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Sammandrag 
 
Vykortsraseriet i Sverige och på kontinenten är en anonym företeelse som blossade upp 
med en väldig kraft i början på 1900-talet och som sedan avtog igen. Den ofantliga mängd 
vykort som skickades under den här tiden gav upphov till uttrycket vykortsraseri. Syftet 
med den här uppsatsen är att studera attityderna till vykortspraktiken genom att genom-
föra en textanalys av opinionsartiklar från dagspressen vid den här tiden. Analysen be-
svarar frågorna om vilka attityder till vykortsraseriet som går att urskilja, om det finns 
både positiva och negativa attityder samt vilka aspekter av vykortspraktiken som lyfts 
fram som positiva eller negativa. Studien visar att attityderna som framkommer i ana-
lysen främst tar avstamp i klassfrågan och moralen och att de främst rör sig kring temana 
vykortgenrer, moral och ekonomi och vykortssamlande. Det är tydligt så att vykortsprak-
tiken är en form av vardagligt skriftbruk vilket avser det skriftbruk som händer i männi-
skors vardag. Den låga värderingen som det vardagliga skriftbruket har visar sig tydligt i 
studien i form av negativt värderade vykortsgenrer men även en mer accepterade och 
högre värderad del av vykortspraktiken framträder.  
 
Nyckelord: Vykortsraseri, vardagligt skriftbruk, vykortspraktik, New Literacy Studies 
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1 Inledning 
I 1900-talets början skickades enorma mängder vykort i Sverige. Enligt tidningen Barome-
tern 1904-10-03 postbehandlades år 1903 ca 48 miljoner brevkort1 i Sverige, detta till en folk-
mängd som vid tiden uppgick till brev 5,1 miljoner (SCB 2020). Om alla Sveriges invånare 
skickade vykort innebär detta ungefär 10 vykort var varje år. De som faktiskt deltog i vy-
kortspraktiken skrev givetvis många fler än så och denna skriftpraktik, tillsammans med 
andra vardagliga skriftpraktiker, torde ha haft positiv påverkan på skriftbrukskompeten-
sen och skrivandet i vardagen under den här tiden.  

Vykortets utformning, med begränsat skrivutrymme, gjorde det mindre lämpligt för det 
formella skrivandets styrda format och öppnade istället upp för förenklade skriftkonvent-
ioner och informell spontanitet. Detta nya sätt att skriva utmanade de traditionella skrift-
konventionerna och tilltalade människor från alla skikt i samhället. Att skicka en hälsning 
krävde inte längre så mycket ansträngning av individen. Skrivandet blev en del av männi-
skors vardag och fick en social betydelse i flera av vardagslivets domäner (Edlund 2012 s. 
138, Edlund 2020 s 116).  

Vykortets skriftpraktik faller inom ramen för det som betecknas vardagligt skriftbruk vil-
ket bland annat innebär att det uppstått och utvecklats för att fylla ett behov samt att inlär-
ningen av praktiken sker informellt och är samtidig med användandet. Det vardagliga 
skriftbruket var, och är i viss mån även idag, lågt värderat och ges inte någon större upp-
märksamhet i jämförelse med andra skriftpraktiker (Barton & Hamilton 1998 s. 247ff., Greg-
gas Bäckström 2011 s. 26).  

I dagens digitala samhälle ser vi exempel på det vardagliga skriftbruket i bland annat 
sms, e-post och på sociala medier. Likheterna mellan skriftpraktikerna i början på 1900-talet 
och dagens digitala skriftpraktiker är flera; förutom de förenklade skriftkonventionerna och 
mer kortfattade texterna delar de också en viktig social betydelse. Frågor om vilka konse-
kvenser det vardagliga skriftbruket kan få för språkets utveckling diskuteras brett idag lik-
som integritetsperspektivet av vårt öppna och övervakade skrivande på digitala medier. 
Gillen menar att attityderna till vykortspraktiken var av samma slag och som av vissa sågs 
som övertramp av sociala konventioner och kunde leda till utarmning av språket (Gillen 
2013 s. 490). 

Den vykortsvåg som översvämmade Sverige vid 1900-talets början kallades i dagspres-
sen under den aktuella tiden bland annat vykortsraseriet och vykortsvurmen. Huruvida 

 

1 De första korten som lanserades hade en sida som var avsedd för mottagarens adress och den andra för meddelandet. Det delade 
brevkortet med en delad adress- och meddelandesida och en bildsida introducerades i början på 1900—talet (Edlund 2012 s. 144-
145). 
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raseriet syftar på den våldsamma kraft med vilken vykorten spreds i Sverige eller om be-
nämningen är en form av känsloyttring av häftig vrede över fenomenet som sådant återstår 
att undersöka. Kanske är det de facto en kombination av de båda? Vykortsraseri verkar 
dock ha blivit en vedertagen benämning för vykortspraktiken och i dagspressens upplagor 
skrivs om fenomenet. Ibland beskrivs vykortsraseriet i färgstarka ordalag och ibland nämns 
uttrycket lite i förbigående. Oavsett tonläget förtjänar denna relativt anonyma vy-
kortsvurm, vilken snabbt blossade upp i början på 1900-talet och som under sin topp år 
1903 med 43 miljoner postbehandlade vykort och som sedan successivt avtog, att utforskas 
vidare (Edlund 2020 s. 110).  

Min undersökning kommer att ta fasta på det som sägs om vykortsraseriet i dagspressen 
och relatera dessa åsikter till vardagliga skriftbrukets låga kulturella värdering och vykort-
spraktikens sociala betydelse. Det saknas forskning som har tittat på vykortsraseriet från 
den här vinkeln och förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till ny kunskap. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder till vykortspraktiken med utgångs-
punkt i dagspressens artiklar om vykortsraseriet mellan åren 1900 och 1910.  
 
Följande frågeställningar studeras: 
 

• Vilka attityder till vykortsraseriet går att urskilja i dagspressens artiklar?  
• Förekommer både positiva och negativa attityder till vykortspraktiken?  
• Vilka aspekter av vykortspraktiken lyfts fram som negativa/positiva? 

 
Intressant vore också att hitta information om uppkomsten av begreppet ”vykortsraseri” 
för att på så sätt kunna få definierat innebörden av det. 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det inledande kapitlet presenterar jag uppsatsens ämne, 
syfte och frågeställningar. Därefter följer kapitel två som består av en bakgrund innehål-
lande forskningsbakgrund och de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Kapitel tre 
behandlar uppsatsens material. Kapitel fyra presenterar uppsatsens metod. Kapitel fem be-
handlar resultaten och analysen och sjätte kapitlet innehåller en diskussion. 
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2 Forskningsbakgrund 
I det här avsnittet ges en översikt över forskning om vardagligt skriftbruk och vykortsprak-
tiken.  

Ämnet för studien, attityder till vykortsraseriet i dagspressen vid 1900-talets början, har 
ännu inte blivit undersökt i svensk forskning. Den forskning som finns om vykortsprakti-
ken från en literacyteoretisk utgångspunkt behandlar främst framväxten av vykortsprakti-
ken som vardaglig skriftpraktik, dess påverkan på literaciteten och vykortens sociala och 
kommunikativa funktion. 

Fokus i forskningsöversikten är att ge en övergripande bild av den forskning som finns 
om vykortspraktiken samt att visa på de delar som har forskats på för att därmed identifiera 
forskningsluckan. Fokus riktas främst mot svensk forskning på området då syftet för stu-
dien riktar sig mot den svenska dagspressens attityder, men även brittiskt forskningsun-
derlag förekommer.  

Inledningsvis beskriver jag dock det forskningsfält där jag finner de teoretiska begrepp 
som jag använder i min studie. Begreppen definieras sedan och förklaras hur de tillämpas  
i denna studie. Därefter beskrivs den forskning av vykortspraktiken vid 1900-talets början 
som ligger till grund för studien, först genom att historiskt rama in vykortspraktiken och 
sedan genom en forskningsöversikt.   

2.1 Teoretiska utgångspunkter New Literacy Studies 
Teoretisk utgångspunkt för studien är vardagligt skriftbruk, det vill säga, skrivande som 
sker i vardagen.  

Forskning om vardagligt skriftbruk återfinns inom den gren av skriftbruksforskningen 
som kallas New Literacy Studies (NLS). Inom NLS undersöks olika typer av skrivande med 
fokus på det vardagliga med syftet att kunna beskriva, förklara och tolka var man hittar det 
vardagliga skriftbruket, hur det används och varför. Det vardagliga betonas och beskrivs 
som det skrivande som är en del av människors vardag, ständigt närvarande men ibland 
flyktigt eller till och med osynligt såtillvida att vanligheten i utförandet inte noteras som ett 
moment av skrivande (Lillis 2013 s. 75-76 ). Att skriva en inköpslista eller boka en tvättid 
kan vara exempel på osynligt skrivande.  

Forskningen har visat att det finns en stor spännvidd inom de vardagliga områden där 
människor deltar i vardagligt skrivande. Grundläggande inom New Literacy Studies är 
dock det sociala sammanhang i vilket det vardagliga skriftbruket ingår (Barton & Hamilton 
1998 s. 6, 251-253). Barton och Hamilton (1998) genomförde en studie i Lancaster, England, 
för att studera vuxnas skriftbruk och identifierade då sex områden där vardagligt skriftbruk 
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i form av läsande och skrivande äger rum: i organiserandet av livet, i privat kommunikation, 
vid privata fritidsintressen, för att dokumentera livet, i det sociala och vid diskuterande, 
reflekterande eller undersökande för privata intressen.2 Dessa områden är dock inte skarpt 
avgränsade utan kan överlappa och olika skriftpraktiker ingår i flera av dem. Vykortsprak-
tiken täcker in de flesta av områdena genom att vykorten användes för att kommunicera, 
socialisera och informera men även som fritidsintressen genom samlandet av vykorten. 

Det begrepp från New Literacy-forskningen som jag huvudsakligen kommer att an-
vända mig av i min studie är just skriftbruk och då främst det vardagliga skriftbruket.  

