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Sammanfattning 

I denna studie undersökts hur Eric Forsgren gestaltade den norrbottniska befolkningen i visuell 

media under 1950 och 1960-talen. I studien genomförs en kvalitativ innehållsanalys, som kopplas 

till tidigare forskning och teorier om gestaltning och representation. Resultatet av denna 

undersökning visar på att Eric Forsgren har gestaltat den norrbottniska befolkningen och dess 

vardagsliv som ett väglöst land, med många naturnära yrken, såsom renskötsel och säljakt. Vidare 

visar resultatet på att många fördomar om Norrbotten och dess befolkning förstärks via 

filmatiseringen. Dessa fördomar innefattar problem med en tvåspråkig kultur (Heith, 2017), 

marginalisering av minoriteter såsom tornedalingar och samer. Vidare får man även en inblick i 

det exotiska (Eriksson, 2010) inom rennäringen, där nomadliv är en del av vardagen. Det 

framkommer även viss utflyttningsproblematik (Eriksson, 2010) i länet, då arbetstillfällena inom 

rennäringen inte är tillfredsställande för många unga samer i norr. 

Nyckelord; norrbotten,  gestaltning,  representation,  visuell media,  eric forsgren,  fördomar, 

samer, laestadianer,  

Abstract 

In this study Eric Forsgrens framing of the people living in Norrbotten in visual media during the 

period of 1950- to 1960 is analyzed. This study is based on a qualitative content analysis. This is 

connected through theories about framing and representation. The results from this study shows 

that Forsgren framed the people living in Norrbotten as a community with bad communication, 

with a lot of nature friendly working habits. Such as the care of reindeers and the hunt for seals. It 

is also clear that many of the prejudice about the people in Norrbotten is amplified by the adaption. 

The prejudice of the people are the struggle of a bilingual people in a unilingual society. But also 

the marginalization of a minority such as the sami people and the people tornedalingar who lives 

in the north of Norrbotten. The sami people are framed as something exotich in their way of living. 

And the problem of the exodus of the people in Norrbotten is captured. 

 

Keywords ; Norrbotten, Framing, representation, visual media, eric forsgren, prejudice, sami 

people, laestadiande 
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Prolog 

-Är inte ni från Norrbotten lite tröga?  

-Det finns väl inga jobb där uppe?  

Citaten ovan är några av de fördomar som en av författarna till denna undersökning fick motta vid 

ett besök i Stockholmstrakten. Fördomar och stereotyper om Norrbotten har länge funnits, även 

om det ligger en tät mystik runt den marginaliserade landsdelen som täcker en tredjedel av Sveriges 

yta.  

Norrbotten har i århundraden ansetts vara en marginaliserad landsdel i Sverige och betraktats mer 

som en koloni än en del av Sverige (Öhman, 2017). Med detta följer även fördomar och stereotyper 

som spridits via media. Anders Öhman är professor vid institutionen för kultur- och 

medievetenskap vid Umeå Universitet. Han har skrivit boken “Brännpunkt Norrland: Perspektiv 

på en region i förändring” (Öhman, 2017) som tar upp och avhandlar många vanliga fördomar 

och stereotyper som finns om Norrland och dess befolkning. I boken tar Öhman upp hur 

exploateringen av Norrland fortgått genom århundraden där svenska folket utnyttjar de 

naturtillgångar som finns i det avlånga Norrland. Malm, vatten och skog är de främsta produkter 

som kommer från Norrland, men trots att det är Norrland som levererar den största delen av 

exportvaror och bidrar till Sveriges BNP så förknippas fortfarande den norrländska befolkningen 

som något ociviliserade och förlegat (Öhman, 2017). Norrlänningen ses oftast som tystlåten och 

bondaktig med ett lägre intellekt än den övriga befolkningen och norrlänningen anses leva på 

bidrag från den svenska staten (Eriksson, 2010). Detta har delvis en bakgrund inom Hjälmar 

Lundborgs expeditioner till Norrbotten och dess befolkning. Genom sin rasbiologi kartlade han 

mätningar på den norrbottniska befolkningen, med fokus på samer och tornedalingar (Heith, 2017). 

Detta för att påvisa de rastyper som han ansåg sig finnas, och genom det även antyda att de tillhörde 

ett mindre intelligent släkte. Det kan vara en av många anledningar till varför dessa fördomsfulla 

synsätt existerar än idag.  
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1. Introduktion 

Människor har sedan urminnes tid lämnat efter sig sina berättelser via skrift och tecken. Det var 

först under 1500-talet vid tryckpressens uppkomst, som man talar om media som vi känner det 

idag. Sedan tryckpressens uppkomst har media varit under en ständig utveckling, och gått från att 

endast nå ett fåtal privilegierade, till att idag vara globalt utbrett (Shehata, 2015). Spridningen av 

tryckpressen tog lång tid, och det var först 1846 som den första Norrbottniska tidningen 

“Nordpolen” såg dagens ljus (Norrbottens museum, 2014). Det var en Piteå-baserad tidning som 

banade väg för ett medialt Norrbotten.  

Efter tryckpressen och de analoga tidningarna har en ständig utveckling skett av olika 

kommunikationssätt. Kamera, radio och television är några i raden av dessa kommunikationssätt. 

Tack vare radion fick människan ljud att koppla till olika händelser. Både berättande röster, men 

även miljöljud som förstärker intrycken. Nästa steg i utvecklingen var att visa omvärlden hur det 

ser ut på ett bildligt plan i nutid. Detta skedde via televisionens uppkomst i slutet av 1920-talet. I 

Sverige dröjde dock utvecklingen av televisionen fram tills 1957, då de första sändningarna nådde 

ut till de större städerna. I de norra delarna av Sverige dröjde det några år till innan befolkningen 

fick ta del av sändningarna. Trots att den första tv-sändningen i Norrbotten skedde först i november 

1961 (Sveriges Radio, 2017) så arbetade en pionjär flitigt redan under 1950-talet. Denna pionjär 

var västerbottningen Eric Forsgren.  

 

1.1 Vem var Eric Forsgren?   

Eric Forsgren föddes i Robertsfors kommun i Västerbottens kustland 1928. Med en bakgrund inom 

tidningsjournalistiken, fick han sedan arbete som radioreporter i Västerbotten. Där han fick i 

uppgift att bygga upp ett radiohus i Skellefteå (Forsgren, 2015). Efter några år i radiobranschen 

tog hans fascination för television och rörlig bild över, och tillsammans med sin filmare Per-Åke 

Blidegård åkte de runt i Norr-och Västerbotten för att gestalta och rapportera händelser i länet till 

det övriga landet. Med en utgångspunkt inom journalistiken och korta nyhetsinslag, växte intresset 

snabbt för dokumentärer och längre filmatiseringar. Via sina resor genom norra Norrland 

gestaltade han de norrbottniska samhällena och dess befolkning. I dokumentären om Eric Forsgren 

(SVT, 2018) så berättar Forsgren själv om de svårigheter som han och Blidegård möttes av vid 

skapandet av dessa filmer. Utan television i de norra delarna av Sverige där de verkade och bodde, 

så kunde de inte själva se det material som de skapat. Utan de fick framkalla filmen utan att ha sett 
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en endaste bildruta, för att sedan skicka ner filmen till Stockholm med inrikesflyg från de lokala 

flygplatserna. Forsgren berättar att de ibland var kort om tid för att hinna till flygen i tid. Vilket 

ledde till att de ofta framkallade filmen i bilen på väg till flygplatsen. Därefter var de tvungna att 

låta filmen torka innan den kunde rullas ihop och skickas med flyget. I de stressade stunderna 

hjälpte ofta flygpersonalen till att hålla ut de fuktiga rullarna i vinden för att de snabbare skulle 

torka. Sedan skickades de ner till Stockholm för framkallning och klippning, innan de tillslut gick 

ut till det svenska folket (SVT, 2018).  

 

Genom Eric Forsgrens filmatiseringar av den norrbottniska glesbygden fick övriga Sverige ta del 

av det norrbottniska vardagslivet och de olika typer av befolkning som levde och bodde där. Media 

har sedan dess uppkomst varit en viktig informationskälla för att visa och informera befolkningar 

hur det ser ut på andra platser än det egna hemmet (Shehata, 2015). Med Forsgrens filmer fick 

befolkningen se det som fanns inom samma landsgränser, men ändå kunde ha en annan kultur. 

Detta kan ha varit en bidragande faktor till den exotiska synen som finns på Norrland och dess 

befolkning. Ett mytomspunnet folk som anses leva i en ociviliserad del av Sverige och med gamla 

fördomar som lever kvar (Öhman, 2017), alternativt att de filmer som Forsgren levererade kan ha 

motverkat dessa fördomar och synen på Norrbotten. Genom att undersöka Forsgrens 

filmatiseringar så belyser man eventuella effekter av gestaltningarna.  
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 1.2 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att granska hur journalisten Eric Forsgren gestaltade Norrbotten 

och dess befolkning under 1950- och 1960-talet. Där ett urval av de dokumentärer som Forsgren 

producerat från Norrbotten granskats och analyserats för att ge en större helhetsbild av vad som 

lyfts fram från de olika filmatiseringarna. Genom detta hoppas undersökningen se om 

filmatiseringarna gjorda av Forsgren bidragit till fördomar om Norrbotten, eller om de tvärtom, 

motverkat fördomarna som finns om länet.  

1.3 Frågeställning 

• Hur gestaltar Eric Forsgren människor och vardagsliv i Norrbotten  

•  Vilka fördomar och stereotyper om Norrbotten befästs eller raseras av dessa gestaltningar. 

 

Genom dessa frågeställningar så kommer undersökningen att noggrant analysera det urval av 

material som gjorts. Denna undersökning är gjord i syfte att undersöka hur den första reportern i 

norr, Eric Forsgren, valde att gestalta sina objekt. Om dessa framställde Norrbotten med än mer 

stereotypiska inslag, eller om det är gestaltat på ett neutralt och undervisande sätt för att visa den 

norrländska glesbygden.  
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2. Tidigare Forskning 

2.1 Forskning som inkluderar Norrbottens län  

Den tidigare forskning som finns om gestaltning av Norrbotten och dess invånare i visuell media 

under den valda tidsperioden är knapp. Därav har valet av tidigare forskning varit något begränsad 

och urvalet har fallit på liknande studier gjorda i nutid och dåtid, gällande den generella 

gestaltningen som gjorts av media om Norrbotten genom tiderna.  

 

2.2 (Re)producing a periphery - popular representations of the Swedish North 

Madeleine Eriksson (2010) har i sin omfattande doktorsavhandling (Re)producing a periphery - 

popular representations of the Swedish North undersökt bilden av Norrland, både i nyheter och i 

populärkultur. I sin avhandling fokuserar Madeleine Eriksson på Norrland som en av de platser 

som konstrueras som avvikande samt som “undantag i den nationella diskursen”.  

 

Eriksson menar och argumenterar för att den norrländska befolkningen framställs i media som 

homogen och att den norrländska befolkningen slåss mot “de andra i landet” och blir exkluderade 

från majoriteten av Sveriges befolkning (Eriksson, 2010).  

 Regionen anses lida av befolkningsminskningsproblem och brist på kvinnor. Samt att regionen 

lider av en arbetslöshet där människor lever på bidrag (Eriksson, 2010). I den populära geografiska 

föreställningen blir Norrland, som rymmer en tredjedel av Sverige, ett område med utflyttning och 

arbetslöshet. Idag domineras Norrland av glesbygdsproblematik (Eriksson, 2010).  

 

Det inhemska samiska folket, naturen i Norrland och landskapet är ofta föremål och praxis som 

används för att representera traditionellt Sverige i olika nationella och internationella 

sammanhang. Det är dessa som visas i turistbroschyrer och reseguider från Sverige och den 

mytomspunna näst intill fiktiva plats fick bli en plats som representerar det bästa av nationen 

Sverige (Eriksson, 2010). 

 

I sitt kapitel Norrland in the news visar Erikssons resultat och analys på att media visar upp en bild 

av Norrland där utvandring är ett växande problem. Något som är förknippat med arbetslöshet och 
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brist på entreprenörer. Representationerna för kvinnor och män i Norrland avslöjar en diskurs om 

Norrland som ett samhälle som är mansdominerat. Samt stillastående och underutvecklat 

(Eriksson, 2010).  

Flickor och kvinnor representeras som mer “resursfyllda” då de lämnar Norrland med syfte att 

studera eller hitta bättre arbeten. Män representeras som problemet, en slags machokultur inom 

arbetarklassen som gör dessa ovilliga att arbeta i annat än traditionell industri (Eriksson, 2010) 

 

I kapitlet Norrland in the news visar Eriksson slutligen, att på grund av det stora geografiska 

området, glesbyggsområdena och avståndet till huvudstaden Stockholm, behöver en del av 

kommunerna i regionen extra stöd och resurser. Detta är då en diskurs som i stor utsträckning 

reproduceras av Norrlands debattörer.  

Den norrländska befolkningen blir genom samma resonemang ‘de andra’ och det blir en “de andra 

mot de övriga’ konflikt. De som inte flyttar fastän alla andra gör det och de som bor kvar trots 

arbetslöshet. Och dessa som blir kvar och inte flyttar från Norrland, kan i media stämplas som 

bidragstagare. (Eriksson, 2010).   

2.3 Regionernas bilder -  Estetiska uttryck från och om periferin Red Heidi Hansson, Maria 

Lindgren Leavenworth och Lennart Pettersson 

Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth och Lennart Pettersson har i sin omfattande 

avhandling Regionernas bilder - estetiska uttryck från och om periferin undersökt regionernas 

bilder.  

 

I sitt kapitel Isbjörn i snöstorm - bilder av region norr visar Hansson, Lindgren Leavenworth och 

Pettersson på den bild som illustreras av Norrland i litteratur och bild. Med det menas 

beskrivningar och avbilder som gjorts av den norra regionen. (Hansson, 2010, s.15).  

Fokus ligger på hur den nordliga kylan är en “försmak av helvetet” i framställningar av nordlighet. 

En underliggande mall för skildringar av den nordliga regionen. Detta menar Hansson ligger till 

grund för att framhäva människors inre kyla. (Hansson 2010, s.21).  

Till grund för denna koppling och historiska bakgrund, så ligger en del av det i Montesquieus 

klimatlära. Människor blir modiga och härdade av ett kallt klimat, men klimatet bedövar dess 
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emotionella kapacitet. Det påstås finnas ett samband mellan inre kyla i en människa och den yttre 

kyla i landskapet. 

