger i den vita befolkningens rasism. Det 
starka reportage som Lindmarker står bakom vittnar om detta, hur missnöjda vita 
restaurangägare sätter upp skyltar med hatfulla och rasistiska budskap. Även ledarna börjar 
utformas på ett alltmer kritiskt sätt, båda tidningarna skildrar USA som ett land präglat av 
fattigdom, brottslighet och rasism. 
 
1968 års kritiska smältdegel 
Valstriden står mellan republikanernas Richard Nixon och demokraternas Hubert Humphrey. 
En tredje kandidat florerar också i utbudet nämligen George Wallace ledaren för American 
Independent Party, ett högst konservativt och rasistiskt parti. Republikanerna tar för övrigt 
hem segern. Eftersom vi nu är framme vid det turbulenta året 1968 är det på sin plats att lägga 
fram en ny kategori av USA-relaterade reportage, nämligen sådana som skildrar 
manifestationer och demonstrationer mot USA runtom i världen. Fortfarande visas i båda 
tidningarna upp procenttal om vilka folkgrupper som röstar hur men kritiken mot rasismen i 
det amerikanska samhället är kraftigt tilltagande.78 Båda tidningarna skildrar hur USA har 
blivit ett samhälle präglat av våld och rasism. Både DN och SvD uttrycker även stark kritik 

                                                 
76 Se SvD (1964), 4/11, s. 8. 
77 Se SvD (1964), 5/11, ledare. 
78 Se t.ex. DN (1968), 7/11, s. 18. SvD (1968), 6/11, s. 3. 
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mot den fortgående diskrimineringen av svarta och framställer den som en av kärnfrågorna i 
valet. Det går också tydligt att se att båda redaktionerna försöker finna roten till de rasistiska 
motsättningarna. Bevis för det står att finna i deras ställningstagande angående kandidaterna. 
Nixon kritiseras för sina vallöften om ökad polismakt för att bekämpa brottsligheten och 
upploppen och ställning tas istället för Humphrey som man anser mer rationellt angriper 
problemet. Denne menar att roten till problemen, fattigdomen, först och främst måste 
övervinnas.79 
 
Dagens Nyheter 
Utrikesartiklarna under veckan skjuter verkligen i höjden jämfört med tidigare 
undersökningsperioder. Hela 25 reportage skildrar USA:s aktioner runtom i världen, de flesta 
med fokus på kriget i Vietnam och bombningar av Laos.80 En liten artikel angående en förlist 
atomubåt utgör inrikesreportagen under veckan.81 Tre ledare, två med fokus på Vietnam och 
en på valet, publiceras under veckan. Den senare uttrycker åsikter om diskrimineringen av 
svarta.82 Gällande valet trycks under veckan 43 artiklar, inklusive två helsidor, varav 14 
förtäljer något om diskrimineringsproblematiken.83 Reportage som enbart behandlar de 
svartas problem uppgår i antal dock endast till en.84 Beträffande den nya kategorin 
demonstrationer mot USA publiceras fem artiklar. Det är främst manifestationer mot kriget i 
Vietnam.85 
 
En artikel som tydligt visar var DN står i frågan gällande segregationen publiceras den 1:a. 
Washingtonkorrespondenten Sven Öste beskriver Wallace som en ”Presidentkandidat för de 
missnöjda”. Han skildrar hur dennes anhängare stödjer honom på grund av hans ”krafttag” 
mot ”oredan” i landet samt hur ”han är den ende som talar för folket”. Öste skriver: ”nästan 
alltid kryper det fram att ”krafttag” är krafttag mot de svarta, att ”oredan” är de svartas 
krav på rätt, att ”folket” är det vithyade folket”. I sydstaterna agiterar Wallace för en stark 
söder utan Washingtons inblandning i skolväsende och domstolar. I norr varnar han snarare 
” för svart invasion i de vita bostadskvarteren”. Det kallar Öste för ”det maskerade rashatet”. 
Längst ner i reportaget menar han att Wallace stöds av allehanda högerextrema grupper, bland 
annat har ”Ku Klux Klans män stoppat undan kåporna och väpnat sig med Wallace-knappar”. 
På samma sida skildras även ”George Wallace med sin rasism och våldsideologi som 
samlingspunkten för växande missnöje” och den 5:e beskriver Öste honom med orden 
”Södernfascisten”.86  
 
Vidare skriver DN i en artikel den 3:e om hur de tre kandidaterna står i frågorna 
” fattigdomen” och ”lag och ordning”. Klar ställning tas för Humphrey som menar ”att 
motståndarna öppet (Wallace) eller indirekt (Nixon) underblåser vit rasism”. Det framgår 
tydligt att det bara är Humphrey som kopplar ihop fattigdomen med brottslighet och etniska 
motsättningar.87 Samma dag under rubriken ”Det kommer att bli mycket värre innan USA:s 
negrer får det bättre” finns ett reportage om den svarte författaren Frank Hercules, signerad 
JOLO. Artikeln syftar bland annat till att upplysa om att begrepp som ”neger” och ”färgad” 

                                                 
79 Se t.ex. DN (1968), 3/11, s. 2 (del 2). SvD (1968), 8/11, ledarsidan (Under strecket). 
80 Se t.ex. DN (1968), 1/11, fs, 1/11, s. 12, 3/11, fs, 3/11, s. 15, 4/11, s. 10, 5/11, s. 8, 6/11, s. 13, 8/11, s. 16. 
81 Se DN (1968), 1/11, s. 13. 
82 Se DN (1968), 3/11, ledare, 4/11, ledare, 7/11, ledare. 
83 Se t.ex. DN (1968), 1/11, fs, 1/11, s. 13, 3/11, s. 8, 3/11, s. 13, 3/11, s. 16, 4/11, s. 11, 5/11, s. 11, 6/11, fs, 
6/11, s. 10, 7/11, fs, 7/11, s. 16, 7/11, s. 18, 8/11, fs, 8/11, s. 17. 
84 Se DN (1968), 3/11, s. 8. 
85 Se t.ex. DN (1968), 3/11, s. 2, 3/11, s. 15, 3/11, s. 2 (del 2), 5/11, s. 32, 8/11, s. 31. 
86 Se DN (1968), 1/11, s. 13, 5/11, s. 11. 
87 Se DN (1968), 3/11, s. 2 (del 2). 
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inte längre ska accepteras utan termen ”svart” istället ska användas. Hercules menar att de 
svarta lidit ett bakslag i och med dödsskjutningen av Martin Luther King, men att framgång 
ändå kan ses, exempelvis i New Orleans där desegregationen har lyckats väldigt väl.88 Åhman 
skildrar den 7:e andra framsteg som de svarta gör i det amerikanska samhället. Under rubriken 
”Första negerkvinnan vald till kongressen” skriver han om denna demokraternas Shirley 
Chisholm och andra svarta som väljs till allehanda nyckelpositioner.89 Ett annat intressant 
inslag finns på kultursidornas kolumn ”Sett i TV” av Karl-Olov Elisson. Den behandlar hur en 
svart lärare i USA tränar sina svarta elever ”att motstå de vitas psykologiska påtryckningar”, i 
form av en övning med frågor och svar. ”Läraren – Är du en amerikansk neger?... Eleven – 
Jag är inte amerikansk neger. Jag är afro-amerikan. Det var en glimt av modern fostran inom 
en av de nya – skall vi säga afro-amerikanska – rörelserna som onsdagskvällens ”Forum” 
handlade om”.90 
 