 Skriftbruk  
Det engelska begreppet literacy, som är centralt inom New Literacy Studies är svåröversatt 
till svenska och har ingen direkt motsvarighet. Den traditionella och något snäva översätt-
ningen läs- och skrivförmåga ser ytterst till den kognitiva kompetensen, det vill säga fär-
digheter och förmågor. En översättning till skriftbruk eller skriftanvändning innefattar även 
det sociala och kulturella sammanhanget för aktiviteten skrivande och är den benämning 
jag förhåller mig till fortsättningsvis (se Greggas Bäckström 2011 s. 25). Edlund (2013 s. 11) 
förtydligar den svenska översättningen skriftbruk ytterligare som ”skrift i användning - 
skrift i bruk”. 

Begreppet vardagligt skriftbruk kommer från engelskans vernacular literacies och avser det 
skriftbruk som händer i människors vardag. Edlunds (2013 s. 11) definition av begrep-
pet: ”skriftanvändning i ett vardagligt sammanhang som vuxit fram ur vardagliga behov” 
är den jag tillämpar fortsättningsvis. Exempel på vardagliga skriftbruk kan vara en kom-
ihåg-lapp på köksbänken, dagboksanteckningar eller ett vykort skickat till en vän. 

Det vardagliga skriftbruket är inte formellt reglerat utan utmärker sig tvärtom genom 
att vara högst informellt genom att det uppfinns, lärs och används av människor i vardagen 
och för vardagliga aktiviteter där det lärs in genom samtidig användning. 

Avsaknaden av formell inlärning och regler för skrivandet gör att de vardagliga skrift-
praktikerna (vykortspraktiken som är ett exempel på en vardaglig skriftpraktik förklaras 
under avsnitt 2.2) utvecklas genom deltagarna av praktiken till skillnad mot de dominanta 
skriftpraktikerna som är formaliserade och utgörs av exempelvis religiösa texter och lag-
texter. Vardagligt skriftbruk har haft, och har i viss mån även idag, låg kulturell värdering 
(Barton & Hamilton 1998 s. 247 ff.). Läsandet har genom tiderna haft en högre kulturell 
status än skrivande och det vardagliga skrivandet har varit mycket lågt värderat. I dagens 

 

2 Barton och Hamilton 1998:247 benämner de sex områdena; Organising life, personal communication, provate leisure, documenting 
life, social participation och sense making. Lillis 2013:77 ger exempel på sence making som ”[p]ersonal/reflective diaries, reserach 
relating to specific problem (i.e. legal, health), informal learning”  
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samhälle har det vardagliga skrivandet ökat i och med digitaliseringen och skrivandets sta-
tus visar därmed ansatser till att nu börja värderas något högre (Edlund 2013). 

 Vykort som skriftpraktik 
 Skriftpraktiker är en översättning av det engelska begreppet literacy practices (Edlund 2013 
s. 12) . Begreppet skriftpraktik ska förstås i ett socialt och kulturellt sammanhang och åsyftar 
det olika slags skriftspråkliga användande som sker och skapas tillsammans med andra 
människor i vardagen. Praktikerna är föränderliga och omskapas ständigt (Barton & Ha-
milton 1998 s. 6f.). Skriften spelar en central roll men det är inte bara det faktiska skrivandet 
som avses, utan även användandet av skriften som att till exempel högt eller tyst läsa en 
text (Greggas Bäckström 2011 s. 27).  

Vykortspraktiken i början på 1900-talet är ett exempel på en skriftpraktik som ingick i ett 
socialt sammanhang och som förändrades och utvecklades av sina användare. Vykorten 
användes inte bara till att skicka hälsningar från en resa eller gratulera på en högtidsdag, 
utan utvecklades till samlarobjekt och dåtidens snabbmeddelande.  

2.2 Forskning av vykortspraktiken som vardaglig skrift-
praktik 

Behovet av att snabbt kunna skicka korta meddelanden identifierades 1865 av den tyska 
posttjänstemannen Dr. Heinrich von Stephan. På en konferens i Österrike år 1865 initierade 
han det ”öppet brevkort” för korta meddelanden och för att spara tid som det traditionella 
brevskrivandets krav på formalitet och format krävde. Förslaget röstades ner men några år 
senare, 1969, dök det föreslagna konceptet upp på nytt i en artikel av Emanuel Hartman 
och mottogs nu mer positivt. Den 1 oktober 1869 såg korrespondenskortet, det som vi idag 
kallar vykort, världens ljus för första gången (Hall & Gillen 2007 s. 102, Edlund 2020 s.113). 
Det var dock först vid Stockholmsutställningen 1897 det så kallade ”brevkortet med vyer” 
slog igenom i Sverige (Edlund 2020 s. 110).  

I Sverige hade vykortet sin storhetstid i början på 1900-talet och ökade på kort tid la-
vinartat för att nå sin topp 1903–1904 under det som i dagspressen vid tiden nämns 
som ”vykortsraseriet” (Edlund 2012 s. 138).  

Vad var det då som gjorde att vykortet fick ett sådant genomslag? Forskning på området 
menar att det var flera olika parametrar som samverkade till att skapa denna vykortsvåg. 
Till att börja med hade den alfabetiseringsprocess som pågick i Sverige under 1800-talet nu 
uppnått en läs- och skrivkompetens hos svenska medborgare som möjliggjorde självstän-
digt deltagande i olika läs- och skriftpraktiker (Edlund 2020 s. 92-93). Vidare hade vykortet 
ett format och en utformning som tilltalade människorna som använde korten. Korten var 
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små, behändiga och lättillgängliga. De hade ett begränsat skrivutrymme vilket ställde lägre 
krav på formalia och gav möjlighet att snabbt skicka korta meddelanden. Kortens multimo-
dalitet i form av bild och text gav avsändaren ytterligare möjligheter att skicka kärnfulla 
men kortfattade hälsningar genom att relatera till kortets framsida (Gillen 2013 s.490, 505).  

Den snabba framfart som vykortspraktiken fick tyder på att vykortet också hade en vik-
tig social roll att fylla för människorna under den här tiden. Infrastrukturen i Sverige, bland 
annat i form av utbyggt järnvägsnät, gjorde att distributionen av posten kunde ske snabbt 
och posten delades under den här tiden ut flera gånger per dag och även på helgerna. Detta 
möjliggjorde att vykorten snabbt och smidigt kunde fungera som både upprätthållare och 
etablerare av sociala relationer (Edlund 2012 s. 148, Edlund 2020 s. 116).   

I stort sett alla läsande och skrivande medborgare på samtliga nivåer i samhället tycks 
ha lockats av denna nya media och det etablerades snabbt som en vardaglig skriftpraktik 
(Edlund 2012 s. 138).  

Dr. Heinrich von Stephan förutsåg alltså ett behov som kom att utvecklas till ett vykorts-
raseri. 

 Forskning om vykortspraktiken i Sverige 
I den svenska forskningen om vykortspraktiken i Sverige från ett literacyteoretiskt sam-
manhang är professor Ann-Catrine Edlund framträdande. Edlund presenterar i sin artikel 
Att skriva vykort – En vardaglig skriftpraktik i början på 1900-talet (2012) framväxten av vykor-
tets skriftpraktik och förutsättningarna för denna i och med etablerandet av folklig skriv-
kunnighet i början på 1900-talet. Artikeln ger en bred bakgrund till vykortspraktiken i Sve-
rige genom att beskriva hur skrivkunnigheten utvecklades och hur vykortspraktiken tog 
fart genom att tilltala skribenter från alla sociala skikt och i och med dess sociala funktion.  

I artikeln Människor som skriver. Sociala medier 100 år före Facebook problematiserar Edlund 
literacy-forskaren Deborah Brandts påstående om en att den första literacy-vågen var läs-
fokuserad. Detta gör hon genom att visa på olika vardagliga skriftpraktiker, såsom dag-
boks-, visboks-, och vykortspraktikerna, som var mycket väl utbredda hos den stora mas-
san och den sociala betydelse som dessa textmedierade praktiker hade. Edlund visar på att 
literacy-vågen i början på 1900-talet ökade människors vardagliga skrivande och att skri-
vandet användes ”för att dokumentera och organisera vardagliga erfarenheter, men också 
för att kommunicera i skrift” (Edlund 2020 s. 131). Vykortspraktiken får särskilt fokus i ar-
tikeln och Edlund beskriver hur vykortet i Sverige liksom på kontinenten tidigt framkallade 
negativa attityder, vilket hon menar blev tydligt i användandet av samtida begrepp som 
postcard craze i Storbritannien och vykortsraseri i Sverige. Ett lokalt exempel finns i Hallands-
posten år 1903 där en insändare nämner vykortspraktiken både som en vykortsvurm och en 
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landsplåga (Edlund 2020 s.112). Möjligen kan de negativa attityderna delvis härledas till en 
moralisk aspekt inför det som Edlund kallar att vykort-dejta. Vykorts-dejtandet skapades ur 
vybytespraktiken. Ursprungligen byttes vykort mellan vänner och bekanta, men denna prak-
tik utvecklades vidare till att även inbegripa annonseringar efter vykortsbyte i dagspressen. 
Kanske med hopp om att hitta kärleken (Edlund 2020 s.124). 

 Forskning om vykortspraktiken i England 
På brittiskt område finns ytterligare en framträdande forskare som förkovrat sig i vykortens 
framfart, Dr Julia Gillen, Lancaster University. 

Julia Gillen (2013) har i Writing Edwardian Postcards undersökt det brittiska vykortsskri-
vandet under den Edwardianska eran, alltså 1901–1910, ur ett etnografiskt literacyperspek-
tiv. Syftet för artikeln är att från en historisk utgångspunkt se på människors kommunikat-
ion via vykort, och detta gör Gillen genom att undersöka vilka skriftpraktiker vykortsprak-
tiken involverade samt vilka meningsskapande skrifthändelser som kan urskiljas genom 
att studera multimodaliteten av det skrivna på vykorten. Gillen har slumpmässigt valt ut 
tio vykort ur en samling bestående av 3000 stycken, och har studerat dessa med fokus på 
den text avsändaren själv skrivit (Gillen 2013 s. 493). 