Enligt Montesquieu teori är folket i norr fysiskt och psykiskt okänsla på grund av det kalla klimat 

som människorna vistas i.  

De svaga nervimpulserna som fås av yttre kyla gör att man  måste “flå denne” för att denne, att 

överhuvudtaget känna smärta och av samma orsak är sinnet för nöje och kärlek outvecklat i 

nordliga länder. Detta ger samband mellan inre och yttre kyla i litteratur och avbilder. (Hansson 

2010, s.21- 22).  

 

I kapitlet Sjunga opp landet - Norrland och gestaltningsproblem menar Anders Öhman att 

romantiserandet av Norrland bara var möjligt så länge denna landsdel ännu var främmande för 

andra. Det var bara möjligt så länge dess invånare själva inte gavs röst och verklighet. Den 

realistiska reaktionen mot det romantiska var lika rättvisa och komplexa (Öhman, 2010) 

 

I kapitlet skriver och påvisar Öhman att karghet, ödemark, natur och en fattig, utsliten och 

okultiverad befolkning var den fastnaglade bilden av Norrland.  

Det fokuseras vidare på det Öhman vill kalla gestaltningsproblemet. Det är en problematik som 

drabbar periferier som varit eller upplevt sig ha varit objekt för centrums projektioner och 

reducerade till att passa in i rådande föreställningar. Kan det vara så att bägge de estetiska paradigm 

som dominerat norrlandslitteraturen sedan början av 1800-talet varit, var och en på sitt vis, lika 

ensidiga och reduktionistiska. (Öhman, 2010)  

2.4 Brännpunkt Norrland - perspektiv på en region i förändring 

Litteraturvetaren Anders Öhman och etnologen Bo Nilsson har skrivit boken Brännpunkt 

Norrland: Perspektiv på en region i förändring (2017) som behandlar olika fördomar och 

stereotyper som finns om Norrland och dess befolkning.  I boken belyser Öhman och Nilsson de 

språkliga problem som Norrbottens befolkning har upplevt. Med gränser mot både Norge och 

Finland, samt den samiska minoritetsgruppen så finns det ett flertal språk som har konkurrerat med 

det svenska språket i århundraden. Detta tas upp i kapitlet Populärfilm och kulturell 

homogenisering av Anne Heith.  
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Inom Norrbottens län finns flera olika minoritetsspråk där meänkieli och samiskan är två av de 

urspråk som talats längst i Sverige och dess nordligaste breddgrader. Men dessa språk har 

marginaliserats av svenska staten i jakt på ett homogent Sverige (Heith, 2015). Under denna 

process har språk som inte anses vara svenska, förtryckts och det var först 2000 som meänkieli 

ansågs vara ett minoritetsspråk i Sverige. Innan dess har en assimileringspolitik och rasialisering 

pågått under tryck från den svenska staten. Tornedalingar fick inte tala meänkieli i skolan då det 

inte ansågs vara svenska och därför inte hörde hemma på den svenska sidan om Torneälven. I 

jakten på ett modernt Sverige kunde man inte ha “De andra” som inte kunde räkna sig in i 

moderniteten. 

 

I kapitlet Bortom etniska stereotyper? Representationer av samer på norrländska och nationella 

nyhetssajter behandlar Eva Johansson Lönn frågan om hur den norrländska befolkningen och 

främst samer framställs i media, och vilken påverkan det har på den övriga befolkningens syn på 

samer som är en minoritet i dagens samhälle. 

Hon menar att genom det stora ansvaret som ligger på media att dels rapportera på ett korrekt sätt, 

ligger även tankeställaren om hur man väljer att gestalta en befolkning eller en kultur. Norrbotten 

och dess befolkning har en väldigt liten del i media och även i de studier som utförs. Där framställs 

Norrbotten ofta som marginaliserade och stereotypiserade. Enligt Eva Johansson Lönn (2017) 

påverkar detta inte minst samerna i norr. De tillhör två slags minoriteter vad gäller 

medierapportering. De tillhör både ett norrländskt folkslag som ofta marginaliseras, men även det 

samiska folket som är än mer marginaliserade och räknas som en egen minoritet. Johansson Lönn 

menar att det är en låg kunskapsnivå om den egna ursprungsbefolkningen och den information 

som man oftast får om detta folkslag är via media. Det menar Johansson Lönn är ett problem då 

samerna ofta marginaliseras i media och dessutom framställs som annorlunda och underlägsna den 

övriga svenska befolkningen. Det blir ett vi och dem mellan Sverige och samerna. Johansson Lönn 

menar även att medierna har bidragit till en negativ inställning till samerna som varit en del av 

påverkan i hur samer kränkts och särbehandlats. I Johansson Lönns undersökning om hur utspridd 

rapporteringen om samerna är i olika medier i Sverige så är det väldigt låga siffror, och de tidningar 

som främst rapporterat om samerna är norrländska tidningar. Detta beror nog på att rikstidningarna 

anser att det är ett geografiskt intressant ämne som tilltalar de lokala läsarna mer än de 

rikstäckande, menar Johansson Lönn. De rapporter som handlar om samerna är ofta innefattande i 
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renskötsel och sällan om deras vardagssituation. Detta menar Johansson Lönn, är ett problem. 

Sverige vill gärna se sig som ett land som kämpar för jämställdhet och gärna försvarar minoriteter 

ur ett internationellt perspektiv, inte ser till sin egen urbefolkning. Utan istället marginaliserar 

dessa. 

2.5 Hur den tidigare forskningen används i undersökningen 

Den tidigare forskningen som tas upp i denna undersökning kommer att användas för att 

understryka tidigare fördomar och forskning som är gjord kring detta ämne sedan tidigare. Den 

har använts för att jämföra hur fördomar i dåtid och nutid existerar och lyfts fram i dessa 

filmatiseringar. De används även för att kunna analysera om det finns något mönster i dessa 

fördomar och stereotyper över tid.  
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3. Teori 

I denna undersökning kommer främst teorierna om gestaltning och representation att användas.  

I Stuart Halls representation (Hall, 2013) så lyfts det hur man agerar utifrån de inlärda kulturella 

ramarna som existerar i samhället. Och i gestaltningsteorin (Strömbäck, 2015) som är en välanvänd 

medieteori så får man en inblick i hur media använder sig av gestaltning och vad som lyft upp och 

sänds ut till publiken. I denna undersökning har dessa två teorier valts utifrån och med tanke på att 

de kompletterar varandra. Det handlar dels om hur det aktuella samhället är strukturerat via 

representationen, och där egna samhällen även kan bildas, och i gestaltningen handlar det om vad 

som media väljer att lyfta fram och förstärka, alternativt väljer att tysta ner.  

 

2.1 Representation 

Representation är en vanligt förekommande teori inom kulturella studier. Stuart Hall menar att 

representation är vad som kopplar samman mening och språk till kulturen i samhället. Men det är 

heller inte den hela och enkla sanningen (Hall, 2013). Representation handlar om hur något eller 

någon representerar något. Ett flygplan flyger till exempel. Men för att förstå hur representation 

fungerar så kan man dela upp det i två olika processer för representation. I den första processen 

handlar det om ett representativt system, som handlar om den mentala representationen. Bilder om 

krig och svält är självklara bilder som vi förknippar till olika händelser genom dessa ord. Denna 

förmåga är viktig för människan då hon annars inte skulle kunna interagera med andra (Hall, 2013). 

Genom detta system så processar vi information genom att organisera och klustra ihop olika 

händelser från tidigare upplevelser för att sedan bilda en relation mellan händelser och olika 

koncept. Eftersom att vi bygger vår egna representation utifrån händelser som vi själva varit 

delaktiga i så kan människan ha olika syn på representation över samma händelse eller sak. Detta 

gör att alla människor är en del av representationen av världen då alla ha en egen uppfattning. 

Genom detta kan man bilda samhällen som har en egen kultur. Detta beror på att människor som 

föds i samma samhälle som upplevt liknande saker ofta har liknande uppfattningar och 

upplevelser. Därför kallar man ibland kultur för en delad mening. Den andra delen i systemet för 

representation är språk. För att vi ska kunna dela med oss av erfarenheter och representationer så 

behöver människan ett gemensamt språk. Detta är enklare inom samma land där det oftast talas 

samma språk. Men det är även viktigt med ett eller flera världsspråk. Exempel på detta är Engelska 
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och Franska som är vida utspritt och talas av miljontals människor runt om i världen. Med språk 

menas inte enbart det verbala, utan det kan även vara skrift, bilder eller filmer som visar en del av 

verkligheten. Detta förmedlas oftast via gemensamma tecken. Ett hjärta förknippas med kärlek och 

ett rött kors med ett sjukhus. Genom dessa tecken behövs inget verbalt språk för att människor 

som inte talar det språk som är aktuellt i ett visst land ska förstå hur man kommer till exempelvis 

ett sjukhus.  

I representation tar man även i beaktning hur människor ser på saker. Ett exempel som Hall (2012) 

tar upp är då en svart man vinner i friidrott för sitt hemland Storbritannien. Men på grund av sin 

hudfärg är det många som inte anser att han är “nog” brittisk. I denna undersökning finns liknande 

termer då varken samer eller tornedalingar anses var “svenska” och tillhöra det homogent 

moderniserade Sverige (Heith, 2010). Som Hall (2013) menar så är olikheter viktiga och 

nödvändiga. Det bidrar till en förändring och maktfördelning.  

Genom att använda denna teori kan man analysera hur Eric Forsgren valde att representera 

Norrbottens län och dess befolkning. Hur folket framställs och vilka samhällen som förmedlas via 

det uttalade men även via bilder.  

2.2 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin är en av de viktigaste teorierna inom medieforskning (Strömbäck, 2015). Den 

utgick från början i hur publiken förstår sin omgivning och då även agerar utifrån de kulturellt 

inlärda ramarna som existerar i samhället och anses tillhöra det normala. Detta har sedan 

applicerats även inom bildjournalistiken och kan då även i ett senare skede appliceras på rörlig 

media. När man talar om dagordningsteorin konstateras det ofta att denna teori handlar om vad 

som befinner sig på dagordningen. När man talar om gestaltningsteorin så syftar den på hur denna 

sakfråga framställs eller uppfattas (Shehata, 2015). I forskningssyfte så fokuserar man ofta på hur 

medierna väljer att rapportera olika händelser. Vad lyfts fram och hur betonar man händelsen. 

Detta för att sedan undersöka om media stänger ut viktig information av innehållet. Vid visual 

framing, alltså visuell gestaltning (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 2009) så undersöker man 

hur nyheterna betonas och nyhetsbildens kapacitet att förstärka eller tona ner olika uttryck för att 

ge uttryck till olika ideologier som finns i samhället. På så sätt förmodas medias tolkning att styra 

publikens tolkning av innehållet. Exempelvis så kan ett ord ha dubbel bemärkelse beroende på hur 

det framställs i media. Ett exempel på detta är ordet aktivist som inte behöver betyda ordet terrorist. 
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Men beroende på hur media väljer att framställa detta, så kan ordet och bilden av detta få en dubbel 

bemärkelse (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 2009). Detta genom att aktivister genom deras 

handlingar kan kopplas samman med ordet terrorist. De terroriserar det tilltänkta målet. Genom att 

media framställer dem som “de onda” så får ordet aktivist en negativ klang.  

 

Genom visuell media finns det därför även en större möjlighet att påverka publiken genom det 

emotionella slaget som kommer in i tolkningen av bilden, och kan ge en underförstådd mening. 

Bilder associeras ofta med känslor och förstärker känslan av en händelse vid exempelvis olyckor 

där bilden och bildtexten ibland förstärker händelsen mer än själva texten. Gestaltningsteorin 

används ofta ihop med andra teorier så som nyhetsvärdering och gate-keeping. Precis som inom 

den övriga journalistiken så är trovärdigheten, objektivitet, sanning och etik avgörande delar. På 

samma sätt bedömer man inom bild och rörlig media. Beroende på om det är en direkt återspegling 

av händelsen där bilderna visar den direkta händelsen, eller om det är en gestaltning baserat på ett 

urval i olika nivåer. Strömbäck (2015) menar att bilder är en användbar metod för att visa att 

journalistiken är ett ögonvittne. Men han menar även att bilderna inte är helt neutrala, och det 

dessutom inte alltid förmedlar ett pågående skeende, utan istället ofta visar effekten av händelsen. 

Exempelvis dödsoffer, istället för själva kriget som kan var svåra att få på bild. Strömbäck (2015) 

menar att medierna sällan visar verkligheten i nuet, utan gestaltar och reproducerar verkligheten 

visa sina bilder. Precis som människor gör så fort som de kommunicerar med någon och 

återberättar en händelse. Strömbäck menar även att journalistiken väljer ut händelser som ska 

berättas och lyfter fram olika problem, men sällan får man se helheten av händelser, utan man 

lyfter fram de orsaksförklaringar och problem som berör publiken.  

 

Genom att använda denna teori i undersökningen om Eric Forsgrens gestaltningar så kan man se 

hur Forsgren valt att framställa Norrbottens län och dess befolkning. Vad har han valt att lyfta 

fram, och hur han återspeglar den norrbottniska verkligheten. 

2.3 Fördomar och stereotyper 

I denna undersökning granskas material från Eric Forsgrens filmatiseringar från Norrbottens län 

för att undersöka om fördomar och stereotyper av Norrbotten förstärks eller neutraliseras. Men 

vad är det egentligen för skillnad på fördomar och stereotyper? 
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Båda termerna faller in inom vad psykologin kallar för attityder (Kaufmann & Kaufmann, 2017). 

Termen attityder ligger mellan social- och individpsykologi och handlar om en människas 

inställning till ett objekt eller händelse. Det sker både på social nivå inom privatlivet men även 

inom arbetslivet. Inom termen attityd är forskare överens om att en attityd är en utvärdering med 

bedömande reaktioner av något. Detta kan som sagt vara antingen en händelse eller ett objekt. 

Detta är vad som ger människan möjlighet till att ställa sig positivt- eller negativt inställd till en 

händelse eller person. Det är viktigt att man är medveten om skillnaden mellan personlighetsdrag 

och attityder. Kaufmann & Kaufmann (2017) menar att personlighetsdrag ofta är stabila, det är 

sällan som en människas personlighet ändras överdrivet mycket. Detta medan en attityd har en 

skiftande skepnad och beroende på erfarenhet och händelse kan en människas attityd gentemot en 

händelse eller objekt förändras. Med en attityd kan både värderingar och åsikter ligga. Ett exempel 

på värderingar är exempelvis att en människa är för jämställdhet. Det är en attityd om lika värde 

för varje människa. Något som kan förändras. Det finns tre olika sätt att värdera attityder på, 

Emotionella, kognitiva och beteendekomponenter (Kaufmann & Kaufmann 2017). Via de 

emotionella komponenterna så ser vi och handlar i affekt. Vi kanske tycker synd om någon på 

grund av deras bakgrund eller historia och ser inte det stora hela. I fall där kognitiva komponenter 

styr så anser man inte att denna person kanske är värdig att få hjälp på grund av sin bakgrund eller 

tillhörighet. I den tredje och sista komponenten, beteende, så handlar det om människans 

observerbara beteenden gentemot ett attitydobjekt. Här handlar det också om hur man hävdar sina 

handlingar som man utfört mot det objekt som attityden i det fallet handlar om (2017).  

