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1. Inledning: 

 

Min sista vilja lättlydd är, ty intet finns att dela här. En sten, som ständigt rullar 

grå, den växter ingen mossa på. Min kropp – om mig min vilja sker, till aska bränna 

ni den ner och strö mitt stoft i vindens dans bland några blommor små nånstans. 

Kanhända ger den liv på nytt åt någon stjälk, vars kraft har flytt. Så är vad allt till 

sist jag vill. Och alla allting gott ! Joe Hill1 

 

Dikten utgör det testamente som Joel Emanuel Hägglund, alias Joe Hill efterlämnade sig efter 

sin död 1915. Joel emigrerade till Amerika 1902 där han kom att bli känd under namnet Joe 

Hill. Från åren 1909/1910 fram till 1915 var Joe aktiv inom arbetsrättsrörelsen Industrial 

Workers of the World (I.W.W.) där han blev känd som sångdiktare och agitator.2 Anledningen 

till att jag väljer att inleda min undersökning med hans testamente beror på att 

undersökningsperioden sträcker sig mellan 1915-2015, varav fokus kommer att ligga på tiden 

efter hans bortgång. Problematiken jag ämnar att belysa i min uppsats är hur bilden av Joe Hill 

i Sverige har kommit att förändras under detta sekel. Då ingen tidigare forskning har sökt att 

belysa Joe Hill utifrån bildbegreppet för att därefter göra en komparativ historiografisk 

litteraturstudie om honom, så förefaller min undersökning inom ramen för en ny empirisk studie 

inom forskningsfältet. Mitt intresse för Joe Hill och anledningen till att jag har valt att skriva 

denna uppsats är kopplat till min barndom och de berättelser jag fick höra under min uppväxt. 

Då jag även har ett personligt intresse i musik samt samhällsfrågor så passade Joe Hill väl in på 

mina intressen. Att det svenska källmaterialet var så pass tunt gjorde även att mitt intresse för 

honom växte då jag blev nyfiken att ta reda på hur det kom sig att en svensk immigrant som är 

av världskänd karaktär, knappt är synlig i sitt eget lands historia. 

 

1.1 Syfte:  

Syftet med uppsatsen är att undersöka bilden i Sverige av Joe Hill sedan hans död 

1915. Avsikten är att belysa hur denna bild sett ut och hur den har förändrats genom åren. Fokus 

kommer att ligga på tiden efter hans död 1915 och hundra år framåt. I uppsatsen kommer 

bildbegreppet att utgöra ett analytiskt verktyg där den individuella bilden av Joe Hill utgör 

                                                           
1 Stavis, Barrie, Mannen som aldrig dog: en bok om Joe Hill, Tiden, Stockholm, 1955 s. 103 
2 Söderström, Ingvar, Joe Hill, diktare och agitator: [en biografi], Prisma, Stockholm, 1970 s. 33 
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fokusområdet för min undersökning. Materialet för uppsatsen kommer att utgöras av 

svenskförfattade litterära verk samt tidningsartiklar som sträcker sig över 

undersökningsperioden. Syftet blir således att utifrån källmaterialet redogöra kring 

bildbegreppet för att påvisa hur den individuella bilden hos författarna kring Joe Hill har 

kommit att förändras under undersökningsperioden. En tydligare definition av bildbegreppet 

återges i min teoretiska ansats. 

 

1.2 Frågeställning: 

1) Hur har den svenska bilden av Joe Hill förändrats i tidningar och litterära verk under perioden 

1915-2015? 

2) På vilket sätt har olika författare belyst Joe Hill samt vad har författarna haft för syfte med 

att skriva om Joe Hill? 

3) Hur kan man förklara den förändrade bilden? 

2. Metod & källmaterial: 

För att kunna göra en jämförelse av svenska författare och hur de har skildrat bilden av Joe Hill 

i Sverige under avgränsningsperioden kommer metodvalet utgöras av en komparativ 

historiografisk litteraturstudie.3 Mitt källmaterial utgörs av en samling av svenskförfattade 

litterära verk som sträcker sig från 1916 fram till 2015. Då min undersökning syftar till att 

undersöka bilden i Sverige av Joe Hill så faller utländska verk inte inom ramen för min 

undersökning. Barrie Stavis4 och William M. Adler5 är två författare som emellertid 

förekommer i min undersökning, det blir därmed naturligt att nämna att dessa författares verk 

har översatts till svenska och utgör därmed en del i den svenskförfattade litteraturen. 

Problematiken när det kommer till källmaterialet kring Joe Hill är att det saknas exakta 

uppgifter gällande hans levnadsår. Detta medför en variation i fakta som författarna presenterar 

i sina verk. Denna variation blir däremot till min hjälp när jag söker att besvara min 

frågeställning, då dessa skillnader blir en del i hur bilden i Sverige av Joe Hill har kommit att 

förändras under undersökningens hundraårsperiod. Utöver bokförfattade verk så kommer 

undersökningen även innehålla tidningsartiklar. Dessa tidningsartiklar utgör ett komplement till 

bokförfattarna och är valda utefter att belysa eller bestyrka de ingångsspår som författarna 

                                                           
3 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 44 
4 Stavis, Barrie, Mannen som aldrig dog: en bok om Joe Hill, Tiden, Stockholm, 1955 
5 Adler, William M., Joe Hill: mannen som aldrig dog, Karneval, Stockholm, 2015 
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framhåller. Tidningsartiklarna möjliggör även för en bredd i undersökningen som faller sig 

lämplig för mitt metodval. 

2.1 Metoddiskussion: 

Metodvalet för uppsatsen bygger på en komparativ historiografisk litteraturstudie där jag avser 

att undersöka hur bilden av Joe Hill har kommit att förändras under undersökningsperioden 

mellan 1915-2015. Bildbegreppet kommer att föreligga som ett analytiskt verktyg till hjälp för 

metodvalet. Min mening är att använda en komparativ studie i syfte att jämföra olika företeelser. 

Metoden utgör därmed även ett sätt för mig att sammanställa och konkretisera mitt källmaterial 

i syfte att besvara min frågeställning. Då en komparativ studie bygger på att konkretisera 

källmaterialet, så att mängden blir av överskådlig karaktär så förefaller metodvalet lämpligt för 

min undersökning. Då undersökningen täcker en hundraårsperiod men består av ett tunt 

källmaterial utifrån undersökningsperioden så förefaller även detta lämpligt som metodval. 

Tosh argumenterar för att längden på en studie kan komma att påverka undersökningen då 

materialet tenderar ofta att bli för stort. Då min undersökning utgörs av ett mindre källmaterial 

så förekommer inte detta som ett problem för min undersökning.6 Då min frågeställning syftar 

till att undersöka Joe Hill utifrån författarnas syfte, hur de har belyst honom, huruvida bilden 

av honom i svenska tidningar samt litterära verk har kommit att förändras samt förklaringar 

bakom denna förändring, så föreligger min komparation utifrån källmaterialet som det svenska 

författarskapet har utgått ifrån. Rolf Ejvegård menar att detta beror på att vid användningen av 

en komparativstudie så är det essentiellt att det du ämnar att jämföra är jämbördigt.7 Då min 

undersökning täcker en hundraårsperiod så faller det naturligt att källmaterialet inte kommer att 

vara jämbördigt mellan de svenska författarna. Detta har jag sökt att avhjälpa genom att dela in 

författarna utifrån tre olika kategorier som sammanfattar när verken är publicerade, av vem de 

är skrivna samt på vilket sätt de har skrivit om Joe Hill och deras syfte. Kategoriseringen utgör 

därmed den skiljelinje som delar in källmaterialet mellan författarna och möjliggör därefter för 

en jämförelse där jämförelsen blir likvärdig.  