Hall och Gillens studie Purchasing Pre-packed Words: Complaint and Reproach in Early Bri-
tish Postcards från 2007 studerar de vykort de kallar ”cards of complaint and reproach” med 
andra ord, fabriksframställda genrevykort med bild och text som har en förebrående eller 
klagande innebörd såsom ”varför skriver du inte?” (Hall & Gillen 2007). Studien tar sin 
utgångspunkt i hur formatet och utformningen av vykort generellt erbjuder både utma-
ningar och möjligheter för vykortsskrivarna och diskuterar hur gensvaret på utvecklingen 
av praktiken kan ses i ljuset av de tekniska och sociala förändringar som skedde i samhället 
vid den aktuella tiden. Författarna diskuterar hur vykortspraktiken öppnade upp möjlig-
heten till skrivande för fler i samhället genom avsaknaden av de krav på formalitet som 
brevskrivandet hade och hur detta välkomnades av många men för andra bidrog till en 
känsla av ”moral panic” då vykorten gjorde möjligt att uttrycka vad man tyckte, öppet och 
för allas ögon (Hall & Gillen 2007 s. 7). Integritetsperspektivet med de öppna vykorten jäm-
förs med dagens teknologier och den övervakning vi har idag.   

Tidigare forskning visar hur vykortspraktiken växte fram, vilka meningsskapande ak-
tiviteter som utvecklades och vilka samhälleliga strömningar som gjorde att fenomenet 
fick den skjuts som resulterade i vykortsraseriet i Sverige och ”the postcard craze” i Stor-
britannien. Det som ännu inte har undersökts är vykortsraseriet. Vart kom det ifrån och 
vad orsakade denna temperamentsfulla benämning?  
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3 Material  
I följande avsnitt beskrivs undersökningens material som består av artiklar från dagspres-
sen i Sverige mellan åren 1900-1910.  

Först ges en kort historisk presentation av dagspressen för den aktuella tiden för att för-
klara det sammanhang dagspressens artiklar är tagna ur samt hur en kategorisering utifrån 
genre kan göras av dem. Genrekategoriseringen utmynnar i ett urval som utgör grunden i 
analysen. I dessa genrebenämningar finner jag också benämningarna för det artikelmaterial 
som är grunden i studien. Avsikten är att identifiera de artiklar som mer explicit ger uttryck 
för åsikter om vykortspraktiken. Därefter presenteras de avgränsningar av materialet som 
gjorts och slutligen presenteras den metod för textanalys jag har använt mig av.  

3.1 Sekelskiftespressen i Sverige  
Dagspressen i början på förra sekelskiftet skiljer sig stort i förhållande till dagens dagspress 
både avseende layout och artiklarnas format, vilket gör dem utmanande att studera då de 
inte har det format vi är vana vid idag och ibland bjuder på oväntat innehåll. Pressen ge-
nomgick stora förändringar vid den tid som undersöks, vilket beskrivs nedan, och detta 
bidrar också i viss mån till det bitvis svårtolkade materialet. 

Tiden för vykortsraseriet var en tid när Sverige förändrades snabbt vad gäller industri-
alisering och urbanisering. I slutet på 1800-talet fick den kommersiella pressen sitt genom-
brott och tidningarna blev vinstdrivande. Antalet tidningar i Sverige växte och flera hade 
dagliga utgåvor. Den första masspridda tidningen var Stockholms-Tidningen som genom 
att erbjuda ett lättkonsumerat material och ett lågt pris lyckades nå en ny publik och där-
med en större spridning (Ledin 1995 s. 11-13).  

Per Ledins avhandling Arbetarnes är denna tidning – Textförändringar i den tidiga socialde-
mokratiska pressen (1995), som fokuserar på åren 1892 – 1912 och därmed täcker in tiden för 
vykortsraseriet, syftar till att beskriva och förklara textförändringar i den socialdemokra-
tiska pressen genom hur de hänger samman med de sociala förändringarna i samhället. 
Hans undersökning visar på att det händer väldigt mycket med dagspressen på väldigt 
kort tid vid det förra sekelskiftet och paralleller till vykortspraktikens kan göras (Ledin 1995 
s. 181). Precis som för vykortspraktiken verkar möjlighet till snabb spridning, lågt pris och 
lättkonsumerat material vara den springande punkten för framgången för det vardagliga 
läs- och skriftbruket hos den breda massan.   
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Som en del i Ledins avhandling tas ett genresystem för sekelskiftespressens material 
fram. Detta genresystem har jag valt att utgå från för att kategorisera mitt eget undersök-
ningsmaterial. Då Ledin i sin avhandling benämner det kategoriserade materialet i dags-
pressen artiklar kommer jag att vidare göra detsamma. 

Ledin adresserar utmaningarna med genrebestämningen då artiklar inte alltid är tydligt 
avdelningsrubricerade och artikelmaterialets placering i dagspressen kan variera och han 
lägger därför även till vilket huvudsyfte artiklarna har till sina kriterier. I praktiken innebär 
det att nyhetsmaterial har som huvudsyfte att berätta vad som hänt sedan förra numret 
medan en artikel med ett tydligt ställningstagande räknas som opinionsmaterial (Ledin 
1995 s. 56).  

De fyra grundgenrerna i Ledins system är; nyhetsmaterial, fördjupningsmaterial, litterärt 
material och opinionsmaterial (Ledin 1995 s. 54-55). Ledin har sedan ytterligare specificerat 
sina genrer men det material som sökts ut för den här studien kan med tillräcklighet delas 
upp mellan dessa fyra grundgenrer.  

En beskrivning av materialet och hur uppdelningen i genrer och urvalet görs beskrivs 
nedan.  

3.2 Avgränsningar av dagspressens artiklar 
Materialet till studien består av 83 artiklar från svensk dagspress mellan den 30 oktober 
1901 fram till den 22 oktober 1910 som sökts ut genom söktermen vykortsraseri*. Använd-
ning av tecknet asterisk (*) i digitala databaser anger att sökordet inte är komplett och på 
så sätt omfattas även ordet med ändelser i utsökningen.  

Det finns fler begrepp förutom vykortsraseri för vykortspraktiken i dagspressen, såsom 
vykortsvurm och vykortsmani. Mest frekvent använda av dessa tre är vykortsvurm och vy-
kortsraseri. Jag har valt att avgränsa mig till begreppet vykortsraseri som enligt min mening 
har en mer intensiv värdeladdning och därför antas ge uttryck för mer känslor och därmed 
attityder, vilket är mitt syfte att undersöka.  

Materialet hämtades från Kungliga bibliotekets tjänst Svenska dagstidningar den 24 april 
2020. Datumet för inhämtningen av materialet är av extra betydelse då Kungliga biblioteket 
den 8 april 2020 öppnade sitt arkiv helt från att endast varit tillgängligt digitalt fram till och 
med 1904. Detta skedde efter en tillfällig överenskommelse med Bonus Copyright Access. 
Anledning till den tillfälliga öppningen, som i skrivande stund sträcker sig till den 31 maj, 
är de rekommendationer som för närvarande gäller i Sverige med anledning av smittsprid-
ning i och med Coronakrisen. (https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020-04-08-
digitala-dagstidningar-blir-tillgangliga-for-alla.html) Den ökade tillgängligheten av 
material har gjort det möjligt att utöka den tidigare begränsningen av materialutsökning 

https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020-04-08-digitala-dagstidningar-blir-tillgangliga-for-alla.html
https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020-04-08-digitala-dagstidningar-blir-tillgangliga-for-alla.html
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från 1904-12-31 till 1910-12-31 och på så vis täcks hela tidsperioden för vykortsraseriets upp- 
och nedgång och dess möjliga återspegling i dagspressen in.  

 Startdatum för utsökningarna var 1900-01-01. Första omnämnandet av vykortsraseri 
kom den 30 oktober 1901 i tidningen Norrlandsposten. Slutdatumet för utsökningen sattes 
till 1910-12-31 men det sista omnämnandet av vykortsraseriet under perioden var den 22 
oktober 1910 i Dagens Nyheter. Dagens Nyheter är också den tidning som har flest antal 
artiklar i urvalet. Åren 1902 till 1906 sticker ut med ett högre antal artiklar än övriga i peri-
oden.  

Söktermen vykortsraseri* gav totalt 83 träffar. Vid en genomgång av artiklarna hittades 
flera dubbletter. Dubbletterna är av två slag. Dels är det nyhetsartiklar eller notiser som 
berättar samma innehåll i flera olika tidningar, dels nyhetsartiklar eller notiser av statistiskt 
slag som redovisar Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning där bland 
annat antalet postförsändelser från föregående år redovisas. Dessa statistiska nyhetsartiklar 
kan variera i form men har samma statistiska underlag. Några av dubbletterna är exakt 
återgivna i flera tidskrifter medan ytterligare några har i huvudsak samma innehåll men 
smärre justeringar i till exempel rubriksättningen.  

3.3 Urval av artiklar 
Som beskrivet i 3.2 blev det totala antalet artiklar där söktermen vykortsraseri* finns med 
83 till antalet. Artiklarna har sedan delats upp i de av Ledin (1995 s. 54–55) framtagna 
grundgenrekategorierna; nyhetsmaterial, fördjupningsmaterial, litterärt material och opinions-
material samt en av mig tillagd kategorigrupp för övrigt. Antalet artiklar per kategori redo-
visas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Förteckning över antal artiklar per genrekategori 

Genrekategori     Antal 

Nyhetsmaterial   59 

Fördjupningsmaterial   2 

Litterärt material   1 

Opinionsmaterial   19 

Övrigt    2  

Totalt:          83  
 
Till nyhetsmaterial läggs de artiklar med nyhets- eller notiskaraktär, såsom Generalpost-
styrelsens statistiknyheter och nyhetsartiklar som berättar vad som har hänt sedan sist.  
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Kategorin fördjupningsmaterial avser artiklar som inte syftar till att förmedla aktuali-
tetsbundna händelser. Till denna kategori läggs två resebrev.  