 

En fördom är en inom psykologin en negativ attityd som är känslomässigt nedvärderande och 

negativ (Kaufmann & Kaufmann, 2017). Ett exempel på fördomar i denna undersökning är att alla 

norrlänningar är bidragstagare (Eriksson, 2010).  

Medan en stereotyp ofta handlar om att man har förutfattade meningar om en minoritetsgrupps 

kognitiva förmåga. Ett exempel här kan vara att norrlänningar är outbildade, med ett mindre 

intellekt än den övriga svenska befolkningen (Eriksson, 2010). Det handlar alltså ofta om de 

emotionella planen med grund i både affekt och kognitiva dimensioner (Kaufmann & Kaufmann, 

2017).  
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4. Metod och Material 

4.1 Metod 

Denna studie bygger på en kvalitativ textanalys med en semiotisk analys då filmatiseringarna 

skrivits om till textform, för att enklare kunna analysera innehållet i filmerna. Genom denna metod 

så kan ett mindre antal fall inom en studie granskas ingående (Ledin & Moberg, 2010) och 

analyserar utifrån olika aspekter. I en kvalitativ analys är det möjligt att olika situationer eller 

händelser påverkar utfallet i det aktuella fallet. Genom denna metod kan man även se skillnader 

och likheter mellan de olika fallen som presenteras i en kvalitativ studie.  

 

Genom att använda en kvalitativ textanalys (Ledin & Moberg, 2010) i denna undersökning, så kan 

det urval som gjorts i Eric Forsgrens filmatiseringar, granskas ingående och analyseras huruvida 

de olika miljöerna och situationerna påverkar utfallet av de gestaltningar som Forsgren gjorde 

under 1950–1960-talen. Detta gör även att man genom denna metod kan urskilja likheter eller 

olikheter mellan de olika filmatiseringarna som granskats. Genom detta så får man ett större 

perspektiv över de gestaltningar som gjordes (Balnaves, Hemelry & Shoesmith, 2009) för att se 

om det är något attribut som är särskilt återkommande. Vidare har även eventuella fördomar som 

uppkommit i filmatiseringarna kopplats till tidigare forskning gällande detta.  

 

I denna undersökning kommer även det aktuella presens “idag” att syfta till den tidpunkt som 

filmerna utspelar sig på. Eftersom att dessa filmer utspelar sig under 1950–1960-tal, så kommer 

en del av de uppgifter och analyser som skrivs i denna uppsats att vara förlegade för dagens 

samhälle, medan vissa av dessa företeelser är aktuella än idag. Materialet har granskats och 

analyserats utefter teman, narrativ, miljö och stämning.  

4.2 Analysmetod 

I denna analys har en semiotiskt analysmetod använts (Bryman, 2016). Genom denna metod så 

analyseras tecken och symboler i Forsgrens filmatiseringar. Genom en semiotisk analysmetod är 

termerna signifianten och det signifierande viktiga. Signifianten i analysmetoden är det som 

pekar på den bakomliggande meningen och signifierande (Bryman, 2016) är den innebörd eller 

mening emot vilket det betecknande pekar. I analysen har detta på ett fruktbart sätt studerats och 
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de komponenter som tagits fasta på i denna undersökning är hur Forsgren genom sina 

filmatiseringar har valt att gestalta den norrbottniska befolkningen.  

Genom denna undersökning har Forsgrens filmatiseringar analyserats utifrån om det finns några 

underliggande meningar som befäster de fördomar som tidigare fastställts i den tidigare 

forskningen.  

4.3 Metoddiskussion 

Inom forskning utmärker sig framförallt två metoder sig. Dessa kallas för kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod (Bryman, 2016). Skillnaden mellan dessa två metoder är främst att 

inom den kvantitativa forskningsmetoden så fokuserar man på insamlandet av data som senare 

analyseras. Detta görs främst på ett större underlag, med mindre inblick i de bakomliggande 

faktorerna. En kvantitativ metod anses vara deduktiv, alltså prövande av teorier, med en objektiv 

bild av det material som analyseras (Bryman, 2016). En kvalitativ metod är en induktiv 

undersökningsmetod med teorigenerering. Här tillåts en tolkande bild av det resultat man får ut 

av materialet, där bakomliggande faktorer undersöks till viss del. Det ger en konstruktionism i 

undersökningen som kan komma att påverkas av forskarens personliga preferenser (Bryman, 

2016).  

 

Denna undersökning grundar sig i en kvalitativ metod. Detta på grund utav ett begränsat antal 

filmatiseringar som på ett djupgående sätt kommer att analyseras utifrån de frågeställningar som 

undersökningen grundar sig på. Genom detta så kommer även eventuella bakomliggande faktorer 

till de resultat som framkommer att analyseras.  

 

Bryman (2016) menar att tillförlitligheten i kvalitativ forskning bygger på trovärdighet och 

pålitlighet vilket är forskningens validitet och reliabilitet.  

Validitet handlar om hur man observerar och identifierar det man säger sig undersöka. Genom 

validiteten så överensstämmer forskarens observationer och de teoretiska ideerna. Det ger styrka i 

den kvalitativa undersökningen.  
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Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras, något som ofta är 

svårt i en kvalitativ forskning. Detta på grund utav att den sociala miljön ständigt förändras vilket 

gör att möjligheten att replikera undersökningen försvåras (Bryman, 2016) 

 

Med pålitlighet menas det att forskaren behöver anta ett granskande synsätt för att skapa en 

fullständig och tydlig redogörelse för de olika faserna i forskningsprocessen (Bryman, 2016). Med 

trovärdighet menas det att forskaren har, beroende på vilka beskrivningar man har av en verklighet, 

uppfattat verkligheten på rätt sätt. Verkligheten ska på ett korrekt sätt återberättas så att andra ska 

kunna förstå och ta till sig den. Och genom detta ska andra forskare kunna komma fram till samma 

resultat av samma undersökning. Bryman (2016) menar faktorer som bakgrund, kön och etnicitet 

påverkar forskarens objektivitet. Detta kan påverka resultatet av en replikation av undersökningen.  

 

På grund av att denna undersökning bygger på en kvalitativ innehållsanalys så är författarna väl 

medvetna om att reliabiliteten kan komma att påverkas utifrån yttre faktorer såsom sociala miljöer 

i förändring.  

 

I en kvalitativ undersökning är forskarna det viktigaste redskapet och ska även således vara 

objektiva. Men dessa är till viss del subjektiva då dessa präglas av sina egna intressen och styrs av 

det man själv uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Här spelar även forskarnas personlighet, 

kön, ålder och erfarenheter in när det kommer till objektiviteten. Forskarna till denna undersökning 

är medvetna om att detta kan färga av sig i analys och resultat, trots att dessa har bemödat sig att 

vara objektiva i denna undersökning. För att ytterligare öka undersökningens validitet och 

reliabilitet har författarna tagit del av handledare för att få en tredje parts insyn under arbetets gång.  

4.4 Urval 

I denna undersökning har ett urval av Eric Forsgrens dokumentärer från Norrbotten under 1950–

1960-talen analyserats. Valet av just Eric Forsgren, grundar sig i att han var den första tv-reportern 

i norra Norrland (SVT, 2018). Urvalet har bestått av de premisser att de ska vara filmade i och från 

Norrbotten för att lyfta fram landskapet och dess befolkning. Eftersom att Forsgren arbetade både 

i Norr-och Västerbotten så har urvalet begränsats då denna undersökning riktar in sig på 

Norrbottens län. Vid valet av dokumentärer har sju filmer valts ut, alla med olika handlingar och 
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inriktningar. Detta för att få en bättre överblick över det material som presenterades för den övriga 

befolkningen. Genom att ha flera olika typer av dokumentärer så visas även ett flertal olika 

samhällen och kulturer upp inom det norrbottniska folkslaget (Hall, 2013).  Materialet i denna 

undersökning har tillhandahållits från Svensk Mediedatabas, samt SVT:s Öppet Arkiv. Vidare har 

även Forsgrens självbiografi “Mitt liv, det som jag minns” (2015) använts för fördjupad insikt i de 

program som han var delaktig i skapandet av.  I processen att välja ut material till denna 

undersökning så valdes reportaget “Norrland: En bra bit av Sverige” bort. Det var en relevant 

filmatisering utifrån de frågeställningar som denna undersökning bygger på. Den visar på ett 

neutralt sätt hur Norrland och dess befolkning lever och ter sig. Däremot valdes den bort på grund 

utav att den utspelar sig över hela Norrland, och enbart en del av filmatiseringen utspelar sig i 

Norrbottens län. Den motbevisar däremot arbetsbristen och bristen på entreprenörer (Eriksson, 

2010). Där finns flertalet av de viktigaste råvarorna gestaltade. Även viktiga företag i det svenska 

fabrikssamhället, med fäste i Norrland visas.  

 

Denna undersökning är utförd för att få en förståelse i hur Eric Forsgren, som var den första tv-

reportern i norr, framställde sina utvalda objekt (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 2009). Om 

dessa framställde Norrbotten med än mer stereotypiska inslag (Kaufmann & Kaufmann, 2017), 

eller om det är gestaltat på ett neutralt och undervisande sätt för att visa den norrländska 

glesbygden. Materialet har granskats och analyserats utefter teman, miljö och representation av 

Norrbotten och dess befolkning.  

 

 

4.5 Presentation av filmerna i denna undersökning 

I denna undersökning har sju filmatiseringar av Forsgren analyserats. Dessa filmatiseringar består 

av  Renskötarna del 1 & 2, Säljägarna, Lapplands Apostel, Läslust i Lappland, Svenska eller 

Finska, samt Sommar i Svaipa. Alla reportage utspelar sig i Norrbottens län. 

 

 



21 
 

Läslust i Lappland  

Läslust i Lappland är ett tv-program på 29 minuter som sändes i mars 1961. Programmet handlar 

om biblioteket i Gällivare socken, där läslusten är stor. Det vill också belysa att det ska finnas ett 

bibliotek trots det geografiskt avlägsna samhället. Vi får bland annat följa eldsjälen Adolf 

Henriksson, som arbetar som bibliotekarie på Levande bibliotek i Gällivare. Fokus ligger på att 

man i Gällivare socken vill lyfta fram det utbildningsintresset som finns hos dessa invånare. Men 

fokus i programmet ligger också på att om inte invånarna kan komma till böckerna, så ska böckerna 

komma till invånarna genom bokbuss och boktåg. I filmen gestaltas flera av de hängivna 

bokentusiasterna som tålmodigt väntar på sina böcker. Miljön i filmen varierar från det centrala 

biblioteket i Gällivare, till de ensliga byarna utefter malmbanan dör boktåget far fram.  

Renskötarna del 1 och 2 

Renskötarna är ett tv-program i två delar, den första på 53 minuter och den andra delen på 43 

minuter, som visades under vintern 1962 och 1963. Programmet vill belysa renskötarnas vardag 

uppe i norra Sverige. Fokus i programmet ligger på samerna och deras svårigheter både med 

politiska och vardagliga ting som de stöter på i sin vardag i renskogen. Programmet lyfter fram 

röster från både samer som grupp och på individnivå, samt makthavare. 

Sommar i Svaipa  

Sommar i Svaipa är ett tv-program på 29 minuter som sändes under januari 1962. Vi får möta 

familjen Lill-Anders Blind i Svaipa sameby och följa dem under barnens sommarlov i deras 

sommarviste. Programmet skildrar deras vardag under sommarens månader, men både lek och 

arbete med renar och annat som behöver göras under tiden. Familjen bor i väglöst land för att 

familjens renar ska kunna vistas på sommarbetet.  

Svenska eller finska - ett reportage om språkstriden i Tornedalen 

Svenska eller finska är ett tv-program på 29 minuter som sändes vintern 1966. Programmet belyser 

den språkstrid som pågår och har pågått i Tornedalen, där människor talar både svenska och finska. 

Fokus ligger bland annat på att finska är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Människorna i 

Tornedalen utsätts för diskriminering då både befolkningen och svenska staten anser det svenska 
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språket bättre än det finska språket. Vi får följa en rad olika människor som befinner sig både 

makthavare och allmänheten som får komma till tals angående detta.  

Lapplands apostel  

Lapplands apostel är ett tv-program på 29 minuter som sändes i juli 1961. Programmet porträtterar 

Laestadianismens utbredning i Norrbotten. Här får vi följa en del av den norrbottniska 

befolkningen som lever som troende laestadianer, som lever utefter Lars Levi Laestadius lära. 

Programmet vill belysa frågor som uppkommer kring den laestadianska rörelsen och det man kallar 

likotoksia, som är en form av religiös extas inom rörelsen.  

Säljägare 

Säljägare är ett tv-program på 41 minuter som sändes i juni 1964. Programmet porträtterar 

säljägare i Luleå kommun i Norrbotten. Här får vi följa tre män som är de sista säljägarna i Sverige. 

Programmet vill belysa ett av Sveriges äldsta näringsfångst som har betytt mycket för mänsklig 

bosättning.  
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5. Resultat & Analys 

I denna undersökning har sju filmer som utspelar sig i Norrbottens län under 1950- och 1960-talen 

analyserats. Denna analys har sina grunder i tidigare forskning och teorier så som 

gestaltningsteorin och representation och har under studiens gång förankrats i dessa teorier. Denna 

analys är utförd utifrån författarna till denna undersöknings egna uppfattningar och analytiska 

förmåga. Därför kan vissa avvikelser gentemot någon annans preferenser finnas i denna analys. 

