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Sammanfattning 

 

Denna uppsats ämnar att, genom en jämförande studie, undersöka om det skedde en 

”stigmatiseringsprocess” av estländare i Karlstad under 1946-1949. Undersökningen har 

tagit hjälp av Björn Horgby tidigare studier om estländarna i Norrköping och hur 

textilettans krav på utvisandet av ester ur landet men främst ur fackförbundet textilettan. 

Utifrån detta kommer det att undersökas om det fanns några sådana tendenser i Karlstads 

textilarbetarförbund avd.36. 

Undersökningen ska även jämföra mediers roll i stigmatiseringsprocessen av estländare i 

Karlstad. Någon tidigare forskning om mediers roll om just gruppen estländare finns inte 

att finna i Sverige, här har undersökningen tagit hjälp av norska studier om flyktingar till 

Norge.  

Undersökningen har även haft två övriga frågor för att få ett grepp hur stor grupp 

estländarna faktiskt var i Karlstad under tidsperioden 1946-1949. Dessa frågor gäller hur 

fördelningen såg ut mellan dessa människor genom en rad parametrar som ogift, gift och 

en åldersfördelning. Den sista frågan rör detta med arbete. Fick dessa estländska 

flyktingar chansen att arbeta i den nya staden? I sådana fall, vilka arbeten handlade det om 

och även här en parameter om fördelningen mellan kvinnor och män. 

Resultatet av denna jämförande studie har visat på att det fanns en avgörande skillnad 

mellan Karlstad och Norrköping angående frågan om ”stigmatiseringen” av estländare. 

Nämligen den att esterna inte blev ”stigmatiserade”. 

 

    

 

 

 



 

Abstract  

 

This comparative study has focused on the stigmatized process of people from Estonia 

which may have occurred in Karlstad between the years 1946-1949. The study has got 

support from Björn Horgby studies, in the city Norrköping, and how the union group 

“Textilettan” demanded people of Estonia to be excluded from Sweden, however they 

should have been expelled from the union first. Moreover, investigate if this mind-set 

occurred in Karlstad as well.  

This study’s goal is to compare the role of media in the stigmatized process of Estonians 

in Karlstad. No previous research has been found on Estonians in Sweden, during this 

time, and the study has taken aid from a study made in Norway.  

The study also got two more questions to get a grip of how big the group of Estonians was 

in Karlstad during the period of 1946-1949. Furthermore how the distribution looked like 

between these people through a series of parameters like married, unmarried and a 

distribution in terms of age. The last question is concerning the job situation regarding 

Estonians. Did these people from Estonia get any job in the new city, what type of labor 

they could get a chance to execute, also how the distribution looked like between males 

and females regarding occupation.  

The results of this study has shown differences between Karlstad and Norrköping in the 

issue of “stigmatized process” of people from Estonia but also similarities with the 

Norwegian studies of refugees and this study in the role of media
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      1. Inledning 
 

De tre baltiska staterna vid Östersjön har en historia med mycket ryska och sovjetiska 

inslag. Ryssland hade kontroll över området Estland från 1721 till dess att Estland 

förklarade sig självständigt. Nästan 200 år senare i efterdyningarna av den Ryska 

revolutionen 1918 förklarade man sig självständiga i freden i Tartu 1920.
1
 

De baltiska länderna blev utsatta av en sovjetisk ockupation 1940 och i mitten på juni 

mottog dessa tidigare självständiga stater röstlängder med namn från Moskva. Dessa var 

de enda möjliga röstningsalternativen. En månad senare genomfördes dessa nya regeringar 

ett val. Och resultatet var nära en 100 % seger för kommunisterna. 
2
 

I mitten av juli var dessa länder fortfarande självständiga länder. Den 22 juli ombildades 

parlamentet i Estland och ansökte att bli en del av Sovjetunionen, något som 

Sovjetunionen godkände 6 augusti. Här skiljer sig dock Carlgren och Gustavsson och 

Svanbergs åt. Carlgren menar att Estland klev in i Sovjetunionen redan den 22 juli. Detta 

är delvis rätt men det krävs ju att Sovjetunionen accepterar detta. Vilket de också gjorde 

den 6 augusti enligt Gustavsson och Svanberg.
3
 

22 juni 1941 bröts Molotov-Ribbentrop pakten mellan Sovjetunionen och Nazi-Tyskland i 

och med operation Barbarossa. Den norra armégruppen från Tyskland hade siktet inställt 

på Leningrad och skulle därigenom gå in i de baltiska länderna.
4
 

På hösten 1944 blev nazisterna tillbakatryckta av den röda armén i de tre baltiska länderna 

och även i Vitryssland. Den 18 januari 1945 klev återigen Estland tillbaka till 

Sovjetunionen. Livet under Stalin i Estland var hårt mot de ”Borgerliga nationalisterna” 

som utsattes för utrensningar av Moskva under dessa år.
5
 

                                                 
1
 Carlgren, M Wilhelm Sverige och Baltikum från mellankrigstid till efterkrigsår, en översikt. 1a upplagan,  

Stockholm. 1993 s.15 Carlgren s.45 Gustavsson Sven, Svanberg, Ingvar. Gamla folk och nya stater, 1a upplagan, 

Stockholm 1992 s.229 
2
 Carlgren s.43-44 

3
 Carlgren s.45 Gustavsson Sven, Svanberg, Ingvar. 233 

4
 Beevor, Antony. Andra världskriget, 1a upplagan, Lund. 2012 s.223-226 

5
 Gustavsson Sven, Svanberg, Ingvar s.232 
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Sovjetunionen önskade total kontroll över de nya länderna inom sin union och styrde över 

politiken, kulturlivet och det ekonomiska med total kontroll. För att få total kontroll 

byggde Sovjetunionen upp ett system som byggde på tre principer. 1: Kraftigt inflyttande 

av slaviskt folkslag, 2: Religiösa trakasseri, 3: Utrotning av alla antisovjetiska inslag. 

Målet var tydligt för Sovjet, man ville förgöra all baltiskt identitet.
6
 

Under de första 30 åren av 1900-talet bestod Estlands export till stor del av livsmedel, 

trävaror och textiler. Man ser att 24,5 % av hela industrivärdet kom från textilindustrin 

och var därför viktig för Estland som land och ester som folk.
7
 

Ungefär 1500 baltiska flyktingar hade sökt flykt i Sverige från krigets start 1939 till 

sensommaren 1944. Efter sommarmånadernas sista soliga dagar och några månader framåt 

ankom det över 20 000 baltiska flyktingar till Sverige.
8
 

Sveriges flyktingpolitik har haft en rad olika ansikten under årens lopp. 1927s lag om att 

icke svenskar inte fick vistas i Sverige längre än 3 månader utan uppehållstillstånd. I 

senare delen av 1930-talet nämligen 1937 kom dessa hårda lagar att ändras till den 

karaktären att de blev lättare för politiska flyktingar att få uppehållstillstånd i Sverige. 

1938 kom kravet att alla judar skulle ha en ”J-stämpel” för att få möjligheten att vistas i 

Sverige. Efter krigsutbrottet 1939 och antalet flyktingar förväntades att öka till Sverige 

krävde fackförbunden en hårdare politik mot de nya flyktingarna, för att öka 

jobbsäkerheten för svenskarna inom arbetslivet. 
9
 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Undersökningens syfte är att jämföra ”stigmatiseringsprocessen” av estländare inom 

textilarbetarförbundet i två mellanstora städer i Sverige, Karlstad och Norrköping mellan 

åren 1946-1949. Undersökningen kommer titta närmare på mediers roll i 

”stigmatiseringsprocessen” och jämföra med norska studier av tidningar och tidningar i 

Karlstad under 1946 

                                                 
6
 Lorot, Pacal. De baltiska länderna, 1a upplagan, Paris 1993 s.81 

7
 Jokipii, Mauno. Baltisk kultur och historia 1a upplagan, Stockholm 1992 s.83-84 

8
 Carlgren s.71-72 

9
 Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars Det svenska samhället 1720-2010, 4 Upplagan Lund, 2013 s.289-290 
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Syftet skall besvaras genom följande frågeställningar.  

 Hur såg textilarbetarförbundet på de ester som kom till Karlstad? 

 Hur såg tidningarnas syn ut på människor som kom från Estland 1946?  

  

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen kommer behandla flyktingar från Estland mellan åren 1946-1949 och 

undersökningen kommer innefatta alla flyktingar från Estland som anlände till Karlstad 

under åren 1946-1949. De som anlände till Karlstad och ansågs vara estlandssvenskar 

räknas inte som flykting eller invandare. De ansågs vara svenskar på det kulturella planet 

enligt den svenska staten. Därför är det inte registrerade i några arkiv.
10

 

Åren 1946-1949 avgränsas med motiveringen att de tidigare har varit en relativt bristfällig 

forskning av dessa år. Den tidigare forskningen har främst gått att finna under åren 1939-

1945. Åren kan motiveras med att Sovjetunionen förde en mycket hård politik mot 

Estland och ester som folk. Flyktingströmmarna bör ha ökat under dessa år och det hårda 

förtrycket från Stalin.
11

 

Varför undersökningen kommer fokusera på Karlstad är att det tidigare saknats forskning 

på just staden Karlstad och de estländare som kom hit. Den tidigare forskningen har 

främst fokuserat på balter till Gotland eller andra städer under krigsåren. Min 

undersökning kommer föra fram ny fakta om estländare i Karlstad.  

Undersökningen kommer inte överhuvudtaget ta upp detta med baltutlämningen då det 

tidigare har forskats mycket i detta ämne. Denna undersökning kommer enbart fokusera 

på estländare i Karlstad. Då Karlstad inte berördes av denna utlämning av militära balter 

som har stridit för nazisterna under kriget tas detta inte upp i denna undersökning.
12

 

 

 

                                                 
10

 Svanberg, Ingvar, Tydén, Mattias. I nationalismens bakvatten, om minoritet, etnicitet och rasism. Lund 1999 s. 