Det litterära materialet är sådant som syftar till att förmedla fiktion. Hit sorteras en dikt. 
Till genren opinionsmaterial sorteras det material som är av karaktären kommenterande 
artikel, vilket innebär att den uttrycker ett ställningstagande (Ledin 1995 s. 55-62).  

Det är materialet i genrekategorin opinionsmaterial som kommer att analyseras vidare i 
denna studie då dessa artiklar i högst grad tjänar syftet att studera vilka attityder till vy-
kortsraseriet som går att urskilja.  

Till kategorin övrigt sorteras en kontaktannons och en löpsedel för tidningen Fädernes-
landet. 

4 Metod 
För att kunna identifiera arten av de attityder som materialet ger uttryck för analyseras 
artiklarna genom textanalys. Den kontext och verksamhet i vilken artiklarna är tagen ur har 
beskrivits i materialkapitlet och kommer därför inte att ingå i textanalysen. I följande av-
snitt beskrivs textanalys som metod samt det ideationella analysbegrepp jag har valt att 
använda. 

4.1  Textanalys 
Textanalysen av artiklarna har gjorts med vägledning av Hellspong & Ledins Vägar genom 
texten (1997). I textanalysen går jag igenom artiklarna genom att titta på den ideationella 
strukturen, det vill säga textens innehållsmönster. Genom att studera den ideationella struk-
turen besvaras frågan vad texten handlar om och hur den ser på det den yttrar sig om. Det 
är framförallt det senare som är fokus i min analys. Hellspong och Ledin menar att en text 
har en innehållspotential som kan aktualiseras för en viss läsare i en viss situation, vilket 
betyder att den ideationella strukturen kan tolkas olika beroende på läsare och syfte. 

De tre huvudinslagen i den ideationella strukturen är enligt författarna tema, proposition 
och perspektiv (Hellspong & Ledin 1997 s. 115). Analysen kommer dock endast att utgå från 
vilka propositioner artiklarna gör i relation till sitt tema. Jag vill alltså identifiera vad texten 
kommer fram till om de teman artiklarna för fram. I de fall artiklarna har teman som ligger 
utanför studiens forskningsområde kommer dessa inte att inkluderas i resultatet. Det är 
vykortspraktiken som är fokus och det är teman och propositioner i relation till detta som 
studeras närmare i analysen av den ideationella strukturen.  
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4.2 Ideationella begrepp 
Det ena av de ideationella analysbegrepp som används är tema. Genom att identifiera 

artiklarnas teman framträder vad artiklarna handlar om  
Det andra analysbegrepp som används i studien är proposition, det texten säger om, på-

står eller kommer fram till om sitt tema. Eftersom alla artiklarna innehåller vykortsraseri 
samt är av ställningstagande art är merparten av dem av monotematisk art, alltså enämnes-
texter. I det fall artiklarna är heterotematiska och innehåller flera ämnen, är det delarna som 
rör vykortspraktiken som analyseras. För tydlighetens skull beskrivs de två analysbegrep-
pen tema och proposition var för sig nedan, utifrån Hellspong & Ledins (1997) beskrivning. 

 Makro- och mikrotema 
Hellspong och Ledin skriver att tema avser det som textens framställning rör sig kring. Te-
mana kan finnas genomgående i en hel text eller bara på ett visst ställe. De uttrycks ofta 
men inte alltid i en nominalfras. Ofta uttrycks makrotemat för texten explicit genom att det 
klargörs redan i rubriken, men det kan också signaleras genom att det positioneras på ett 
tydligt sätt eller att det finns en fokusering kring det i texten. Teman kan också uttryckas 
implicit och hittas då vanligen i enstaka syften och meningar (Hellspong & Ledin 1997 s. 
117-122). 

 Teman i artiklarna i denna studie identifieras både på makronivå, för att beskriva hu-
vudämnet för artiklarna, och på mikronivå, för att se vilka underämnen som finns till hu-
vudämnet. I första hand identifieras makroteman och dessa kommer dels att avgöras i re-
lation till rubriken, det som rubriken explicit uttrycker, men också genom att titta på det 
som tydligt positioneras metatextuellt och fokuseras kring i artiklarna.  

I andra hand studeras respektive stycke i artiklarna för att identifiera eventuella mikro-
teman som knyter an till makrotemat på något sätt. Hellspong och Ledin (1997) menar att 
temanas funktion kan vara relativ såtillvida att ett mikrotema kan vara makrotema för 
mindre delar av texten (Hellspong och Ledin 1997 s. 118).  

För att undvika för stor fokus på detaljer kommer tematiseringen hålla en hög abstrakt-
ionsnivå. Att dela upp artiklarna i mikro- och makroteman på flera nivåer resulterar i en 
djupanalys vilket för denna studie inte är relevant. De inslag som sökes ligger på en mer 
övergripande nivå. 

Hellspong och Ledin poängterar gällande tematisk systematisering att man bör vara 
medveten om att olika personer sannolikt gör olika systematisering av samma text bero-
ende på vilken detaljnivå man väljer att ha, vilka tolkningar som görs av texten och vad 
som söker efter i texten, det vill säga, i mitt fall anknytning till vykortsraseri. En annan 
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läsare kan få fram samma text med ett annat sökord som då utgör makrotema för denne 
(Hellspong & Ledin 1997 s. 118-120).  

 Proposition 
För att besvara första forskningsfrågan om vilka attityder till vykortsraseriet som går att 
urskilja i dagspressen analyseras vilka propositioner till makro- och mikroteman som finns 
i dagspressens artiklar och vad dessa säger om, påstår eller kommer fram till om sitt tema. 
En proposition är ett påstående om ett tema och uttrycks ofta i satsform (Hellspong & Ledin 
1997 s. 122).  

Även propositionerna kan vara av makro- och mikroart. Makropropositionen samman-
fattar huvudbudskapet i en text och kan i välskrivna texter finnas i första meningen i ett 
stycke. Mikropropositionerna kan i sin tur vara kortare exemplifieringar av detta budskap. 
På samma sätt som teman kan propositioner uttryckas explicit eller implicit genom rubri-
cering, positionering eller fokusering (Hellspong & Ledin 1997 s. 124-126).  

 Propositioner på en högre nivå, sådana som har en sammanfattande karaktär av inne-
hållet i artiklarna hålls fram i analysen av artiklarna i denna studie. Genom generalisering 
av likartade mikropropositioner sammanfattas dessa och därmed undviks en detaljnivå 
som tar fokus från syftet att undersöka attityder. Generalisering av mikropropositioner be-
skrivs av Hellspong och Ledin som ett sätt att sammanfatta likartade mikropropositioner i 
en mer allmän form (1997 s. 126).  

Propositionerna som artiklarna har till sitt tema kommer precis som för temana att stu-
deras på en mer övergripande nivå.  

5 Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs för de artiklar innehållande söktermen vykortsraseri som ingått i 
denna studie. Först presenteras det totala materialet och därefter det material som valts ut 
för vidare analys för att se vilka attityder till vykortsraseriet som kan urskiljas. Då det av 
utrymmesskäl inte är möjligt att redovisa analysen av alla artiklar enskilt diskuteras istället 
propositioner i förhållande till mikro- och makrotema utifrån generaliserade kategorier.  

5.1 Opinionsartiklar i dagspress 1900-1910 
Av de totalt 83 artiklarna från dagspressen som ingår i urvalet har 19 av dessa kategorise-
rats som opinionsartiklar. Det är denna kategori av dagspressens artiklar jag har valt att ana-
lysera vidare.  
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I materialkapitlet ovan beskrevs opinionsartiklarna som artiklar av kommenterande ka-
raktär. Ledin (1995) har till denna genrekategori fört fackliga meddelanden, insändare, ledare, 
polemik och recensioner. I studiens material ingår endast artiklar av arten insändare och  
ledare. 

Insändare urskiljs enligt Ledin (1995) genom att sändaren är en privatperson och dessa 
brukar enligt Ledin återfinnas under rubriken Från allmänheten. Ledare utgör ett offentligt 
ställningstagande. Ledaren driver en åsikt och är anonym och osignerad (Ledin 1995 s. 60–
61). 

I materialet återfinns samma opinionsartikel fyra gånger, representerat i lika många 
olika tidningar. Det är endast en av dessa artiklar som har analyserats vidare. Det totala 
antalet analyserade opinionsartiklar är således 16.  

Tabellerna och figurerna nedan visar materialet översiktligt. Figur 1 visar att 1903 var 
det år som vykortsraseriet nämndes i överlägset flest antal artiklar, för att sedan, precis som 
praktiken som sådan, successivt avta under ett antal år.  
 

 

 
Figur 1. Spridningen av det totala antalet artiklar innehållande ordet vykortsraseri  

över åren 1900-1910.  
 

Figur 2 representerar det totala antalet opinionsartiklar som ingår i denna studie och visar 
att det finns en fokusering av dessa under de inledande åren av vykortsraseriet, 1902 och 
1903. De senare artiklar har en annan, betydligt mindre agiterande ton. Denna skillnad 
kommer att tas upp i diskussionen nedan.  
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Figur 2. Spridningen av opinionsartiklar innehållande vykortsraseri*  

över åren 1900-1910.  

 
Tabell 2 består av en förteckning över de dagstidningar som ingår i genren opinionsmaterial 
och visar utgivningsdatum samt hur dessa kategoriserats som ledare (7 st.) respektive in-
sändare (12 st.). De tidningar som innehåller samma artikel markeras med en asterisk*.  