John Tosh beskriver hur en komparativ studie går att definiera som en systematisk jämförelse 

av utvalda drag i två eller fler forna samhällen. Då min undersökningar ämnar att belysa 

källorna kring en historiskhändelse eller mer specifikt kring en historisk person i form av Joe 

Hill, så kommer min jämförelse av utvalda drag snarare göras i litteraturen än på en 

samhällsnivå. John Tosh tillägger ytterligare att en komparativ historiebeskrivning utgörs av en 

                                                           
6 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 176 
7 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 44 
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minoritetsverksamhet men att studien i sig möjliggör för en djupare förståelse och bredare 

kunskap inom historiebeskrivningen. Tosh menar att:  

Om inte annat utgör den komparativa historien ett viktigt korrektiv mot sådan snäv 

trångsynthet. I somliga fall skapar den möjlighet till nya analysriktningar. Både rum och 

tid bestämmer historieforskningens karaktär.8 

 

2.2 Litterära verk och tidningsartiklar: 

1916 publicerades boken; Josef Hillström. Sångaren och rebellen som mördades av Utahs 

mormonkapitalism den 19 nov. 1915 skriven av Albert Jensen.9 Jensen redogör för 

rättsprocessen där han i konstellation med sina egna intryck även låter Joe föra en del av talan 

genom hans brevkorrespondens samt domstolsprotokollen.10 Jensens syfte med boken går att 

utläsa i titeln, där han tydligt framlägger sin ställning till Joe och huruvida han blev oskyldigt 

dömd eller ej. 

Barrie Stavis, författare för boken; Mannen som aldrig dog. En bok om Joe Hill gavs ut 1955.11 

Stavis redogör kortfattat kring händelserna i Joes liv från hans uppväxt i Gävle, vistelsetiden i 

Amerika, rättegången samt perioden efter hans död. Stavis använder sig övervägande av 

förstahandskällor där brev, rättsprotokoll, samt Joes egna ord utgör större delen av innehållet.12 

Utöver brevväxlingar och rättsprotokoll lyfter även Stavis fram tidningsartiklar som berör Joe 

Hill-fallet. Det varierande källmaterialet av förstahandskällor som Stavis presenterar 

cementerar en grund för hur Joes liv och död såg ut, men skänker ingen uppsjö av 

detaljrikedom.13 Utöver redogörelsen kring Joe Hill så innehåller även boken en 

teateruppsättning med ett fullständigt manus.14 Pjäsen är en fullständig uppsättning av Joe Hills 

liv från året 1914 som lägger fokus på rättsprocessen, sångerna och betydelsen bakom Joes liv 

och död.15 Stavis syfte i sin bokförfattning framkommer i den karaktärsbeskrivning som Joe 

blir tillskriven av författaren. Joes engagemang inom arbetarrörelsen, hans konstnärliga 

skicklighet samt rättsprocessen och den oskyldiges dom utgör huvudfokus för Stavis. Att Joe 

                                                           
8 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 175-177 
9 Jensen, Albert, Josef Hillström, sångaren och rebellen som mördades av Utahs mormonkapitalister den 19 nov. 

1915., Axel Holmström, Stockholm, 1916 
10 Ibid s. 12-20 
11 Stavis, Barrie, Mannen som aldrig dog: en bok om Joe Hill, Tiden, Stockholm, 1955 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Ibid s. 125-249 
15 Stavis, Barrie, Mannen som aldrig dog: en bok om Joe Hill, Tiden, Stockholm, 1955 s. 125-249 
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skulle ha dömts på outgrundliga grunder där han dog som en martyr och rebell råder det inga 

tvivel om hos Stavis. 

1970 publiceras Ingvar Söderströms biografi; Joe Hill Diktare och agitator. En biografi av 

Ingvar Söderström.16 Söderström anlägger ett beskrivande perspektiv där han redogör för 

samhällsstrukturer, inflytelserika individer samt Joes egna ord för att förklara Joes liv och död.17 

Biografin förlitar sig så långt källmaterialet räcker på de uppgifter som Joe själv har efterlämnat 

med hänseende till olika vistelser och händelser under hans levnadstid.18 Samhällsstrukturerna 

använder Söderström som ett sätt att förklara Joes ursprung och hans engagemang inom 

arbetarrörelsen. Söderström framlägger det rådande klimatet i början av 1900-talet som ett 

argument till vad som kom att forma Joel Hägglund till den världskända agitatorn Joe Hill.19 

Söderströms syfte i att skriva om Joe Hill förefaller i den meningen i att han söker att besvara 

gåtan kring Joes liv. Till bakgrund för Söderströms källmaterial söker han att placera in Joe i 

en samhällskontext, som därefter utgör grunden för Söderströms redogörelse kring Joes 

engagemang inom arbetarrörelsen, hans uppväxt i Sverige samt rättsprocessen och den fällande 

domen som ledde fram till Joes död. 

Joe Hill, mördare eller martyr? Av Ture Nerman20 publicerades 1979 där Nerman beskriver 

konstnären Joe Hill. Nerman lägger stor betoning på Joels sånger och beskriver genom Joels 

egen korrespondens hur dessa sånger först kom till, samt där Nerman själv har översatt låtarna 

till svenska.21 Nerman använder förstahandskällor som sin primära utgångspunkt i sin 

redogörelse kring Joes liv och död där rättsprocessen blir en central del i boken.22 Nerman gör 

själv en sammansättande beskrivning av källmaterial från I.W.W:s centralorgan, samt 

ytterligare tre artiklar kring fallet.23 Dessa källor syftar till att ge en övergripande och 

beskrivande tolkning kring huruvida Joe blev oskyldigt dömd eller inte.24 Detta utgör även 

Nermans syfte i sin bokförfattning. 

2002 kommer Söderströms andra utgåva; En sång kan inte arkebuseras. Berättelsen om Joe 

Hill.25 Denna bok kan ses som en uppföljning av Söderströms första utgåva där större delar av 

                                                           
16 Söderström, Ingvar, Joe Hill, diktare och agitator: [en biografi], Prisma, Stockholm, 1970 
17 Ibid 
18 Ibid s. 37-42, 81-122 
19 Ibid s. 9-15, 32, 44-48 
20 Nerman, Ture, Joe Hill: mördare eller martyr?, [Ny utg.], Pogo press, Solna, 1979 
21 Ibid s. 5-22 
22 Ibid s. 48-109 
23 Ibid s. 48 
24 Nerman, Ture, Joe Hill: mördare eller martyr?, [Ny utg.], Pogo press, Solna, 1979 s. 48-109 
25 Söderström, Ingvar, En sång kan inte arkebuseras: berättelsen om Joe Hill, Bäckström, Stockholm, 2002 
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första boken är med men innehåller nya detaljer kring Joes liv och död.26 Söderström nyttjar 

det växande källmaterialet som har uppkommit mellan åren 1970-2002 för att göra en tydligare 

beskrivning kring Joe Hill.27 Den andra utgåvan innehåller en rikare beskrivning där 

Söderström för större delen av talan genom boken men likt första utgåvan förlitar sig på 

förstahandskällor där Joe själv är korrespondent.28 

William M. Adlers bok; Joe Hill, mannen som aldrig dog, publicerades på svenska 2015, men 

utgavs på engelska 2011.29 Adler gör en helhetssammanställande beskrivning av Joe utifrån sitt 

gedigna källmaterial där den amerikanska samhällsstrukturen, konsten, uppväxten, 

engagemanget för arbetarrörelsen samt rättsprocessen och slutligen martyrdömet redogörs.30 