20 
11

 Se 1.0 Inledning 
12

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/baltutlämningen 
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1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Björn Horgby och hans studier om det fackliga klimatet i Norrköping 
 

Björn Horgby i Historiskt tidskrift kan man se en skillnad mellan de nordiska flyktingarna 

och de baltiska flyktingarna, nästan uteslutande ester på arbetsmarknaden inom 

Norrköpings textilindustri. Enligt Horgby blev de nordiska flyktingarna från Danmark, 

Norge inte utsatta för utfrysning av svenskarna inom textilindustrin. Då de ansågs vara 

tillfälliga arbetare och att de hade likheter inom det kulturella och språkliga med den 

svenska normen. De ansågs vara demokratiskt pålitliga då de flydde från nazisternas 

ockupation. Balterna å andra sidan ansågs som lata, vilket påverkade svenskarnas 

ackordförtjänster och opålitliga eftersom de till en början inte ville ingå i facken. Därmed 

en skillnad från den svenska normen hur man skulle vara.
13

 

Med den bakgrunden som beskrivs av Horgby är det möjligt att allmänheten, facket och 

arbetsgivare i Karlstad hade ett ”ondare” öga till detta folk. Eftersom det fanns skillnader 

mellan estländare och svenskarna. 

Med bakgrund av Norrköpings arbetare i textilettan krav till fackförbundets huvudledning 

att alla balter i Sverige skulle utvisas tillbaka till sina hemländer. Den motiveringen som 

textilettan hade var att balternas väldiga svårigheter att rätta sig in i ”ledet” nämligen att 

gå med i facket. En annan motivering var att dessa balter främst ester konkurrerade med 

svenskarna på arbetsmarknaden. Men värst av allt att dessa balter blev anklagade för att 

vara medhjälpare till nazisterna. Främst kom dessa anklagelser från de kommunistiska 

medlemmarna.
14

 I Norrköping var det främst kvinnor, av dessa balter som arbetade och 

den största delen av dessa balter var just estländare.
15

 

Med denna bakgrund öppnar det sig möjligheter att jämföra mina studier med Horgbys. 

Det ska jämföras och se om det rådde samma råa klimat i Karlstads lokal förbund som det 

var i Norrköping och textilettan. 

 

                                                 
13

 Horgby, Björn. Historisk tidskrift nr 4, Svenska historiska föreningen, Stockholm 1993 s. 616-620 
14

 Horgby, Historisk tidskrift s. 615-616 
15

 Horgby, Historiskt tidskrift s.615,621 
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1.3.2 Kari Hamkoll – Judiska barnflyktingar till Norge 
 

I sin masteruppsats från Oslo Universitet har Kari Margrethe Hamkoll har skrivit om det 

judiska barnen från Österrike och Tjeckoslovakien som kom till Norge under 1938-1939. I 

uppsatsen har tänkt att Kari ska undersöka norskt flyktingpolitik i ett makroperspektiv, ner 

till personliga minnen och även tidningars synvinkel granskas.
16

 

Kari ämnar att undersöka hur rapporteringen såg ut angående dessa barn som kom från 

dessa två tidigare länderna, och detta ska ske från tidningar i Norge, både lokala tidningar 

och nationella tidningar, t.ex. Dagbladet, Bergens tidene.
17

  

Hamkoll hävdar att fördomar mot denna lilla minoritet judar som fanns i Norge under den 

aktuella perioden var blandade, läkaren David Abrahamsen menar att antisemitismen var 

vanlig, medan en herre Oskar Mendelsohn hävdar att judehatet var någorlunda begränsat. 

Detta hat vilade på dessa judiska flyktingar ansågs som ett hot på det kulturella och 

religiösa planet, något som även nämns i den teori som jag använder mig av i denna 

uppsats.
18

  

Hamkoll menar att den stora nationella tidningen Aftenposten under åren 1938-1940 hade 

en ton av objektivitet. Dock finns det en ledare som kommer in på detta med 

flyktingpolitiken som visar ett mått av ett judehat. ”Det at vi yter en viss hjelp til folk i 

livsfare, uansett rase, bør ikke oppfattes som noe ønske om å importere jøder” ungefärligt 

översatt via google translate ”det faktum att vi tillhandahåller en viss hjälp till människor i 

fara, oavsett ras, bör inte tolkas som någon önskan att importera judar”. Hamkoll hävdar 

att generellt i de undersökta tidningarna att dessa flyktingar ansågs som ett problem i 

förhållande till Norges egna nödställda. I tidningen Tidens tegn pointerar dem att 

norrmännen skall hjälpa dessa flyktingar men att man ska i första hand hjälpa norska 

medborgare. Dessa judiska flyktingar var inte bara till social och ekonomisk belastning för 

Norge utan även religionen som judarna hade kom att kritiseras, att vart än judarna 

befinner sig ser de alltid till att bli opopulära även att deras religion skulle vara ett 

problem för samhället enligt två insändare i Tidens tegn. Även detta kan man se tydliga 

spår i min teori att folk är rädda för dessa skillnader som nämns i Tidens tegn.
19

  

                                                 
16

 https://www.duo.uio.no/handle/10852/23307 besökt 25/1 -2016 
17

 Hamkoll, Kari s.10 
18

 Hamkoll, Kari s.30 
19

 Hamkoll, Kari s.30-33 
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Det finns även spår av positiva rapporteringar av dessa flyktingar till Norge, i Dagbladet 

den 26:e oktober 1939 skrivs det om att de flyktingar som anlände till Norge var 

efterlängtade och de som skulle ta hand om dessa flyktingar i sina hem var mycket glada 

att äntligen få ta emot dessa barn.
20

  

I den konservativa studenttidningen Minerva hade tidigare tagit avstånd från förföljelsen 

av judar i Tyskland men 1939 skrev de en artikel där de blandannat nämner att ”vi er 

lykkelig fri for noe jødeproblem i Norge.” Dessa studenter vill med andra ord se till att 

inga judar skulle sticka ut, utan helt enkelt anpassa sig till det norska sättet att vara.
21

  

I sin sammanfattning skriver Hamkoll att främlingsfientligheten låg dold hos en stor del 

av den norska befolkningen, det syns tydligt i det undersökta tidningsmaterialet. Dessa 

judiska barn blev dock på ett tillfredställande sätt integrerade i det norska sättet att vara, 

inom familjen, skolan och det övriga samhället men likaväl att de blev assimilerade i det 

norska samhället ansåg dessa flyktingar att i större utsträckning att de blev 

problematiserade istället för att bli accepterade.
22

  

 

 

 

1.3.3  Johan Svanberg – om antalet estländare som kom till Olofström och 

vad de arbetade med. 
 

Ett annat verk som kommer vara till stor nytta till min undersökning är en artikel av Johan 

Svanberg i tidningen arbetarhistoria som heter Estländarna i Olofström. I denna 

undersökning skriver Svanberg om ester som fick jobb på SSAB
23

 verk i Olofström från 

1946 och framåt. 

Svanberg börjar artikeln med att ge kortare bakgrundsinformation till SSAB och deras 

olika åtagande till större industrier i Sverige, bl.a. Volvo. Senare kommer han in på när 

esterna började invandra till Olofström och vilka yrken de fick inom denna industri och 

fördelningen mellan kvinnor och män. Svanberg har använt sig av källor från SSAB egna 

                                                 
20

 Hamkoll, Kari s.58 
21

 Hamkoll, Kari s.84,85 
22

 Hamkoll, Kari s.100-103 
23

 SSAB är Svenskt stål AB 
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arkiv där han tittat närmare på avlöningsregister över utländska arbetstagare för att få fram 

de data som läggs fram i artikeln.  

I artikeln går det även att läsa att balterna inte hade någon större lust att ansluta sig till det 

fackliga organisationerna som fanns på verket i Olofström. Detta är något som även som 

går att läsa i Horgbys uppsats om balterna i Norrköping och även här kan jag jämföra 

mina studier med både Svanberg och Horgbys.
24

 

Denna artikel av Johan Svanberg visar upp tydligt. Med en tabell de olika yrken som 

esterna hade på verket i Olofström och även fördelningen mellan kvinnor och män. Därför 

kommer Svanbergs forskning vara till stor hjälp i min forskning då man kan jämföra 

skillnaderna mellan Olofström och Karlstad. Jag kan använda mig av Svanbergs tabeller 

att jämföra mellan Karlstad ester och Olofströms ester. Man kan se hur många ester som 

jobbade inom stålindustri i Karlstad och se om det var några högutbildade ester i Karlstad 

eller om det var fler i Olofström. I Olofström var det drygt 600 ester under den undersökta 

perioden och 116 stycken jobbade på SSAB. Fördelningen procentuellt mellan kvinnor 

och män inom SSAB var till skrämmande stor fördel till männen. 87 % av alla estländare 

som jobbade på SSAB var just män, främst outbildade män.
25

 Var det likadant i Karlstad 

möjligen? 

Undersökningen kan även jämföra hur många ester som kom till Karlstad och jämföra det 

med det Svanberg har kommit fram till.
26

 

Precis som i Norrköping var rädslan i Olofström att denna grupp estländare skulle 

konkurrera med svenskarna om jobben. Det gick rykten på fabriken om att en svensk inte 

hade fått ett jobb på fabriken utan att fabriken istället anställde en estländare.
27

 

Svanberg tar även upp detta med facklig aktivitet bland esterna i Olofström och 

tillsammans med Horgby i Norrköping kan jag jämföra hur facket ställde sig i Karlstad 

mot dessa ester.  

 

                                                 
24

 Svanberg, Johan. Arbetarhistoria nr 118-119 Årgång 30 Stockholm 2006 s.58, Horgby, Historiskt tidskrift 

s.616-620 
25

 Svanberg, Arbetarhistoria s.57 
26

 Svanberg, Arbetarhistoria s.56-57 
27

 Svanberg, Arbetarhistoria s.59 
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1.3.4 Jesper Johansson – Landorganisationens inställning till flyktingar i 

allmänhet 
 

En doktorsavhandling av Jesper Johansson vid Växjö universitet ”Så här gör vi inte i 

Sverige. Vi brukar göra så här.” handlar om retorik och praktik som fördes inom LO:s 

invandrarpolitik under nästan 40 år.  

Johansson har precis som denna undersökning använt sig av Svanberg och Horgby som 

sin tidigare forskning i sin avhandling. Svanberg tar dock ett större grepp än de två. Hela 

LO utsätts för granskning hur deras politik gentemot invandrare som anlände till Sverige 

antigen efter flykt eller bara för att få arbete.  

Johansson börjar sin undersökning med att beskriva invandringen och den svenska 

invandringspolitiken mellan 1900-1945 som en liten bakgrund, en översikt helt enkelt. 

Han beskriver Sveriges steg från utvandrarland till invandrarland från 1800-talet till 

början på 1900-talet. När allt fler invandrare började söka sig till Sverige under 1900-

talets första 30 år. Invandrarna var främst från de nordiska länderna men även Ryssland 

och Tyskland där de två senare fallen var främst judiska flyktingar som sökte sig hit.  