I den gällande ledaren under veckan står att finna statsvetaren Hans Morgenthaus reflektioner 
över valet. Denne menar att de flesta amerikaner inte ser någon av kandidaterna ”som 
potentiella garanter för fortsatt välstånd, de betraktar dem framför allt mot ett 
bakgrundsmönster av raskris och Vietnamkris”. Vidare hävdar han att Nixon förmodligen är 
den som bäst kan ”hålla tillbaka Wallacevågen av brutalitet och sadism”.91 
 
Svenska Dagbladet 
Det totala utbudet av utrikesartiklar under veckan rörande USA uppgår till 14 stycken, varav 
de flesta skildrar det pågående bombstoppet i Vietnam och några berör 
kärnvapenförhandlingar mellan supermakterna. Den enda inrikesartikeln handlar om den 
amerikanska flygindustrin.92 Visserligen ges mycket plats i spalterna åt kriget i Vietnam men 
SvD har istället fler reportage om andra länders reaktion på konflikten.93 Fyra ledare rörande 
USA publiceras, varav två av dem nämner studiens problem.94 Av de 27 reportagen som 
täcker valet har 14 av dem rader tillägnade segregationsfrågan och två artiklar skildrar ensamt 
problemet.95 Antal artiklar gällande demonstrationer mot USA uppgår i antal bara till en och 
skildrar USA kritiska protester i Saigon.96 
 
Precis som DN verkar SvD hålla Humphrey som sin favorit i valprocessen mycket på grund 
av hans arbete gällande medborgarrättslagen 1964. ”Det är till Humphrey som de svarta 
kommer i det här valet. Vid Wallaces och Nixons kampanjmöten hittar man inga eller nästan 
inga negrer”, skriver Lindmarker. Längre ner i samma artikel menar han att Humphrey 
”konstaterade att USA är på väg att bli ett rasistiskt samhälle”.97 Wallaces framgångar 
beskrivs av redaktör Alfred Öste som ett ”demagogiskt utnyttjande av olika 
missnöjesanledningar, av rasmotsättningarna och den stigande brottsligheten”.98 Den 4:e 
citerar SvD:s New Yorkredaktion den demokratiske vicepresidentkandidatens ord angående 
rasismen i landet. ””Det här är första valet jag känner till då Ku Klux Klandoktrinen 

                                                 
88 Se DN (1968), 3/11, s. 8. 
89 Se DN (1968), 7/11, s. 18. 
90 Se DN (1968), 7/11, s. 27. 
91 Se DN (1968), 4/11, ledare. 
92 Se t.ex. SvD (1968), 1/11, s. 3, 1/11, s. 8, 3/11, s. 3, 4/11, s. 8, 5/11, s. 8, 6/11, s. 3, 7/11, s. 9, 8/11, s. 8. 
93 Se t.ex. SvD (1968), 6/11, s. 8, 8/11, s. 9. 
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övervägs för att styra vårt land””. Denne beskrivs uttrycka besvikelse över situationen.99 I två 
artiklar den 5:e och 6:e skriver Lindmarker hur många fattiga vita kommer låta sin fördomar 
styra för att lägga sin röst på Wallace. ”Minst tio miljoner skulle rösta på Wallace för att 
uttrycka sitt rashat, sin vanmakt och sin alienation i USA-samhället”.100 Nixon skildras den 
7:e av Lindmarker snarare genom sitt begrepp ”lag och ordning” med löften om ökad 
polismakt för att råda bot på den stigande brottsligheten. ”Inrikespolitiskt har han inte visat 
något större intresse engagemang i den brännande rasfrågan och han är definitivt inte 
negrernas man”. I ett annat reportage samma dag skrivs dock att ”Nixon anses sikta mot att 
tillsätta en svart ledare som medlem av kabinettet för att visa att han inte avser föra en 
repressiv raspolitik”. Även Lindmarker avser precis som DN:s Öste att lyfta fram några av 
framstegen som de svarta gör, bland annat med valet av kongressledamoten Shirley 
Chisholm.101 
 
Återigen, precis som 1964, publicerar SvD en artikel som mer ingående visar hur de står i 
frågan. Under rubriken ”Negerrebeller i närbild” sammanställer fil. lic. Sture Lindmark de 
verkliga orsakerna till de så kallade ”rasupploppen” i Detroit och Newark 1967. Han skriver 
”att amerikanska politiker äntligen fått upp ögonen för det enorma problem, som rasfrågan 
utgör”. Han menar vidare att även om mycket gjorts genom lagstiftning för att råda bot på 
problemet så försvinner inte vardagsfördomarna. ”Det är ingen överdrift att säga, att vit 
rasism bär skulden för den olidliga situation som majoriteten av negrerna lever i”. Han 
redovisar även ny amerikansk forskning som pekar på ”att raskravallerna framför allt är 
miljöbetingade och inte ett resultat av deltagarnas personliga egenskaper”. Han lyfter även 
fram att ”negrernas vrede inte riktar sig så mycket mot de vita i egenskap av individer som 
mot det etablerade vita samhället och dess institutioner”. ” Det senaste årets händelser har 
tydligt visat att majoriteten av negrerna inte tror på en lösning med våld”. Den 
kompletterande bilden föreställer en gråtande svart man som förs bort av kravallpolis vid 
upploppen i Grand Rapids, Michigan, i juli 1967.102 
 