Adler för större delen av talan genom boken, men låter Joes brevkorrespondens samt de 

rättsprocessprotokoll som ännu existerar ligga till grund för en mer djupgående redogörelse där 

förstahandskällorna möjliggör för en tydligare koppling mellan nu och då.31 Adler för även fram 

nya uppgifter kring Joe där han utifrån en brevkorrespondens mellan Hilda Erickson och 

Aubrey Haan funnit nya uppgifter som talar för att Joe aldrig begick det mord han anklagades 

och dömdes för.32 Adlers syfte är att komma sanningen så nära inpå. Hans redogörelser kring 

Joes uppväxt, tid i Amerika, engagemang inom arbetarrörelsen, sångdiktning samt kontexten i 

samhället som han levde i, blir samtliga en central del i Adlers framläggning som slutligen 

resulterar i en teori kring huruvida Joe var oskyldigt dömd eller ej. Adler syftar därmed till att 

redogöra kring människan och personen Joe Hill, snarare än att belysa och förstärka martyren 

och legenden Joe Hill. 

Göran Greider, författade boken; Städerna som minns Joe Hill. En svensk-amerikansk historia 

som publicerades 2015.33 Greiders bok kan ses som ett historiografiskt resereportage där han 

själv besöker platserna där Joe var aktiv och utifrån dessa platser skildrar Joes historia.34 

Greider varierar mellan egna antaganden till ett gediget källmaterial där han nyttjar nästintill 

samtliga författare som tidigare nämnts i uppsatsen.35 Greider för även fram nytt källmaterial 

som han baserar utifrån egna antaganden om att Joe Hill skulle varit homosexuell.36 Boken har 

                                                           
26 Söderström, Ingvar, En sång kan inte arkebuseras: berättelsen om Joe Hill, Bäckström, Stockholm, 2002 
27 Ibid s. 9-13 
28 Ibid s. 25-174, 175-249 
29 Adler, William M., Joe Hill: mannen som aldrig dog, Karneval, Stockholm, 2015 
30 Ibid 
31 Adler, William M., Joe Hill: mannen som aldrig dog, Karneval, Stockholm, 2015 
32 Ibid s. 343-344 
33 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 
34 Ibid 
35 Ibid s. 32-33, 332-336 
36 Ibid s. 32 
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en helhetssammanfattning där samhällsstrukturer, individer, platser, samt den rådande 

atmosfären under början av 1900-talet i Amerika blir en central grund för Joes liv och död.37 

Greider redogör ytterligare för det svenska perspektivet på Joe Hill och hur det svenska intresset 

för Joes minne har gestaltats och överlevt genom åren.38 Härtill blir även Greiders syfte i sin 

bokförfattning att redogöra kring människan Joe Hill, men även att framhäva sin egen teori 

kring huruvida Joe var homosexuell eller inte. De redogörelser som Greider gör kring Joe syftar 

delvis till att redogöra kring honom men samtidigt i att förstärka Greiders egen teori som han 

däremot klarlägger inte finns några precisa belägg för. 

2.3 Tidningsartiklar: 

Tidningsartiklarna som har använts i uppsatsen går samtliga att kategorisera utifrån en 

gemensam punkt. De är alla publicerade i tidningar vars politiska ställning stödjer den kamp 

som Joe bedrev under sin levnadstid. Urvalet av tidningsartiklarna har gjorts utifrån att stödja 

de litterära verken för att skapa ett mer tillförlitligt källmaterial. Publiceringsdatumen för 

tidningsartiklarna är nästintill samtliga sammankopplade med händelser, såsom 

hundraårsjubileet för Joes död 2015. Artikeln ur Marinaarbetaren är vald utifrån att detta var 

den första svenska skriftliga källa där Joes egen brevkorrespondens publicerades. Därefter följer 

en rad tidningsartiklar som lyfter fram de centrala delar som tas upp i de litterära verken såsom, 

Joes liv och uppväxt, hans konstnärliga sinnelag, rättsprocessen samt domen och tillhörande 

teorier kring huruvida Joe blev oskyldigt dömd eller ej. 

Tidningsartiklarna kommer att utgöras av följande: 

Marinaarbetaren, publicerat specialnummer om Joe Hill den 1 november 1924, skribent framgår 

ej. Artikeln redogör för Joes liv, engagemang inom I.W.W. hans sånger samt rättegången som 

ledde till hans död.39 

Folket i bild/Kulturfront, 1995 – skriven av Dan Persson. Artikeln handlar om den kamp som 

Joe bedrev under sin levnadstid och hur denna kamp 80 år efter hans död fortfarande är av 

vikt.40 

 

                                                           
37 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 7-

331 
38 Ibid s. 74-80 
39 www.runeberg.org 
40 Persson, Dan, 'Åttio år sedan Joe Hill avrättades.', Folket i bild/kulturfront (Print)., 1995:8, s. 33, 1995 



9 
 

Gefle Dagblad, publicerad 6 november 2011 skriven av Barbro Sollbe. Artikeln handlar om den 

teori som William Adler framlägger i sin bok; Joe Hill, mannen som aldrig dog - 2015 kring 

Joes rättegång. Sollbe redogör även för hans uppväxt samt engagemang inom I.W.W.41 

 

Svenska Dagbladet, publicerad den 10 december 2011, skriven av Jan-Ewert Strömbäck. 

Artikeln berör en av Joes släktingar, Rolf Hägglund.42 

 

Aftonbladet, publicerad den 19 november 2015, skriven av Göran Greider. Artikeln redogör för 

delar av Joes liv men lägger fokus på hans konstnärliga sida.43 

 

Arbetaren, publicerad den 19 november 2015, skriven av Johan Apel Röstlund. Artikeln 

redogör kring en intervju med Anna Jörgensdotter. Anna är ordförande för Joe-Hill sällskapet 

i Gävle och intervjun handlar om Annas syn kring minnet av Joe.44 

 

Arbetarbladet, publicerad den 19 november 2015, skriven av Sara Swedenmark. I artikeln 

förekommer Joes yngre systrar, Judit och Ester som har kommit att bli uppmärksammande i 

Astrid Hjelms bok; Det dolda landskapet.45 

 

Arbetarbladet, publicerad den 15 november 2015, skriven av Anders Wesslén. Artikeln redogör 

för en ny teori kring mordanklagelserna runt Joe Hill.46 

 

Arbetet, publicerad den 13 november 2015, skriven av Kalle Holmqvist. Artikeln redogör det 

kulturella arvet efter Joe mellan åren 1915-2015.47 

 

Brand, publicerad den 19 november 2015, skriven av Sofie Nohrstedt. Artikeln handlar om Joes 

martyrskap och hur makthavandekonstellationer söker att annullera denna symbol.48 

                                                           
41 www.gd.se 
42 www.svd.se 
43 www.aftonbladet.se 
44 www.arbetaren.se 
45 www.arbetarbladet.se 
46 www.arbetarbladet.se 
47 www.arbetet.se 
48 www.tidningenbrand.se 
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2.4 Diskussion kring källmaterialet: 

De kriterier som förekommit under urvalsprocessen av källmaterial utgörs till största delen av 

min avgränsning till svenska verk. Detta innefattar verk publicerade av svenska författare eller 

verk som har översatts till svenska av utländska författare. Då källmaterialet kring Joe Hill 

förefaller relativt tunt så har alla verk skrivna inom ramen för min avgränsning varit av intresse. 