Under dessa första 30 år började kraven på begränsad invandring komma främst från den 

konservativa sidan på den politiska kartan. Men arbetarrörelsen ville helst av allt utestänga 

dessa invandrare för att skydda den svenska ”folkstammen” och ”kulturen”. 

Arbetarrörelsen viktigaste punkt var detta med konkurrens på arbetsplatser samt att 

förhindra strejkbrytare som varit ett problem tidigare med just utländsk arbetskraft. Den 

konservativa sidan ville utestänga dem för att skydda Sverige från yttre och inre fiender. 
28

 

Den främsta anledning till LO:s hårda politik mot dessa invandrare var att de var rädda att 

dessa invandrare inte skulle ansluta sig fackligt. Man var rädd att de skulle konkurrera 

med svenskarna om arbetstillfällen men även pressa ner lönerna för dessa svenskar som 

redan hade arbete.
29

 

 

När Johansson sedan tolkar Björn Horgby text om balter i Norrköping handlar det mer om 

en ”vi och dem” känsla som uppstod mellan svenskar och balter. Den fientligheten som 

                                                 
28

 Johansson, Jesper. Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här. Växjö universitet 2008 s.104-106, 112 
29

 Johansson s.112 
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kom från svenskarna gentemot dessa balter handlade främst om kulturella skillnader t.ex. 

att gå med i facket eller inte. Skillnaden från den centrala organisationen och den lokala 

fackliga gruppen var dock tydlig. Den lokala (Textilettan) hade krav att utvisa alla balter 

men det stora centrala fackförbundet avvisade detta.
30

  

Men allt eftersom fler invandrare anlände till Sverige, och att efterfrågan på arbetskraft 

ökade och att svenskarna inte alltid hade lust att arbeta inom vissa sektorer, blev det 

ohållbart för LO och beslutsfattare att neka invandrare att arbeta i Sverige. Trots krav från 

de lokala fackförbunden om utvisning och en restriktiv hållning mot invandrare tilläts allt 

fler invandrare att arbeta i Sverige.  

Med denna bakgrund kommer det bli intressant och se om det fanns några krav från de 

lokala fackliga förbunden inom textil i Karlstad. Hade de samma krav som textilettan i 

Norrköping, nämligen att textilarbetarförbundet skulle pressa fram ett utvisningskrav? 

I sammanfattningen av Johanssons avhandling nämner han att de lokala textilförbunden 

ofta fick avslag på sina yrkande om utvisning av invandrare. Då känns det som att det var 

en allmän linje som alla de lokala förbunden också skulle yrka på. Det ska bli intressant 

att se om detta även var fallet i Karlstad.
31

 

Johanssons text hjälper mig att förstå hur fackförbunden i Sverige överlag tänkte i denna 

fråga och inte bara lokalt som fallen var i Olofström och Norrköping. Johansson tillför 

mig en bredare förståelse i denna fråga medan Horgby och Svanberg ger mig ett större 

djup och en mer lokal förankring.  

Jag skall använda mig av Horgbys studier och jämföra dem med mina egna studier för att 

se hur ”stigmatiseringsprocessen” såg ut i Karlstad. Fanns det någon 

”stigmatiseringsprocess” i Karlstad eller var det endast i Norrköping? 

Undersökningen kommer ta hjälp av Svanbergs undersökning för att jämföra skillnaderna 

mellan Olofström och Karlstad i frågorna som gäller hur många de var och inom vilka 

arbeten de fick arbeta inom.  

      

 

                                                 
30
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31
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1.4 Teori 

  
1.4.1 Stämplingsteorin/stigmatiseringsteorin 

 

Teorin har sina rötter i den berömda Chicagoskolans sociologi, teorin har varit lyckosam 

som tradition och använts som stöd hur dagens socialpolitik har utformats.
32

 

Författaren vars teorier jag har valt att använda är Erving Goffman vars bok Stigma är den 

boken som jag hämtar min teori ifrån. Goffman var en amerikansk sociolog som levde 

mellan åren 1922-1982. Han första tjänst som professor vid University of California, 

Berkely var 1958-1968 och hans sista tjänst var den vid University of Pennsylvania från 

1968.
33

 

Ordet stigma betyder sårmärke, vanärande kännetecken.
34

 Ordet har sin härkomst ifrån det 

antika Grekland, där man använde sig ofta av visuella hjälpmedel. Man kunde brännmärka 

eller skära på ett specifikt sätt så att ett sår bildades på dem personerna som avvek från det 

normala. De personer som avvek kunde vara slavar eller kriminella. Målet med detta 

visuella hjälpmedel var att visa att denna person avvek från det normala och den övriga 

befolkningen skulle hålla sig bort från dessa personer i t.ex. stora folksamlingar. 
35

 

Varje enskilt samhälle avgör vilka redskap som kommer användas för att dela individer i 

kategorier samt vilka egenheter som uppfattas som normala, vanliga. Det vill säga 

naturliga för varje kategoris medlemmar.
36

 

När en främmande individ dyker i vår närvaro då är de oftast den första blicken på denna 

individ tillräcklig för att vi ska kunna kategorisera honom eller henne, sätta individen i ett 

visst fack. Det vill säga att vi utifrån den första åsynen av individen som vi sätter en 

egenskap på denne individ som avviker från det normala. Denna egenskap som är en 

mindre önskvärd egenskap gör att individen reduceras i vårt medvetande från en 

                                                 
32

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stämplingsteori - besökt 25/11-15 
33

 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erving-goffman besökt 25/11-15 
34

 Svenska akademins ordlista ”Stigma” 
35

 Goffman, Erving. Stigma 3e upplagan, Stockholm, 2011.s.9 
36
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fullvärdig människa till en utstött person. Att en individ stämplas av andra på detta sätt 

innebär att få ett stigma.
37

 

Enligt Goffman finns det tre olika typer av stigman som går att applicera på en person. 1: 

Kroppsliga missbildningar t.ex. polio, kortväxthet, döva personer, 2: Olika personliga 

egenskaper t.ex. homosexualitet, alkoholism eller radikala politiska åsikter, 3: 

stambetingande stigman t.ex. nationalitet, religion och kultur. Dessa tre stigman kan 

förmedlas från genration till genration och kan drabba en hel familj.  

Inom alla de ovannämnda stigmana. Även det som det antika grekerna tänkte på, finnes 

samma sociologiska linjer. En individ som för övrigt skulle accepteras i det normala 

sociala samspelet har ett drag eller en egenskap som man inte kan bortse ifrån. Genom 

denna egenskap bortser ”de normala” det faktum att individens övriga egenskaper skulle 

göra möjligt för individen att accepteras av övriga samhället.
38

 

Denna individ som har stämplas av de övriga i samhället innehar ett stigma, personen 

avviker på ett icke önskvärt sätt från de övriga samhällets förväntningar. Man kallar de 

som inte avviker på något negativt sätt för ”de normala” en majoritetsgrupp som stämplar 

de avvikande.
39

 

Rent definitionsmässigt tror vi att de personer som innehar ett stigma inte är fullt 

mänskliga.  Genom denna föreställning tar ”de normala” till diskriminerade handlingar av 

de mesta olika slag. I och med detta effektiva men oftast oavsiktlig metod reducerar vi 

vederbörande livsmöjligheter. Vi anlägger en stigmateori, en ideologi för att förklara den 

stigmatiserade individens och hans underlägsenhet för att övertyga oss själva ”de 

normala”. Om den fara som den stigmatiserade representerar.
40

 

Stigmatiseringen av personer som faller under kategori nummer tre har en tydlig uppgift. 

Den uppgift är att föra undan dessa minoriteter från olika plan där de i övrigt skulle utgöra 

ett hot eller konkurrera mot ”de normala” t.ex. på jobb och bostadsmarknaden.
41

 

Inom en majoritets grupp, i detta undersökningsfall svenskar finns det avvikare som 

avviker från den normala ordningen, t.ex. brottslingar, homosexuella. Det är klart det 

                                                 
37

 Goffman s.9-11 
38

 Goffman s.10-15, 156,157 
39

 Goffman s.10-15 
40

 Goffman s.10-15 
41

 Goffman s.150 
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fanns avvikare även inom den mindre gruppen. I denna undersökning är gruppen 

estländare som anlände till Karlstad och i gruppen med estländare innebär de att de 

personer som t.ex. var homosexuella blev dessa personer stigmatiserade också i den 

mindre gruppen men även i den större gruppen (svenskar). 
42

 

I fallet i Norrköping ser vi på ett tydligt sätt att dessa ester konkurrerade med svenskarna 

om arbetet inom textilindustrin. Det var möjligen därför de blev ”stigmatiserade” av 

svenskarna i Norrköping. Jag ska undersöka om detta även går att applicera i fallet 

Karlstad. 

I denna undersökning är de tänkt att undersöka om svenskar som inte avviker eventuellt 

har stämplat de estländare som anlände till Karlstad med ett stigma utifrån stigma nummer 

tre. En enklare förklaringsmodell finns på nästa sida där man tydligt ser hur människor 

blir indelade i olika grupper enligt denna teori.  

                                                 
42

 Goffman s.155 
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Människor 

 

 

 

           Språk, kultur, historia, religion                  Språk, kultur, historia, religion                                         

 

 

 

                              Svenskar            Estländare 

 

 

                              De normala                                                  De stigmatiserade 

Figur 1 Visar att människor kategoriseras enligt vissa exempel som de ovan 

nämnda.
1
 

   

                                                           
1
 Goffman s.10-15, 150,156,157   
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1.5 Metod 
 

1.5.1 Komparativ metod 
 

Syftet med denna metod är uppdelat i fyra delar. 1: Separera det allmängiltiga från det 

unika, kvantitativt (Hur stor omfattning av ”stigmatiseringen” var) eller kvalitativt, 2: 

Påträffa betydande tidigare okända företeelser och mönster, 3: Upptäcka nya 

betydelsefulla processer, 4: Upptäcka nya vitala förklaringar, till exempel varför samma 

villkor eller samma tankar uppkommer på helt olika platser. Men även lokala skillnader 

mellan t.ex. två olika städer och deras ”stigmatiseringsprocess” av estländare. Något 

denna undersökning ämnar att göra är att jämföra den ”stigmatiseringsprocessen” av 

estländare mellan Horgbys studier i Norrköping och mina studier i Karlstad. Fanns det 

någon sådan process i Karlstad?
43

 

Genom att undersöka de fackliga källorna kan se möjliga skillnader i 

”stigmatiseringsprocessen” mellan Karlstad och Norrköping. 