 

Tabell 2. Tidning, utgivningsdatum och genre för opinionsartiklarna  

Nr. Tidning    Utgivningsdatum Genre 
1 Norrlandsposten   1901-10-30  Ledare 
2 Sydsvenska Dagbladet   1902-03-12  Insändare 
3 Göteborgs Aftonblad *  1902-09-27  Insändare 
4 Hallandsposten *  1902-09-29  Insändare 
5 Korrespondenten   1902-09-30  Insändare 
6 Wärmlands Läns Annonsblad *  1902-10-01  Insändare 
7 Helsingen *   1902-10-09  Insändare 
8 Hallandsposten    1903-04-16  Ledare 
9 Bohusläningen    1903-04-18  Insändare 
10 Norrbottensposten   1903-04-20  Ledare 
11 Dagens Nyheter   1903-07-07  Insändare 
12 Svenska Dagbladet   1903-12-11  Insändare 
13 Dagens Nyheter   1904-08-28  Insändare 
14 Aftonbladet    1905-12-06  Ledare 
15 Stockholmstidningen   1906-01-09  Ledare 
16 Göteborgsposten   1906-10-03  Insändare 
17 Hessleholms Tidning   1906-10-13  Ledare 
18 Trelleborgstidningen   1909-08-05  Insändare 
19 Stockholmstidningen   1910-10-21  Ledare  
 
Den datummässiga spridningen på opinionsartiklarna från 1901-1910 gör att materialet 
väl representerar den tidsperioden som undersökningen avser. 
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5.2 Teman och propositioner i dagspressens opinionsar-
tiklar 

Textanalys avseende makro- och mikrotema samt propositioner till dessa har genomförts 
på de 16 unika artiklarna i genren opinionsartiklar. Markotemana bestäms genom rubri-
kerna till opinionsartiklarna, genom positioneringen i metatexterna och genom textens fo-
kusering. Genom att skilja ut de makroteman avseende vykortspraktiken som är oftast fö-
rekommande i artiklarna och generalisera dem utkristalliserar sig de teman för vykort-
spraktiken kring vilka dagspressens artiklar rör sig mest. Dessa makroteman kommer att 
fokuseras i den fortsatta analysen. Då vykort är ett makrotema som, naturligtvis med anled-
ningen av materialurvalet, förekommer i samtliga artiklar har jag valt att lyfta ut detta ur 
analysen och istället lyfta upp mikrotemat vykortsgenrer som ett makrotema.  

Propositionerna i analysen exemplifieras av texturval från opinionsartiklarna för att tyd-
liggöra vad det är texterna säger om de makro- och mikroteman som analysen urskiljer. 
Det vill säga, vad texterna lägger fram om sina teman eller hur de framställs. Eftersom mina 
forskningsfrågor söker svar på attityder till vykortspraktiken med utgångspunkt i dags-
pressens artiklar om vykortsraseriet 1900-1910 är det främst de propositioner som är av 
ställningstagande karaktär som exemplifieras.  

 Fyra teman analyseras  
Analysen visar att det är tre makroteman som är vanligast förkommande i de opinionsar-
tiklar där ordet vykortsraseri förekommer; vykortgenrer, moral och ekonomi. Dessutom före-
kommer makrotemana vykortssamlande, brevbärarnas arbetssituation, integritet och ”åtgärds-
förslag”. Temana vykort, moral och ekonomi samt vykortssamlandet är de fyra jag har valt 
att studera särskilt i min analys. Vykortssamlandet som praktik är, trots att det inte disku-
teras i samma utsträckning som de övriga tre, intressant att ta med i analysen då samlings-
ivern verkar ha haft en pådrivande effekt på vykortsraseriet.  

Resterande teman; brevbärarnas arbetssituation, integritet och ”åtgärdsförslag” ger inte 
uttryck för tydliga ställningstagande propositioner och kommer därför inte att diskuteras 
direkt i analysen.  

De mikroteman som kan ses som underämnen till makrotemana presenteras i samband 
med analysen av respektive makrotema nedan.  

 
Ligger redan något oförståndigt, osundt och tillgjort i denna mani 
att skaffa sig värkliga och anständiga vykort utan att fråga efter 
kassa och behof, som hällre borde tillfredställas, så – huru mycket 
tarfligare är icke denna mani att sätta sig i förbindelse med annat 
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folk för att förskaffa sig en mängd cyniska och lättfärdiga bilder? 
(Norrlandsposten 1901, nr. 1) 

Texten ovan visar på hur de fyra makrotemana diskuteras på mikronivå där vykortsgenren 
verkliga och anständiga framträder, där moralen kritiseras genom de cyniska och lättfärdiga 
bilderna och ekonomi exemplifieras av kassa och behov. Vykortssamlandet visas genom för-
skaffandet av vykorten.  

 Vykortsgenrer. Positivt och negativt värderade 
Vid en närläsning av opinionsartiklarna visar det sig finnas gott om exempel på olika gen-
rer av vykort. Dessa genrer generaliseras i analysen till grupper som utgör mikroteman till 
makrotemat vykortsgenrer. Mikrotemana benämns: inhemska och importerade vykort, konst-
närliga och smaklösa vykort, dyra och billiga vykort. 

Makrotemat vykortsgenre uttrycks explicit i rubriken till 5 av de 16 artiklarna men har 
också en tydlig fokusering i resterande artiklar. I analysen är makrotemat det mer gene-
rella ”vykortsgenre” och de mikroteman som knyter an till det, olika genrers av vykort.  

I studien delas de olika vykortsgenrerna i två grupper där den ena gruppen avser de 
vykort som värderas mer positivt och den andra gruppen avser de vykort som värderas 
mer negativt. 

Propositionerna till vykortsgenrer analyseras vidare med utgång i dessa grupper. För 
att tydliggöra propositionerna till vykortsgenrerna har jag valt att generalisera, det vill säga, 
sammanfatta likartade propositioner för att likartade attityder i förhållande till vykorten 
ska framträda.  

Opinionsmaterial förväntas visa på ställningstagande och propositionerna som uttrycks 
i materialet formulerar tydliga attityder i förhållande till de makro- och mikroteman som 
undersöks och ställer de inhemska vykorten mot de importerade, de dyra mot de billiga 
och de konstnärliga mot de smaklösa och uttrycker detta både explicit och implicit. 

Inhemska och importerade vykort 
De inhemska vykorten, det vill säga de svenska, framställs med positivt laddade ord 
som ”fina”, ”av bestående värde”, ”smakfulla och anständiga”. ”Syndafloden” av de im-
porterade vykorten däremot representerar den enkla smaken och beskrivs bland annat med 
negativt laddade ord som ”fadda”, ”sliskiga”, ”dumma” och ”vulgära”. 
Sydsvenska Dagbladet 1902 (nr 2) skriver:  

Den inhemska fabrikationen häraf synes till en tid vilja hålla 
stången mot importen från utlandet, till fromma för såväl smak som 
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nationalitet som – anständighet. Nu har emellertid den inhemska 
produktionen af denna handelsvara alldeles drunknat i den full-
ständiga syndaflod af utländska vykort, som öfversvämmar vårt 
land från Ystad till Haparanda. 
 

Propositionen i förhållande till de inhemska vykorten uttrycker implicit att dessa är bättre 
än de importerade vykorten som mer explicit uttrycks som syndiga.  

I Dagens Nyheter 1904 (nr. 13) sägs vidare att de importerade vykorten bär en tydlig 
prägel av att vara ”made in Germany” vilket implicit uttrycker att dessa vykort har en ne-
gativ värdering. Förklaringen torde vara den stora mängden billiga vykort som kom från 
Tyskland. I Stockholmstidningen 1910 (nr. 19) kallas Tyskland ”föregångslandet” avseende 
typografisk och litografisk yrkesskicklighet som sådant ”behärskar icke blott Sverige utan 
så godt som hela Europa” vilket var möjligt tack vare Tysklands tekniskt framskridna ma-
skiner som möjliggjorde snabb och billig produktion av vykorten. Dock är inte alla ut-
ländska vykort förkastliga. Från Paris eller Wien kommer de bästa illustrerade vykorten 
(Svenska Dagbladet 1903 nr. 12) och de eleganta, franska vykorten hade enligt insändaren 
i Göteborgsposten 1906 (nr. 15) ”kommit en vouge” och alltså blivit trendiga. 
 

Dyra och billiga vykort 
De dyra vykorten har en tydligt mer positiv värdering än de billiga. Bland de dyra vykorten 
nämns bland annat de mer arbetade och de konstnärliga vykorten tillsammans med de 
franska och de utförda i koppartryck. ” Ju större omsorg kan man nedlägga på utförandet 
och så slipper man ifrån de billiga och dåliga dussinkorten och de verkligt konstnärliga 
genrekorten äro mycket efterfrågade, […].” (Dagens Nyheter 1904, nr. 13). Klart och 
tydligt tillkännager man sin åsikt om vykortens ställning och kvaliteten på vykorten var 
alltså en viktig ”vågbrytare” för hur vykorten värderades. 

 
Konstnärliga och smaklösa vykort 

De konstnärligt utförda vykorten, landskapsvyerna och ortsfotografier benämns som 
de ”verkliga” vykorten och som sådana anser skribenten i Hessleholms Tidning 1906 att 
de ”vidgar blicken och stärker fosterlandskänslan”. De verkliga vykortens ursprungliga 
avsikt var, enligt F. L-m i Korrespondenten 1902 (nr. 5) ”att lemna en bild af en bestämd 
trakt”.  

De smaklösa vykorten diskuteras livligt i dagspressens artiklar och ställningstagandet 
kring dessa är tydlig.  
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Öfverdrifterna och urartningarna böra bortrensas; den skall också 
vara bra okritisk samlare, som i sitt album låter verkliga vyer om-
vexla med karikatyrer eller till och med obscenabilder (Korrespon-
denten 1902 nr. 5). 

 
Också nu är propositionen explicit uttryck: ”öfverdriftern och urartningarna 
böra bortrensas” 

Även om de smaklösa korten också avser fantasikort, skämtkort och Liebskarten (kär-
lekskort) så är det ändå de vulgära, obscena, osedliga och fräcka vykorten som får de tyd-
ligaste avståndstagandena och som främst hålls fram i den moraliska aspekten. Trots att 
avsikten med de ”verkliga” korten var klar, var det inte alltid så praktiserandet fungerade 
vilket blir tydligt i Hallandsposten 1902 (nr. 4). 