Den litteratur som har uteblivit har varit böcker som enbart belyst exempelvis hans sånger, då 

det inte är hans sånger jag har som intresse att undersöka så faller dessa utom ramen för min 

undersökning. Urvalsprocessen för tidningsartiklarna är dock av annan karaktär. Det är min 

mening att nyttja tidningsartiklarna att fylla tre olika syften. För det första ska tidningsartiklarna 

utgöra en grund i att förstärka de litterära verken. Med detta avser jag att med hjälp av 

tidningsartiklarna förstärka fakta eller teorier som författarna framlägger. För det andra är 

samtliga tidningsartiklar publicerade i tidningar vars politiska färg speglar deras syfte i att 

skriva om Joe Hill. Då Joe Hill var syndikalist och aktiv medlem inom I.W.W. finns det därmed 

en tydlig koppling mellan hans politiska ställningstagande och hur de nutida källorna syftar till 

att skriva om honom. Detta medför således även en del i hur bilden i Sverige av Joe Hill har 

kommit att förändras under undersökningsperioden. Mitt tredje syfte är kopplat till min 

användning av ordet förändring i uppsatsen. I uppsatsen kommer ordet förändring att utgå till 

bakgrund för Blocks definition av ordet förändring som syftar till skapandet av nya minnen 

eller uppgifter kring en händelse. Jag ämnar därmed att se om en sådan förändring sker i 

tidningsartiklarna. 

2.5 Källkritisk reflektion: 

Källmaterialet utgörs av en blandning mellan kvarlevor och berättelser men även en 

kombination däremellan. I samtlig litteratur som har använts i uppsatsen så redogör författarna 

för Joes brevkorrespondens eller rättsprotokollen ifrån hans rättegång. Dessa brev och 

rättsprotokoll blir en form av skriftlig kvarleva, men då böckerna tenderar som berättelse i 

övrigt går det att kategorisera den valda svenska litteraturen som berättelser med inslag av 

skriftliga kvarlevor. Tidningsartiklarna tenderar likartat. Här faller det däremot naturligt att 

argumentera för att tidningsartiklarna övergripande består som berättande källor, men det 

förekommer även inslag där tidningsartiklarna lyfter teorier som författarna har redogjort kring. 

Exempelvis framlägger Barbro Sollbe i sin artikel i Gefles Dagblad den 6 november 2011 

William Adlers teori gällande Hilda Erickson baserat på den brevkorrespondens som Adler 

kommit över. Det finns även goda skäl till att föra en argumentation angående källmaterialet 

kring Joe Hill. Då Joe sällan såg anledning till att skriva om sig själv, förekommer det ytterst 
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få uppgifter kring hans liv bevarade för eftervärlden. Följderna kring det bristande 

källmaterialet har medfört ett avsevärt detektivarbete, där författarskapet kring Joe Hill 

succesivt byggt upp ett ramverk av gemensamma källor. Detta har medfört att författare som 

Albert Jensen vars bok är författad och utgiven 1916, bara ett år efter Joes arkebusering tenderar 

med falska uppgifter, något som författaren själv argumenterar för. Det är inte förrän på 1970-

talet med Ingvar Söderströms bok som det svenska författarskapet börjar att få en gemensam 

föreställning kring Joes liv och uppväxt. Detta skulle även kunna förklara anledningen till de 

40 år som skiljer sig mellan Jensens publicering och Stavis. Då Jensen ytterligare argumenterar 

själv för det bristande källmaterialet och hans okunskap kring Joes tidigare liv i Sverige och 

uppväxt finns det goda skäl till att se detta som sannolikt. Kortfattat går det även att argumentera 

för att källmaterialet som har använts i uppsatsen är författat främst efter 1970 och fram till 

2015. Som argumentationen förekommer ovan så beror detta på att det inte är förrän i början 

av 1970 och fram till början av 2000-talet som det svenska författarskapet har skapat en 

gemensam föreställning. Rättsprocessen framkommer emellertid som den del i källmaterialet 

som tillsynes ständigt förblir en gåta, var han oskyldigt dömd eller ej? Göran Greider, William 

Adler och Ingvar Söderström har samtliga varsin egen teori kring rättsprocessen och 

anledningen bakom Joes arkebusering, men då precisa uppgifter saknas förblir dessa enbart, 

teorier. 

3. Tidigare forskning: 

Roger Johansson har i sin avhandling; Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, 

historiemedvetande och historiebruk 1931-2000 redogjort för hur begreppet bild kan användas 

i ett historiskt begrepp.49 Johanssons användning av bildbegreppet kan ses som ett analytiskt 

verktyg som syftar till människors föreställning och tolkningar kring en händelse, som därefter 

är en direkt återkoppling till deras föreställning om samhället.50 Jag har som avsikt att likt 

Johansson använda mig av bildbegreppet som ett analytiskt verktyg för att redogöra kring 

bilden av Joe Hill i Sverige. Problematiken med att använda ordet bild som ett analytiskt 

verktyg menar Johansson förefalla i den meningen att ordet kan anses statiskt och 

oföränderligt.51 Då mitt syfte är att använda bildbegreppet som ett analytiskt verktyg i en 

historisk händelse som sträcker sig mellan 1915-2015 så finns det därmed belägg för att 

redogöra kring begreppets fulla mening. Till denna förklaring lutar jag mig emot Johanssons 

                                                           
49 Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931 : sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931-2000, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Diss. Lund : Univ., 2001,Stockholm, 2001 s. 37-40 
50 Ibid s. 37 
51 Ibid s. 38 
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exempel där det alternativa hade varit föreställning. Detta ord i sig ger en vag och obestämd 

definition vilket sålunda inte bidrar till något alternativ.52 

Kenneth Nyberg har även i sin avhandling; bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i 

svenska resenärers Kinaskildringar 1749-1912 använt begreppet bild som ett analytiskt 

verktyg.53 Nyberg använder bild som begrepp för att kartlägga uppfattningen av svenska 

Kinaresenärer mellan 1749 och 1912 utifrån deras skrifter.54 Nyberg menar att: ”Bild är alltså 

ett generellt begrepp för hur vi uppfattar och värderar olika företeelser…55” Nyberg menar även 

på att begreppet ”bild” i dess exakta mening inte delas av en större grupp utan är något 

individuellt, då även om uppfattningarna kan vara lika så förekommer aldrig en identisk bild av 

två människor kring samma händelse.56 

Myten framför mannen: Joe Hill-skildringar i Sverige 1915-1990, som händelse, arv och ideal, 

är en D-uppsats skriven av Edward Andersson som publicerades 2003.57 Uppsatsens syfte är att 

kartlägga hur Joe Hill har skildrats i Sverige under undersökningsperioden 1915-1990 kopplat 

till samhällsutvecklingen i stort. Andersson använder sig av tre verktyg i uppsatsen som utgörs 

av bild, berättelse och begrepp i syfte att förklara hur det historiska minnet fungerar.58 I 

undersökningen redogör Andersson för hur bilden av Joe Hill har kommit att förändras kopplat 

till samhällsförändringar. Andersson delar upp de olika tidsperioderna av sin 

undersökningsperiod utifrån vad som sägs och skrivs om Joe Hill för att därefter göra en 

jämförelse däremellan. I resultatdelen redogör sedan Andersson för vilka anledningar som har 

kommit att ligga bakom synen av Joe Hill utifrån hur samhället såg ut under den avgränsade 

tidsperioden.59 Då Anderssons uppsats är mer i stil med Johanssons undersökning av hur 

begreppet bild kan förändras och förklaras i ett historiskt perspektiv så angränsar min uppsats 

till Anderssons men tillför ytterligare en del i forskningsfältet.  