Undersökningen ska också titta närmare på skillnader i mediers roll i 

"stigmatiseringsprocessen”. Här kommer det göras en jämförelse mellan tidningar i 

Karlstad och tidningar i Finland. 

1.5.2 Kvantitativ metod 
 

Den metod som skall nyttjas i min undersökning för att på bästa möjliga sätt visa 

resultaten av den delen av undersökningen som rör antalet estländare är en kvantitativ 

metod. Där statistiska hjälpmedel skall användas t.ex. tabeller och diagram. Även att 

försöka tolka dessa olika statistiska data ligger som bas för undersökningen. Värt att 

observera är att denna undersökning kommer få en större bredd än djup, genom att 

fokusera på hur stort antalet estländare som flydde från Estland till Karlstad. Hade dessa 

människor hade ett arbete att gå till? Undersökningen kommer inte lägga något som helst 

fokus på de grunder som dessa estländare flydde till Sverige för, men man kan gissa på att 

                                                 
43
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dessa estländare flydde till Sverige pågrund av Sovjetunionens utrensningar av estländare 

i Estland.
44

 

Metoden som skall användas innebär inte att man bara kan lägga fram en tabell eller 

diagram, utan det gäller att man kan få en mer levande text i undersökningsdelen. Det är 

lätt att det blir väldigt mekaniskt om man bara skulle lägga upp en tabell utan att beskriva 

fakta närmare. Därför finner jag det meningsfullt med en löpande text som kan arbeta 

tillsammans med olika statistiska redskap som gör det enklare att förstå den fakta som 

läggs fram i undersökningen. Man kan se tabeller, diagram eller andra statistiska metoder 

som arbetsredskap som gör undersökningen lättare att granska och mer förståelig.
45

 

Undersökningen ska försöka inspektera dessa källor och hitta rådata för möjligen kunna 

hitta ett eller flera mönster i åldersgrupper från Estland och denna metod lämpar sig 

ypperligt att finna ett mönster i denna ström av människor främst genom att inte söka efter 

motiv till flykten från Estland. Utan undersökningen ska endast undersöka hur många 

människor som flydde från Estland till Karlstad under den aktuella tidsrymden. Det är 

vitalt när man gör en kvantitativ undersökning att inte skaffa ett för stort djup i stoffet utan 

att mer koncentrerar sig på hur stort antalet flyktingar var och vara mer bred i sin 

framtoning. Dock inte fokusera på detta med grunder till flykten utan hur många det var 

som flydde.
46

 

Denna metod åskådliggör på ett klart och tydligt sätt med hjälp av dessa statistiska 

metoder hur de estländska flyktingarnas situation var i Karlstad under den undersökta 

perioden. Hur stort antal flyktingar som fanns att anträffa i de olika rapporterna från 

polisen, kyrkoböckerna och även hur många som hade ett yrke att försörja sig och sin 

familj på. Undersökningen kommer även ge svar på frågeställningarna genom att använda 

sig av både text och olika statistiska redskap t.ex. tabeller. Där av är reliabiliteten av 

studierna hög, dock är detta med ett stort mörkertal troligt. Något som kommer att tas upp 

i kapitel 1.5 Källor och källkritik. 
47

 

 

 

                                                 
44

 Florén, Anders. Ågren, Henrik. Historiska undersökningar, Lund, 2 Upplagan, 1998 s. 55-57 
45

 Eggeby, Eva. Söderberg, Johan. Kvantitativa metoder, Lund, 1 Upplagan, 1999 s. 21 
46
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1.5.3 Kvalitativ metod 
 

Undersökningen ska även titta närmare på fackmaterial från textilfacket i Karlstad och 

sedan där se om det finns några tankar om gruppen estländare i Karlstad. Där ska jag gå 

igenom en rad källor t.ex. korrespondens från fackmedlemmar till den lokala styrelsen i 

Karlstad eller mellan den lokala styrelsen till huvudstyrelsen som fanns i Norrköping.  

Sedan ska det tittas på om det fanns några negativa eller positiva tankar om denna 

invandring som skedde till Karlstad av estländare. När jag har undersökt detta material 

från facket är det tänkt att jag ska visa hur en eventuell negativ skrivelse och en positiv 

skrivelse kan se ut. Det ska även skrivas upp en rad olika motiv dessa fackmedlemmar 

använde för att förhindra estländare att få chansen till arbete, om det var för att 

estländarna vägrade ansluta sig fackligt eller var det för att de inte pratade svenska. 

Jag ska även undersöka protokollen från textilförbundet i Karlstad och se om det kom 

fram till några beslut och vilket beslut som blev det slutgiltiga. Följde de lokala facket den 

nationella ordningen eller kom det fram till en egen linje att förhålla sig till? 

Avsnittet av undersökningen som ska belysa detta med mediers roll i 

”stigmatiseringsprocessen” är en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder då 

undersökningen kommer både fokusera på hur stort antalet estländare som beskrivs i 

media var samt orsaken till att det rapporterades om denna grupp av människor.
48

  

När jag ska undersöka mediers roll i ”stigmatiseringsprocessen” kommer jag undersöka 

insändare och artiklar till de två stora tidningarna i Karlstad vid den här tiden nämligen 

Nya Wermlandstidning och Värmlands folkblad under 1946. Då den största delen av 

flyktingarna hade kommit till Karlstad. Där kommer fokus kommer ligga på att hitta 

artiklar som är antigen neutrala, positiva eller negativa. Detta är något som förklaras 

närmare under Kodning av material. 
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1.5.4 Kodning av material 
 

Metoden kommer gå ut på att man kodar en rad ord som ”Estländare, Ester, folk från 

Estland” allt som kan härledas till att den insändaren handlar om gruppen estländare och 

därefter söka upp dessa kodade ord i de två olika tidningarna. Sedan avgöra om det 

insändaren eller artikeln säger om dessa människor är positivt, negativt eller neutralt och 

sedan räkna ihop antal insändare och artiklar totalt. Sedan ska mina resultat sammanställas 

i ett diagram.
49

 

Förklaringsmodell av de tre typer av artiklar som finns i tidningarna. 

Med neutral artikel menar jag att det inte går att läsa sig till att tidningen tydligt ville 

förmedla en negativ eller positiv åsikt, t.ex. en artikel där det står att en estländare har 

råkat bli påkört av en bil.
50

 

En positiv artikel är en artikel där man tydligt ser att tidningen vill förmedla en positiv 

åsikt till sina läsare om dessa estländare. Ett exempel är ett lokalt reportage från en by i 

Värmland där de finns estländare och man har frågat befolkningen i byn om åsikter, att 

denna grupp jobbar där ingen annan vill arbeta.
51

 

En negativ artikel är meningen att du ska kunna läsa dig till att tidningen eller någon som 

tidningen intervjuar förmedlar en negativ åsikt. T.ex. om ett reportage från en 

skogsindustri där estländare inte står högt i kurs hos de övriga arbetarna pga. Att de tjänar 

bättre pengar och att de hotar arbetsledarna med stryk.
52
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1.6 Källor och källkritik 

1.6.1 Fackligt material 
 

De fackliga källorna som undersökningen har använt sig är från textilarbetarförbundets 

avdelning 36 som finns på Värmlandsarkivet i Karlstad. 

De undersökta materialet ska försöka belysa hur detta textilförbund ställde sig till den 

gruppen estländare som flydde till Karlstad. Det materialet som undersöks i denna 

undersökning är främst där man kan finna åsikter t.ex. korrespondens och 

protokollsanteckningar från möten. Detta var något som detta förbund anordnade med 

jämna mellanrum för att diskutera frågor som rörde arbetarna.  

Med andra ord ska undersökningen inte ägna sig åt att titta i t.ex. ekonomiska uppgifter. 

Där finns det inte några åsikter om estländarna, i räkenskaper finns det inte några åsikter 

utan endast siffror hur fackförbundets ekonomi såg ut. 

Källkritik mot t.ex. styrelseprotokoll är att det möjligen saknas hur diskussionen i 

styrelserummet såg ut innan beslutet fattades. Vissa kanske var väldigt kritiska till 

estländare men det syns inte i protokollen eftersom de bara skrev ner besluten där.
53

 

1.6.2 Tidningsmaterial 
 

För att svara på frågan om tidningarnas syn på dessa ester i Karlstad ska undersökningen 

titta närmare på artiklar och insändare i de två stora tidningarna i Karlstad, NWT och VF 

under det år då de majoriteten estländarna kom till Karlstad nämligen 1946. Genom att 

läsa tidningarna kan man få en uppfattning om hur den allmänna uppfattningen var. 

Problemet med detta är att det inte speglar hela allmänheten utan bara några fragment. Ett 

annat problem med dessa skriftliga källor är att den möjligen är tendentiös att någon 

insändare eller en person som blir intervjuad av tidningar överdriver eller rent av ljuger 

för att sätta estländarna i dålig dager.
54
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Genom att undersöka de fackliga handlingar tillsammans med tidningarna får man en liten 

fingervisning hur den allmänna uppfattningen såg ut. Dock är det omöjligt att få reda på 

exakt hur många som var kritiska men det visar en del av det klimatet som rådde i 

Karlstad mot dessa flyktingar. Det är viktigt att tänka på är att tidningar har en stor 

inverkan på optionen hos folket. 

De tidningarna som skall användas i denna undersökning är Värmlandsfolkblad och Nya 

Wermlands tidning. Där VF är en tidning med en tydlig anknytning till socialdemokratin. 

Medan NWT är den tidning som under de undersökta åren var en moderatorienterad 

tidning som numera betraktar sig som konservativ men även under denna period hade 

vissa konservativa inslag.
55

 

1.6.2 Inflyttningslängder och församlingsböcker 
 

För att ta reda på hur många estländare som anlände till Karlstad under de aktuella åren 

1946-1949 skall undersökningen nyttja sig av kyrkliga källor.  

Dessa källor har dock ett problem då det inte alls är säkert att alla estländare som flydde 

blev bokförda av myndigheterna för att sedan bli utplacerade i Karlstad. Detta gör det 

svårt att veta exakt antal på grund av ett eventuellt stort mörkertal.
56

  

För att redovisa hur stor gruppen av människor som anlände till Karlstad var har 

undersökningen använts sig av en internetsida som heter Emiweb.eu. Där 

Migrationscentret i Karlstad har sammanställt och digitaliserat inflyttningslängder och 

församlingsböcker till Karlstad på en hemsida. Där kan vem som helst enkelt kan söka och 

hitta resultaten till denna undersökning och dessa resultat kommer att redovisas i en rad 

tabeller som finns i bilagor. 