Dessa filmatiseringar är samtliga gjorda av reportern Eric Forsgren, som var den första tv-reportern 

i norra Sverige (SVT, 2018). Vidare kommer detta urval av filmer att presenteras närmare med 

händelser, citat och miljöer. Detta för att visa hur filmerna gestaltat (Balnaves, Hemelryk & 

Shoesmith, 2009) Norrbotten och dess befolkning. Nedan kommer filmerna att presenteras 

närmare och analyseras utifrån de frågeställningar som denna undersökning bygger på. Detta 

gällande hur den norrbottniska vardagen framställs, och vilka eventuella fördomar (Kaumann & 

Kaufmann, 2017) som förstärks eller raseras. I denna undersökning kommer då även analysen att 

ingå i resultaten. Detta för att få en bättre överblick över det material som presenteras. Filmerna 

presenteras var för sig med resultat och en mindre analys. Därefter kommer en gemensam analys 

utifrån Forsgrens filmer att genomföras.  

5.1 Film 1 Lapplands Apostel: Laestadianernas 100-års jubileum 

 I reportaget Lapplands apostel som visades på svensk television år 1961, får man följa med på en 

inblick i den laestadianska tron, med uppkomst och fäste i de norra delarna av Skandinavien. 

Miljön utspelar sig främst i Kalix, Karesuando och Jakobstad. Laestadianismen härstammar från 

Karesuando där prosten och predikanten Lars Levi Laestadius levde och verkade. Med sina hårda 

ord om försupenheten och skörlevnad i socknen var anhängarna förlägna om att få syndernas 

förlåtelse. 

 

 Laestadianismen är främst utbredd i de norra delarna av Sverige med nordkalotten som huvudbas. 

I filmatiseringen ifrågasätter Eric Forsgren detta och undrar om det skulle gå att applicera denna 

rörelse i andra sorters kulturer och geografiska områden. Något som kyrkoherden Oskar 

Haapaniemi menar absolut skulle vara möjligt. Detta då han stött på flertalet utländska präster som 

varit intresserade av den rörelse som laestadianismen utgör.  
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I reportaget syns bilder från det så kallade “Pörtet” där Lars Levi levde och sedermera avled. Under 

filmens gång hålls även stormötet och gudstjänst på Laestadius gård. Därifrån visas bilder utifrån, 

men inte inne från själva gudstjänsterna. Detta efter att Forsgren och hans filmare Blidegård inte 

fått tillåtelse att filma inifrån gudstjänsterna. Detta ger Forsgren uppfattningen om att det existerar 

någon slags fotorädsla bland anhängarna. Något som Forsgren senare tar upp med kyrkoherden 

Olaus Brännström som menar att det har sin grund i den laestadianska traditionen. 

 

”Laestadius var angelägen om att tala på ett verkligt konkret sätt om synden. Det var de 

yttre tingen, för där kunde människan lättast se att hon var en syndare som behöver guds 

nåd.” 

 

Brännström menar även att det kan finnas en rädsla för att ett av byns original skulle synas på tv 

och då framställs som att detta var byns normalitet. 

  

I de första bildsekvenserna syns det stora tältet där gudstjänsten i Kalix. Utifrån de första bilderna 

verkar stämningen i församlingen något tryckt. Detta förstärks av den dåliga kvalitén på bilden. 

Senare ser man att församlingen är delaktiga i gudstjänsten och gemensamt bekänner sina synder, 

och flertalet kvinnor syns gråta. Detta blev tydligare efter att Forsgren i sin speakerroll berättar om 

den ibland extatiska stämningen som kan uppstå i samband med gudstjänsterna. Något som kallas 

för likotoksian. Gudstjänsten hålls på både svenska och finska, då laestadianismen är tvåspråkig. 

På detta sätt kan även de som inte talar finska, följa med i predikan. Under denna predikan syns 

den finske fängelseprästen Erov Vaartiainen predika på finska, medan Rune Bernhardsson 

översätter till svenska. Forsgren upplyser om att det ibland blir för mycket för översättarna då 

predikanten lever sig in i predikan och upplever ett extatiskt tillstånd. Det har hänt att översättarna 

fått ledas från podiet och ersättas av någon annan.   

Under filmens gång kan man se bildsekvenser från Karesuando med utgångspunkt i Lars Levis 

gård. Senare visar de även bilder från Jakobstad i Finland. Den sydligaste delen som är känd för 

laestadianismen. Flertalet präster porträtteras under filmens gång. 

Reportaget avslutas med en bildruta där fyra flaggor syns vaja i vinden utanför tältmötet i Kalix. 

Man kan urskilja bland annat den svenska och den finska flaggan flaggande i topp. 



25 
 

 

Analys av film 

I reportaget får man följa med på en gudstjänst syns anhängarna högljutt bekänna sina synder för 

församlingen, och många kvinnor faller ut i gråt för sina synder. Detta gör att laestadianismen och 

dess församling representerar ett eget samhälle (Hall, 2013) som lever efter egen praxis. Då 

människor av liknande bakgrund och erfarenheter samlas för att gemensamt ta del av dessa 

predikningar och levnadssätt så bildar de ett eget samhälle, vilket gestaltas i denna filmatisering. 

De framställs som något fanatiska med den extas och självbekännelser som de högljutt delger till 

de övriga i församlingen.  

 

Forsgren säger att den norrbottniska befolkningen ofta uppfattas som försupna och ordkärva. I 

samråd med den teori som nämns i den tidigare forskningen, så kan det gå i linje med Montesquieus 

teori (Hansson, 2010), att den inre kylan kommer sig av den yttre kylan. Men Forsgren menar här 

att han istället möts av en värme och glädje bland de laestadianska anhängarna. Detta kan dock 

inte bekräftas genom de bildsekvenser och intervjuer som förmedlas på filmatiseringen. Den miljö 

som framställs i Lapplands apostel är enbart sommarmiljö i glesbygd. Vilket inte stödjer den teori 

om att den inre kylan kommer sig av den yttre kylan (Hansson,2016).  

Inte heller får man se den värme inom folket som Forsgren beskriver. Detta då inga anhängare valt 

att ställa upp på intervju, förutom några präster. Den inre värmen som beskrivs hade kunnat 

förstärkas med bildsekvenser om inte annat. Att det på så sätt visas hur de öppen hjärtligt 

välkomnar varandra, men även det filmteam som besöker gudstjänsten. Genom att den påstådda 

värmen inte gestaltas (Strömbäck, 2015) så är det svårt för en utomstående att ta del av den 

gemenskap och värme som säger sig finnas inom laestadianismen. Detta beror både på hur mediet 

väljer att lyfta fram detta, men i detta fall så är det även anhängarna som inte bidrar till att 

representera det som de uttalat säger sig vara.  

 

I reportaget nämns det att det verkar råda en viss skygghet för kameran, något som kyrkoherden 

Olaus Brännström menar dels beror på den laestadianska traditionen, men även att det finns en 

rädsla för att något av församlingens original. Vilket kännetecknar en avvikande person i 

samhället, som skulle komma att synas i bild och därför även ge signaler utåt att detta var 

församlingens normalitet. Det finns alltså en rädsla att framställas som ett ointelligent samhälle. 
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Just ointelligent är en av de fördomar cirkulerar om den norrbottniska befolkningen. Detta är något 

som Anders Öhman lyfter fram i sin bok Brännpunkt i Norrland (2017).  

 

Den ovannämnda extasen som flertalet av anhängarna syns infalla i, är vanligast förekommande 

bland kvinnorna. Detta tillstånd kallas inom rörelsen för likotoksian.  

Genom att det lyfts fram att det nästan uteslutande är kvinnorna som infaller i denna extas, så 

framställs kvinnorna som labila och med ett ostadigt psyke som gråter ut sin nöd och behov av 

förlåtelse. Detta är även något som citeras i reportaget.  

 

“Inte alla laestadianer har upplevt extasen. Utan det är främst kvinnorna som anses ha ett 

labilt och ostadigt psyke” Oskar Happaniemi, präst.  

 

Detta förstärks även genom bilder inifrån tältmötet, där flertalet kvinnor syns omfamna varandra 

och brista ut i gråt. Genom denna gestaltning (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 2009) så har 

mediet, i detta fall televisionen, valt att lyfta fram kvinnorna som labila och bräckliga. 

 

De anhängare som är av manlig börd får eller vill inte ha mycket utrymme under filmatiseringens 

gång. Pastorer och predikanter är de av manlig börd som får och vill komma till tals. Den enda 

framträdande roll de av manlig börd har är att dessa tillsammans med kvinnorna gemensamt 

bekänner sina synder och får förlåtelse av församlingen.  

 

I reportaget nämns det att laestiadianismen är en tvåspårkig kultur, där både svenska och finska är 

huvudspråk. Detta kan man då koppla till Heiths (2017) tidigare forskning om jakten på ett 

homogent Sverige, där finskan skulle falla i glömska. Inom Laestiadianismen är det emellertid 

tvärt om. Här välkomnas båda språken, och alla känner sig välkomna.  

 

Via detta reportage framställs det som att hela den norrbottniska befolkningen är anhängare till 

laestadianismen. Detta har sin del i hur media, i detta fall television, väljer att framställa den tron 

som dessa anhängare har (Strömbäck,2015). Det lyfts fram som det normala i Norrbotten, och att 

alla i länet är anhängare till Laestadianismen. Detta förstärks med citatet från prästen Oskar 

Haapaniemi.  
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“Det skulle inte finnas någon andlig livsaktivitet i norr utan laestadianismen.” 

 

Genom detta citat bekräftar Haapaniemi känslan av att detta är den mest utbredda tron i länet, och 

att nästintill alla norrbottningar anses vara laestadianer.  

På detta sätt kan man även knyta an till den inpräntade fördomen om att norrbottningar anses ha 

ett lägre intellekt (Öhman, 2017). Att man blint följer predikanterna och dess predikningar.  

5.2 Film 2 Sommar i Svaipa 

I reportaget Sommar i Svaipa får man följa med familjen Lill-Anders Blind till deras sommarviste. 

Familjen Blind är en av de fjällsamer som flyttar med sina renar utefter renbetesåret. Barnen i 

familjen går i en nomadskola i Arjeplogs Kommun, och det är även där som filmen har sin början. 

Flertalet barn står och sjunger in sommaren och det annalkande sommarlovet med den traditionella 

låten Den blomstertid nu kommer, innan de ses rusa ut mot sommaren och dess äventyr. Forsgren 

berättar att många samebarn som går i nomadskola ofta flyttar in till samhällena efter skolan, men 

några återvänder även till renskogen efter skolgångens slut. 

 

Under sommaren spenderar familjen sin tid på sommarvistet Svaipa sameby som ligger beläget i 

Arjeplogs kommun. I det lilla vistet finns flertalet djur, utöver de renar som familjen äger. Det 

springer hundar och getter fritt i det väldiga fjällandskapet. Men det är inte enbart för nöjes skull. 

Detta är nyttodjur för familjen. Hundarna används för att valla renhjorden, och getternas mjölk 

används till dryck och osttillverkning.  

 

Samebarnen får tidigt ett förtroende hos sina föräldrar och får följa med på de flesta sysslor. Den 

femåriga dottern hjälper bland annat till att ro ut ekan då fiskenät ska läggas ut på kvällskvisten.  

Under sommaren samlas även lin in för att torkas och göra skohö av. Något som de flesta samer 

använder i sina skor under de kallare perioderna.  

 

Men det är inte enbart sysslor som barnen i familjen Blind gör under sommarlovet. Även lek och 

bus är något som de roar sig med. Rockringen är en av de nya leksakerna som barnen fått med sig 

till fjällen.  
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Eric Forsgren berättar att de viktigaste råvarorna i fjällen är fisk och renkött. Fisken får de från de 

fjällsjöar som omger sommarvistet. Det är mycket röding som fiskas, både via fiskespö och nät. 

Det som blir över av fångsten säljs till fiskeflygen som kommer några gånger i veckan. Forsgren 

påpekar vikten av att kunna leva av det som naturen ger. Det är långt till närmsta livsmedelsbutik 

i det väglösa fjälltrakterna. Miljön i filmen visas flertalet gånger, och framställs som en lugn och 

behaglig plats. Men vädret kan skifta snabbt bland de höga fjälltopparna.  

  

I ett senare skede får man se hur familjen ska samla ihop renarna för kalvmärkning. Något som tar 

flera dagar. Varje renägare har ett eget märke som ska skäras in i renkalvarnas öron. Det är ett hårt 

arbete som kan ta flera dagar att bara märka renarna. Precis då familjen ska till att smala in renarna 

så bryter sig en grupp renar ut från resterande renar, och flera dagars arbete är fördjäves. Det 

påtalas vilket slit rennäringen är, och ibland även ett otacksamt arbete, då man är beroende av både 

väder och vind, och renarnas samarbete. 

 

Som same så flyttar man ofta. Man måste följa renarnas gång, och anpassa sig efter dem. På vintern 

tas de ner till kustlandet, och familjen har ofta ett vinterviste i Burträsk, i Västerbotten. Detta har 

fått pappan i familjen att blicka mot Grönland. Där finns det stora marker och man kan köpa in 

några grönländska renar. Där flyttar man sällan renarna och man blir som renskötare mer bofast. 

Enda gångerna man flyttar på renarna är för att hålla dem någorlunda tama. Därför hoppas Anders 

Blind att få flytta till Grönland inom en snar framtid. Men först måste familjen spara ihop ett 

kapital. 

 

Dokumentären avslutas med scener inifrån rökkåtan där familjen samlats runt en eld, och sjunger 

en visa om att valla renar på fjället. 

Under filmens gång syns vackra bilder över fjällandskapet och en stämningsfull melodi. 

 

Analys - Sommar i Svaipa  

 

“Det är av stor vikt av att kunna leva av det som naturen ger” Eric Forsgren, reporter.  
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I det här reportaget framställs (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 2009) den norrbottniska 

befolkningen som att dessa lever, i stor utsträckning, i ett väglöst land där det är långt till en 

“fungerande civilisation” (Eriksson, 2010). Samtidigt som man får se vidder av miljön i fjällen 

som framställs som en lugn och behaglig plats utan den sedvanliga bebyggelsen. Detta kan ses 

som att man i den samhälleliga utvecklingen är stillastående och underutvecklad, när man bor utan 

el, telefon och affär. (Eriksson 2010). Ett naturskönt landskap med fjäll och fjällsjö och en 

svepande bild över renhjorden som vandrar på fjället. Detta ger en bild av ett lugn och en stillhet 

som inte ges i en tätort eller stad. Bilder av något associeras ofta med känslor eller händelser, vilket 

förstärker den bilden av ett län som stannat i den samhälleliga utvecklingen här uppe i norr. 

Åtminstone för familjen Blind i deras sommarviste uppe i Svaipa. (Strömbäck, 2015). Så ser 

gestaltningen ut och genom att journalisten väljer att plocka ur vissa delar som ska berättas 

publiken, så ser man sällan ser hela bilden. Och detta kan ge publiken en bild av det de ser är 

normalitet för länet som framställs i media. (Strömbäck,2015) 

 

 

Uppe på ett fjäll driver familjen Blind och deras hundar sina renar för att dess kalvar skall märkas. 