De två aktuella ledarna under veckan handlar båda om vilka svårigheter Nixon i egenskap av 
ny president står inför. De uttrycker även en subtil kritik mot honom. ”Rasfrågan och de 
övriga sociala problemen skulle vara nästan övermänskligt svåra att komma till rätta med 
även under normalt stämningsläge i landet. Men nu är läget allt annat än normalt”. ” De 
rasoroligheter som gång efter annan flammar upp är symtom på ett sjukdomstillstånd som det 
inte går att komma till rätta med blott genom en förstärkning av ordningsmakten”.103 
 
1972 – Uppgivenhetens begynnelse 
Den sittande presidenten Nixon utmanas denna gång av demokraternas George McGovern, 
med den förre som vinnare. Det är tydligt att ett nytt problem kommit upp i 
diskrimineringsdebatten. Båda redaktionerna skriver om de nya busstransporterna som ska 
underlätta assimileringen av vita och svarta skolbarn. Det är tydligt att omfattande problem 
uppstår från båda sidor. I DN:s utbud är kritiken mot Nixon och hans politik utbredd. Han 
beskylls i många fall för den fattigdom och rasism som råder i landet. SvD riktar visserligen 
också kritik, men den har avsevärt minskat. I båda tidningarna kan även en sorts besvikelse 
och uppgivenhet skönjas, möjligen kraftigare hos DN. Båda verkar i alla fall i någon mån 
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förmedla en bild av att kampen mot rasismen inte gett så stora resultat och att det faktiskt inte 
ser så ljust ut för de svarta amerikanerna.104 
 
Dagens Nyheter 
Det totala antalet reportage gällande USA:s utrikesaktioner uppgår i antal till tio och de flesta 
skildrar en utbredd kritik av Vietnamkriget.105 Inrikesartiklarna uppgår till nio och skildrar 
även här kraftig kritik av kriget i Vietnam främst från krigsveteraner. Vidare skildras den 
tilltagande kameraövervakningen i det amerikanska samhället och manifestationer utförda av 
missnöjda urinvånare (indianer) i syfte att förbättra sina levnadsvillkor.106 Det publiceras två 
ledare rörande Förenta Staterna under veckan och den första uttrycker kritik både mot 
fattigdomen i landet såväl som mot aktionerna i Vietnam. Den andra skildrar valet och till viss 
del rasismen.107 Reportagen som täcker valet uppgår till 38 stycken varav nio tillägnar rader åt 
det fortgående problemet.108 Två artiklar som enbart rör de svarta finns också med i utbudet. 
Den 5:e publicerar DN en sammanställning över hur mycket biståndspengar Sverige ger till u-
länder. Längst ner på listan finns föga förvånande Amerikas Förenta Stater.109  
 
Veckan börjar med en skildring av problemen som uppstått i New Yorks skolor i och med den 
påtvingade desegregationen. Under rubriken ”31 nya elever är svarta Därför skolkar 
tiotusen” skriver Åhman om just detta. Hur både vita och svarta föräldrar håller sina barn 
hemma när svarta elever börjar bussas till skolorna. Det råder kraveller, demonstrationer och 
kraftiga polispådrag för att skydda de svarta eleverna. Han skriver: ”de raspolitiska 
brytningarna är långt ifrån överståndna i USA och ingalunda begränsade till sydstaterna”. 
Viktigt att poängtera är att ord som neger och färgad inte alls förekommer i texten.110 Vidare 
beskriver Öste den 7:e under rubriken ”Four more years – och världen sover” en enorm 
besvikelse över att Nixon förmodligen förlänger sin mandatperiod. Kritiken mot presidenten 
är utbredd och han skriver: ”Han började med stolta paroller om åtgärder mot storstädernas 
sönderfall – men i stadskärnorna, svarta och vita getton, har förruttnelsen bara fortsatt”. Det 
skildras som ”ett skickligt, cyniskt spel”. Han menar vidare att Nixons politik bara lett till 
försämringar för de svarta amerikanerna, att han ”mästerligt manipulerat med massmedia, 
människor och människors värde”.111 Flera reportage under veckan skildrar en tilltagande oro 
bland de svarta i USA med Nixon i Vita Huset under ytterligare fyra år. Bland annat skriver 
korrespondenten Hans-Ingvar Johnsson om hur många minoritetsgrupper, däribland svarta 
organisationer endast förväntar sig marginella förbättringar. I en annan artikel står följande: 
”Och de svarta i storstädernas getton, vad har de att hoppas på nu? Under ytterligare fyra år 
med Richard Nixon?”.112 På liknande sätt formulerar DN:s korrespondent Kurt Mälarstedts 
denna besvikelse och uppgivenhet efter att Nixon vinner valet. ”De svarta hade hoppats på 
McGovern, han var deras enda alternativ till icke våld sedan Martin Luther King dog. Men 
nu, vad har de nu att hoppas på?”.113 
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I ett reportage den 5:e på sidan som kallas Barnens Nyheter har Öste svarat på frågor gällande 
det amerikanska presidentvalet. Han kritiserar båda kandidaterna men tar mer ställning för 
McGovern, mycket på grund av dennes kampanj för att förbättra villkoren för de svarta. Han 
går desto hårdare fram mot Nixons ambivalenta politik med orden: ”Men i USA ser man inte 
så strängt ens på stora oärligheter i politiken”.114 Under rubriken ”Är det något fel på USA?”  
skriver reportern Ove Säverman i kolumnen ”Hört i radio” om problemen i staterna. ”De 
svarta bor i förslummade storstadskärnor, den vita medelklassen förskansar sig i välbevakade 
storstäder med hundar och vapen”.115 En viss optimism om läget för de svarta kan ändå 
skönjas i vissa artiklar. Bland annat lyfter Åhman fram i ett reportage den 9:e att det 
tillkommit ett dussin svarta kongressledamöter som ökat antalet avsevärt. Vidare skriver 
Johnsson i en liten artikel samma dag om den första svarta kvinnan från Kalifornien som valts 
in i kongressen. Denna Yvonne Burke beskrivs som ”en nationell profil” och ”hon predikar 
nödvändigheten av att de svarta skaffar sig ”etnisk medvetenhet””.116 DN visar även upp ett 
positivt besked från Georgia där den svarte pastorn Andrew Young valdes till kongressman 
fastän staten har en majoritet av vit befolkning.117  
 