                                                           
52 Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931 : sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931-2000, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Diss. Lund : Univ., 2001,Stockholm s. 38 
53 Nyberg, Kenneth, Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 

1749-1912, Historiska institutionen, Univ., Diss. Göteborg : Univ., 2001,Göteborg, 2001 

http://hdl.handle.net/2077/15400 s. 20-22 
54 Ibid 
55 Ibid s. 25 
56 Nyberg, Kenneth, Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 

1749-1912, Historiska institutionen, Univ., Diss. Göteborg : Univ., 2001,Göteborg, 2001 

http://hdl.handle.net/2077/ s. 25 
57 Andersson, Edward, Myten framför mannen: Joe Hill-skildringar i Sverige 1915-1990, som händelse, arv och 

ideal, Univ., Lund, 2003 
58 Ibid 
59 Ibid s. 86-87 
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Då min uppsats ämnar till att undersöka den individuella bilden hos författarna i form av deras 

syfte och framställning av Joe Hill, samt se hur bilden av honom har kommit att förändras under 

undersökningsperioden så skiljer sig min undersökning från tidigare forskning. Uppsatsen 

bidrar därmed till forskningsfältet genom att analysera en historisk händelse utifrån 

bildbegreppet som ett analytiskt redskap. Då min tredje frågeställning syftar till att ge en 

förklaring till den förändrade bilden av Joe Hill krävs en avgränsning. Denna avgränsning görs 

i form av min redogörelse kring min användning av bildbegreppet i min teoretiska ansats. 

4. Teoretisk ansats: 
Som jag tidigare nämnt så kommer den teoretiska ansatsen för avhandlingen att bygga på 

bildbegreppet som ett analytiskt verktyg. Roger Johansson, författare för boken; Kampen om 

historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000 

använder begreppet bild i syfte att förklara olika Ådalsbilder, där hans mening med ordet syftar 

på människors föreställning och tolkning kring händelsen. Johansson menar att då skotten i 

Ådalen kom att direkt placeras in i en större berättelse, får händelsen en djupare betydelse som 

kopplas till vårt historiemedvetande.60 Jag har som avsikt att i uppsatsen likt Johansson använda 

begreppet bild för att se på människors föreställning och tolkning kring en händelse, mer 

specifikt, se hur det svenska författarskapet har sett och tolkat Joe Hill. Det är min mening att 

använda begreppet som ett analytiskt verktyg till att besvara min frågeställning utifrån huruvida 

en förändring har skett i hur bilden av Joe Hill har framställts i Sverige under 

undersökningsperioden samt den individuella tolkningen kring bilden av Joe utifrån samtliga 

valda författare. Det är utifrån Johanssons mening som begreppet är kopplat till hur vi 

föreställer oss innehållet i historiska skeenden, medan valda begrepp motsvarar en analys av 

bilden utifrån den historiska berättelsen.61 Jag syftar därmed till att använda ordet bild i 

förhållande till hur det svenska författarskapet har föreställt innehållet av den historiska 

personen Joe Hill, för att därefter med hjälp av min frågeställning placera in ordet bild med 

mina valda begrepp – individuell och förändring, för att därefter göra en analys kopplat till min 

frågeställning. Det är utifrån detta syfte med bildbegreppet som jag avser att lägga fokus på den 

individuella bilden, något som Eva Block redogör för i sin avhandling Amerikabilden i 

svenskdagspress 1948-1968.62 

                                                           
60 Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931 : sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931-2000, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Diss. Lund : Univ., 2001,Stockholm, 2001 s. 37 
61 Ibid s. 38 
62 Block, Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968: [The image of America in Swedish daily 

newspapers 1948-1968], LiberLäromedel/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1976 
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Eva Block författare av Amerikabilden i svenskdagspress 1948-1968, är inspiratör till den andra 

delen av min teoretiska ansats.63 Blocks avhandling redogör för bildbegreppet utifrån tre 

centrala begrepp – opinion, bild och förändring.64 Min avsikt är att använda Blocks förklaring 

till hur ordet bild används för att fastställa en helhet snarare än en åsikt, varigenom ordet får en 

sammanhängande förklaring för en individs individuella uppfattning av en händelse.65 Då min 

avhandling syftar till att se hur bilden av Joe Hill har förändrats under hundra år där författarnas 

redogörelser förekommer som en central del i undersökningen så är deras individuella 

uppfattning av betydelse. Det är till bakgrund för Kenneth Bouldings beskrivning som Block 

tillskriver sin definition där ”den totala kognitiva, affektiva, och evaluativa strukturen hos den 

handlande” utgör denna individuella bild. Även Blocks förklaring av begreppet förändring 

möjliggör en djupare analys av min frågeställning som syftar till att redogöra huruvida en 

förändring av den individuella bilden av Joe Hill har förekommit eller ej i Sverige under 

undersökningsperioden. Här redogör Block för hur denna förändring kan vara kopplad till nya 

minnen eller uppgifter som kommer att förändra den individuella synen på en händelse. Jag kan 

således med denna mening av ordet förändring se om en sådan förändring sker inom vad som 

författas i Sverige om Joe Hill mellan åren 1915-2015.66 

Det är min mening att använda Blocks definition av en individuell bild för att se hur det svenska 

författarskapet har framställt Joe Hill och därefter använda mig av Blocks definition av 

förändring för att se om en förändring har skett kring deras bild av honom. Blocks och 

Johanssons definition av ordet bild ligger därmed till grund för hur jag ämnar att använda ordet 

bild som ett analytiskt verktyg genom uppsatsen. Det är utifrån begreppen – individuell och 

förändring, som jag även ämnar att göra min avgränsning i förhållande till min tredje 

frågeställning. Då mitt syfte med begreppen är att skapa en tydlig avgränsning för ordens 

innebörd, direkt kopplat till min frågeställning, möjliggör detta för en tydligare undersökning 

och resultatdiskussion. 

5. Bakgrund: 

Inför den kommande bakgrundbeskrivningen har jag utifrån mitt källmaterial utgått ifrån de 

litterära verk som redogör för lika uppgifter. Urvalet har gjorts utifrån att jag har jämfört 

texterna, varav när jag funnit att de framkommer uppgifter det råder enlighet om kring Joes 

                                                           
63 Block, Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968: [The image of America in Swedish daily 

newspapers 1948-1968], LiberLäromedel/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1976 
64 Ibid s. 10-24 
65 Block, Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968: [The image of America in Swedish daily 

newspapers 1948-1968], LiberLäromedel/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1976 s. 14 
66 Ibid s. 13-17 
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bakgrund så har jag utgått från att dessa uppgifter stämmer och tagit med dem i min 

bakgrundbeskrivning. Detta medför att samtliga källor som utgör min bakgrundbeskrivning är 

daterade mellan åren 1970-2015 då tidigare källor tenderade att skilja sig i sin beskrivning av 

Joes uppväxt. Det är däremot värt att poängtera att alla författare inte är helt överens om den 

exakta bakgrundbeskrivningen då exempelvis Göran Greider hävdar att det inte med säkerhet 

går att fastställa att dessa uppgifter stämmer. Jag har därmed sökt att hålla mig till de uppgifter 

som författarna är överens om och utelämna de uppgifter som det råder meningsskiljaktigheter 

kring. 