 
Jag har varit i tillfälle att innerligt förarga mig öfver ”Gruss aus 
Wien” eller ”Hilsen fra Kjöbenhavn” på vykort, som poststämplats 
i eller nära Arvika. (Hallandsposten 1902, nr. 4) 

 Vykortsoskick. Moraliska aspekter på vykortspraktiken 
De moraliska aspekterna på vykortspraktiken fokuseras framförallt i de tidigare opinions-
artiklarna i dagspressen och kring uppfattningen om vad som är moraliskt ur en sedlig 
synvinkel. Makrotemat moral uttrycks inte tydligt i någon av rubrikerna i dagspressens ar-
tiklar men däremot finns en tydlig positionering i metatexter samt en fokusering kring mo-
raltemat i dem. De mikroteman som finns till makrotemat moral för bland annat fram de 
osedliga vykorten, vykortsbutiker, kontaktannonser, ordningsmakten samt oron för barn och ung-
domars moraliska kompass. Oskicket med vykortspraktiken berör alltså flera nivåer i sam-
hället.  

Det opinionsartiklarna säger om det moraliska temat ger, enligt min mening, uttryck för 
de mest temperamentsfulla attityderna till vykortspraktiken i materialet. I flera av opin-
ionsartiklarna klargör propositionerna huvudbudskapet vilket analysen visar framförallt 
vara det som betraktas som osedligt och omoraliskt i vykortspraktiken. Det som väcker 
moralförespråkarnas ilska och benämns som osunt och oanständigt vad gäller vykortsgen-
rerna har presenterats ovan. Just denna moralaspekt kommer därför inte att analyseras vi-
dare i detta avsnitt som behandlar vykortsbutiker, kontaktannonser, ordningsmakten och 
oron för barn och ungdomars moraliska kompass.  
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Vykortsbutiker 
För att svara upp till folkets önskan om vykort öppnas speciella vykortsbutiker. Dessa vy-
kortsbutiker tycks ha tillhandahållit hela registret av vykortsgenrer och velat locka kunder 
genom att exponera de vågade och pikanta vykorten. Det Sydsvenska Dagbladet från 1902 
(nr. 2) uttrycker om det moraliska temat är att utställningarna av dessa obscena vykort or-
sakar ”sedliga och moraliska skada” och menar vidare att eftersom inga protester hörs från 
allmänhetens sida ”växer djerfheten och man kan nu i ett par af dessa vykortsbutiker få se 
utställningar, som tycks vilja slå rekord i fräckhet”.  

Det var dock inte alla som oroade sig för vykortsbutikernas moraliska påverkan vilket 
lite skämtsamt beskrivs i ett citat från Bohusläningen 1903 (nr. 9).  

 
Moralen torde det vara mindre fara med – vi ha visserligen en gång 
tillsammans med våran landsfiskal för kuriositetens skull varit med 
om en tocken der sedlighetsrazzia i en handel härstädes, men gjorde 
just inga farligare fynd –åtminstone icke farligare för vår egen och 
stadsfiskalens bepröfvade och härdade oskuld. (Bohusläningen 
1903, nr. 9) 

 
Kontaktannonser 
Man kanske inte behövde oroa sig för butikernas omoraliska utbud i någon större utsträck-
ning men vykortspraktiken utvecklades för fler användningsområden och i storstadstid-
ningarnas spalter började ”vykortsmodets slavar” att annonsera för att hitta nya kontakter 
att byta vyer med för att komplettera sina vysamlingar. Åtminstone är det, det annonserna 
ger uttryck för att önska. En ledare i Norrbottensposten 1903 (nr. 10) menar dock att den 
önskan är ”underordnat lockelsen af att få utbyta ”tankar ” med ”likasinnade” och att det 
egentliga målet att stifta pikanta bekantskaper bekräftas dels genom valet av de vackra och 
lockande poetiska signaturerna som ”Aftonstjärnan”, ”Skogsblomma” och ”Förgätmigej” 
och dels genom att åldersspann och med vilket kön man vill utbyta tankar och vyer anges 
i annonserna.  
 
Ordningsmakten 
Norrlandsposten 1901 (nr. 1) menar däremot att annonserandet efter vykortbyten i damtid-
ningarna tillhör det mer oskyldiga vykortsoskicket och att det istället bör göras fler åtgärder 
likt den i Helsingborg där man beslagtagit ”ett parti af osedliga ”vybrefkort” och åtalat 
affärens innehafvarinna”.  
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Trots den handlingskraft som visats i Helsingborg framkommer viss kritik mot ord-
ningsmakten i samhället. Ordningsmakten anses ovanligt mild och tolerant och man önskar 
att de skulle vilja ingripa och hindra att anständigheten såras och gator och öppna platser i 
och med vykortsbutikernas ogenerade skyltningar (Sydsvenska Dagbladet 1902, nr.2 ).  
 
Barn och ungdomars moraliska kompass 
Oron för i synnerhet barn och ungdomars moraliska påverkan av vykortspraktiken ut-
trycks också i Norrbottensposten 1903 (nr. 10) där i synnerhet fantasikorten enligt skriben-
ten riskerar att ”leda ungdomen in på betänkliga afvägar”.  

Sydsvenska Dagbladet från 1902 (nr. 2) förfasar sig över vykortsbutikernas sätt locka, 
inte bara kunder, utan åskådare i alla åldrar. 

 
Vore det nu endast ”vuxet folk”, som begapade och köpte alla dessa 
alster af en oren fantasi, så vore det måhända våndan mindre. Men 
publiken utanför dessa skyltfönster utgöra förnämligast af – våra 
barn! Därom kan man snart förvissa sig. Och det är icke allenast ”ga-
tans barn”, för hvilka ju dock skadan är lika stor, utan man kan ej 
sällan få se både gossar och flickor från våra folkskolor och ele-
mentärläroverk med största intresse göra sina studier utanför dessa 
skyltfönster över ”mörkrets gerningar” med tillhjälp af ifrågava-
rande mycket instruktivt åskådningsmaterial. 
 

Farhågan att även drängar och pigor demoraliseras uttrycks av ”en hederlig landtman och 
landstingsman, mycket patriarkalisk och hygglig mot sina underordnade” i Hallandspos-
ten 1903 (nr. 8). 

 Vykortspraktikens ekonomiska aspekter 
Det ekonomiska temat syftar främst på de två mikrotemana utövarnas ekonomiska situation 
och den nationella ekonomin.  

Kostanden för att skicka ett vykort var vid den här tiden 5 öre vilket, med den mängden 
vykort som skickades, innebar en stor utgift för den enskilde men därmed också stora in-
komster för vykortsindustrin, staten och påhittiga affärsmän.  
 
Utövarnas ekonomiska situation 
”Hvilka äro, till att börja med, de tusenden, som offrar pengar på det nätta modet?” frågar 
sig Norrbottensposten 1903 (nr. 10). Opinionsartiklarna gör gällande att de man avser är 
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den fattiga befolkningen och unga män och kvinnor, lärlingar, springpojkar, pigor och 
drängar som är de särskilt utsatta av vykortsraseriets ekonomiska skadeverkningar.  

 
Vore vi diktatorer i detta usla land, hvilket tvifelsutan är i starkt be-
hof af en ny Christian Tyrann eller Karl IX, skulle vår första ukas 
blifva, att vid lifsstraff med stegel och hjul3 förbjuda all tillverkning 
och försäljning av vykort. Detta icke blott af estetiska skäl. Ty fak-
tum är, att denna vykortslyx håller på att ruinera landet och icke 
minst den fattiga befolkningen. (Hallandsposten 1903, nr. 8) 
 

Propositionen gentemot den ekonomiska aspekten är alltså att vykortspraktiken är en lyx 
och att både landet och den fattiga befolkningen befaras ruineras av densamma. Dessutom 
tycker man alltså så illa vara om vykortsfenomenet att man vill bestraffa både tillverkare 
och försäljare måttlöst hårt. 

Den ”hederliga landtman och landstingsmannen” som intervjuas i Hallandsposten 1903 
(nr. 8) oroar sig över att minst hälften av tjänarnas lön går till vykort och att han egna sju 
döttrars vykortsraseri ska knuffa honom över ruinens brant. 
 
Den nationella ekonomin 
Opinionsartiklarna berättar om att vykortsindustrin i Europa blomstrade under den här 
tiden men att även vår svenska vykortsindustri uppvisar enligt Dagens Nyheter 1904 (nr. 
13) ”storslagna omsättningssiffror. Den 20 april 1903 skrev Norrbottensposten att ”Vårt 
kongl. Postverk har under de senaste två åren haft en nätt biförtjänst tack vare det vidt 
utbredda vykortsraseriet.” vilket vittnar om den positiva påverkan vykortspraktiken hade 
på industrin och stadskassans finanser. 

Även en och annan kreativ privatperson gjorde affärer på vykorten genom att mot be-
talning sända abonnenter vykort från sina resor.  

 

 Vykortssamlandet 
Vykortssamlandet verkar ha varit en bidragande orsak till vykortslavinen som drog över 
Sverige i början på 1900-talet men det som skulle kunna ha betraktas som en oskyldig hobby 

 

3 Stegel och hjul Stegling, straff som bestod däri att en halshuggen brottslings huvud och eventuellt högra hand efter avrättningen 
spikades upp på en påle, ett stegel, och hans kropp lades hel eller fyrdelad på ett respektive fyra hjul, vilka gjordes fast liggande på 
en respektive fyra lodrätt stående pålar. Det hände att man spikade upp kroppen på en påle utan att först lägga den på hjul. Straffet, 
som ådömdes män som begått svåra brott, tillämpades in på 1820-talet. Det avskaffades 1841 (NE 2020) 
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gavs större tyngd än så av dagspressens skribenter. Den negativa värderingen är framträ-
dande men rätt sorts samlande värderas mer positivt.  

1902 skickade en man en namnsdagsgåva till sin syster som vistades på annan ort. Gåvan 
var ett vykortsalbum och enligt den tolvåriga flickans far antogs albumet vara orsaken 
till ”att barnet fallit offer för den ”gräsliga ” vykortsvurmen (Hallandsposten 1902 nr. 4).  