Ledaren den 9:e står även den under rubriken ”Fyra år till” och riktar kraftig kritik mot 
Nixon. Den hävdar att de som slutit upp bakom Nixon inte brytt sig om dennes tvetydiga 
politik. ”De har inte velat motverka den underström av rasism som går genom Richard 
Nixons Amerika”. ” Men det gäller för Amerika och världen att genomleva fyra år till…”118 
 
Svenska Dagbladet 
Reportagen under veckan som behandlar USA:s inrikesnyheter uppgår i antal till fem. De 
behandlar bland annat amerikansk kritik av Nixon, urinvånarnas manifestationer och nya 
miljöavtal med Kanada.119 Angående utrikesnyheterna publiceras nio artiklar, samtliga 
rörande kriget i Vietnam.120 Fyra ledare gällande Förenta Staterna publiceras och dessa 
skildrar valet, relationen till Sovjetunionen och Vietnamfrågan.121 Av de 22 artiklarna 
angående valet är det endast sex som väldigt sparsamt nämner de svarta. Många av 
valreportagen innehåller en subtil kritik mot Nixon, men inte alls på samma nivå som fyra år 
tidigare. Många av artiklarna försöker reda ut varför Nixon har så stort stöd trots oroligheterna 
i landet och Watergateskandalen.122 För övrigt publiceras en text den 10:e i SvD:s del 
Fackboksextra som innehåller en recension av ny bok som heter Fel bild av USA. Den menar 
att under föregående radikala år har en felaktig bild av landet förmedlats i media. Istället 
hävdar boken att USA är ett land som går framåt på alla fronter.123 
 
Fyra av de sex reportagen som nämner något om de svarta står New Yorkkorrespondenten Per 
Forslind för. I en artikel den 5:e förmedlar han hur presidentvalen representerar perioder av 
ställningstagande i landet och han nämner i förbifarten bland annat ”relationer mellan raser”. 
Två dagar senare publiceras några intervjuer denne gjort med några amerikanska 
medelklassfamiljer angående vilken kandidat de tror på. Tydligt är att Vietnamfrågan är den 
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mest avgörande i debatten men även upprustning av de förslummade storstäderna anses 
viktigt. Don Phillips säger: ”jag skulle vänta mig ett större intresse för minoriteternas 
problem, både när det gäller de svarta och indianerna”. Vidare den 9:e skriver Forslind hur 
just detta verkar vara McGoverns nya taktik att inom partiet skapa en ””ny koalition” av 
minoritetsgrupper, de mycket fattiga, de svarta och på den nya kvinnorörelsen”. Efter att 
Nixons seger är förkunnad skriver Forslind återigen om dennes kommande politik. Ett av hans 
program är ”motstånd mot att skapa rasvallar genom omfattande skolbussprogram…”.124 
 
Den 5:e skriver Lindmarker under rubriken ”Cynism och apati på campus” om hur den 
radikala ungdomsvågen ebbat ut och istället ersatts av just apati och cynism. ”Korstågsandan 
från 1968 är bortblåst” skriver han men hävdar ändå att den finns vissa college där nya 
organisationer bildas. ”En svart studentledare i Missouri berättar om den hårda 
organisationen, rörelsen mot politiska grupperingar som han och hans kamrater håller på att 
genomföra”. ” Vid Bryn Mawr sluter sig de svarta flickorna samman i ”the Sisterhood”, 
tydligen helt oåtkomligt för de vita”. Ändå skildrar Lindmarker hur de tidigare radikala 
idéerna i stort håller på att ersättas av en sorts trötthet. ”Rasfrågan, säger någon, har 
reducerats till frågan om busstransport av barn mellan vita och svarta skolor. Mina 
studenter, säger en professor i Kalifornien, är närmast apatiska i jämförelse med de 
spännande studenter jag hade för tre-fyra år sedan”. Lindmarker menar att den vanligaste 
förklaringen är att ”studenterna tröttnat på bråket”.125 I en annan artikel, med material från 
New York Times, skriver SvD om den förvånande skrällseger Nixon tagit hem och vad den 
beror på. Artikeln syftar till att påvisa McGoverns felbedömning. Det står att ”han bland sina 
bundsförvanter räknade de militanta bland negrerna, de fattiga med socialbidrag och de 
intellektuella ungdomar som demonstrerade mot det bestående samhället”. Nixons 
bedömning var istället att ”Han utgick från att majoriteten av amerikanska folket inte är svart 
eller fattig eller ung eller militant utan istället vit, medelklass, medelålders eller äldre…”. 
Längre ner i reportagen finns några ord av historikern Clinton Rossiter som menar att 
demokraterna förr hade väldigt mycket vita sydstatsröster på grund av sin segregationspolitik, 
men när den tonats ner tappat röster till förmån för republikanerna. Han förklarar att dessa 
rasistiska element nu ser det republikanska partiet som ”den vita överhöghetens säkraste 
skydd”.126  
 
Sammanfattning 1968 och 1972 
Det polemiska året 1968 var ett år då allt ställdes på sin spets. Detta märks tydligt i 
tidningarnas förmedling kring presidentvalet. Båda tidningarna verkar vara helt på det klara 
med att Amerikas Förenta Stater är en nation med många sociala orättvisor. DN och SvD 
tenderar även att detta år gå lite djupare i sina analyser i sökandet efter roten till problemen. 
Stark kritik riktas både mot Wallaces rasistiska program och mot Nixons förslag om utökad 
polismakt. Båda tidningarna tar klar sida för Humphrey, dock något svagare i SvD. Ilskan och 
frustrationen över den vita rasismens utbredning tycks bli allt starkare. Båda redaktionerna 
använder väldigt starka ord när de beskriver Wallace sätt att spela på det utbredda missnöjet 
och vita människors fördomar. Både hos DN och SvD finns även starka tendenser att lyfta 
fram de svartas styrka, stolthet och sökande efter en egen identitet i det amerikanska 
samhället. Ett målande exempel är DN:s reportage om läraren som undervisar sina svarta 
elever hur de ska stå emot psykologiska påtryckningar från de vita eller när SvD lyfter fram 
att majoriteten av de svarta vägrar sjunka till en nivå av våldsamt motstånd. Kort sagt skulle 
man kunna säga att det tidningarnas utbud förmedlar är en bild av de svarta som en högst 
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utsatt grupp som lider ständiga nederlag. Den främsta kritiken riktas mot den vita 
befolkningens fördomar och den statliga institutionen som inte gör tillräckligt för den svarta 
minoriteten. Det går helt klart att skönja en kraftig underton av bitterhet mot detta världens 
mäktigaste land.  
 