Joel Emanuel Hägglund föddes den 7 oktober 1879, han var det tredje barnet i en syskonskara 

av sex.67 Hans äldre broder Paul Elias Hägglund föddes den 26 januari 1877 och skulle senare 

tillsammans med Joel ta atlantångaren över till USA där de båda skulle gå två olika vägar 

tillmötes.68 Joels uppväxt präglades av en strikt religiös uppfostran inom vilken han tidigt kom 

i kontakt med musiken. Familjen brukade samlas kring den fyraoktavstämda orgeln som Fadern 

Olof hade byggt själv där de sjöng och spelade tillsammans. Joel hade redan som liten en 

fallenhet för musiken och lärde sig snabbt de olika psalmerna utantill. Han blev även tidigt en 

skicklig organist. Familjen var medlemmar i Missionsförbundet i Gävle som under 1800-talets 

slut var en centralpunkt för den frireligiösa rörelsen i Sverige.69 Förutom religionen så präglades 

Joels uppväxt av en relativ fattigdom. Anledningen till ordet relativ beror på Olofs anställning 

på Gefle-Dala Järnväg där han arbetade som tågkonduktör. Trots att arbetet inte medförde 

någon direkt anmärkningsbar summa pengar så fanns det andra förmåner inom jobbet. Arbetet 

i sig hade en viss status, Gefle-Dala Järnväg hade även pensionsavtal med sina anställda vilket 

medförde en framtida trygghet genom anställningen.70 Denna trygghet fick dock ett abrupt slut 

då Olof råkade ut för en arbetsrelaterad olycka där han fastande i ett av loken och blev släpad 

längs med rälsen. Skadorna i själva olycksfallet var till synes lindriga men allt eftersom åren 

gick fick Olof större och större besvär vilket slutligen fick honom att besöka lasarettet där han 

blev inlagd i väntan på operation. Olof dog på operationsbordet, anledningen har inte gått att 

fastställa men förmodligen handlade det om en medicinsk överdos då han aldrig vaknade ur 

narkosen. Denna tragedi fick direkta konsekvenser på den kvarstående familjen och Joels egen 

uppväxt.71 Pengar var inte något som familjen Hägglund tidigare hade haft ett överflöd av och 

efter faderns död så försvann den enda ekonomiska trygghet som familjen tidigare hade kunnat 

                                                           
67 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 96 
68 Nerman, Ture, Joe Hill: mördare eller martyr?, [Ny utg.], Pogo press, Solna, 1979 s. 25 
69 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 89 
70 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 95 
71 Söderström, Ingvar, Joe Hill, diktare och agitator: [en biografi], Prisma, Stockholm, 1970 s. 26 
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förlita sig på. Utöver den minskade ekonomiska inkomsten så hade familjen tidigare tagit lån 

för att köpa ett hus, varav stora delar av detta lån fortfarande kvarstod. För att ha råd med att 

både betala lånet på huset och samtidigt ha pengar över till mat för de sju familjemedlemmarna, 

var alla barnen tvungna att börja arbeta.72 Joel började arbeta redan vid tio års ålder och vid 

tretton års ålder, efter att han hade avslutat skolan, så började han arbeta på ett repslageri. 

Förhållandena var tuffa med långa arbetstimmar under dåliga förhållanden. Vid sjutton års ålder 

drabbades Joel av hudtuberkulos, varav han blev inlagd på Gävles lasarett för behandling. 

Sjukdomen kom att prägla större delar av Joels senare tonår då han från och till åkte in och ut 

från lasarettet, tills han tillslut hamnade i Stockholm för en slutlig ljusbehandling som var en 

dåtida nya behandling för hudtuberkulos. Joel blev aldrig helt frisk, men hans symtom lindrades 

och han kunde tillslut lämna sitt kringflackade liv in och ut från sjukhuset. Till minne av sin 

sjukhustid hade Joel erhållit ett flertal synliga ärr både i ansiktet och på halsen.73 

Den 17 januari 1902 avled Joels moder Catarina efter en längre sjukhusvistelse. Efter moderns 

begravning tog det inte lång tid innan familjen Hägglund splittrades och sökte lyckan på annat 

håll. Denna händelse blev startskottet för Joels atlantresa över till USA.74 På hösten 1902 steg 

Joel och Paul ombord på atlantfartyget Cunardlinjens Saxonia som skulle föra dem över 

atlanten till New York.75 Väl framkommen i USA får Joel jobb i stadsdelen Bowery i New York 

där han arbetade med att tvätta spottkoppar och sopa salongsgolv, det förekommer även vissa 

uppgifter om att han även här skulle utnyttjat sina musikaliska talanger med att spela piano på 

diverse salooner för att tjäna en extra slant. Uppgifterna kring Joels första år i USA är knappa 

och det finns inga exakta bevis för hur länge han stannade i New York.76 1905 skickar han en 

julhälsning hem till Sverige till sina två systrar adresserat Cleveland, därefter dröjde det till 

1906 innan nästa livstecken återges, denna gång ifrån San Francisco. Händelsen i San Francisco 

redogörs utifrån en artikel som Joel själv har skrivit och skickat hem till Sverige (se bilaga 1).77 

Nästa säkra uppgift återfinns i den amerikanska folkräkningen 1910 där namnet Joe Hill 

                                                           
72 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 

101-102 
73 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 

180-120 
74 Ibid s. 125, 129-130 
75 Söderström, Ingvar, Joe Hill, diktare och agitator: [en biografi], Prisma, Stockholm, 1970 s. 33 
76 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 

157-158 
77 Ibid s.161-163 
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förekommer i San Pedro på adressen 329 Beacon Street. Det är först nu som Joel Emanuel 

Hägglund hädanefter kommer att omnämnas som Joe Hill.78 

Någon gång mellan 1909-1910 blir Joe Hill aktiv inom den syndikalistiska 

arbetarorganisationen Industrial Workers of the World (IWW).79 Joes fallenhet för musik och 

hans språkliga skicklighet gjorde honom snabbt till en av de största sångförfattarna inom IWW 

där hans sånger kom att organisera arbetare världen över. I den lilla röda sångboken fick Joe 

publicerat sjutton alster mellan åren 1910-1919.80 Under järnvägsstrejken vid Southern Pacific 

Railroad framförde Joe sin sång ”Casey Jones, strejkbrytaren”, som en satir mot de strejkbrytare 

som anställdes av bolagen.81 1911 ansluter sig IWW och Joe Hill till det pågående 

inbördeskriget i Mexiko där Joe ingår i ett stridande förband, föranlett av medlemmar inom 

organisationen för oppositionen mot den dåvarande presidenten Diaz.82 1913 beger sig Joe till 

Utah där han för en tid arbetade och organiserade strejker för bättre löneförmåner för arbetarna 

inom gruvbolagen.83 Det är först den 10 januari 1914 som Joes kringflackande liv får ett abrupt 

slut. På kvällen hos läkaren Frank M. McHugh ligger Joe och vårdas för en svår skottskada som 

han hade ådragit sig tidigare under kvällen på grund av en dispyt mellan Joe och en kvinna vars 

identitet aldrig har redovisats.84 Samma kväll hade speceributiksägaren J. G. Morrison och hans 

son Arling skjutits till döds under en hämndaktion och sammanträffandet mellan Joes 

skottskada och mordet skapade genast misstankar hos polismyndigheten.85 Den 12 januari 

griper polisen Joe under misstankar för mordet på Morrison och hans son, varav en lång och 

omdiskuterad rättsprocess sedermera drar igång.86 Rättsprocessen kring Joe Hill blev under 

åren 1914-1915 vida omdiskuterad huruvida han var skyldig eller inte. Den slutliga domen i 

Utahs högsta domstol blev emellertid fällande och den 19 november 1915 mötte Joe Hill 

arkebuseringspatrullen som avslutade hans jordeliv och födde en martyr.87 
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6. Undersökning: 