I Norrlandsposten 1901 (nr. 1) oroar man sig för de unga lärlingars och springpojkarnas 
ekonomi då de unga männen ”med knappa aflöningar drifva en hetsjakt in- och utrikes 
efter vykort” utan att ta hänsyn till varken kassa eller behov.   

Korrespondenten 1902 (nr. 5) tar det mer moraliska perspektivet: ”Men håller man sig 
till de verkliga korten, kan man ej annat än medgifva, att något bättre, lärorikare, vackrare 
och billigare samlarvurm svårligen kan uppletas.”  

Dagens Nyheter 1904 (nr. 13) implicerar att ”mängdsamlandet” är en sämre sorts sam-
lande då det är kvantiteten snarare än kvaliteteten som önskas: ”Vykorten ha sin fasta stab 
af anhängare och naturligtvis har det utbildat sig en särskild klass af samlare, hvilka ute-
slutande rikta sitt samlarnit på att förskaffa sig många olika slag af vykort som möjligt.” 
1906 har vykortssamlandet avmattats något men ”värkliga samlare äro på spaning efter 
originella vykort med samma ifver som en äkta filatelist efter rara frimärken” (Göteborgs-
posten 1906 nr. 16). 

5.3 Vykortspraktikens omoral och låga värdering 
Nedan sammanfattas resultatet av analysens fyra teman: vykortgenrer, moral, ekonomi och 
vykortssamlandet  

 Temana 
Analysen av de 16 opinionsartiklarna där begreppet vykortsraseri återfinns kom fram till 
fyra makroteman som har flest och tydligast propositioner kopplade till sig. De fyra mak-
rotemana är: vykortgenrer, moral, ekonomi och vykortssamlande. Analysen visar att makrotemat 
vykortsgenrer har absolut flest påstående eller propositioner kopplade till sig och visar också 
på en tydlig linje mellan vilka vykort som värderas positivt och vilka som värderas negativt.  

Hellspong och Ledin (1997) poängterar att temanas funktion kan vara relativ då ett 
mikrotema kan vara makrotema för mindre delar av texten (Hellspong och Ledin 1997 s. 
118). Detta gör att de olika temana går in i varandra och är svåra att helt skilja åt. Detta blir 
tydligt till exempel när det gäller temat som avser vykortssamlandet som anknyter till både 
de moraliska och ekonomiska temana.  

Analysen av vykortsgenrerna ger vid handen att det är moralen som till största delen 
styr vilka vykort som är accepterade och vilka som inte är det. Även tudelningen mellan 
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smakens höga och låga, det vill säga de konstnärliga vykorten och de smaklösa vykorten, 
poängteras genom särskiljningen och upplyftandet av de konstnärliga vykorten. Likaså 
lyfts bildningsfrågan när man hyllar landskapsvyerna och ortsfotografierna, och national-
ismen får råda när man särskiljer de svenska vykorten som särskilt fina.  

Den moralpanik som vykortspraktiken orsakar grundar sig i det som anses alltför vågat 
och man kritiserar bland annat de butiker som säljer material av osedlig karaktär och ord-
ningsmakten som tolererar försäljningen.  

Samlande av vykort ses som en förevändning för att annonsera efter vybyte. Genom 
vybytespraktiken utvecklas sedan ytterligare ett nytt användningsområde för vykorten, 
som kontaktskapande med främlingar på annan ort. Edlund (2020 s. 124) benämner denna 
praktik att vykorts-dejta. Barn och ungdomar anses särskilt behöva skyddas från det omora-
liska vykortsraseriet men det kan antas bero på att ungdomarna var särskilt ivriga utövare 
av praktiken.   

När det ekonomiska temat analyseras visar det att man uttrycker, något förringande, 
farhågor för de sämre bemedlades ekonomiska situation.  

 De tidigare och de senare opinionsartiklarna 
Materialet i analysen sträcker sig över tio år vilket kan ses som en förhållandevis kort tids-
period. Antalet opinionsartiklar innehållande begreppet vykortsraseri är betydligt större per 
år i början av perioden, vilket skulle kunna antyda att det var då ämnet debatterades livlig-
ast. Begränsningen i materialet som ingår i undersökningen gör att inga definitiva slutsatser 
kan dras, men det är i de tidigare opinionsartiklarna 1901-1905 som attityderna till vykorts-
raseriet och vykortspraktiken är tydligast och mest agiterande. 

De senare artiklarna, från år 1905 och framåt, talar om det avtagande vykortsraseriet 
bland den stora allmänheten och man menar att vykortsförsäljningen istället har fått en ”fi-
nare, anspråksfullare publik, som gör anspråk på en mera konstnärlig och följaktligen dy-
rare vara” (Göteborgsposten 1906, nr. 16). Detsamma gäller vykortssamlandet som vid den 
här tidpunkten anses ha förfinats till de verkliga samlarna som inriktar sig på kvalitet sna-
rare än kvantitet.  

Moralperspektivet är ytterst närvarande i flera av artiklarna i analysen men också helt 
frånvarande i några. Framförallt går att tydligt se en skillnad avseende under vilka år opin-
ionsartiklarna publicerats. Perioden fram till 1904 ger uttryck för den absolut största mäng-
den moralpredikande attityder medan opinionsartiklarna från 1905 och framåt helt saknar 
moralperspektivet.  

Man kan lätt föreställa sig att den vykortsvulkan som exploderade alldeles i början på 
1900-talet överrumplade många. Förändringens tider rådde när en stor del av befolkningen 
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som tidigare varit mer eller mindre utestängda från skriftpraktiken plötsligt kunde delta. 
Det traditionella som man var van vid utmanades på många plan, och förändringen som 
vykortspraktiken var en del av tenderade att uppfattas som både onormal och ovanlig i 
dagspressen. Några år in på 1900-talet ger opinionsartiklarna uttryck för att vykortsprakti-
ken har avtagit. När det allra häftigaste raseriet var över ter det sig som att vykorten har 
blivit mer socialt accepterade. Urvalet av artiklar i analysen är dock inte tillräckligt stort för 
att några slutsatser kan dras.  

6 Diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka attityder till vykortspraktiken i dagspressens 
artiklar mellan åren 1900 – 1910. Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till de 
frågor den är tänkt att besvara. 
 
6.1 Forskningsfrågorna 
Hur svarar analysen på studiens forskningsfrågor om vilka attityder till vykortsraseriet 
som går att urskilja i dagspressens artiklar, om det förekommer både positiva och negativa 
attityder till vykortspraktiken och vilka aspekterna på dessa attityder är? 

 Vilka attityder går som att urskilja? 
Det kan konstateras att attityderna som framkommer i analysen främst tar avstamp i klass-
frågan och moralen, med fokus på de fyra makrotemana: vykortsgenrer, moral, ekonomi 
och vykortssamlande som framträtt i analysen. De positiva och negativa attityderna kan 
härledas till de rådande sociala konventionerna och moralperspektivet genomsyrar både 
de positiva och negativa attityderna till vykortspraktiken De som exemplifieras i dagspres-
sens artiklar är framförallt de som ses som okunniga, de sämre bemedlade och de yngre 
som anses brista i sina smakomdömen.  

Ett mycket tydligt exempel på hur klassfrågan får betydelse i attityderna till vykortsra-
seriet finner vi i Norrbottensposten 1903 (nr. 10) där man menar att man kan dra slutsatser 
från annonserna om vykortsbyte i dagspressen att de flesta inte har förutsättningarna att 
underhålla en korrespondens då de är ”affattade i en form, som tyder på att annonsörerna 
ännu ej lämnat skolbänken, dels ha större vana att handskas med grytor eller silltunnor än 
med bläck och penna”.  
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 Positiva attityder till vykortspraktiken och aspekter av dessa 
Trots att man talar om ett vykortsraseri är det inte ont om exempel som nämner vykort-
spraktiken i positiva ordalag. Det är framförallt de ”verkliga” vykorten, det vill säga, de 
konstnärligt utförda vykorten, landskapsvyerna och ortsfotografier som anses socialt ac-
ceptabla tillsammans med de ”eleganta franska” (Göteborgsposten 1906, nr. 16). Även 
svensktillverkade vykort framhålls. De ”verkliga” vykorten anses fostrande och utbildande 
då vyer från främmande städer och länder kan bidra till spridandet av kunskap. Också vy-
kortssamlandet ges uttryck för positiva attityder – när samlandet är inriktat på kvalitét.  

”Även vykortens största kritiker har fallit till föga någon gång.” skriver Dagens Ny-
heter 1904 (nr. 13). Vykortspraktiken spreds till samtliga nivåer i samhället vilket tyder på 
att det breda underhållningsvärde som den stod för, och den var populär även hos de 
som stod för den kultiverade smaken. Kanske som en hemlig last.  

 Negativa attityder till vykortspraktiken och aspekter av 
dessa  

De negativa attityderna till vykortspraktiken rör främst det som anses omoraliskt vilket 
inkluderar de obscena eller osedliga vykorten och de s.k. fantasivykorten med surrealist-
iska motiv samt vykorts-dejtandet. 

Dagens Nyheter 1904 (nr. 13) uttrycker sig implicit nedsättande över deltagarna på ”de 
skrifkunniges kongress” och antyder att de inte kan skriva, att deras kvantitativa samlarnit 
är lite sämre, att diskussionerna på kongressen kommer lämna mycket att önska och att 
kriterier för deltagande saknas. 

De okunniga, de sämre bemedlade och de unga är den grupp som mest implicit, men 
också explicit uttryckt anses understödja det negativa med vykortspraktiken, de negativt 
värderade vykorten, det omoralisk och de höga kostnaderna kopplade till mängden vykort 
som skickas för att hamna i någons vykortsalbum.  