Fyra år senare har situationen förändrats ytterligare. Båda tidningarna förmedlar problemen 
med skolbarnen som bussas fram och tillbaka, och hur detta leder till demonstrationer från 
både svarta och vita föräldrar. Både DN och SvD riktar kritik mot Nixon, den förre dock 
starkare. I DN beskylls presidenten för motsättningarna som råder och ord som ”förruttnelse” 
används för att beskriv slumområdena i städerna. Angående de många vita väljarna som gått 
över till republikanerna skriver SvD att partiet numera representerar ”den vita överhöghetens 
säkraste skydd”. Vidare skrivs att Nixon kallt inte behövt räkna med de etniska minoriteterna i 
sin kampanj eftersom majoriteten av befolkningen är vit. Väldigt tydligt under veckan är 
också den uppgivenhet som förmedlas. Även om det är McGowerns och de svartas 
uppgivenhet som det skrivs om finns ändå tydliga undertoner hos både Mälarstedt och 
Lindmarker om en enorm besvikelse över att de svarta endast tilldelas marginella 
förbättringar. En iögonfallande artikel är den som står på sidan Barnens Nyheter i DN. Öste 
svarar på frågor för barn där han i viss mån kritiserar det amerikanska samhället och rasismen. 
 
7. Diskussion 
 
Undersökningen visar att bilden av de svarta amerikanerna i DN och SvD förändras avsevärt 
mellan 1956 och 1972. Från att skildras som ett röstblock 1956 övergår denna minoritet i 
tidningarnas utbud till att beskrivas som en grupp utsatt för oerhörda kränkningar. Varför 
förändras då bilden? Varför går skildringen av de svarta amerikanerna från att utgöra ett 
röstblock till att bli en grupp att sympatisera med och var motgångar man känner? Block 
menar i sin studie att perioden fram till 1963 präglades av en uppfattning i svensk press om att 
de demokratiska värdena skulle råda bot. När det sedan stod klart att problemet inte skulle 
försvinna utgjorde sommaren 1963 en period av konsensus i skildringen. Alltmer tillkom 
rapporteringar att situationen inte skulle förbättras och att demokratin upprätthöll 
segregeringen. Hon menar vidare att redan på hösten samma år övergick redaktionerna till en 
öppen kritik av det amerikanska samhället. Allt detta stämmer förvånansvärt bra med min 
egen undersökning även om jag bara studerat två tidningar. Men vad Block egentligen 
kartlägger är hur förändringen sker på grund av förändrad inställning till kalla kriget. Som 
framgår av min egen problemformulerings första fråga är jag intresserad av varför bilden 
förändras i samband med radikaliseringen och pressens professionalisering. Fördelen jag har 
är tiden som förflutit och den mängd forskning och analytiska verktyg som på senare år 
tillkommit. I ljuset av ovanstående forskning kan svaren formuleras. 
 
Från tillit till kritik 
Hur är det då möjligt att utifrån nyare forskning klarlägga och svara på undersökningens 
första fråga om varför bilden förändras? I forskningsläget framgår att 1950-talets 
samhällskritiker försvarade det västerländska samhället gentemot exempelvis kommunistiska 
statssystem. Tidningarnas rapportering från 1956 visar upp en tydlig bild av ett enormt 
förtroende och en tillit till Förenta Staterna. Östberg menar visserligen att det under detta 
årtionde fanns så kallade early risers och att deras kritik stod att finna i skönlitteratur. Det 
finns egentligen ingen kritik av den amerikanska segregationen från detta år, men det som 
ändå i viss mån kan tolkas som kritik är det faktum att båda tidningarna är emot 
diskrimineringen. Östberg menar vidare att det under decenniet inte fanns något språk att 
uttrycka kritik. En möjlighet skulle kunna vara att just detta subtila ställningstagande med en 
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förhoppning om en bättre framtid var den kraftigaste opponeringen det helt enkelt fanns 
utrymme för.  
 
Forskningen pekar även på att under decennieskiftet 1950-1960 började kritiken byta fokus, 
alltmer hamnade det västerländska samhället i skottlinjen. Fram till 1964 rotade sig de 
radikala idéerna allt djupare i det västerländska samhället, alltfler människor fick tillgång till 
akademisk utbildning och ett allt större kollektivt dåligt samvete gentemot den fattiga delen 
av världen bredde ut sig. Förmedlingen av de svartas problem tar valåret 1964 betydligt större 
plats och en utbredd frustration över problemet tenderar vara dominerande. Båda 
redaktionerna publicerar material där de tydligt hävdar att detta problem inte kommer att 
försvinna, USA skildras som ett samhälle genomsyrat av brottslighet och rasism. Väldigt 
starka och fördömande ord används för att beskriva desegregationsmotståndarna och 
intervjuer med svarta människor vittnar om det överhängande våld de utsätts för.  
 
Vad Hadenius m.fl. kallar andra fasen benämner Fogelberg speglingsepoken och 
infallsvinklarna tenderar att skifta något. De förra hävdar till exempel att allt fler tidigare 
ouppmärksammade problem började belysas. Det stämmer bra överens med skildringen av de 
svarta för att till och med 1956 finns ett erkännande av problemet, även om ingen vidare 
värdering kan skönjas. I rapporteringen kring de två kommande valomgångarna verkar 
problemen bli allt fler och skildras som djupt rotade. Fogelberg menar att det var en period av 
direkt återspegling av samhället från medias sida. Frågan som då uppkommer är varför 
segregationen fördöms så starkt 1964 men inte 1956. Svaret kan i ljuset av Jonssons forskning 
formuleras. Denne menar att de grupper i USA som kämpade för medborgerliga rättigheter 
kom under 1960-talet att radikaliseras och framförallt att synas. Det jag då argumenterar för är 
att det var först under början av decenniet som dessa grupper blev synliga för pressens 
återspegling. Detta var även en period då reflexionen blev lidande och det kan i sin tur 
förklara varför de mer djupgående analyserna inte dyker upp förrän 1968. 
 