Under vinterhalvåret bor de i Burträsk i Västerbottens län, vilket betyder att familjen förflyttar sig 

så som nomader gör.  

 

”Lill-Anders Blind har börjat blicka mot Grönland. Det stora sträckorna som man måste 

förflytta sig på är slitsamt. På Grönland finns det stora marker och man kan köpa in några 

grönländska renar. Där flyttar man sällan renarna och som renskötare blir man mer bofast. 

Enda gången man flyttar renarna är när man vill hålla dem någorlunda tama”- Eric 

Forsgren, reporter 

 

Familjen hoppas på att få flytta till Grönland inom en snar framtid, men först måste familjen spara 

ihop ett kapital. Förflyttningen av renarna är det som gör det slitsamt och familjen drömmer om 

en bofast tillvaro. Vilket har lett till att familjen Blind planerar att utvandra från Norrbotten, vilket 

visar på en kärvare ekonomisk tillvaro som kan leda till utflyttning från det län man är född i 

(Eriksson, 2010). För att kunna fortsätta med sitt leverne som man levt med i generationer, blir 

utflyttning det enda alternativet. Genom detta bidrar filmatiseringen till den syn om att Norrbotten 
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lider av en ovillighet att stanna kvar i länet, detta i enlighet med Erikssons (2010) avhandling om 

de befolkningsminskningsproblem som anses finnas i Norrland. Forsgren framställer (Balnaves, 

Hemelryk & Shoesmith, 2009) därmed familjen Blind och dess levnadssätt som nomader som 

ohållbart i det moderna samhället. Tiden och utvecklingen har tagit ut sin rätt på de samer som 

fortfarande är verksamma. Detta skulle kunna leda till en stor utvandring av de norrbottniska 

samerna, och därmed påverka populationen i Norrbotten.  

 

Barnen i familjen Blind går i nomadskola och ses sjunga den blomstertid nu kommer iklädd 

samedräkt. Nomadskola är en skolform som löper parallellt med grundskolan. Och denna skolform 

riktar sig till alla barn vars föräldrar gör anspråk på att vara samer. När det påvisas att barnen inte 

går i skola med andra barn som inte är samer, förstärks det exotiska intrycket och det blir en klyfta 

av “vi mot de andra” (Eriksson, 2010). Detta framställs att den norrländska befolkningen ses som 

ett eget folkslag som skiljer sig från och slåss mot den övriga svenska befolkningen. Att barnen 

ses sjunga den blomstertid nu kommer på svenska, vilket är en svensk tradition, kan ses som ett 

försök att homogenisera de samiska barnen till den svenska kulturen. Barn till den norrländska 

befolkningen exkluderade från majoriteten som är resten av Sveriges befolkning ändå genom att 

dessa går i nomadskola och bär samedräkt. (Heith 2015) 

På så sätt visar Forsgrens filmatisering en bild av en minoritet i en ociviliserad del av Sverige 

(Eriksson 2010).  

 

5.3 Film 3 Läslust i Lappland 

I reportaget Läslust i Lappland som visades på svensk television år 1961, får man följa bokkulturen 

och biblioteket i Malmberget.  Programmet börjar med att Eric Forsgren säger att det är svårt att 

ta sig in till tätorten. 

Gällivare socken är en och en halv gånger så stort som Skåne. 

  

”Levande bibliotek ligger i Malmberget, som är ett välplanerat samhälle”, säger Eric 

Forsgren. 

 

Samtidigt som man sveper med kameran uppe i luften över Malmberget i Gällivare fortsätter han. 
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Till påföljd på detta visas en äldre filmsekvens från ett gammalt gruvsamhälle i USA. Genom detta 

drar man paralleller till Gällivare och Malmberget.  

  

”Det är ett nytt samhälle som vuxit fram likt Klondike som ligger i strid mot alkoholförbud. 

Det är ett gruvsamhälle i födslovånda. Spritförbud och färgstarka, människor från hela 

landet. Ett samhälle utan starka traditioner”, säger Eric Forsgren. 

  

Bibliotekets uppkomst beror på att man här uppe vill hävda utbildningsintresset. Det ska inte 

saknas ett bibliotek trots det geografiska samhället (glesbygd). 

 

”Bokbussarna tar sig ut i byarna. Där läser man tre till fyra böcker i veckan”. 

 

 Linnea Astemo framställs av Eric Forsgren och bland annat frågor denne om hon läser böcker av 

norrbottniska författare. 

”Jag läser tornedalsböcker och Moberg”. 

”Kommer uppkomsten av tv att påverka ditt läsande?” frågar Forsgren 

”Jag har ett behov av att läsa och jag måste nog fortsätta”, säger Linnea Astemo. 

  

Sedan kontras den gemytliga stugvärmen med ett snötäckt landskap och Forsgren pratar med 

skogsarbetaren Hugo Isaksson och frågor varför denne läser så flitigt. 

“Ja, det är ju det att man sedan barnsben är van med böcker. Och man lär sig ju saker då 

man läser böcker”, säger Hugo Isaksson. 

 Detta efterföljs av intervjuer med personer som befinner sig inne i biblioteket. Författaren August 

Strindberg är populär och det ges dramatiska utläggningar angående Lev Tolstoj. 

  

 Under intervjuernas gång i biblioteket påpekar Forsgren var gång personens bakgrund, såsom yrke 

och frågar om dem förstår vad de läser. 

 



32 
 

”Nej, det är inte svårt alls, man kommer sig in i böckerna. De är inte alls svåra att förstå”, 

säger en man.  

Gestaltningen av gruvarbetare och utbildning uppfattas först som nedsättande men senare uppfattas 

det som att han försöker motbevisa fördomar om outbildade norrlänningar. 

  

I nästa filmsekvens kommer ett ensamt lok farande längs tågrälsen i ett snötäckt fjällandskap. Det 

är boktåget som åker med böcker till de bofasta samerna som har långt in till samhället. 

 

“Fritiden är riklig, säger Eric Forsgren” 

Efter det påståendet säger han att det inte finns några vägar, utan det är endast malmbanan som är 

tillgänglig som transport.   

Gällivare socken har 3,9 invånare medan Stockholms län har 3,6 invånare. Det uppkommer en 

skylt i bild från en tågstation, som visar att platsen är lokaliserad 1346 km från Stockholm. 

Adolf Henriksson som är bibliotekarie på biblioteket i Malmberget säger att folket i bygden har 

samma smak när det kommer till böcker, som i övriga landet. 

  

”Karlarna vill läsa om jakt och fiske och fruntimren är ute efter romaner med kärlek i”, 

säger Adolf Henriksson. 

”Man har tidsanpassade tågtider för boktåget. Därför kan man inte heller ha för många 

böcker”, säger Eric Forsgren. 

  

Där efter filmas bibliotekets barnbokshörna, där ett gäng intresserade och fascinerade barn sitter 

och lyssnar till en barnbok genom högläsning. Här finns speciella möbler anpassat för barnens 

läsvanor och läsställningar. 

Kameran förflyttas sedan till en grammofonkonsert i biblioteket som är fullsatt av en äldre publik. 

En musikalisk bakgrund ges innan lyssning. 

En dockteater med poetiskt innehåll visas för den äldre publiken. 
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”Det är inte mängden som är viktig utan kvalitén. Vi vill att människor ska trivas här och 

ha kontakt med böckerna”, säger Adolf Henriksson. 

  

Eric Forsgren övergår till att ställa frågor till Adolf Henriksson. 

 

”Är läsintresset här uppe något bristsymptom? Är det så att man kommer till biblioteket 

för att man inte har något annat att göra”? Frågar Forsgren 

”Det skulle jag knappast tro. Det här samhället bjuder på alla möjliga slag av nöjen för 

ungdomar och andra åldersgrupper i samhället. Biblioteket är något annat, något självklart 

för varje medborgare i alla åldersgrupper”.   

  

Därefter får vi se en bokbuss och en snöig väg. 

 

”Den gamla sanningen bevisas än en gång. En eldsjäl som tillräckligt kraftfullt arbetar för 

sina mål når dem i regel. Och Adolf Henriksson lever helt för biblioteket med dess vida 

verksamhet”, säger Eric Forsgren. 

 

Chauffören av bokbussen filmas medan han kliver av vid ett hus och levererar böcker till en 

fastighet. 

  

”Det är långa sträckor. Dagens chaufför har hittills sjuttiotusen mil bakom sig”, säger Eric 

Forsgren. 

 

”Skogsarbetare tar ledigt för att ta sig till bokbussen. Det är dyra boklån för dem, då detta 

kan ta en halv dag. Ibland en hel dag”. 

 

Programmet avslutas med en filmsekvens av en äldre dam som sitter i skenet av ett ljus, och läser 

en bok av obestämd sort.  

 Och det finns en tyst tacksamhet för böckerna som kommer, säger Eric Forsgren. 

 

Analys-Läslust i Lappland 
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I reportaget får man se att det Norrbotten som anses som ociviliserat och omodernt, med ett lägre 

intellekt (Eriksson, 2010) än övriga befolkningen i Sverige, har ett intresse för böcker och 

utbildning.  

Genom reportagets gång får man se intervjuer med flera av bokläsarna i Gällivare, och Forsgren 

frågar vad de helst läser. En del föredrar de författare som härstammar från Tornedalen, men ett 

ökat intresse finns. Både Strindberg och Tolstoj är två av de mer tunglästa författarna som nämns.  

 

Man får flertalet gånger under reportagets gång hör Forsgren fråga och ifrågasätta yrket på 

intervjuobjekten. Detta uppfattas till en början som något nedvärderande.  

 

“Du arbetar som gruvarbetare. Är det inte svårt att sätta sig in och förstå i böckerna?” 

 

 Är ett av de citat man får höra.  

Detta uppfattas som något nedsättande. Som att en gruvarbetare inte kan förstå den finare 

litteraturen. Detta svarar personen med att det inte alls är svårt att förstå.  

Till en början uppfattas det som att fördomen om ett lägre intellekt bland norrbottningar (Eriksson, 

2010) även här ska få fäste. Men samtidigt finns det en nyans av att det var meningen att lyfta det 

intresse som finns i norr. Att det var meningen att göra sig av med den inpräntade fördomen. 

Eftersom att svaret kommer snabbt och självklart att det inte är svårt att förstå böckerna, så 

fungerar detta koncept. Men det hade lätt kunnat bli det motsatta, och slagit fast norrbottningars 

ointelligents. Det är ett försök från Forsgrens sida att försöka bryta fördomar, och även gestalta 

(Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 2009) befolkningen i de norra delarna av Sverige som lika 

lärningsvilliga som den resterande svenska befolkningen.  

 

I filmen framställs Gällivare som ett väglöst land i glesbygden. Det faktum att böckerna fraktas 

till byarna via tåg är bara en sådan sak (Eriksson, 2010). Men samtidigt så talar det om en 

uppfinningsrikhet.  

Adolf Henriksson som är hjärnan och hjärtat bakom idén med boktåg brinner för denna möjlighet 

för bygdens läsare. Han är något av en entreprenör, något som är i motsats till den fördom att det 

saknas arbetsmöjligheter och entreprenörer i norr (Eriksson, 2010). 
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Adolf Henriksson menar att boksmaken i Gällivare socken inte skiljer sig nämnvärt från övriga 

Sverige.  

 

“Karlarna vill läsa om jakt och fiske, och fruntimren är ute efter romaner med kärlek i”, 

Säger Henriksson.  

 

I biblioteket i Gällivare socken finns förutom ett stort uppslag av böcker, även en barnbokshörna, 

där man har högläsning ur aktuella barnböcker. Detta följs även upp med dockteater för vuxna, 

och grammofonkonserter för den musikintresserade. Där ges den musikaliska bakgrunden innan 

musiken drar igång. Detta menar Henriksson är ett bra sätt att dels följa med i den musikaliska 

världen, men även att kunna gå på konserter och känna samhörigheten som blir på en konsert, trots 

de långa geografiska avstånden (Eriksson, 2010).  

5.4 Film 4 Säljägarna 

Säljägarna är ett reportage från 1964 som gestaltar de förmodligen sista säljägarna i Sverige. I 

reportaget får man följa far och son Eriksson, samt den goda vännen Einar Rudström som ger sig 

ut på en lång resa på isen i Bottenviken. De brukar ligga ute och spana efter säl i sex-sju veckor 

om året, med avfärd i april. Då släpas den ett ton tunga båten ur på vårisen med hjälp av hästar. 

Det är ett farligt uppdrag som kräver sina kunskaper om is för att undvika att gå genom isen. 

Postförare Johan Oskarsson hjälper de tre männen att få ut båten på isen. Han berättar även att det 

ibland hänt att hästarna gått igenom isen, och att man då fått hjälpas åt för att dra upp dem.  

 

Då isen blir för svag för hästarna, vänder postföraren hemåt med hästarna. Då gäller det för männen 

själva att dra ut båten till ett lämpligt ställe nära råkar och vakar. När man hittat ett bra ställe slår 

man läger med båten. I båten finns förutom proviant för sex till sju veckor, bössor och ammunition, 

en transistorradio för väderleksrapporter samt vissa apoteksvaror.  

 

”Äventyret, spänningen och känslan att helt få lita till egna krafter och erfarenheter. Det är 

vad som lockar de säkert sista långfärdsjägarna”, säger Eric Forsgren. 
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Vid jakten används så kallade skrevstänger. En enkel spark med en skida som man sedan kan fälla 

ner och lägga sig på för att smyga de sista metrarna mot bytet. Man är då gömd bakom ett vitt 

skynke som smälter in i den vita omgivningen.  

  

Vanligtvis försöker man skjuta sälarna då de ligger och solar på isen. Men ibland händer det att de 

måste skjuta sälarna då de sticker upp sina runda huvuden i någon vak. Då gäller det att vara beredd 

med isekan, för att snabbt ta sig fram till sälen innan den sjunker.  

 

Under de långa perioderna sysselsätter man sig med visor, och kortlek. Man har här ute i den 

kvinnofria ödsligheten kommit på ett sätt att göra kortspelet mer spännande. 

 

”Ibland spelar vi om fruntimmer (följ av bild på en pinuppa) När vi kommer hem 

får vi glömma bort dem”, Säger Hilding 

 

Forsgren undrar hur det går att hålla sams under de långa perioderna som de ligger ute.  