 Vykortsraseriet 
I inledningen till denna studie lyfts frågan om raseriet i förhållande till vykorten syftar till 
den våldsamma kraft med vilka dessa spreds över Sverige eller om det avser en vredesytt-
ring över fenomenet som sådant. En förhoppning var också att denna studie skulle bringa 
klarhet i hur begreppet vykortsraseri uppstod och innebörden av det. Studien har tyvärr inte 
lyckats att få några klara svar på begreppets uppkomst och syftning. Vykortsraseriet omta-
las dock både med referens till naturfenomen: vykortslavin, syndaflod och översvämning 
och i sjukdomstema: tidssjukdom, epidemisk sjukdom, modern farsot och vansinne. En in-
tressant användning av begreppet finns i Norrbottenkuriren 1902-06-25 som skriver ”När 



31 

man haft vänner med ”vykortsraseri” vilket anknyter till sjukdomstemat.  Konstateras kan 
att det finns en stark laddning till begreppet.  

 Reflektioner 
Edlund (2020 s. 112) skriver att vykort som kommunikationsmedium tidigt blev ifrågasatt 
och liksom vykortspraktiken mött med motstånd. Analysen visar att det utan tvekan var så 
men den visar också att de negativa attityderna till vykortspraktiken ingalunda avsåg hela 
vykortspraktiken.  

Den låga kulturella värdering som det vardagliga skriftbruket har och där vykortets 
skriftpraktik ingår, är å ena sidan tydlig genom de negativa attityderna som uttalas, men å 
andra sidan frånvarande när det gäller praktiken som de positiva attityderna avser.  

Edlund (2012) skriver att vykortspraktiken tilltalade skribenter från alla sociala skikt. 
Kan detta vara anledningen till den tydliga markering som görs avseende vykortsgenrernas 
värdering? Finkulturens ideal sattes kanske på prov när vykortsraseriets folkliga enkla ut-
manade den kultiverade smaken och obarmhärtigt gjorde övertramp av sociala konvent-
ioner?  

Oavsett vilka vykortsskribenterna var är dock vykortspraktiken ett vardagligt skriftbruk 
och som sådant skapades, omskapades och utvecklades det av sina användare (Barton & 
Hamilton 1998 s. 247 ff.). Att praktiken tog sig nya och oreglerade vägar genom att föränd-
ras och utvecklas och därmed utmana det sociala regelverkets ramar blir tydligt i attity-
derna till vybytespraktiken. Analysen har inte studerat vilka som var författarna till opin-
ionsartiklarna men normen för hur vykortspraktiken borde praktiseras kom från de högre 
sociala skikten. Den breda allmänheten tog dock praktiken till sig och omskapade den till 
att fylla ett behov.  

Man kan lätt föreställa sig att den vykortsvulkan som exploderade alldeles i början på 
1900-talet överrumplade många. Förändringens tider rådde när en stor del av befolkningen 
som tidigare varit mer eller mindre utestängda från skriftpraktiken plötsligt kunde delta. 
Det traditionella som man var van vid utmanades därmed på flera plan, och förändringen 
som vykortspraktiken var en del av tenderade att uppfattas som både onormal och ovanlig 
i dagspressen. Några år in på 1900-talet ger opinionsartiklarna uttryck för att vykortsprak-
tiken har avtagit. När det allra häftigaste raseriet var över ter det sig som att vykorten har 
blivit mer socialt accepterade. Om detta beror på att vykorten blivit ett naturligt inslag och 
inte längre var nya och skrämmande, om kvalitéten och vykortsbilderna nått en tillfredstäl-
lande nivå eller om den avtagande vågen gjorde att de som tidigare kände att de drunknade 
i den nu fick näsan över vattenytan är svårt att svara på. 
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Paralleller mellan vykortspraktiken i början på förra sekelskiftet och sociala medier idag 
har dragits av både Edlund (2020) och Gillen (2013). Gillen menar att vykortets överträdare 
av sociala och skriftliga konventioner kan jämföras med dagens reaktioner på sms, mejl. En 
stor skillnad är dock enligt min tolkning moralperspektivet som hade en central plats vid 
förra sekelskiftets början.   

 Metodkritik 
Studien grundar sig i ett material bestående av 83 artiklar från dagspressen under förra 
sekelskiftets första 10 år där begreppet vykortsraseri återfinns varav 16 opinionsartiklar har 
analyserats vidare. Som beskrivet i avsnitt 3.2 finns fler begrepp som beskriver vykortsra-
seriet, till exempel vykortsvurm och vykortsmani. Om en utsökning av opinionsartiklar 
hade utökats till att även inkludera dessa begrepp finns möjlighet att resultatet hade blivit 
ett annat. En större mängd material skulle kunnat visa på fler attityder till vykortspraktiken 
men också ge ytterligare makroteman då orden vurm och mani har en annan laddning är 
raseri.  

Resultaten som framkommit i analysen bör tolkas mot bakgrund av det som Hellspong 
och Ledin (1997 s. 115) kallar en texts innehållspotential, dvs. en texts betydelse som blir 
aktuell för vissa läsare i vissa situationer. Den tematiska indelningen är också personlig och 
kan ge olika resultat för olika personer trots att samma text studeras. Denna studie har fo-
kuserat på attityder till vykortspraktiken och materialet har studerats ur denna synvinkel.  

Risken när man som i denna studie väljer att analysera en större textmängd är att man 
vid generaliseringen missar viktiga detaljer. Resultatet bör alltså värderas i förhållande till 
den generalisering som gjorts i analysen.  

 Framtida forskning 
Forskningsområdet som avser vykortspraktiken är, som tidigare nämnts, relativt outfors-
kat. Det finns därmed många sidor av vykortspraktiken kvar att studera. Jag fick inte svar 
på varifrån begreppet vykortsraseri kommer och en vidare studie som tittar specifikt på det 
hade varit intressant liksom en utökning av studien till att inbegripa också vykortsvurm 
och vykortsmani. Det hade också varit intressant att ta reda på vilka de var som skrev i 
dagspressen vid denna tid.  
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Bilaga 1 Matris över opinionsartiklar och teman 
Nr. Tidning   Rubrik   Utgivningsdatum Genre Vykortgenrer  Moral        Ekonomi      Vykortssamlande    
1 Norrlandsposten Oskick   1901-10-30  Ledare           X     X X X 
2 Sydsvenska Dagbladet  Vykortshandeln.  1902-03-12  Insändare           X     X X 
3 Göteborgs Aftonblad * Ett originellt sätt att sälja vykort. 1902-09-27  Insändare 
4 Hallandsposten* Vänbref och vykort.  1902-09-29  Insändare           X    
5 Korrespondenten  Gamla bilder och vykort 1902-09-30  Insändare           X   X 
6 Wärmlands Läns Annonsblad * Vänbref och vykort. 1902-10-01  Insändare 
7 Helsingen * Vänbref och vykort.  1902-10-09  Insändare           X 
8 Hallandsposten  Konstens populariserande 1903-04-16  Ledare           X     X X  
9 Bohusläningen  Vykorts-epidemien  1903-04-18  Insändare           X     X X 
10 Norrbottensposten  Apropå. Vykortsraseriet. 1903-04-20  Ledare           X     X X X 
11 Dagens Nyheter  Vybrefkort.  1903-07-07  Insändare           X  X 
12 Svenska Dagbladet  Jul- och nyårskorten.  1903-12-11  Insändare           X 
13 Dagens Nyheter  Vykortsmani och vykortsindustri. 1904-08-28  Insändare           X     X X X 
14 Aftonbladet  Under rubriken ”I förbigående” 1905-12-06  Ledare           X 
15 Stockholmstidningen  Politiska brefkort.  1906-01-09  Ledare           X 
16 Göteborgsposten  Vukortsvurmen i aftagande. 1906-10-03  Insändare           X  X X 
17 Hessleholms Tidning  Vykortsraseriet  1906-10-13  Ledare           X 
18  Trelleborgstidningen  Små postala önskemål 1909-08-05  Insändare   X 
19 Stockholmstidningen  30 millioner vykort förbrukas 1910-10-21  Ledare   X 
  årligen i Sverige 



 

 

Bilaga 2 Vykort från Sonja Westerdahls vykortsalbum 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 



Bilaga 3 Dagens Nyheter 1904-08-28




	Vykortsmodets slavar 200607
	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Uppsatsens disposition

	2 Forskningsbakgrund
	2.1 Teoretiska utgångspunkter New Literacy Studies
	2.1.1 Skriftbruk
	2.1.2 Vykort som skriftpraktik

	2.2 Forskning av vykortspraktiken som vardaglig skriftpraktik
	2.2.1 Forskning om vykortspraktiken i Sverige
	2.2.2 Forskning om vykortspraktiken i England


	3 Material
	3.1 Sekelskiftespressen i Sverige
	3.2 Avgränsningar av dagspressens artiklar
	3.3 Urval av artiklar

	4 Metod
	4.1  Textanalys
	4.2 Ideationella begrepp
	4.2.1 Makro- och mikrotema
	4.2.2 Proposition


	5 Resultat och analys
	5.1 Opinionsartiklar i dagspress 1900-1910
	5.2 Teman och propositioner i dagspressens opinionsartiklar
	5.2.1 Fyra teman analyseras
	5.2.1.1 Vykortsgenrer. Positivt och negativt värderade
	5.2.1.2 Vykortsoskick. Moraliska aspekter på vykortspraktiken
	5.2.1.3 Vykortspraktikens ekonomiska aspekter
	5.2.1.4 Vykortssamlandet


	5.3 Vykortspraktikens omoral och låga värdering
	5.3.1 Temana
	5.3.2 De tidigare och de senare opinionsartiklarna


	6 Diskussion
	6.1 Forskningsfrågorna
	6.1.1 Vilka attityder går som att urskilja?
	6.1.2 Positiva attityder till vykortspraktiken och aspekter av dessa
	6.1.3 Negativa attityder till vykortspraktiken och aspekter av dessa
	6.1.4 Vykortsraseriet
	6.1.5 Reflektioner
	6.1.6 Metodkritik
	6.1.7 Framtida forskning


	Käll- och litteraturförteckning

	Bilagor
	pisshelvete
	Bilaga 1 Matris över opinionsartiklar och teman
	Bilaga 2 Vykort från Sonja Westerdahls vykortsalbum

	Dagens Nyheter 1904-08-28