Angående skildringen av året 1968, när allting stod på sin spets, råder inga tvivel hos 
redaktionerna att diskrimineringen är ett omfattande samhällsproblem och mycket av roten till 
konflikten anses ligga i den vita befolkningens fördomar. De rasistiska aktionerna från den 
vita befolkningen beskrivs som brutala och sadistiska och jämställs med ett sjukdomstillstånd. 
För det första menar Östberg att det allt modernare kommunikationssamhället bidrog till att 
radikaliseringen globaliserades och ett allt större intresse i Sverige för bland annat Black 
Power växte fram. Båda tidningarna visar stort intresse för att finna roten till problemen, 
exempelvis publicerar SvD en vetenskaplig studie i ämnet. Det verkar som att de en gång för 
alla vill slå hål på de förlegade rasteorierna. Det råder nu inga tvivel om att de svarta 
amerikanerna, trots omfattande lagstiftning, inte tilldelas annat än marginella förbättringar. 
Både DN och SvD tenderar även att visa upp minoritetsgruppen som en stark grupp som 
befinner sig i skapandet av en svart identitet där de flesta tror på passivt motstånd. För det 
andra stöds det även av Jonssons resonemang, när han menar att mot slutet av decenniet kom 
alltfler radikala element i Sverige att sympatisera med denna grupp. Fyra år senare finns 
fortfarande den starka frustrationen kvar hos tidningarna men mycket tycks ha övergått i en 
enorm besvikelse över den stora demokratin i väster. Segregeringen skildras som ett begrepp 
som bytt fokus, från att handla om sociala skillnader till att bli en fråga om skolbussar. 
Östberg och Ljunggren menar att slutet av 1960-talet präglades av brist på klara perspektiv 
inom de radikala grupperna. Det skulle kunna vara en av förklaringarna till att de svartas 
situation endast genomgått marginella förbättringar eftersom ett välfungerande samarbete 
mellan grupperna var relativt nytt 1972. Anledningen till varför intresset hos pressen att 
kritisera västvärlden och framförallt USA ökade under andra halvan av 1960-talet måste även 
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ses i ljuset av journalistikens utveckling. Dessa två valomgångar faller inom perioden som 
Hadenius m.fl. kallar tredje fasen och Fogelberg granskningsepoken. Journalistiken 
genomgick en professionalisering och media började alltmer bli ett verktyg för aktiv 
påverkan. Det bottnade i att kritiskt granska makthavare och ett djupare analyserande av 
samhälleliga problem. 
 
För att fullt ut förstå varför bilden av de svarta amerikanerna förändras är det även väsentligt 
att rikta ljuset på vad media anser värt att förmedla. För det första pekar forskningen på 
Prakkes modell som i den här studien kan förklara varför svenska dagstidningar visar stort 
intresse för USA. Det kulturella avståndet är väldigt litet och under radikaliseringen skulle jag 
hävda att det blev ännu mindre. Tack vare internationella sympatier och utbyten mellan de 
radikala grupperna knöts Sverige och USA närmare varandra. Det skulle även kunna vara en 
förklaring till varför utbudet av artiklar gällande segregationen ständigt ökar fram till 1968. 
Det är även värt att nämna vad Fogelberg kallar den ideologiska nivån, alltså att medias 
förändring följer de värderingar som finns i samhället. 
 
Tre diskurser 
För att kunna svara på studiens andra fråga huruvida det är möjligt att urskilja samhällets 
diskursiva förändringar i operationaliseringen, som utgörs av skildringen av segregationen, är 
det väsentligt att först och främst tydliggöra de olika diskurserna i själva förmedlingen. Detta 
kan bara förstås mot bakgrunden av och vetskapen om de olika diskurserna som under 
radikaliseringen avlöste varandra. Det är i detta skede som Faircloughs tredimensionella 
diskursanalys kommer till användning.  
 
Utifrån den första dimensionen som utgörs av texten går det tydligt att urskilja hur attityden 
mot de svarta amerikanerna förändras. Som framgår ovan skildras de 1956 som ett röstblock 
som båda kandidaterna tävlar om. Bevis för det är bland annat Åhmans ord ”gick över till 
Eisenhower och uppmanade sina rasfränder att rösta på denne”. Ordet ”rasfränder” antyder 
att de skildras som en någotsånär homogen grupp. Ett annat exempel är vad SvD skriver om 
varför svarta röstar republikanskt, att det är på grund av Eisenhowers ”negervänlighet”. År 
1964 finns fortfarande denna kategori kvar men samtidigt börjar desegregationsmotståndet 
beskrivas med termer som ”rasfanatism” och ”det absurda vansinnet i rastänkandet”. 
Betoningen är för övrigt stark på dessa begrepp. Ytterligare fyra år passerar och debatten blir 
mer hätsk. Nu börjar USA framställas som ett farligt och orättvist samhälle och förklaringar 
till det rasistiska problemet publiceras. ”Minst tio miljoner skulle rösta på Wallace för att 
uttrycka sitt rashat, sin vanmakt och sin alienation i USA-samhället” och ”att motståndarna 
öppet (Wallace) eller indirekt (Nixon) underblåser vit rasism”. Även direkt kränkande 
kontrarasistiska uttryck florerar i utbudet såsom ”Södernfascisten” och ”sjukdomstillstånd”, 
syftande på samhällets etniska motsättningar. Det är för övrigt återigen stark betoning på 
dessa ord. Som undersökningen visar präglas skildringen av valomgången 1972 av en sorts 
uppgivenhet över de svartas situation. ”Och de svarta i storstädernas getton, vad har de att 
hoppas på nu? Under ytterligare fyra år med Richard Nixon?”, skriver DN:s Johnsson. SvD:s 
Lindmarker skriver ”Rasfrågan, säger någon, har reducerats till frågan om busstransport av 
barn mellan vita och svarta skolor”. Detta tyder på att tidningarna känner stark sympati för 
denna utsatta minoritet. Det är dock viktigt att påpeka hur de båda redaktionerna under de 
sista två valomgångarna även skildrar förbättringar i de svartas situation.  
 
Under den första valomgången tycks artiklarna präglas av en informativ karaktär på grund av 
att det inte ligger någon direkt värdering i utbudet. Under sökperioderna 1964, 1968 och 1972 
tycks artiklarna riktas direkt till läsaren. Det är rimligt att anta på grund av de talrika kritiska 
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reportage som publiceras samt det faktum att pressen under granskningsepoken syftade till 
aktiv påverkan. 
 