 

” Vi har ju varit tillsammans flera gånger. Man får pratas ihop och komma förslag. Man 

får skoja med varandra. Hilding är duktig på det. Han kallas för kaptenen”. – Einar 

Rudström 

 

Vidare får man följa Hilding då han ger sig ut på säljakt en morgon. Han påpekar vikten av att ta 

hand om sälen så fort som möjligt, så att köttet inte blir dåligt. Det vanligaste avståndet då man 

trycker av bössan är 150 meter. Sälarna kan väga upp till 125 kilogram, där späcket enbart är 75 

kilogram.  

 

Säljakten är en krävande sysselsättning med dålig utdelning. Förr i tiden så var säljakten en av de 

viktigaste näringsfång för människan. Och en bidragande del till den fasta bosättningen. I denna 

film får man följa de sista svenska säljägarna i deras jakt på äventyr. Då de sista säljägarna 

försvinner, då mister vi också en levande kunskapsfond av is och fauna, menar Forsgren 

  

Under filmens gång visas den vite vinterskruden av Bottenvikens isar.  
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Analys - Säljägarna 

 

I reportaget skildras en hårt arbetande skara av män som för traditionen om långfärdsjägare vidare. 

Med hårda förutsättningar med väder och vind får man följa dessa tre karlar som ger sig ut på sex 

till sju veckors jakt ute på isen. Det visar en hög naturkännedom och kunnande bland männen för 

att kunna hantera de hårda förutsättningar som naturen kan ha att erbjuda. Något som Forsgren 

upplyser om i en av sina prator.  

 

“Då de sista säljägarna försvinner, då mister vi också en levande kunskapsfond av is och 

fauna.” 

 

Männen gestaltas som machomän med ett hårt yrke. I enlighet med gestaltningsteorin (Strömbäck, 

2015) så visas detta på ett målande sätt via bild. Man får se männen jaga i sitt vardagliga habitat, 

med få medel. Det ger en bild av att detta hör till vanligheten i Norrbotten. Även om det påtalas 

att detta är de sista långfärdsjägaran i Sverige, så ger det ändå bilden av att Norrbotten är ett annat 

samhälle med en annan kultur än övriga Sverige. Dessa män representerar (Hall, 2013) även en 

egen slags kultur, där de med förvärvda kunskaper bildar ett eget samhälle långt ut på isen i 

Bottenviken.  

 

Säljakt är något omdebatterat och anses av många vara något barbariskt. Detta kan ge en 

uppfattning av att norrbottningar är något gammalmodiga och förlegade i sin livsstil. Just det gamla 

och ociviliserade är något av en kvarlevande fördom gentemot Norrbotten och dess befolkning 

(Öhman, 2017). Ett väglöst land, utan att ha anammat de moderna levnadssätt som storstadsborna 

ser sig leva.  

 

De aktiva långfärdsjägarna framställs som hårt arbetande karlar, med kunskaper som få besitter. 

Det ger sken av att vara ett väldigt mansdominerat yrke, med lite av en machokultur. Männen är 

hårt arbetande utan några kvinnfolk i närheten. Det ger även det en syn av att Norrbotten är 

mansdominerat med brist på kvinnor, och även är ett förlegat samhälle (Eriksson, 2010). En 

förstärkande del i detta är då männen spelar om lättklädda damer på planscher om kvällarna för att 
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fördriva tiden.  En av de fördomar som existerar om Norrbotten är just det. Hur det norrbottniska 

samhället halkat efter, och lever kvar i ett urbant samhälle (Eriksson, 2010).  

 

Reportaget speglar även ett vitt vinterlandskap med snötäckta isar så långt ögat kan nå. Det ger ett 

intryck av ett väglöst land som saknar infrastruktur. Detta är även något som kan tolkas in då båten 

dras med hästar ut på isen. Det kan ge bidra till att publiken uppfattar detta som något vanligt 

förekommande, och att bilar och vägar är något okänt i den norrbottniska glesbygden (Öhman, 

2010). 

 

Det är en vanligt förekommande tes om att norrbottningar är kalla och tystlåtna. Vilket då även 

speglar sig i Montesquieu teori om att folk som lever i kyla påverkas av den yttre kylan, vilket ger 

även en inre kyla. Med det menar han att den emotionella kapaciteten hämmas (Hansson, 2010). 

Detta är emellertid inte något som visas i reportaget om säljägarna. Här uppfattar man en slags 

värme och gästfrihet bland de tre jägarna. De bjuder villigt in tv-tittarna i deras jakt, och visar 

gärna upp sina jaktkunskaper, men de bjuder även på dans och sång. Därmed framställs en annan 

sida av den norrbottniska befolkningen (Strömbäck, 2015). Genom att lyfta detta så bidrar det till 

en annan syn på det norrbottniska släktet.  

 

Det hårda slitet ute på Bottenviken är inte enbart av nöje. Det var från början en av den viktigaste 

födan för människan, och en förutsättning för att hon skulle kunna bli bofast. Det har senare både 

varit ett näringsbehov i både föda och inkomst. Något som idag enbart sker för att hålla de gamla 

anorna vid liv, och att hålla nere sälarnas bestånd. Idag är det dåligt betalt för sälarnas kött och 

skinn. Vilket har lett till att färre engagerar sig i säljakten. I enlighet med Erikssons (2010) 

avhandling där det nämns att det norrländska folket har brist på entreprenörer och arbeten, så är 

detta en del i att arbeten försvinner.  

5.5 Film 5 Svenska eller finska: Språkstriden i Tornedalen 

I reportaget svenska eller finska: språkstriden i Tornedalen som visades i svensk television år 1966, 

får man följa den befolkning i Tornedalens omnejd som är tvåspråkig. En stor del av Tornedalens 

befolkning talar finska eller mestadels finska och lite svenska. Alternativt både svenska och finska. 
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Under reportaget får man följa fler människor med dessa språkskillnader. Och de makthavare som 

ville “försvenska” Tornedalen.  

 

Fru Hjärtrud Brännström intervjuas av Forsgren. Hon fick inte tala sitt modersmål finska under sin 

skolgång.  

 

”Jag stängde mun och ögon för finskan. Det gjorde det svårt att nå rätta kontakterna med 

folk. Finskan hade kunnat bli en väg till gemenskap”, säger Hjärtrud Brännström.  

 

Finnjävel, finnpajsare. Det är en av de fördomar som det vittnas om i reportaget. Finskan var inget 

att ha.  

 

Detta är ett exempel på hur finskan kan ses som både problem och tillgång.  

  

Forsgren fortsätter att intervjua tvåspråkiga människor.  

 

”Det är en märklig situation, att man talar finska med tolk. Om vårt sätt att möta människor 

som talar ett annat språk. Ytterst sett handlar det om språkförståelse”, säger Forsgren.  

 

Stämningen är dämpad hos de flesta av de som intervjuas.  

 

”Det finns ett slags finnkomplex”, säger Forsgren.  

 

Fru Hjärtrud Brännström visar på att det ansågs att de svenskspråkiga var “bättre folk”. Det 

märktes på de vuxnas attityd.  

 

Vidare i reportaget får man ta del av det argument som fördes fram som argument för den järnväg 

som skulle anläggas på den tiden. Ett folk, en natur. Det fanns ej längre ett behov av att tala om 

någon framtidsbyggnad och detta ledde till diskriminering av det finska folket.  
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En professor får komma till tals och samtalar om svenska staten. Han påtalar att det var först  1955 

som finskan var ett valbart tillvalsämne i skolan.  

 

Vidare visas det upp insändardebatter från tidningar om språkstriden och Forsgren ställer frågan 

om det gör något att finska språket försvinner?  

Svaret blir både ja och nej från olika delar i denna fråga.  

Slutligen menar prästen George Frestad att om svaret blir ja, så innebär detta isolering och 

ensamhet.  

 

”Vi har kanske tre generationer om lyssnar till våra gudstjänster. De äldre är enspråkig, 

andra generationen tvåspråkig och de yngsta förstår och talar svenska.” 

 

Och även utflyttade Tornedalsbor får komma till tals i slutet av reportaget.  

 

”Skäms ni själva för er dialekt?” frågar Forsgren 

”Ja, nog händer det. Det låter inte lika fint”.  

  

Analys - Svenska eller Finska  

I reportaget är Finnjävel och finnpajsare några av de ord och fördomar som förekommer i 

Tornedalen. Finskan ansåg inte vara något att ha. Det finska språket får inte användas i skolan. 

Inte ens på rasten i skolan får barnen prata finska med varandra. Det var en del i den 

homogenisering som genomfördes under 1900-talets mitt, för att få ett mer modernt och homogent 

Sverige (Eriksson, 2010) 

 

”De argument som fördes fram som argument för den järnväg som skulle anläggas på den 

tiden var “Ett folk, en natur”.  Det fanns ej längre ett behov av att tala om någon 

framtidsbyggnad och detta ledde till diskriminering av det finska folket” Eric Forsgren 

 

Det fanns inte längre ett behov av att tala om framtiden och detta ledde till diskriminering av den 

finska befolkningen då hela Sverige skulle homogeniseras (Heith, 2015).  
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Tvåspråkighet är ett problem som den norrbottniska befolkningen fått brottas med under lång tid.  

Norrbotten gränsar till både Norge och Finland medan man också har den egna minoritetsgruppen 

samer, så det svenska språket har “konkurrerat” med andra språk i århundraden. Här framställer 

man också den finsktalande delen av den norrbottniska befolkningen som en minoritet som 

kommer i kläm i jakten på ett homogent Sverige. Svenska staten är jägare och det finsktalande 

människorna är villebråd. (Heith, 2015) 

 

“Det ansågs att de svenskspråkiga var “bättre folk”. Det märktes på de vuxnas attityd. Jag 

stängde mun och ögon för finskan. Det gjorde det svårt att nå rätta kontakterna med folk. 

Finskan hade kunnat bli en väg till gemenskap” Hjärtrud Brännström. 

 

 “Det är en märklig situation, att man talar finska med tolk. Om vårt sätt att möta människor 

som talar ett annat språk. Ytterst sett handlar det om språkförståelse” Eric Forsgren. 

 

I Hjärtrud Brännströms accent hörs inte ett spår av att denne egentligen har finska som modersmål. 

Detta är något som tränats bort genom en följd av jakten på ett svensktalande Sverige.  

 

Gör det något att det finska språket försvinner helt? 

 Svaret blir både ja och nej denna fråga. Prästen George Frestad menar att om svaret blir ja, så 

innebär detta isolering och ensamhet.  

 

”Vi har kanske tre generationer om lyssnar till våra gudstjänster. De äldre är enspråkig, 

andra generationen tvåspråkig och de yngsta förstår och talar svenska”. 

 

I jakten på ett modernt och homogent Sverige kunde man inte ha “de andra” som sinkade den 

moderna frammarschen som staten bidrog till. Detta innebär att man utesluter människor om de 

inte kan anpassa sig och vara som “de andra” i landet (Eriksson, 2010). 

  

Och även utflyttade Tornebor får komma till tals i slutet av reportaget. Sinnesstämningen hos dessa 

är dämpad och man kan förnimma och höra en viss skam och skuld över sin brytning på finska.  
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“Skäms ni själva för er dialekt? frågar Eric Forsgren 

“Ja, nog händer det. Det låter inte lika fint”.   

 

För att människor ska kunna kommunicera och dela berättelser och erfarenheter, krävs det ett 

gemensamt språk (Hall, 2013). För en befolkning som talar samma språk är det enklare än om 

delar av denne talar olika språk. När en del av de människor som bor i Norrbotten inte delar samma 

modersmål helt eller delvis, bildas en form av samhällen med en egen kultur. Här framställs de 

tvåspråkiga som en del av ett eget samhälle, som många gånger inte kan kommunicera med stora 

delar av övriga befolkningen, trots att dessa bor i samma land. Medan man samtidigt tvingas 

anpassa sig till ett annat samhälle, som har bestämt att hela landet ska homogeniseras genom det 

svenska språket, för att ena dessa samhället till ett enda. (Hall, 2013)  

 

 Den norrbottniska befolkningen framställs här som ett folk som slåss mot “de andra i landet” och 

blir exkluderade från majoriteten av Sveriges befolkning, samtidigt som det på ett lågmält sätt har 

infunnit sig i det försvenskade ledet. Framställningen blir ett kämpande folk som ändå accepterar 

sin verklighet denne lever i och följer med i strömmen för att bilda ett homogent Sverige. 

(Eriksson, 2010)  

5.6 Film 6 & 7: Renskötarna del 1 och 2  

Del 1 

I reportaget Renskötarna del 1 får man följa med på samernas resa. En blandning av det som varit, 

och det som står för dörren. Inom rennäringen finns det både renskötare och renägare. Renskötarna 

sköter ofta andras renar och är anställda av dess ägare. Som renskötare är det dåligt betalt, men 

anses ändå som något exotiskt. Genom åren har förhållandet för renskötarna förändrats. Idag är 

det en mindre del av självhushåll, högre krav på komfort och dessutom fördämda betesland och 

ökad sammansmältning med den övriga i befolkningen Allt detta innebär en omställning för 

samerna. Det har lett till att mannen från vidderna har fått nya problem på sidan av de gamla, så 

som rovdjur och rensjukdomar.  

 

Samernas ursprung, menar Forsgren, är något som är omdebatterat. De är varken släkt med 

mongolerna i öst, eller det västerländska folket. Något som mång menar, pekar på att de har haft 
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sitt hemland på denna sidan av Ural. De anses ha följt med istidens smältning. Deras historia anses 

även ha varit primitivt från början, men idag är det ett mer samordnat folkslag.  

 

I reportaget får man följa Nils-Mikkel Omma och hans familj. De har hyrt in sig i ett hus i 

Stenträsk, några mil från Jokkmokk. Samernas bostadsförhållande har ändrats mycket genom 

tiderna. Från att tidigare ha levt ute i naturen med renarna, så har de mer ordnade förhållanden med 

hus och elektricitet idag.  

Nu ska renarna ner på vinterbetet ner mot kusten. Innan avfärden fångas en del av tjurarna in för 

att kastreras. Dessa djur kommer att agera dragdjur under färden. Kastreringen som idag sker med 

hjälp av en speciell kastreringstång, som liknar den tång man använder vid kastreringen av baggar, 

visas i reportaget. Man får veta att de tidigare kastrerade tjurarna med hjälp av tänderna. En 

primitiv metod som är mycket omdiskuterad.  

Då man ska flytta renarna under de rådande förhållandena under hösten, ner mot vinterbetet, så är 

man beroende av skaren. Den underlättar flytten för både renar, samer och hundar. Flytten sker 

med hjälp av skidor och även bilar till viss del.  