För att kunna få tillgång till emiweb.eu kommer en bilaga med en guide hur ni går tillväga 

bifogas, guiden går att finna i bilaga 4.1.3 
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1.6.4 Polismaterial 
 

Polismaterialet är tänkt att komplettera de kyrkliga källorna. Anledningen till detta är att 

de kyrkliga källornas arkiv exempelvis är en aning bristfälliga på frågor som yrke eller hur 

många estländare faktiskt var.  

1.7 Begrepp och förkortningar 

Undersökningen kommer använda sig av en rad begrepp. Dessa kommer förklaras under 

detta avsnitt. 

LO är en förkortning av Landsorganisationen i Sverige som är ett förbund av fackliga 

arbetstagarorganisationer i Sverige.  

Inflyttningslängd är en rad handlingar som prästerna i varje församling skrev om vem som 

flyttade in till församlingen och var ifrån de hade flyttat. 

Församlingsbok är en bok där prästen i varje församling skrev upp uppgifter om varje 

medborgare i frågor som nattvard och kyrkokunskap. 

Baltikum är länderna vid Östersjön nämligen, Litauen, Lettland och Estland och Balter är 

ett samlingsnamn för människor från dessa länder.  

Molotov-Ribbentrop pakten är den non-aggressionspakt som slöts mellan Sovjetunionen 

och Nazi-Tyskland innan andra världskriget. 

Operation Barbarossa är det operationsnamn på det anfall som Nazisterna gjorde mot 

Sovjetunionen som bröt Molotov-Ribbentrop pakten.  

NWT är förkortningen av tidningen Nya Wermlandstidning. 

VF är förkortningen av tidningen Värmlands folkblad.  

Brädgårdsarbetare är en titel om man jobbar inom träindustrin där arbetsuppgifterna bl.a. 

är orderplockning, upplockning och lossning. 

Textilettan är en lokal fackklubb i Norrköping. Motsvarigheten i Karlstad var avdelning 

36 inom textilarbetarförbundet. 

Arbetsföra är min benämning av människor som var förmögna att arbeta. 
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Stämpling är när medlemmarna i textilarbetarförbundet får en stämpel att det har betalat 

medlemsavgiften varje månad. 

 

2.0 Karlstad möter det nya folket från Estland 
 

2.1 Det fackliga klimatet i Karlstad 
 

Undersöknings mål var att finna några som helst åsikter i textilarbetareförbundet Karlstads 

avdelning 36 men några åsikter gick inte att påträffa. Likväl har frågan om flyktingar 

kommit upp under ett styrelsemöte, dock har det kommit under ett år som inte räknas till 

undersökningen men det har kommit med i undersökningen för belysa klimatet i Karlstad. 

I ett protokoll från styrelsen 27/2 1944 kom det upp en skrivelse från förbundet om 

flyktingars inträde i förbundet. Förbundet beslutade att efter vissa riktlinjer kan flyktingar 

äga tillträde till fackförbundet men det saknas uppgifter vilka riktlinjer det skulle vara och 

ingen debatt i frågan uppkom inte under mötet.
57

 

I en skrivelse från Karlstads lokala textilförbund till det stora centrala förbundet i 

Norrköping kom det en förfrågan från Karlstad om polska medborgare äga tillträde till 

kassan. I skrivelsen nämner de att balter enligt cirkulär 104/45 har rätt att söka sig till 

kassan. Svaret från Norrköping var det att polska medborgare även dem har rätten att söka 

sig in till kassan.
58

 

De främsta problemen som arbetarna i avdelning 36 hade var främst arbetsrelaterat på 

arbetsplatsen. T.ex. Dålig luft i fabriken, dåliga belysning inne i fabriken, krav på matsal 

och få röka i rastrummet.
59

 

Undersökning har funnit att 4 stycken av de 9 estländare som kom till Karlstad mellan 

åren 1946-1949 och arbetade inom textilindustrin var faktiskt medlemmar i förbundet. Det 
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var faktiskt 5 stycken medlemmar men den femte kom under året 1945 och räknas därför 

inte med i undersökningen.
60

 

Det flesta var medlemmar i förbundet under en längre tid. Dock kom vissa av dem att 

uteslutas på grund av utebliven stämpling men det var även svenskar som blev uteslutna 

av just den anledningen.
61

 Det fanns även en estländare som sökte utträde då han skulle 

resa till Kanada. Helmut Kask som kom till Sverige 1945 hade arbetat inom textilindustrin 

sedan vecka 44 år 1945, arbetade på fabriken Karlstad spinn & väferi i lite mer än 5 år 

och sökte sedan lyckan på andra sidan atlanten.
62

  

2.2 Medias roll i ”stigmatiseringsprocessen”  
 

Utlänningsfrågan var en het potatis här i landet under det aktuella året, varje dag kunde 

man finna någon artikel, insändare eller ledarsida som uttalade sig i denna fråga. Dock var 

estländarna inte särskilt utsatt grupp i pressen. Trots det faktum att de fanns 21406 

estländare i Sverige varav 9745 kvinnor med uppehållstillstånd i Sverige under 1946, den 

största gruppen av utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige under april detta år var just 

estländare.
63
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Här nedanför finns ett diagram över 19 tidningsutklipp från VF och 15 stycken 

tidningsutklipp från NWT med en fördelning av olika typer av artiklar.

 

Figur 2 visar hur fördelningen ser ut mellan tidningarna i åsikter där en 

förklarningsmodell finns under 1.5 metod. 
64

 

I ett reportage från VF har tidningen begett sig till ett finntorp i Nordmark i Värmland där 

de har tagit emot 12 familjer från Estland, Lettland och Litauen. Där Aina Svensson som 

är gift med Filip Svensson. Som har sett till att de har kommit familjer till det ödsliga 

finntorpet. Hon beskriver sina grannar som ”Man kan inte tänka sig bättre grannar, snälla 

och hyggliga människor som bara strävar efter att göra rätt för sig, deras barn är 

enastående rara.”
65

 

Tanken med detta projekt var att det stora bolaget Uddeholm skulle placera dessa balter på 

de övergivna torpen. För att det skulle kunna få arbete inom skogsindustrin. Något som 

när reportage gjordes hade fallit väl ut. Men språket verkar var dock ett mindre problem 

enligt arrendator Gustav Johansson ”Vi har ingenting emot att ha dem som grannar, fast 

det hade varit trevligare om vi fått grannar som vi kunnat samspråka med”.
66

 

I ett kortare reportage från VF i Storfors har de intervjuat föreståndare Beda Jernberg på 

arbetarhotellet där hotellet då inhyste en rad med olika flyktingar där ibland estländare. 
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Jernberg säger ”Det är ju bra att det kommer skötsamma pojkar till Storfors, de tjänar de 

själva också bäst på i längden att vara”. Det kommer på tal om hur olika nationaliteter 

kommer överens mellan varandra nämner Jernberg att ”det går bra, det ser dock ut som 

estländare och danskar inte skulle trivs riktigt bra ihop. Åtminstone ser det ut att finnas 

antipati
67

 från esternas sida”.
68

   

Två artiklar från de båda tidningarna om samma händelse och här kan man se en skillnad i 

det man skriver. Storfors är platsen för händelsen där NWT skriver i sin rubrik om det 

inträffade ”Storforsest löper amok” medan VF är lite mildare i sin rubriksättning ”Två 

offer för knivskärare i Storfors”.
69

 

Händelsen som tidningarna skriver om är att en man från Estland har knivskurit två 

personer under en festtillställning i folkets hus i Storfors. Det första offret var en svensk 

som arbetade på samma arbetsplats som knivmannen och det andra offret var en annan 

estländare.  Svensken blev kallad för nazist och detta var anledningen till attacken och den 

knivskadade estländaren blev kallad för kommunist och detta var motivet till den 

attacken.
70

 

I VF är beskrivningen av det inträffade ”det är sorgligt att en del av dessa flyktingar skall 

utnyttja den svenska gästfriheten på ett sådant bovaktigt sätt. Storforsborna börjar trötta på 

dessa ideliga bråk” medan NWT är lite hårdare i sin beskrivning. 

Polisman Sven Olsson påpekare att estländarna som är anställda 

vid rörverket i Storfors är hyggliga i allmänhet men det finns ju en 

hel del rötägg för vilka måste ordnas på ett eller annat sätt. 

Rörverksanställda och övriga är mycket upprörda över det skedda 

och man fordrar allmänt att det skall företagas en rensning bland 

estländarna.
71
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2.3 Vilka var dessa flyktingar och hur många var dem?  
 

Det totala antalet flyktingar som blev placerade eller flyttade till Karlstad under den 

undersökta tidsrymden var 57 stycken varav 22 stycken kvinnor och resterande 35 var 

män.  

Det dominerade året då flyktingarna kom till Karlstad var utan tvekan år 1946 då hela 42 

stycken män och kvinnor anlände till staden. Där man ser att andelen ogifta var något 

högre än andelen gifta.  24 stycken var ogifta flyktingar mot 18 stycken som hade ingått 

äktenskap.  

Åldersfördelningen mellan dessa flyktingar kan man tydligt se att det var kvinnor och män 

i arbetsför ålder som sökte sin flykt i Karlstad. Hela 27 stycken människor anlände till 

Karlstad när de var i åldrarna 19 till 40år gamla. Av dessa var 17 stycken män och endast 

10 stycken kvinnor. De två övriga åldersgrupperna 0-18 och 41-80 var en aning jämnare 

fördelning med 7 stycken i åldern 0-18 och 8 stycken 41-80. 

De tre efterföljande undersökta åren kom andelen flyktingar att sjunka dramatiskt, bara 15 

stycken anlände till Karlstad under åren 1947-1949.1947 var andelen män som kom till 

Karlstad 3 stycken till antalet och alla 3 var ogifta medan de 2 kvinnorna som kom till 

Karlstad var bara 2 stycken och fördelningen gift och ogift var helt jämn, 1 i varje grupp.  

Detta år kan man se att det inte var någon alls i den högsta åldersgruppen 41-80. 

Fördelningen var den att 3 stycken, 2 män och 1 kvinna fanns i den mellersta gruppen 19-

40, och en helt jämn fördelning i den yngsta gruppen. 0-18, med 1 kvinna och 1 man. 