De andra två dimensionerna, den diskursiva och den sociokulturella praktiken, kan bara 
förstås i ljuset av att det svenska och västerländska samhällets utveckling mellan 1956 och 
1972 gick i olika faser, som studien visar. För att mitt resonemang ska bli tydligt att följa 
ämnar jag koppla varje sökperiod till samhället i det skedet genom att själv namnge de 
diskurser jag finner. Vilka diskurser, utifrån den tredje dimensionen angående den 
samhälleliga kontexten, kan först och främst urskiljas? År 1956 präglades samhället av en 
proamerikansk diskurs där USA sågs som försvararen av västerlandet. Bevis för det kan 
skönjas i DN:s och SvD:s skildring av de svarta amerikanerna, där inga tvivel råder om att en 
förbättring kommer att ske. Denna norm står i direkt motsats till den som råder 1964 och 1968 
som jag valt att beteckna som en USA-kritisk diskurs. I tidningarnas förmedling såväl som i 
forskningen gällande de radikala åren framgår tydligt att den stora demokratin i väster inte 
alls är det föredöme den utger sig för att vara. Kritiken är visserligen svagare 1964 men den 
finns ingalunda där. Vid undersökningens sista sökperiod har studien visat på den 
uppgivenhet som rådde och därför ämnar jag hävda att förmedlingen 1972 präglades av en 
besvikelsediskurs. Även forskningen visar på att den radikala vågen i många skeenden under 
tidigt 1970-talet fick omorientera sina ideal på grund av uppdagandet av orättfärdigheter i 
många icke-västerländska nationer. Det kan i så fall ha varit denna besvikelse inför det 
västerländska alternativet som satte spår i DN:s och SvD:s reportage. Fairclough menar att 
den diskursiva praktiken syftar till att avgöra om den kommunikativa informationen är en 
återgivning eller en omskapning av diskursen. Mot bakgrund av resonemanget kring varför 
bilden förändras går det tydligt att urskilja hur tidningarnas rapportering följer och återger den 
diskurs som för tillfället råder.  
 
Frågan som då uppstår är huruvida det enbart är en rekonstruktion av de olika normerna eller 
diskurserna. Hur stark är egentligen medias påverkan på människor? Det är ju inte bara så att 
det är folket som påverkar media, utan det är snarare en tvåvägskommunikation. Det är i 
grund och botten det som utgör uppsatsens fundament. Det skulle inte vara möjligt för mig att 
hävda att man i DN:s och SvD:s förmedling kan se samhällets förändring om jag inte betonar 
den starka symbios som kommunikatör och mottagare befinner sig i. Ovan nämns vid ett 
flertal tillfällen den ideologiska nivån, den om att media förmedlar det som folket vill ha. Det 
är oerhört viktigt att ha i åtanke, men hur ser då kommunikationen ut åt andra hållet? Är det 
inte möjligen så att media även formar konsumenten? Höijer menar till exempel att 
massmedia i mångt och mycket sätter upp ramarna vi verkar inom. Att de mediala diskurserna 
formar våra åsikter och handlingar. Dessa ideologiska horisonter ligger sedan till grund för 
vårt rationella tänkande. Nohrstedt hävdar i sitt kapitel att det finns sex olika horisonter som 
utgör detta ramverk. Det är självklart att dessa horisonter bytte fokus under de diskursiva 
strukturernas förändring som de radikala åren utgör, men de gick aldrig ifrån majoritetens 
åsikter. De förändrades snarare i samma riktning. För att ta ett tydligt exempel är det på sin 
plats att nämna den ontologiska där media polariserar i Vi och De. Under 1950-talets 
proamerikanska diskurs utgjordes kategorin Vi av USA och alla inom västvärlden medan De i 
stort sett var andra och tredje världen. Under det radikala 1960-talet bestod snarare gruppen Vi 
av de radikala elementen tillsammans med andra och tredje världen. Oppositionen De 
utgjordes då av hela det västerländska samhället. Jag hävdar inte på något sätt att media styr 
över folket eller att folket i sin tur styr över media. Det är snarare ett symbiotiskt förhållande 
där tankar och idéer formuleras och går i båda riktningarna, omformuleras och går tillbaka i 
nya former. I ljuset av Nohrstedts teorier hävdar jag därför att den diskursiva praktiken under 
alla fyra sökperioder präglas av både rekonstruktion och reproduktion. Det skulle i så fall vara 
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otänkbart att ett demokratiskt samhälle utvecklas utan att media och folk håller någorlunda 
jämna steg i sina tankeprocesser som i sin tur utgör diskurserna. 
 
För att då slutligen återknyta till Blocks studie på området måste jag påpeka att hon väldigt 
klarsynt lyckades förklara förändringen utifrån termer som kalla kriget och mordet på 
Kennedy. Anledningen till att jag kan nyansera bilden något är den forskning jag har till mitt 
förfogande. Block pekar dock på två linjer för förändring i rapportering. De är ”Amerika har 
förändrats, därför måste vi förändra amerikabilden” och den andra ”Amerika är sig likt, men 
vi har fått mer information”. Jag skulle snarare hävda utifrån ovanstående resultat att bilden 
av Amerika förändrades för att Sverige förändrades. 
 