 

Bilder visar hur hundarna driver renarna framåt, och man får en förklaring över hur förflyttningen 

går till. Hundarna börjar med att driva renarna från sidorna, medan männen skidrar bakom renarna 

för att få dem att gå framåt. Hunden, menar Omma är en av de viktigaste redskapen som samerna 

har.  

 

I reportaget får man följa med i vardagen för dessa samer, och de prövningar de utsätts för. Där ett 

av det största hotet mot rennäringen är rovdjuren. Vargbeståndet i Norrbotten är en av dessa 

prövningar. Men även den björn som smyger runt renbeteslandet. Det gör att samerna måste vara 

på ständig vakt för att undvika att björnen ger sig på renhjorden. Detta är extra viktigt under 

kalvningstiden. Nästan hälften av kalvarna blir rovdjurens föda varje år. Det är bara en av alla 

prövningar som samerna möter varje dag. Kåtorna som de bor i under flytten är inte isolerade, och 

ibland blir det ner mot 15-20 minusgrader. Nils Mikkel Omma menar att man måste vara en 

tusenkonstnär för att klara de prövningar som man utsätts för inom rennäringen. Men han skulle 

inte kunna tänka sig att arbeta med något annat yrke.  
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”Jag skulle aldrig kunna byta yrke. Det trivs jag alldeles för bra med. Jag känner 

mig mest hemma här ovanför nordlinggränsen,då är jag liksom hemma. I 

Fjällvvärden. Man är så trygg och inte rädd här”. 

Omma säger sig ha en stor respekt för myndigheter, och undviker de gärna. Det är även en 

faktor till varför han föredrar fjällen. Där menar han att gradbeteckningarna faller av och att 

alla är lika inför naturens lagar.  

 

”Man är friare här. Man säger du ut alla. Även landshövdingen då han var hit.”  

 

Vidare får man följa några skogssamer, med bild och ljud från en kalvning i skogslandet. Forsgren 

säger att skogssamerna har hamnat i skymundan från fjällsamerna. Detta trots att de är minst lika 

duktiga renskötare, men de anses inte vara lika exotiska som samerna i fjällen. De lever ett mer 

stillsamt liv, och är nästintill bofasta.  

  

Forsgren visar även upp de vanligaste råvarorna som samerna lever på. Det är mjölk från getter, 

men även torrmjölken som precis har kommit till samerna. Mjölken från getterna används dock 

fortfarande för att göra ost. Något som man äter till kaffet. Vid bäckarna i fjällen plockar man 

fjällsyra som kokas till kräm. Den är väldigt näringsrik och ett viktigt födoämne för antioxidanter. 

Forsgren berättar att det är svårt att odla i fjällen. Grödorna förstörs lätt av de kalla frostnätterna 

som ofta uppstår, trots sommaren. Ett av de vanligaste livsmedlen är Gáhkko. Eller glödkaka som 

det kallas på svenska. Ett tunt bröd som man bakar på en stenhäll över elden. Även fisket är viktigt 

för samernas levnad. Både för eget bruk, men även för att sälja det vidare Det är en av de lättaste 

och viktigaste inkomstkällorna för samerna.  

En annan inkomstkälla är såklart renköttet. Det är däremot något de får dåligt betalt för. Man hade 

hoppats på att få bättre betalt för köttet efter kriget, något som tyvärr inte skett. Idag säljs det mesta 

köttet i Norrland. Vilket Forsgren menar är en av de anledningarna till att samerna inte får nog 

med betalt för köttet. Om hela Sverige skulle engagera sig i rennäringen så skulle priset kunna bli 

bättre för samerna. Vid slakten på hösten så är det ett späckat schema. Slakten måste bli klar innan 

mörkret faller. Annars blir det en frän smak enligt samerna. Nacksticket som man dödar renarna 

med är precisa. Tidigare så tog man en slaktsup under slakten vilket ledde till onödigt lidande 

bland renarna. Men ett korrekt stick ska döda djuret omedelbart. 
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I en sameby arbetar alla medlemmar i familjen. Barnen får tidigt vara med och hjälpa till i 

renskötseln, och hjälper gärna till vid kalvmärkningen på våren. Varje renägare har ett eget märke 

som skärs in i renens öra. Det finns tusentals olika märken, och enbart i Jokkmokk finns det cirka 

600 olika märkningar.  

 

Även turisterna i Staloluokta får synas i reportaget. De kommer ofta via fiskeflyget, som är ett av 

de viktigaste kommunikationssätten i fjällvärlden. Eftersom att det inte finns några telefoner i 

fjällen, är flyget en viktig del i kontakten med omvärlden om det skulle hända något. Just i detta 

reportage kom det bland annat en präst med flyget. Det händer ibland att det hålls gudstjänst uppe 

i fjällen då prästerna kommer på besök. Oftast kommer samer och turister överens, men ibland 

uppstår det mindre konflikter. Detta då turisterna tränger sig på samernas boplatser och står och 

tittar in genom fönstren utan en tanke på att det är samernas bostad.  

 

Under de senaste åren har bostadsförhållandena för samerna förbättrats för samerna. Då de är nere 

i vinterlandet hyr de ofta in sig i hus. Dessa hus har olika standard och beroende på hur länge man 

tänkt att stanna kan man hyra olika sorters bostäder. Samerna får likt den övriga svenska 

befolkningen ansöka om egnahemslån, och dessutom ansöka om pengar från Lappfonden på 

5000kr. Fru Omma har idag ett modernt kök som är lätt att arbeta i. Som kvinna inom rennäringen 

är man ofta ensam hemma under långa perioder. Något som Fru Omma menar att man vänjer sig 

vid. Då karlarna är borta med renarna så arbetar kvinnorna hemma. De bakar, syr och arbetar 

hemmavid. Tidigare har många samer fått utstå mycket hat av de bofasta svenskarna. Något som 

Fru Omma inte minner sig att hon upplevt i deras nya bostadsområde.  

 

Då sommaren är över ska samebarnen tillbaka till nomadskolorna där de bor resterande del av året. 

Dessa skolor ska motsvara den nioåriga skolan som svenska barn går.  

 

 

I sitt kapitel Norrland in the news visar Erikssons resultat och analys på att media visar upp en bild 

av utvandringen som är förknippad med arbetslöshet och brist på entreprenörer.  
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 Del 2 av Renskötarna 1963 

Försvinner samerna?  

 

”Lite lön för mycket möda. Det är i stort sett samernas lott”, inleder Forsgren med i del två 

av renskötarna.  

 

I reportaget visas några renskötare som arbetar i renhagen en vinterdag. En stor del av renskötarna 

har lämnat sitt yrke för att leva på annat. I sista delen av reportaget diskuteras att man är överens 

om att renskötseln behöver göras lönsam. Frågan är bara hur?  

 

Röjningseldar visas i bildsekvenser och visar på att renbetesland försvinner. Samma sak med 

rovdjur och en dödskjuten björn visas upp, efter att denna jagat och rivit ren.  

 

Därefter vill man skapa opinion genom att visa skadade och döda renar, som träffats av tåget.  

”Tågpersonal vill handha skjutvapen, men nekas detta”, säger Forsgren.  

 

Betesland och ineffektiva slaktmetoder diskuteras i Stockholm, där de flesta instanser finns.  

Här får vi följa ett par dräktklädda samer gående på Stockholms asfaltklädda gator, mot ett 

sammanträde med högre instanser. Det vittnar om det orimliga att dessa skall resa till Sveriges 

huvudstad för att diskutera något som rör glesbygden.  

 

Tillgång till veterinär från staten, parasiter och foder är det som avhandlas genom reportaget och 

vissa nya metoder presenteras i renhagen, för att främja och bibehålla renskötseln som ett yrke.  

 

Därefter besöker Forsgren samernas folkhögskola och intervjuar den yngre delen av samerna, som 

valt att studera vidare. Forsgren förhör sig om hur dessa ser på sin egen framtid inom renskötseln.  

 

”Jag längtar tillbaka till renskötseln, om det finns möjlighet längre fram”, säger en ung 

kvinna.  
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”Jag vet inte vad jag ska göra efter skolan. Det är därför jag kom hit, för att ta reda på det”, 

säger en ung man.  

 

”Jag hade själv lust att studera vidare, men också genom mina föräldrars påtryckningar”, 

säger en annan ung kvinna. 

 

Sedan återkommer Forsgren återigen, som i tidigare reportage, till frågan om hårt arbete och 

klagan, och att roa sig tillsammans med andra unga människor.  

 

”För en utomstående verkar detta verkar vi väldigt hård, men för oss är det inte så farligt. 

Man är beredd på dessa påfrestningar. Ja det är svårare med nöjen”.  

 

 

 

 

Reportaget avslutas med en äldre same i dräkt som jojkar. Forsgren frågar om inte de yngre 

samerna tycker det är genant att jojka?  

 

”Ja troligen tycker de det”.  

Varför tror du det är så? 

”En del tycker att det är barnsligt på något vis”.  

 

 

Analys - Renskötarna del 1 & 2 

 I reportageserien Renskötarna får man en inblick i det dagliga arbetet för samerna. Det blir en 

skildring mellan dåtid och nutid. Med en tydlig generalisering av “vi och dem” (Eriksson, 2010). 

Man får följa samernas kamp i renskogarna, men även kampen mot den övriga svenska 

befolkningen och dess myndigheter. I reportaget lyfts det att samerna får ta egnahemslån precis 

som den resterande svenska befolkningen. Men att de även har möjlighet att söka bostadsbidrag 

för sina längre vistelseorter i den så kallade Lappfonden. Detta kan ses som en bidragande faktor 
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till det som Eriksson (2010) menar är en vanlig fördom om att norrbottningar är bidragstagare i ett 

väglöst land.  

Det ger även ett tydligt avstamp i det synsätt som betraktas som vi mot de andra (Eriksson, 2010). 

Samerna lever ett annat “exotiskt” liv med andra synsätt. De representerar en egen kultur och 

samhälle (Hall, 2013), med egna regler och avgränsningar, och blir ofta exkluderade i samtal om 

det svenska folket. De lever inte i den homogena moderniteten som Heith (2017) talar om. Det har 

påbörjats en mindre homogenisering (Eriksson, 2010) av det samiska folket, där de är en minoritet 

i Sverige, och även som minoritetsspråk.  

 

Forsgren tar upp de problem som samerna står inför. De tidigare naturliga hoten mot renskötseln 

var rovdjur och sjukdomar bland renarna. Idag är det fler yttre påfrestningar från annat håll. Det 

handlar om att det blir allt mindre självhushåll än tidigare, men även fördämda betesland och en 

ökad sammansmältning med den resterande svenska befolkningen. En homogenisering (Eriksson, 

2010). De har även problem med ekonomin, då de får allt mindre betalt för det kött de producerar. 

Detta menar Forsgren delvis beror på att köttet säljs uteslutande i norra Sverige. Han menar att om 

hela Sverige hade varit engagerad i renskötseln och dess produkter så hade den ekonomiska sitsen 

för samerna mest troligt varit bättre. Detta kan ge en syn på den samiska befolkningen att de inte 

är nog bra entreprenörer (Eriksson, 2010) och inte kan marknadsföra sina produkter på ett 

tillfredsställande sätt. Genom en effektivisering av renslakten menar Forsgren att priserna skulle 

kunna gå upp, samtidigt att problemet ligger på den övriga svenska befolkningens axlar.  

Trots detta så verkar de verksamma samerna ändå inte kunna tänka sig något annat arbete i 

framtiden. Det kan ha att göra med traditioner och det levnadssätt som samerna har, som lockar 

dem att fortsätta trots ett ständigt motarbetande mot den övriga svenska befolkningen. Men kan 

även ha sitt ursprung i det som Eriksson (2010) men är en motvilja för männen att vända sig till 

andra yrken. Ett annat hot som finns mot rennäringen är de nya kommunikationssätten som sprider 

sig till Norrbotten. Tågen och bilarna som tränger sig in i det tidigare väglösa landet hotar renarnas 

renbeten, men även säkerhet. Många renar körs ihjäl varje år, där de tidigare betat i frid. Detta är 

på gott och ont ett sätt att visa att det tidigare ociviliserade och väglösa landet har börjat arbeta 

med sin infrastruktur. Samtidigt som det ociviliserade (Eriksson, 2010) är något som delvis tas 

avstånd från i detta reportage, så lyfts det på samma sätt. Det nomadliv som samerna lever i ett 
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väglöst land, med förlegade arbetsmetoder på många sätt kan få Norrbottens befolkning att framstå 

som ociviliserade.  

 

Man får även en känsla av ett mansdominerat samhälle, där männen även dominerar inom yrket. 

Där kvinnorna mest sköter hushållet, så sköter männen renarna och allt runtomkring det. I enlighet 

med den fördom som Eriksson (2010) tar upp om att det är kvinnobrist i Norrbotten, och att det är 

ett mansdominerat samhälle. I den avhandlingen nämner Eriksson även att den kvinnobrist som 

säger sig råda i Norrbotten, beror på att kvinnorna söker sig till städerna för vidare utbildning. 

Detta är även något som sker inom samernas samhälle. I del två av Renskötarna så får man se 

några unga samer som går på en vidareutbildning inom samisk kultur. Där det är vanligt att 

kvinnorna hamnar, och sällan åker tillbaka till renskogen, även om det finns en längtan tillbaka.  

 

Forsgren nämner att det finns två sorters samer. Fjällsamen som är den same som ofta framställs i 

media och är den som utmålas som något exotiskt. Men även skogssamer, som lever ett mer 

stillsamt liv i skogarna, som är mer bofasta än fjällsamen. Skogssamerna är lika duktiga renskötare 

som fjällsamerna, men då de inte tilltalar den exotiska (Eriksson, 2010) bilden av samen så 

framställs dessa sällan i media (Johansson- Lönn, 2017) 

 

I det stora hela är reportageserien Renskötarna ett utbildande reportage, som ger en inblick i 

samernas tidigare skymda historia. Men på samma sätt så framställs de som något exotiskt och en 

tydlig indelning i vi och dem finns bitvis (Eriksson, 2010). 

 

Denna analys har även sina grunder i tidigare forskning och teorier så som gestaltningsteorin och 

representation. Denna analys är utförd utifrån författarna till denna undersöknings egna 

uppfattningar och analytiska förmåga. Därför kan vissa avvikelser gentemot någon annans 

preferenser finnas i denna analys. 