1948 var ett mer kvinnodominerat år av estländska flyktingar till Karlstad. Då var 

kvinnorna 4 till antalet och endast 1 man. Andelen gifta och ogifta var lika ojämn här med 

4 ogifta och endast en kvinna som hade ingått äktenskap. Detta år var andelen i 

åldersgrupp 41-80 år 2 stycken, båda kvinnor medan i den mellersta gruppen 19-40 år var 

det 2 kvinnor och endast 1 man. Det avslutande året i undersökningen var det en manlig 

dominans. 3 stycken var manliga flyktingar där 2 var gifta och 1 ogifta. Kvinnorna var 2 

stycken till antalet med en jämn fördelning mellan gifta och ogift. Åldersfördelningen var 

den att 3 stycken var i flyktingar i åldrarna 41-80, där de fanns 2 manliga och en kvinnlig 

flykting och en hel jämn fördelning i gruppen 19-40 år. 
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För att få en tydligare överblick över antalet flyktingar till Karlstad och källreferenser 

finns detta i bilaga 4.1.1  

Tre diagram kommer att finnas i bilaga 4.1.4, 4.1.5 och 4.1.6 över fördelning mellan 

åldrarna, ogifta, gifta och fördelningen mellan kvinnor och män   

2.4 Arbetslivet för de flyktingar som anlände till Karlstad  
 

Undersökningen har kommit fram till att det var en majoritet av estländarna som fick 

chansen att arbeta i Karlstad under de aktuella åren 1946-1949. Av de totalt 57 stycken 

flyktingar som kom till Karlstad under dessa år var de en del barn som inte kan räknas in 

som arbetare eftersom de är just barn och andra människor som var oförmögna till att 

arbeta. 

Antalet barn av dessa 57 stycken flyktingarna, var 7 stycken i en åldrarna under 10år. Ett 

fall av en man som var 16 år. Dock hade han ett arbete att infinna sig på och även kvinna 

som var i så pass hög ålder och sjuk som inte kunde arbeta.
72

 

Antalet arbetsföra flyktingar i Karlstad var 49 stycken varav hela 34 stycken hade ett 

arbete att gå till inom Karlstads kommuns gränser. Hela 69.4% av Karlstads estländska 

medborgare hade ett arbete och en lön att räkna med. Det ska tilläggas att det rådde stor 

brist på arbetskraft i hela Värmlands län under denna period 1946-1949. År 1946 saknades 

det hela 2000 arbetare i hela Värmland.
73

 

Antalet akademiska utbildade ester var dock väldigt låg. Endast två stycken som var ett 

par. Dock var det endast mannen som hade arbete. Han arbetade som arkivarie på 

Värmland museum. Hans fru var även utbildade inom ämnet dock hade hon inte avlagt 

examen i ämnet. För att få chansen att avlägga examen och även bedriva statligt 

arkivarbete ansökte paret Kangro om att få flytta till Lund för att fortsätta sina jobb och 

studier där.
74

    

De övriga 32 stycken arbetsföra estländarna i Karlstad hade arbete inom den icke 

akademiska sektorn.  
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Antalet kvinnor som arbetade var 12 stycken av 18 där ser man att tydligt vilket sorts 

arbete som dominerade, nämligen inom textilindustrin. Av dessa 12 stycken kvinnor 

arbetade 10 stycken inom denna industri, de två övriga arbetade som diskare och 

barbiträde. Den procentuella fördelningen för kvinnor i arbete och för kvinnor som 

saknade arbete var det 66.7% som hade ett arbete. 

Antalet män i arbete var något fler än kvinnorna, vilket även kan bero på att de var något 

fler än kvinnorna. 35 män varav 31 av männen var arbetsföra i jämförelse med 22 kvinnor 

varav 18 kvinnorna var arbetsföra. För männen saknades den här tydliga linjen inom vad 

man jobbade med. Det arbete där flest män jobbade var som brädgårdsarbetare med 5 

stycken män vars titel var brädgårdsarbetare. De övriga männen arbetade med typiska 

manliga arbeten, bilmekaniker eller inom någon slags hårdare industri.  

Den procentuella fördelningen mellan män i arbete och män som saknade arbete var 

69,4% av männen som hade ett arbete att gå till. Medan kvinnornas procentuella 

fördelning var 66,7 %. 

För att titta närmare och se en tydlig fördelning mellan arbeten och skillnaden mellan män 

och kvinnor samt se källreferenser se bilaga 4.1.2. 

    3. Slutsatser och diskussion  
 

3.1 Det fackliga klimatet i Karlstad 
  

I tidigare forskning av både Horgby och Svanberg går det att läsa att esterna var svåra, 

eller rent av omöjliga att få till att organisera sig i fackförbund som fanns på de båda 

orterna. I Norrköpings fall var det krav på att utesluta dessa estländare ur facket och även 

att regeringen skulle utvisa alla balter ur landet pga. de konkurrerade med svenskarna om 

arbetstillfällen men också detta med att de inte ville ansluta sig till facket.  

Några sådana tendenser stod inte alls att finna i Karlstad, dock har frågan om flyktingars 

möjlighet att ansluta sig till facket dykt upp i det undersökta materialet. Det har beslutats 

år 1944 om att flyktingar får ansluta sig till facket. Men dock efter vissa riktlinjer. Dock 

står inget om dessa riktlinjer. Man skulle kunna tro att det måste ansluta sig fackligt. Men 



28 

 

den tesen faller eftersom det var drygt hälften av estländare som arbetade inom 

textilindustrin som var med i facket. De som inte var med i facket fick lika väl arbete 

inom textilindustrin. 

Människorna inom textilfacket i Karlstad la möjligen större fokus på de saker som de 

kunde påverka. Nämligen arbetsmiljön, eftersom de största problemen de fackanslutna 

hade under de undersökta åren var t.ex. dålig luft inne i fabriken och då lades fokus på 

detta. Några som helst krav på uteslutning av balter och rädsla att det skulle ta 

svenskarnas jobb dyker inte alls upp i det undersökta materialet. Därmed syns en stor 

skillnad från Norrköping där det fanns krav att utesluta och utvisa dessa flyktingar.   

Estländarnas vägran att ansluta sig i facket som fallet var i Norrköping och Olofström 

dyker inte upp i Karlstad. I Karlstad fanns det gott om fackanslutna estländare. Troligen 

bör det även ha funnits svenskar som inte var ansluta till facket i Karlstad. 

Någon rädsla för att estländarna skulle ta svenskarnas jobb i Karlstad gick inte heller att 

finna i det undersökta materialet. Även om det fanns exempel på detta i både Norrköping 

och Olofström. Möjligen att det fanns människor som var rädda i Karlstad. Men i sådana 

fall höll det för sig själva eftersom det inte finns några uppgifter om detta i materialet. 

  

3.2 Medias roll i ”stigmatiseringsprocessen”  
 

Tidningars roll med att förmedla rättvisa bilder av dessa estländare är svåra att tolka. 

Eftersom man inte vet hur de olika mottagarna tog emot detta. Om man jämför detta 

Hamkoll ser man att det inte var lika vanligt att tidningarna i Karlstad förmedlade en 

negativ bild. som var fallet var i Norge. I Norge fanns det gott om exempel att man 

förmedlade en negativ bild.  

NWT, som man kan anse var en konservativ höger tidning, är den tidning som har 

förmedlad en liten hårdare och råare ton mot estländare. Detta ser man i det exemplet i 

undersökningen där NWT och VFs rapportering om samma händelse har jämförts och där 

NWT slår till med lite hårdare ord. Detta är tydligt i fallet med den estländare som löpte 

amok där VF är mildare i sin beskrivning och nämner att två blev offer för en knivattack.  
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I Hamkolls undersökning ser man att tidningarna i större utsträckning förmedlar en 

negativ bild av flyktingar genom sina tidningar. Medan att det bara fanns några fall av 

detta i tidningarna i Karlstad. I det norska fallet är det tydligare att man vill förmedla en 

negativ bild av flyktingar, de ansågs som ett problem, dock fanns det även positiva 

rapporteringar från tidningarna. Problem som dessa flyktingar förde med sig var den att 

dessa människor var annorlunda än norrmännen, de hade annorlunda religion. Vilket kan 

leda till att de blir ”stigmatiserade” av den stora gruppen människor i landet. Medan i 

Karlstad är det mindre fokus på detta. Visst fanns det artiklar där det stod att estländare 

hade begått ett brott. Men det var oftast endast bara en beskrivning av händelsen och inte 

alltid något som kan härleda till att man vill förmedla en negativ åsikt. Även om detta 

självklart kan bli fallet att läsaren ser de brott som estländarna begått och därefter bildar 

en negativ åsikt om just hela gruppen estländare. Men det finns inget tydligt tecken på att 

tidningarna i Karlstad endast ville förmedla en negativ rapportering.  

Majoriteten av artiklar och insändare om gruppen estländare i VF och NWT är nämligen 

neutrala. I NWT är det 80 % av alla artiklar som handlade om estländare just neutrala 

medan VF är 58 %. Positiva artiklar i NWT är 15 % medan VF har 26 % och de negativa 

artiklarna 5 % hos NWT och 16 % hos VF. 

Den högre andelen negativa artiklar i VF har förmodligen att göra med att VF:s starka 

anknytning till socialdemokratin och socialdemokratins starka anknytning till facket. Där 

man möjligen förmedlar en negativ artikel för att påvisa att estländarna är ett hot mot 

svenskarna på arbetsmarknaden och de inte ville ansluta sig fackligt. Detta med att VF 

också, i större utsträckning förmedlar en positiv rapportering har kanske med att göra att 

dessa estländare tog jobb som inga svenskar ville tänka sig ta och därför vill förmedla att 

dessa estländare är full goda medborgare och arbetare.  

Varför NWT är lite råare till orden i sin rapportering är svårt att avgöra, men det kanske 

har att göra med att deras tidning är konservativt inriktad och dess läsare förmodligen 

också är det. Något Johansson skriver i sin avhandling om LO är att den att den 

konservativa sidan i Sverige ville stänga ute invandrare för att skydda Sverige från sina 

yttre och inre fiender. Här passar tidningen NWT in bättre än vad VF gör. Det kanske är 

förklaringen.   