Ideologiska skillnader? 
Angående problemformuleringens sista fråga gällande likheter och skillnader i de båda 
tidningarnas förmedling ämnar jag redogöra för de förra först. Den största och mest påtagliga 
överensstämmelsen är att både DN och SvD under varje sökperiod uppvisar liknande åsikter 
angående segregationen. Även om de vissa år tenderar att stödja varsin presidentkandidat 
bottnar det alltid i samma resonemang, vilken av dem som redaktionerna i sig anser kunna 
göra mest för de svarta. Mängden av rader som tillägnas problematiken är under de första två 
valomgångarna likartade. Framme vid 1968 kan en markant skillnad dock observeras, 
nämligen den att SvD procentuellt sett publicerar fler artiklar där rader tillägnas 
diskrimineringen. Dock finns hos båda tidningarna i antal lika många reportage gällande 
problemet. Fyra år senare är de procentuellt sett återigen på samma nivå. En annan stor likhet 
är att de båda kommunikatörerna från och med valår 1964 tenderar att uttrycka sig negativt 
om situationen med hjälp av väldigt starka, ibland bitska termer. Det råder alltså inget tvivel 
hos någon av dem att de verkligen avskyr den fortgående segregeringen. Man behöver inte 
ens läsa mellan raderna för att klarlägga deras frustration. Den största skillnaden är den att 
SvD 1964 såväl som 1968 publicerar stora reportage som mer ingående beskriver de svartas 
situation. Jag syftar alltså på Lindmarkers artikel om rasismen i Södern och Lindmarks 
sammanfattning av vetenskapliga studier som gjorts på området. Båda dessa kompletteras 
också med starka upprörande bilder. Jag anser därför att det hos SvD:s redaktion verkar ha 
funnits ett något större intresse för djupgående analyser. Om så var fallet är det ett lysande 
exempel på hur djupt de radikala idealen gick med tanke på att SvD var en konservativ 
tidning. Jag hävdar dock inte på något sätt att DN inte förmedlar kraftig kritik bara det att 
SvD verkar vara mer inriktade på roten till problemet. Däremot visar studien att år 1972 är det 
istället DN:s skildring som starkast kan kopplas till besvikelse diskursen. Något som stödjer 
detta är att SvD detta år publicerar ett reportage som syftar till att kasta nytt ljus på Amerikas 
Förenta Stater. Boken som recenseras hävdar att USA är en nation som gör stora framsteg och 
att den tidigare bilden var något missvisande. Det skulle kunna bottna i att SvD tidigare än 
DN följde den radikala vågens nedgång.  
 
Utvecklingen fortgår 
Denna studie syftar i grund och botten till att påvisa hur de polemiska decennierna som 1960- 
och 1970-talen utgjorde stod för en enorm samhällelig omvälvning. Den var så stark att den 
tidigare välfärdsberättelsen ersattes av en kritisk återgivning med långt mer medmänskliga 
ideal. Vilket politiskt läger inom den västerländska parlamentariska demokratin man än 
bekänner sig till kan man inte blunda för de framsteg som gjordes i kampen mot fattigdom, 
orättvisor och rasism under radikaliseringen. Det är just det som jag med min undersökning 
starkt vill trycka på, hur dessa förändringar var så djuplodade att framstegen till och med kan 
skönjas i en så snäv operationalisering som den som skildringen av de svarta amerikanerna 
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utgör. Bevis för detta är just att DN och SvD som båda är borgerliga inte var sena med att ta 
upp kampen och bidra till de diskursiva strukturernas förändringar.   
 
Orättvisorna i världen är idag fortfarande många med svält, politiskt såväl som religiöst 
förtryck och etniska diskrimineringar. Mycket har dock förändrats och förbättrats sedan andra 
världskrigets slut. Det faktum att presidenten i ett av världens mäktigaste länder idag tillhör en 
etnisk minoritet vittnar om denna positiva landvinning. Jag skulle till och med våga hävda att 
denna utveckling varit helt otänkbar idag om det inte varit för 1960-talets diskursiva 
omstöpning. I ljuset av ovanstående studie är det därför rimligt att anta att media för en lång 
tid framöver kommer att fungera som ett opinionsbildande organ. Om denna tendens skulle 
försvinna hur skulle då vanliga människor någonsin kunna ifrågasätta och kritisera brister i 
samhället? 
 
8. Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att utifrån Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets skildring av 
de svarta amerikanerna mellan 1956 och 1972 förklara den förändrade bilden samt att 
synliggöra de diskursiva strukturerna. Mot bakgrund av radikaliseringsvågen i det 
västerländska samhället och pressens tilltagande professionaliseringen under perioden ämnar 
jag studera källmaterialet. Eva Blocks avhandling Amerikabilden i svensk press 1948-1968 
visar att 1950-talets artiklar om USA präglades av stor tillit till nationen som demokratins 
försvarare. Under kommande årtionde förändrades dock bilden och en allt större kritik mot 
Förenta Staterna kunde skönjas på grund av de många humanitära bristerna i landet. Med 
hjälp av nyare forskning, gällande de radikala åren och pressen, avser jag i samband med 
modernare teorier och analytiska verktyg nyansera bilden av hur förmedlingen av de svarta 
förändras. Mina huvudfrågor är följande: Varför förändras rapporteringen? Vilka diskursiva 
strukturer kan skönjas i tidningarnas återgivelse? Vilka likheter och skillnader finns mellan de 
två tidningarna? Genom att studera utbudet i tidningarna dagarna före och efter presidentvalen 
1956, 1964, 1968 och 1972 ämnar jag svara på frågorna. 
 
Den historiska bakgrunden visar att ända in i de radikala årtiondena präglades USA:s svarta 
befolkning av motgångar, trots omfattande desegregationslagstiftning. Undersökningen av 
källmaterialet visar att bilden av denna minoritetsgrupp kraftigt skiftar mellan 1956 och 1972. 
Under den första sökperioden skildras de svarta nästan uteslutande som ett mäktigt röstblock 
som presidentkandidaterna tävlar om. Åtta år senare kan en alltmer tilltagande kritik urskiljas 
för att sedan 1968 övergå till ett fördömande av diskrimineringen. Under valåret 1972 råder 
en sorts uppgivenhet i pressens rapportering av de svartas situation. Allt detta stämmer väl 
överens med Blocks resultat då hon menar att växlingen ligger i den förändrade attityden 
gentemot kalla kriget. Mina resultat utifrån nyare forskning visar att förändringen följer den 
radikala utvecklingen tillsammans med pressens progression som ett samhällskritiskt organ. 
Varje valomgång präglas av den gällande samhälleliga kontexten, den allmänna diskursen, 
som förändras från år till år. Under 1956 råder en proamerikansk diskurs som sätter sin tillit 
till USA. Den avlöses under valomgångarna 1964 och 1968 av en USA-kritisk diskurs och 
övergår sedan 1972 i en besvikelse diskurs. Alla dessa små epoker uppstår på grund av att den 
samhälleliga opinionen förändras och kommunikatör och mottagare tenderar att hålla jämna 
steg i tankeprocessen. Studien visar också att den ideologiska skillnaden mellan tidningarnas 
rapportering är minimal och endast utgörs av små olikheter. Det faktum att varken DN eller 
SvD är vänstertidningar visar hur djupt radikaliseringens ideal gick. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att de decennier som utgjorde de radikala åren bidrog 
till kraftiga diskursiva förändringar av hela västvärlden. Dessa förändringar gick så djupt in i 
samhället att det i efterhand är möjligt att urskilja dem i en så snäv operationalisering som två 
tidningars förmedling av de svarta amerikanerna utgör. 
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