 

Fördomar såsom att den norrbottniska befolkningen har språkliga problem (Heith, 2017) har 

befästs genom denna analys. Ett flertal språk har konkurrent med det svenska språket i Norrbotten 

där meänkieli och samiska är två av de urspråk som talats längst i Norrbotten. Forsgrens gestaltning 
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av reportaget svenska eller finska: språkstriden i Tornedalen visar på att den fördomen om att den 

norrbottniska befolkningen har språkliga problem.  

  

I det stora hela får man se en bra bit av Norrbotten, men genom att dessa filmatiseringar är separata 

så får man en bild av att dessa filmatiseringar gestaltar (Shehata, 2015) stereotyper och fördomar. 

Där glesbygd, dålig infrastruktur och rädslan att ses på med ett mindre intellekt (Öhman, 2010)) 

är några av de fördomar som cirkulerar. Även nya inslag av den norrbottniska befolkningen visas 

via exempelvis Lapplands Apostel där man får se en annan del av Norrbotten och dess religiösa 

aktiviteter.  

 

De frågor som ställdes var hur den norrbottniska befolkningen och dess vardagsliv gestaltades i 

Eric Forsgrens filmatiseringar, och hur fördomar befästs eller raserats genom dessa gestaltningar. 

För att få reda på detta analyserades det urval som gjorts bland Forsgrens filmatiseringar. Genom 

denna analys så har de frågeställningar som denna undersökning bygger på besvarats. Detta har 

framkommit genom att analysera vilka olika slags fördomar som lyfts i filmatiseringen, och även 

hur dessa antingen motverkats eller förstärkts. 

5.7 Gestaltning Norrbottens befolkning och dess vardagsliv 

I de olika filmatiseringarna får man se olika gestaltningar (Balnaves, Hemelryk, Shoesmith, 2009) 

av den norrbottniska befolkningen. I det urval som gjorts har vardagslivet för samer, laestadianer 

och säljägare gestaltats. I filmatiseringarna får man följa med i vardagen och de vardagliga 

problemen som uppstår för den norrbottniska befolkningen.  

Man får följa med i allt från renkalvning till säljakt. I de filmer som handlar om samer är det en 

större gestaltning (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 2009) av deras vardag och arbete. Där får 

man följa med under en renskötares år och alla de uppgifter som de står framför. Nomadliv med 

förflyttningar varje vår och vinter, med kampen mot rovdjur och myndigheter. Man får även följa 

med i kampen för sina rättigheter för den befolkning som gestaltas. Rätten att tala meänkieli, men 

även  rätten att utöva sin religion inom laestadianismen. Detta är en stor del av deras vardagsliv.  
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5.8 Fördomar och stereotyper 

 I undersökningen framkom flertalet fördomar (Kaufmann & Kaufmann, 2016) om Norrbotten och 

dess befolkning. De fördomar som belyses är att den norrbottniska befolkningen har problem med 

språket, då flertalet av dessa är tvåspråkiga. Detta leder även till att minoriteter inom länet 

diskrimineras i jakten på att få ett homogent Sverige (Heith, 2017) Ytterligare så gestaltas det 

samiska folket med en viss exotifiering samtidigt som det är undervisande filmer som visar det 

hårda arbetet bakom renskötseln. En kämpande minoritet som slåss mot naturens makter och den 

svenska staten. Samerna kämpar bland annat mot staten i deras jakt att försvenska hela 

befolkningen i Sverige och begränsa deras rättigheter att leva sitt traditionella liv. Detta kan anses 

vara exotifierande av den samiska befolkningen, då de lever i ett väglöst land utan hållbara 

kommunikationssätt (Öhman, 2010). Däremot lyfts det fram att flera satsningar på 

radiokommunikation gjorts inom de många samebyarna.  

Norrbottens befolkning framställs som att dessa lever i ett väglöst land med en underutvecklad 

infrastruktur. I Erikssons (2010) avhandling nämns det att det råder brist på entreprenörer i 

Norrbotten. Detta är något som motbevisas i Forsgrens filmatiseringar då flertalet olika 

entreprenörer framställs. Dessa visas genom rennäringen som är en egen typ av entreprenörskap 

då samerna lever av sina renar, samt den uppfinningsrikedom som Adolf Henriksson visar i 

reportaget Läslust i Lappland. Genom boktåg och bokbussar tar Henriksson med sig böckerna till 

läsarna, istället för att läsarna ska behöva färdas långväga för att ta del av litteraturen. Även den 

lilla näringen som fortfarande existerar inom säljakten representeras som entreprenörskap (Hall, 

2013). En annan fördom som existerar om norrbottningarna är att de besitter ett lägre intellekt än 

den övriga svenska befolkningen (Öhman, 2010). I Forsgrens filmatiseringar får man många 

gånger se detta motbevisas. Detta bevisas dels genom den vilja att hävda utbildningsintresset som 

finns i Gällivare socken. Men det befästs även ett visst mindre intellekt hos vissa av den utvalda 

befolkningen. Ett exempel är laestadianerna som anses blint följa den tro de besitter. Detta 

förstärks även genom Forsgrens fråga om rörelsen skulle fungera i andra delar av landet. Det kan 

ge en syn på att detta är något som enbart går att applicera i norr på grund av ett lägre intellekt hos 

den befolkningen, vilket leder till att de är mer lättpåverkade.  Den inre kylan (Hansson, 2010) hos 

befolkningen i norr uppfattas inte i de filmatiseringar som denna undersökning tagit del av. I 

framförallt säljägarna motbevisas denna fördom där männen bjuder på sig själva med sång och 

dans. De välkomnar både filmteamet och publiken med en värme.  
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I Eriksson avhandling benämns det om en utflyttningsproblematik i Norrbotten som en bild som 

framställs i media och kan ses som en fördom. Detta förstärks genom Forsgrens gestaltning av den 

norrbottniska befolkningen i filmatiseringen Sommar i Svaipa, där familjen Lill-Anders Blind 

planerar att utvandra till Grönland, för att undkomma det nomadliv som de lever i Norrbotten. 

Vidare ses och förstärks detta i gestaltningen av den norrbottniska befolkningen i filmatiseringen 

Renskötarna del 1 & 2 där detta förstärks genom att Forsgren belyser, att det råder brist på kvinnor 

då dessa väljer att söka sig till större städer för vidare utbildning. Genom denna gestaltning ses det 

även att kvinnor i samernas samhälle går en vidareutbildning inom samisk kultur, och att dessa 

kvinnor sällan åker tillbaka hem till Norrbotten och renskogen.  

 

En existerande stereotyp och fördom (Kaufmann & Kaufmann, 2016) om den norrbottniska 

befolkningen är att denna befolkning anses vara mindre intelligenta än den övriga befolkningen 

(Heith, 2017). Detta är något som både förstärks och raseras till viss del genom dessa 

filmatiseringar. Som Kaufmann och Kaufmann (2016) beskriver stereotyper, så handlar det om 

förutfattade meningar om en minoritetsgrupps kognitiva förmåga. I filmatiseringen om Läslus i 

Lappland så hade frågeställningen om bakgrund, som Forsgren ställer på ett flertal ställen kunnat 

uppfattas som något av en förutfattad mening, en stereotyp, från Forsgrens sida. Men på grund 

utav svaret om att litteraturen inte är svårläst, så hjälper frågeställningen istället till att rasera bilden 

av ointelligenta norrbottningar (Heith, 2017). 
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6.  Slutsats 

Resultatet av denna undersökning visar på att Eric Forsgren har gestaltat den norrbottniska 

befolkningen och dess vardagsliv som ett väglöst land, med många naturnära yrken, såsom 

renskötsel och säljakt. Vidare visar resultatet på att många fördomar om Norrbotten och dess 

befolkning förstärks via filmatiseringen. Dessa fördomar innefattar problem med en tvåspråkig 

kultur (Heith, 2017), marginalisering av minoriteter såsom tornedalingar och samer.  Vidare får 

man även en inblick i det exotiska (Eriksson, 2010) inom rennäringen, där nomadliv är en del av 

vardagen. Det framkommer även viss utflyttningsproblematik (Eriksson, 2010) i länet, då 

arbetstillfällena (Eriksson, 2010) inom rennäringen inte är tillfredsställande för många unga samer 

i norr. Det är främst i de filmer som utspelar sig bland samerna som detta problem framställs. I 

Sommar i Svaipa nämner pappan i familjen sina planer om att utvandra till Grönland. Detta på 

grund av det hårda liv som en renskötare lever med de många förflyttningarna av renarna. Eriksson 

(2010) nämner den aktiva jakten på ett homogent Sverige. Vilket starkt kan kopplas till denna 

undersökning. Både Tornedalingar och samer drabbas av detta då deras minoritetsspråk försvinner. 

Detta på grund av den homogenisering som sker. Samerna är även tvingade in i det svenska 

samhället. Detta belyses via de nomadskolor som upprättats. Dessa har upprättats då Sverige har 

en skolplikt för barn. I nomadskolan tvingas de samiska barnen lära sig svenska.  

Det är även ett exempel på hur man ser på vi och dem (Eriksson, 2010). Detta är tydligt via de 

nomadskolor som tidigare nämns. Där de samiska barnen inte fick gå i en svensk skola med de 

svenska barnen.  Namnet på skolan är även det något som är förknippat med samernas levnadssätt. 

Det borde kallats för internatskola, som de svenska barnens skola med boende kallades. Detta gör 

en tydlig skillnad på vi och dem. Man ska inte beblanda det svenska och det samiska folket, även 

om det hade varit ytterligare ett steg mot ett homogent Sverige. 
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7. Diskussion  

Det man kan utröna ur denna undersökning är att det Forsgren gestaltat i sina filmatiseringar är en 

exotifierande bild av Norrbotten och dess befolkning. I de flesta filmatiseringar så är det kulturella 

ytterligheter inom det norrbottniska samhället som framhävs. Det är inte så mycket om det 

vardagliga livet för gemene man som framhävs. Forsgren har genom sina urval valt att  

gestalta (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 2009) delar av den norrbottniska befolkningen. Det 

leder till att man inte får se det stora hela. Det framkommer även att Forsgren framhäver vissa 

fördomar om Norrbotten. Ett exempel på detta är när Forsgren intervjuar en besökare på biblioteket 

i Gällivare. Där lyfter han fram en fördom om att gruvarbetare är av lägre intellekt än övriga 

befolkningen. Han ifrågasätter gruvarbetarens yrke och om denne uppfattar och förstår vad han 

läser. Detta ger först ett intryck av att Forsgren antar att gruvarbetare inte är nog intellektuella för 

att förstå litteraturen. Då läsaren besvara frågan med att det inte är någon svårighet så raseras 

fördomen om ett lägre intellekt. Detta är en vågad väg att gå, då det lätt hade kunnat uppfattas som 

Forsgrens egna fördomar.  

 

Om Forsgren valt att gestalta Norrbotten på samma sätt som han gör i reportaget Norrland: En bra 

bit av Sverige, där man får ta del av hela den norrländska befolkningen och deras vardagsliv, hade 

dessa fördomar och ytterligheter inte framträtt lika tydligt.  

I sitt urval har Forsgren möjligen valt att framställa det som fångar publikens intresse istället för 

att visa hela bilden av det norrbottniska samhället. Genom denna gestaltning så blir detta en 

normalitet för Norrbotten och dess befolkning, trots att majoriteten av befolkningen inte gestaltas.  

 

Då dessa filmer är bland de första som visats från Norrbotten, till den övriga svenska befolkningen 

så är Eric Forsgren en pionjär inom tv-produktionen i Norr. Genom detta följde även ett stort 

ansvar att förmedla uppriktiga och sanningsenliga bilder av det norrbottniska samhället. I detta 

urval har han emellertid valt att fokusera på ytterligheterna som tidigare nämnts. Detta kan ha varit 

en bidragande faktor till de fördomar som än idag existerar. Genom denna undersökning var 

förhoppningarna att se huruvida dessa filmatiseringar förstärkte eller raserade tidigare inpräntade 

fördomar om den norrbottniska befolkningen. Då det i dessa filmatiseringar är fokus på just 

ytterligheter så är den slutsats man kan dra att dessa filmatiseringar delvis kan ha varit en 

bidragande faktor till att de fördomar som lever kvar än idag. Genom att Forsgren själv var från 
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Västerbotten så var förhoppningarna på en mer neutral och inkluderande bild av det norrbottniska 

samhället höga. Detta är något som författarna till denna undersökning inte anser sig ha inträffat. 

Dessa filmatiseringar är även en del i startskottet för hur man rapporterar om olika samhällen via 

television. Något som kan komma att leva kvar än idag, hur man väljer att vinkla och gestalta olika 

samhällen och folkslag. Detta är något som vore intressant att forska vidare om, för att se hur den 

mediala rapporteringen har utvecklats sedan 1950- och 1960-talen. 

 

Under den valda tidsperioden som denna undersökning grundar sig på, så var det endast public 

Service i form av SVT1 som existerade. Detta kan ha kommit att påverka formatet och resultatet 

av de filmatiseringar som gjordes. Dels genom beställningen från SVT’s sida, men även vad som 

skulle uppskattas och locka tittare till kanalen. Hade detta skett i en annan tidsperiod med flera 

kanaler, där även kommersiella kanaler hade varit ett alternativ, så hade det kanske sett annorlunda 

ut. Genom att detta även utspelade sig i televisionens vagga så kan detta ha en större betydelse än 

vad man tror. Det kan bero på att man inte var medveten om huruvida medias rapportering 

påverkade publiken genom sin rapportering och gestaltning (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith, 

2009). Genom detta kanske man inte heller var medveten om huruvida fördomar (Kaufmann 

&Kaufmann, 2016) som framställs på media, även kan komma att färga publikens syn på 

samhällen.   

Genom att dessa filmatiseringar sändes via public service, så styrks denna uppsats realibitet och 

objektivitet. Detta då public service har i uppgift att rapportera från ett objektivt perspektiv utan 

egen vinning.  
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8. Fortsatt forskning 

 

Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur kvinnor i Norrbotten framställs i visuella 

media under 1950 och 1960-talen. Hur skiljer sig denna framställning av kvinnor i Norrbotten 

gentemot kvinnor i storstad under samma tidsepok? Skiljer det sig i fråga om yrkesliv eller i rollen 

som hemmafru mot kvinnor i storstad, när dessa framställs i visuell media?  

 

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur gestaltning av Norrbottens 

befolkning gestaltas i visuell media idag och vad det betyder för Norrbotten idag. Och hur detta 

skiljer sig mot de gestaltningar som Eric Forsgren visade på 1950- och 1960-talet. Detta för att 

undersöka om det skett någon förändring i hur man väljer att gestalta Norrbotten i dagens samhälle. 
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