 

6.1 Konstnären och martyren 1916-1970: 

Jensen – 1916, framlägger sin bild av Joe utifrån att han var en sann agitator och rebell som dog 

under den mormonkapitalistiska ledningen i staten Utah.88 Rättsprocessen var ett justitiemord 

där Jensen menar att trots de bristande bevisen och Joes egen redogörelse kring hans oskuld, 

kom han ändå att dömas och avrättas av fem skyttar, betalda 40 dollar var.89 Bilden som Jensen 

porträtterar av Joe beskriver han i form av Joes oklanderliga karaktär, där han stod upp för de 

svaga i samhället och kämpade för rättvisan. Jensen menar att det även var för detta 

engagemang som den kapitalistiska överklassen sökte att avrätta honom på bristfälliga grunder, 

något som de kom att lyckas med.90 Jensen skriver följande; 

Att denna dom är en orättfärdig klassdom – det finns det inget tvivel om. Hans båda 

advokater – hur illa de än skötte sin sak – förklarade ändå att de voro övertygade om hans 

oskuld och mångenstädes i den borgerliga prässen uttalades samma övertygelse. Det 

fanns inga bevis – han dömdes på blotta antaganden. Man behöver blott ställa denna 

fråga : ”Skulle man någonsin behandlat en överklassare på detta sätt?”91  

Stavis – 1955, framhåller Joe som arbetarklassens diktare, vars sånger kom att spridas över hela 

den amerikanska kontinenten för att sedan nå ut till resterande av världen.92 Bilden som Stavis 

återger av Joe Hill kan snarast beskrivas som en organisatör och konstnär vars engagemang 

inom organisationen I.W.W. fick stora påföljder för tusentals människor.93 I Stavis beskrivning 

av rättsfallsprocessen så förekommer Joe som en oskyldigt dömd, vars agerade enbart syftar till 

att förklara sin egen oskuld i anklagelserna mot honom. Joe får även ur Stavis beskrivning en 

osjälvisk personlighet som sätter organisationen och kampen för arbetarrörelsen framför sig 

själv.94 Bilden som Stavis för fram kring rättsprocessen framhäver de osammanhängande 

anklagelserna, de bristande bevisen och den partiska jury som kom att fälla domen. Stavis 
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framlägger även tidningsartiklar som en del av den bild han vill återge kring Joe och hur dessa 

tidningsartiklar kom att praktisera anklagelser och rubricera Joe som mördare långt innan 

domen väl var fastställd.95 Ur tidningsartiklar och brevkorrespondens beskriver Stavis hur 

bilden av Joe kom att förena arbetarrörelser världen över, där flera tusentals människor slöt upp 

för att organisera sig till Joes försvar.96 Stavis framlägger att i slutändan så handlade inte Joe 

Hill-fallet om huruvida han var skyldig till brottet eller inte, det kom att handla om huruvida 

den juridiska suveräniteten i staten Utah var att lita på.97 Under de sista dagarna som Joe var i 

livet beskriver Stavis honom som lugn, organiserad och målmedveten. Bilden som Stavis 

efterger är att Joes död kom att tjäna ett större syfte och skulle komma att ena arbetarrörelserna 

världen över. Stavis gör Joe till en symbol för rättvisan, där de korrumperade statsmakterna 

kom att döma och avrätta honom på falska anklagelser och tvivelaktiga belägg.98  

Söderström – 1970, beskriver Joe som en rättvisans förkämpe, en person som stod upp för de 

svaga och ägnade sitt liv för att göra världen till en bättre plats för de missunnade inom 

samhället.99 I hans första upplaga – Diktare och agitator försöker Söderström att återge en 

sanningsenlig bild av Joe i förhållande till vad källorna kan bidra till. Söderströms beskrivning 

av Joe under hans uppväxt och tonår redogör för hans musikaliska och konstnärliga fallenheter, 

hans förmodade temperament och personlighet, om än här dock omdiskuterad av Söderström 

själv och hans tidigare politiska ställningstagande.100 Joes politiska aktivism började först i 

Chicago där han enligt Söderström efter ett par års tid, kringflackande mellan olika jobb, hade 

fått en tydlig uppfattning på det orättvisa samhällssystemet som existerande för den 

immigrerande arbetarkraften. Joe sökte därmed att förbättra dessa förhållanden genom att 

övertala arbetarna om att organisera sig för att kämpa för bättre villkor och rättvisare 

arbetsförhållanden. Här beskriver Söderström bilden av hur Joel är på väg att bli Joe och hur 

detta engagemang redan vid hans första försök fick rådande konsekvenser i form av 

svartlistning på alla jobb i delstaten Chicago.101  

Söderström beskriver hamnstaden San Pedro som födelseplatsen för Joe Hill, hans politiska 

intresse samt hans låtskrivande. Söderström återger här ytterligare detaljer kring bilden av Joe 

där han beskriver hur till en början Joes textförfattande var anspråkslöst och blygsamt varav 
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Joe själv endast beskrev det som ”klotter”.102 Joes tillbakahållsamhet beskriver Söderström få 

sitt uppbrott 1912 då hans låttexter har fått ett tydligt genomslag inom organisationen I.W.W. 

samt hos arbetarrörelserna runt omkring i Amerika som vid strejker tar ton till hans verk.103 

Utöver Joes konstnärliga ådra återger Söderström hans organisatoriska skicklighet som 

ytterligare en del i hans bild av Joe. Joes ökade ansvar och hans framgång i att organisera 

strejker beskriver Söderström som en ledande del i hur Joe hamnade i Utah och slutligen blev 

dömd för mordet på John Morrison och hans äldsta son Arling.104 Söderströms beskrivning av 

rättsprocessen visar hur Joe fullt ut tror på sin oskuld och att detta missförstånd kommer att 

redas ut. Söderström ifrågasätter även den bild som Joe själv återger i form av hans ofrivillighet 

att redogöra kring kvinnan och hur han ådrog sig sin skottskada samma natt som mordet på 

Morrison.105 Söderströms bild av Joe under rättsprocessen beskriver han utifrån Joes 

hängivenhet till organisationen och hans engagemang mot I.W.W. snarare än mot sig själv. 

Kampen var viktigare än att få ett frigivande.106 Joe fortsatte även under sin fängelsetid att vara 

en aktiv organisatör inom I.W.W. samt fortsatte att skriva nya sånger på beställning. Bilden 

som Söderström återger av Joe under hans sista dagar är av stor respekt och vördnad för Joes 

övertygelse och hans osjälviskhet gentemot kampen för ett rättvisare samhälle.107 

6.2 Skyldig eller oskyldig? 1978-2002: 

I Söderströms En sång kan inte arkebuseras, 2002, förekommer det några skillnader i 

Söderströms bild av Joe. Söderström beskriver Joes musikförfattande som en noggrann och 

självkritisk process där han försäkrade sig om innehållets kvalité innan han gav ifrån sig sitt 

material.108 Han motsäger sig även tidigare uppgifter om att Joe skulle varit asocial och inåtvänd 

där han hävdar att detta inte går ihop med hans roll inom I.W.W. Söderström tillägger även i 

hans bild av Joe hur hans personlighet inte sträckte sig till lättsamma nöjen där varken alkohol 

eller cigaretter var något av ett intresse.109 Joe ska även enligt Söderström varit noga med sitt 

utseende och ansågs artig och respektfull mot kvinnor snarare än påflugen.110 I Söderströms 

andra upplaga så beskriver han bilden av Joe utifrån ett rikare källmaterial. Det förekommer en 

tydligare detaljrikedom i Söderströms beskrivning och det är utifrån denna detaljrikedom som 
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bilden av Joe har kommit att förändras mellan den första och andra utgåvan. Här framlägger 