Om man jämför mina studier med Hamkoll är det en tydlig skillnad. I Hamkolls 

undersökning i Norge hävdas det att den största delen av rapportering var inriktad mot att 
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förminska flyktingarna, att de sågs som ett hot. Men i studierna i Karlstad visar att den 

största gruppen var neutrala och man oftast inte förmedlade negativa bilder. Den största 

delen av artiklar bestod av neutrala artiklar där det inte går att finna att tidningar tydligt 

ville förmedla några åsikter. Dock är det möjligt att när man rapporterade om estländare 

som hade begått brott kan detta ha lett till att människor började dra alla estländare över 

en kam. Något som är glädjande för mig är att tidningarna i större utsträckning förmedlade 

positiva artiklar än negativa.    

 

 

3.3 Vilka var dessa flyktingar och hur många var dem? 
 

Undersökningen har tittat närmare på flyktingar till Karlstad under åren 1946-1949 där 

man tydligt ser ett år som sticker ut nämligen år 1946. Detta kanske har att göra med att 

Stalin tagit kontroll över Estland och hade som mål att utrota all estländsk identitet med 

stort inflyttande av slaviskt folk.
75

 

Av det totala antalet 57 stycken estländare under dessa år kom det hela 42 stycken av 

dessa under år 1946. Hela 73,7 % av den totala gruppen under endast detta år. Under de 

resterande åren kom det 15 stycken med en jämn fördelning av 5 stycken varje år. Vilket 

kan betyda att det var svårt att fly så långt som till Karlstad i Sverige. Det var möjligen 

lättare att fly till Finland eller andra fria platser i Europa än just Sverige och Karlstad. 

Under år 1946 var fördelningen mellan kvinnor och män ojämn, med dubbelt så många 

män som kvinnor. Möjligen var det att männen åkte först till Sverige för att ordna ett jobb 

och boende medan familjen fanns i ett fritt land eller hemma i Estland men var redo att 

åka mot Sverige direkt de fått ett meddelande från mannen i familjen.  

Andelen ogifta män var hela 64,3 % medan andelen ogifta kvinnor var procentuellt lägre 

42,8 % en skillnad på dryga 22 %. Skillnaden mellan gifta män och kvinnor är snarlik 

men tvärtom. Andelen gifta män var endast 35,7 % medan kvinnorna hade 57,1 %. Här 

också en skillnad på dryga 22 %. Anledningen till det stora antalet ogifta män har 

möjligen med att göra med att det var många unga män som ännu inte hade hunnit gifta 

sig eller inte hade lust till detta eftersom de oroliga tiderna i världen. 
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Under året 1947 var det jämnare i fördelningen mellan män och kvinnor, men även detta 

år ser man att det var de ogifta bland männen som dominerade. Av de 3 män som anlände 

till Karlstad under detta år var nämligen alla 3 ogifta, medan fördelningen mellan 

kvinnorna var helt jämn. 

1948 var det mest kvinnodominerade året 4 kvinnor mot endast en man. Mannen var, som 

i de flesta andra fall ogift. Av 4 kvinnor var faktiskt tre ogifta och en var gift. Man kan 

gissa att det i ett fall möjligen rörde sig om anhöriginvandring till mannen som redan 

fanns i Sverige. De 3 stycken ogifta kvinnor anlände till Sverige detta år är 75 % av alla 

kvinnor som kom detta år om man jämför med året 1946 var det bara dryga 42 % av 

kvinnorna som var ogifta. En stor skillnad som är svår att förklara. Förmodligen bara en 

slump.  

År 1949 var det relativt jämnt mellan de två könen. 3 var män och 2 var kvinnor. Men 

detta år var det enda år då de gifta männen var fler än de ogifta. 2 gifta män mot en ogift. 

Fördelningen ogifta och gifta var helt jämn mellan kvinnorna. Att det kom mer gifta män 

än ogifta detta år är intressant. Varför just år 1949? Troligen var det för att de var så få 

och återigen, förmodligen bara en slump.  

Åldersfördelningen är för mig ganska väntad. Den enskilt största gruppen skulle vara 

människor med hög arbetsförmåga nämligen mellan 19-40år. Av de 57 personer som kom 

till Karlstad var hela 35 stycken i den mellersta gruppen. En procentuell fördelning på 

61,4 % av den totala strömmen av estländare. 

I Svanbergs artikel om Olofström ser man att det kom en betydligt större andel estländare 

till denna ort i jämförelse med Karlstad. I Olofström var gruppen estländare, när den var 

som högst hela 600 människor. I Karlstad har jag i min undersökning endast funnit 57 

stycken. Här har vi nog en rätt logiskt och enkel förklaring. Helt enkelt den geografiska 

närheten till Olofström i Blekinge från Estland. Till skillnad från Karlstad som låg på mer 

nordliga breddgrader.  
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3.4 Arbetslivet för de flyktingar som anlände till Karlstad 
 

Att det var väldigt många estländare som faktiskt hade ett arbete att gå till var förvånande 

för mig. Efter jag har läst Horgby och Svanberg och fallen i både Norrköping och 

Olofström förvånas jag ännu mer. Estländarna stod inte högt i kurs i de två övriga 

städerna. Men i Karlstad verkade det som att de fick ett gott bemötande, möjligen för att 

det inte ansågs vara ett hot här medan det var fallet i de två övriga städerna. Folket i 

Karlstad och Värmland hade kanske inget annat val än att låta dessa människor vara ifred 

och låta de jobba för att det var en sådan enorm arbetskraftbrist i Värmland under 1946, 

hela 2000 arbetare saknades i länet.
76

 

Procentsatsen 69.4 % var dock oväntat hög som sagt. Jag hade kanske räknat med runt 50 

% av just den anledningen som tidigare forskning tar upp. Att vissa fackförbund hade krav 

på uteslutning av estländare. Detta till skillnad från flyktingarna från Norge och Danmark 

som ansågs vara lika med svenskarna på de kulturella planet och det språkliga likheterna. 

Detta tillskillnad från estländarna och genom detta kan man förvånas över den höga 

siffran arbetande estländare. 

Andelen akademiska utbildade var låg och detta förvånar mig inte särskilt mycket. Jag tror 

även att den i Sverige var ganska låg. Men anledningen till den låga andelen från Estland 

som endast var 2 stycken av 57 kan ha att göra med att det har var en väldig orolig tid i 

Estland under denna period i historien. Folk hade helt enkelt inte hade tid eller möjlighet 

att studera på universitet eller högskola.  

Andelen kvinnor som arbetade var överraskande för mig. Jag trodde att de flesta skulle 

vara hemmafruar åt de män som jobbade. Dock visade det sig att 66,7 % av de kvinnor 

som kom till Karlstad faktiskt hade ett arbete att gå till. Som nämndes i inledningen var 

textilindustrin stor i Estland vilket även man kunde se här i Karlstad då 10 av de 12 

kvinnor som arbetade hade ett arbete inom just textilindustrin. Horgby skriver även om 

detta, att kvinnorna var dominerande inom textilindustrin i Norrköping. Likheterna mellan 

Norrköping och Karlstad på kvinnor inom textilindustrin är här väldigt tydlig. 

Tillskillnad från kvinnor hade männen inget arbete som stack ut lika tydligt som 

kvinnornas jobb inom textilindustrin. Männen jobbade lite var som helst, förmodligen där 
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de fick möjlighet att jobba. Ett arbete som stack ut från mängden var det arbete som 

brädgårdsarbetare, av de 22 stycken män som arbetade i Karlstad fanns det 5 stycken med 

denna titel.  

Den procentuella skillnaden mellan män i arbete och kvinnor i arbete var faktiskt mycket 

överraskande då det var knappt 5 % som skiljde könen åt. Jag trodde att det skulle vara en 

betydligt större skillnad mellan könen. Efter ha läst fallet i Olofström kan man förstå min 

förvåning. Den fördelningen på just SSAB i Olofström var hela 87 % män som arbetade 

inom fabriken och endast 13 % kvinnor, av de 116 estländare som jobbade inom fabriken 

vill säga. Det kanske inte speglar arbetslivet i hela Olofström eftersom det var ett fysiskt 

krävande jobb tillskillnad från Norrköping där kvinnorna var i majoritet och de fysiska 

kraven var mindre. 

3.5 Analys av ”stigmatiseringsprocessen” i Karlstad kontra Norrköping och 

Norge 
 

Inom textilfacket i Karlstad finns det inte några som helst indikationer att det lokala 

fackförbundet ”stigmatiserade” estländare. Inga som helst krav från avd. 36 i Karlstad till 

den stora centrala föreningen i Norrköping att utesluta eller stänga ute estländare från 

fackförbundet av den anledningen av att de var just estländare. Något som var fallet i 

Norrköping och textilettans krav att utesluta dessa estländare från fackförbundet på grund 

av rad parametrar t.ex. vägran att ansluta sig fackligt. I Karlstad fanns det gott om 

fackanslutna estländare. Kanske detta var anledningen till att det inte fanns några krav att 

utesluta estländarna från avdelning 36. 

Varför det fanns dessa skillnader mellan de båda mellanstora städerna är intressant. Varför 

är karlstadborna mer öppna till estländare inom textilförbundet än norrköpingsborna? Kan 

det ha med att antalet ester i Karlstad var så få och inte utgjorde ett hot på 

arbetsmarknaden? Det är i alla fall en tydlig skillnad mellan Norrköping och Karlstad. 

Dessa människor sågs som ett hot i Norrköping medan de inte gjorde det i Karlstad. 

Denna undersökningsuppgift har inte varit att gå in på regionala skillnader mellan 

Karlstad och Norrköping utan bara konstatera att en ”stigmatiseringsprocess” inte uppstod 

bland textilarbetarförbundet avd.36 i Karlstad medan den pågick i Norrköping. 
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Arkivmaterialet berättar att det inte utåt fanns några indikationer på att estländare blev 

”stigmatiserade” av facket som grupp, att esterna var jämbördiga svenskarna, i alla fall 

utåt. Man ska dock ha klart för sig att vissa individer i facket kanske stämplade 

estländarna men det var inget som avdelning 36 som organisation var inblandade i.  

Medias roll i ”stigmatiseringsprocessen” är lite mer svårtolkad. Antalet negativa artiklar 

där man tydligt ville förmedla en negativ bild av dessa estländare var väldigt få från de 

stora tidningarna i Karlstad under 1946. Majoriteten av artiklarna från detta år var neutrala 

där tidningarna tydligt inte ville förmedla en negativ bild. Dock ska man tänka på att vissa 

av dessa artiklar handlar om estländare som utförde brott. Då är det möjligen att läsarna 

börjar bilda en uppfattning om att alla estländare är likadana. I det fallet har tidningarna 

förmodligen varit delaktiga i ”stigmatiseringsprocessen”.  I Hamkolls undersökning ser 

man att tidningarna har spelat en viss roll i detta, exemplet med tidningen Tidens tegn där 

det skrev om alla problem som judarna skulle vara för det norska folket. Då det var 

viktigare att hjälpa det norska medborgarna först, just av den anledningen att det var 

norrmän. Dock ansågs dessa flyktingar som ett problem på en rad olika områden, t.ex. 

socialt, ekonomiskt och religion. Detta nämner Goffman i sin teori att religionen spelar en 

stor roll i om man blir ”stigmatiserad” eller inte. Eftersom dessa flyktingar var judar blir 

det en skillnad mellan judendomen och kristendomen som fanns i Norge, detta möjligen 

ledde till att folk började stämpla dessa flyktingar. Vidare hävdar Hamkoll att det 

undersökta tidningsmaterialet visar att en stor del av den norska befolkningen var kritiska 

till dessa flyktingar, vilket även flyktingarna själva hävdar. 

Det är svårt att tolka vad folket egentligen tyckte om dessa estländare, men för att 

återkoppla till teorin kan man tro att dessa estländare möjligen blev ”stigmatiserade” av 

folket på grund av tidningarna men inte av facket. Eftersom media når ut till betydligt fler 

än facket gör. Jag tror att de möjligen blev ”stigmatiserade” pågrund av den kulturella och 

språkliga skillnaden och även att de utgjorde ett hot på arbetsmarknaden, något som även 

Goffman nämner i sin stigmatiseringsteori.  

Min hypotes är denna att människorna i Karlstad och Värmland hade inget annat val än att 

låta dessa människor arbeta inom länet och staden just av den enorma brist på arbetare 

som fanns under perioden. I Norrköpings fall var det hårdare konkurrens om 

arbetstillfällena och det var en möjlig anledning till att esterna blev ”stigmatiserade”. I 

Karlstad och i Värmland fanns inte den konkurrensen och det var anledningen till att 
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esterna inte blev ”stigmatiserade” de utgjorde inget hot mot svenskarna i Värmland medan 

de var ett allvarligt hot mot svenskarna i Norrköping. Även att gruppen ester i Karlstad 

var betydligt mindre än den i Norrköping kan ha med saken att göra. I Karlstad under den 

undersökta perioden fanns det endast 57 ester i hela staden medan bara inom 

textilindustrin i Norrköping fanns det över 200 balter där majoriteten var ester. Desto fler, 

desto större hot. Den rådande arbetskraftsbristen i hela länet kan ha gjort att facket inte var 

en stor faktor i ”stigmatiseringen” av estländare inom textilindustrin.  

Resultatet av undersökningen har visat att det fanns regionala skillnader i 

”stigmatiseringsprocessen” men varför det fanns regionala skillnader i 

”stigmatiseringsprocessen” inom textilarbetarförbunden i Karlstad och Norrköping är ett 

intressant ämne för vidare forskning. 

Resultatet av undersökningen när det gäller medias roll i detta är att media har spelat en 

större roll i ”stigmatiseringsprocessen” än vad den lokala klubben avd.36. Detta är i sig 

inte förvånande då tidningarna rapporterade om allt möjligt av esternas handlande. När 

media rapporterade att esterna hade utfört ett brott är det troligt att människorna i Karlstad 

började ”stämpla” hela gruppen estländarna direkt de läste om något sådant. Eller 

möjligen hade det redan skett utan att media har spelat någon roll? Det är svårt att ta reda 

på detta. Jag anser själv att media i Karlstad möjligen har spelat en mindre roll i 

”stigmatiseringsprocessen” än vad fallet var i Norge, men att det fortfarande har spelat en 

viss roll i Karlstad. 

Kortfattat anser jag att media i Karlstad under det aktuella året har spelat en större roll i 

”stigmatiseringsprocessen” än vad den lokala fackklubben har gjort. Möjligen har detta 

med att göra att tidningarna når till en betydligt större allmänhet än vad den lokala 

fackklubben gjorde. Därför är det möjligen att läsarna började ”stämpla” folket eftersom 

det har läst om estländarna i tidningen. Därför började möjligen svenskarna ”stämpla” 

hela gruppen estländare på grund av att media rapporterade att en enda estländare har 

utfört något brott till exempel.



 

 

 

 

 

4.0 Bilagor  

 

 

 

     



 

 

Bilaga 4.1.1  

Estländare

1946

Män 28 Gifta 10 Ogifta 18

Kvinnor 14 Gifta 8 Ogifta 6

Totalt 42 18 24

Ålder

0-18 7 Kvinnor 2 Män 5

19-40 27 Kvinnor 10 Män 17

41-80 8 Kvinnor 2 Män 6

Totalt 42 14 28 42

1947

Män 3 Gifta 0 Ogifta 3

Kvinnor 2 Gifta 1 Ogifta 1

Totalt 5 1 4

Ålder

0-18 2 Kvinnor 1 Män 1

19-40 3 Kvinnor 1 Män 2

41-80 0 Kvinnor 0 Män 0

Totalt 5 2 3 5

1948

Män 1 Gifta 0 Ogifta 1

Kvinnor 4 Gifta 1 Ogifta 3

Totalt 5 1 4 5

Ålder

0-18 0 Kvinnor 0 Män 0

19-40 3 Kvinnor 2 Män 1

41-80 2 Kvinnor 2 Män 0

Totalt 5 4 1 5

1949

Män 3 Gifta 2 Ogifta 1

Kvinnor 2 Gifta 1 Ogifta 1

Totalt 5 3 2 5

Ålder

0-18 0 Kvinnor 0 Män 0

19-40 2 Kvinnor 1 Män 1

41-80 3 Kvinnor 1 Män 2

Totalt 5 2 3 5

 

Källa: Inflyttningslängder SE/VA/13273/B I/1 1938-1947 SE/VA/13273/B I/2 1948-1952 som jag fått tag i via emiweb.eu som 

jag beskriver hur man söker i under bilaga 4.1.3. Karlstad ordningspolisens rapporter A:I 60-64  Karlstads 

kriminalpolisavdelning PM Angående Utlänningars ansökan om pass och uppehållstillstånd  F II:3-6 Karlstads 

kriminalpolisavdelning Förhörsrapporter AI:35-37 



 

 

 

Bilaga 4.1.2 

Yrke Män Kvinnor

Bilmekaniker 2

Textilarbetare 10

Byggnadsarbetare 1

Gårdskarl 1

Mejeriarbetare 2

Stuveriarbetare 1

Sjöman 2

Skogsarbetare 1

Diskerska 1

Industriarbetare 1

Brädgårdsarbetare 5

Arkivarie 1

Snickare 2

Tegelbruksarbetare 1

Projekteringsbiträde 1

Barbiträde 1

Varvsarbetare 1

Totalt 22 12

Totalt arbetare 34

 

Källa: Församlingsböcker SE/VA/13273/AII a/1-48 som jag fått tag i via emiweb.eu som jag beskriver 

hur man söker i under bilaga 4.1.3, Karlstad ordningspolisens rapporter A:I 60-64 1946 Karlstads 

kriminalpolisavdelning Förhörsrapporter 1946 AI:35-37 

 

 

 



 

 

Bilaga 4.1.3 

För att kontrollera mina resultat kommer ni behöva logga in på en sida som heter 

www.emiweb.eu och källhänvisningen kommer det stå ”inflyttningslängd” 

Där skapar ni ett gratiskonto som ni har i två veckor. 

När du har loggat in kommer du fram till ett stort antal arkiv, du väljer att klicka på 

”Immigranter i Svenska kyrkböcker” där kan du söka på upp en speciell immigrant eller 

väljer ni att söka efter församling och i fliken församling skriver du Karlstad och du kan 

även fylla i årtal, där kan ni söka på en intervall mellan 1946-1949  för att se den aktuella 

sökningen jag har gjort och väljer ni att trycka på avancerad sökning kan ni söka från 

vilket land du vill se dessa immigranter flyttade ifrån eller väljer ni bara att söka på den 

totala inflyttningen till Karlstad församling. 

För att den sökning jag har använt mig av går ni in på ”immigranter i svenska 

kyrkoböcker” skriver in ”Karlstad” i fliken ”Församling” sedan väljer ni intervallen 

mellan åren 1946-1949 och sedan väljer ni under ”avancerad sökning” att fylla i Estland i 

den fliken och sedan tryck på ”sök”  

 

 

      Bilaga 4.1.4 

  

57% 

43% 

Ogifta och gifta 

Ogifta Gifta 



 

 

Källa: Inflyttningslängder SE/VA/13273/B I/1 1938-1947 SE/VA/13273/B I/2 1948-1952 

som jag fått tag i via emiweb.eu som jag beskriver hur man söker i under bilaga 4.1.3, 

Karlstad ordningspolisens rapporter A:I 60-64 Karlstads kriminalpolisavdelning PM 

Angående Utlänningars ansökan om pass och uppehållstillstånd F II:3-6 Karlstads 

kriminalpolisavdelning Förhörsrapporter AI:35-37 

 

Bilaga 4.1.5  

 

Källa: Inflyttningslängder SE/VA/13273/B I/1 1938-1947 SE/VA/13273/B I/2 1948-1952 

som jag fått tag i via emiweb.eu som jag beskriver hur man söker i under bilaga 4.1.3, 

Karlstad ordningspolisens rapporter A:I 60-64 Karlstads kriminalpolisavdelning PM 

Angående Utlänningars ansökan om pass och uppehållstillstånd F II:3-6 Karlstads 

kriminalpolisavdelning Förhörsrapporter AI:35-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-18 
16% 

19-40 
61% 

41-80 
23% 

Åldersfördelning 



 

 

Bilaga 4.1.6 

 

Källa: Inflyttningslängder SE/VA/13273/B I/1 1938-1947 SE/VA/13273/B I/2 1948-1952 

som jag fått tag i via emiweb.eu som jag beskriver hur man söker i under bilaga 4.1.3, 

Karlstad ordningspolisens rapporter A:I 60-64  Karlstads kriminalpolisavdelning PM 

Angående Utlänningars ansökan om pass och uppehållstillstånd  F II:3-6 Karlstads 

kriminalpolisavdelning Förhörsrapporter AI:35-37 

Män 
61% 

Kvinnor 
39% 

Könsfördelning 
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