Söderström även en egen teori som baserar sig på en tidningsartikel i Svenska Socialisten 

skriven av Gösta Brown gällande Maria Johansson. I tidningen har man publicerat en artikel 

gällande de brev som Maria Johansson skrev till Joe, där det framgår att Maria kände honom 

ifrån gävletiden. Utifrån denna brevkorrespondens menar Söderström på att Maria satt inne på 

sådana uppgifter som hade kunnat komma att rädda Joes liv. Det är till bakgrund för dessa 

uppgifter som Söderström sedan spekulerar i om Maria var kvinnan som Joe sökte att skydda, 

något som Söderström däremot hävdar inte går att bevisa.111 Utöver det nyfunna källmaterialet 

så förekommer Söderströms bild av Joe likartad. Det är fortfarande i ljuset av en engagerad 

organisatör och låtskrivare som Joe porträtteras utifrån Söderströms beskrivningar. Hans tro i 

att Joe blev oskyldigt dömd för det mord han anklagades för är ytterligare en faktor som kvarstår 

och Joe förblir i Söderströms bild en martyr som dog för arbetarrörelsen.112 

Ture Nermans bild av Joe inleds med hans konstnärskap och hans musikaliska ådra. I boken; 

Mördare eller martyr? 1978, så beskriver Nerman hur Joe genom sin parodi sjunger om 

samhällets problem och orättvisor, där Joe använder kända melodier från frireligiösa psalmer 

för att sedan sätta egna ord på aktuella händelser.113 Nerman använder såväl egna som andras 

beskrivningar för att återge sin bild av Joe, där bland annat Ruben Sjödin, vän till Joes familj 

beskriver Joe på följande sätt:  

Joe hade ett livligt temperament, ett arv efter modern, och var nog även sång- och 

musikbegåvad. – Han gick blott i vanlig skola men var mycket intelligent och begåvad. 

Som yngling var han anställd på ett repslageri men var sedan maskinist på en lådfabrik. 

Han spelade piano på ett café här i staden ibland.114 

Nerman framlägger även ur sitt källmaterial Joe som en flitig, aktsam, osjälvisk och generös 

person som spenderade tid i kyrkan och inte brukade varken alkohol eller cigaretter.115 I Joes 

egen redogörelse kring jordbävningen i San Francisco 1906 så skriver Joe följande mening:  

Alla förbigående spottade också på honom och inte heller jag kunde motstå frestelsen att 

gå fram och sikta mot hans mycket framstående näsa. Det är väl onödigt att tala om att 

han var jude.116 

Nerman följer sedan upp denna mening med att försvara Joe utifrån att detta inte ska tolkas som 

någon antisemitisk inställning utan snarare kan tolkas som en jargong som var förekommande 
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för denna tid även hos människor man kan förvänta sig bättre av.117 Joe skall även på grund av 

det fientliga klimatet enligt Nerman varit beväpnad i syfte att kunna försvara sig. Nerman 

framlägger även Joe som en skicklig sabotör, en syssla vars enligt Nermans källor Joe 

uppskattade.118 Nerman beskriver även Joes vistelse i Mexiko i form av att hans oroliga blod 

och revolutionära lidelse drev honom in i kampen där han enligt Nerman utifrån oklara 

uppgifter skulle ha ådragit sig en skottskada i benet.119 Joe skall även ha varit, utifrån Nermans 

källor, ständigt på flykt ifrån polisen då hans roll som agitator fick honom i onåd med lagen.120 

Rättsprocessen beskriver Nerman ur de aspekter som talar för fallets otydlighet utifrån huruvida 

Joe blev dömd under rätt föresatser. Väl ställd inför dödsdomen beskriver Nerman Joe med ett 

upphöjt lugn där hans liv nu tjänar en större mening i form av att organisera och ena 

arbetarrörelsen i Amerika.121 På avrättningsdagen beskriver Nerman hur Joe skall ha kämpat 

emot in i det sista med knytnävar för att avvärja polismännen som kom för att hämta honom. 

Nerman skriver även hur det är Joe som in i det sista tar kommandot över sitt eget liv och 

beordrar arkebuseringspatrullen att skjuta.122 Nerman framlägger sin bild av Joe som en hårt 

arbetade, rättrogen människa vars sånger och engagemang kom att påverka en hel värld. Under 

hans begravning så beskriver Nerman hur hans önskan var att få kroppen kremerad så att hans 

aska kunde spridas utanför Utahs gränser, vilket kom att göras. Nerman beskriver hur Joe hade 

rört vid världens hjärta och att flera tusentals människor kom att vörda hans minne världen 

över.123 Nerman riktar även kritik mot själva rättsprocessen och framlägger ur sitt egna 

källmaterial sin bild av fallet och Joe samt hur hans skuld i mordet inte går att fastställa.124 

Visserligen var han oftast ganska tystlåten och blyg och höll sig rätt mycket för sig själv. 

Få, om ens några kärlekshistorier är kända om honom och trots att hans öde var 

sammantvinnat med en landsomfattande, revolutionär rörelse står det en märklig air av 

ensamhet omkring hans gestalt.125 

6.3 Mannen bakom myten 2015: 

”Oavsett hur bra en trycksak är så läser man den bara en gång, men en sång lär man sig utantill 

och sjunger om och om igen…126” William M. Adlers bild av Joe inleds med hans redogörande 

kring Joes sånger och deras betydelse. Adler framlägger hur sången kom att förena 
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arbetarrörelsen över hela Amerika och hur detta blev IWW:s främsta vapen i kampen mot 

samhällets orättvisor. Adler framlägger Joe som en av IWW:s främsta sångförfattare där hans 

texter överskred de nationella barriärerna hos den immigrerande arbetarklassen.127 Adlers bild 

av Joe är att han är uppslukad i martyrdömet där hans namn och handlingar för alltid kommer 

att vara förknippade med kampen för arbetarrörelsen och martyrförklaringen som följde i hans 

död. Men i denna bild så söker även Adler svar på varför resultatet blev som det blev. Adler 

menar att för att förstå bilden av Joe och hans val så är det av intresse att förstå hans syn på att 

något som är värt att leva för är även värt att dö för. Det är utifrån dessa förutsättningar som 

Adler framlägger sin bild av Joe Hill.128 I Adlers bild av Joe så ställer han sig även frågan hur 

det kommer sig att hans legend lever kvar hundra år senare efter hans död. Till denna fråga 

framlägger Adler ett flertal olika perspektiv som berör klasskillnader under det dåvarande 

amerikanska 1900-talssamhället, växande ojämlikheter, begränsad yttrandefrihet och 

straffläggning för oliktänkande, friheten att organisera fackförbund m.m. sammanställande 

föreligger dessa perspektiv Adlers bild av Joe om än resultatet av Joes död och hur hans 

martyrförklaring kan kopplas ihop med det amerikanska 1900-talssamhället.129 Adler tillägger 

även till sin bild av Joe nya uppgifter där Adler har kommit över en brevkorrespondens mellan 

Hilda Erickson och Aubrey Haan som talar för att Joe skulle varit oskyldig till mordet som han 

anklagades och dömdes för.130 I brevet så har Hilda skrivit följande: 

Joe sårades samma kväll som Morrisonmorden ägde rum. Jag kom hem från Salt Lake 

City följande söndagseftermiddag. Jag såg Joe i mormors vardagsrum. Han låg på hennes 

gamla järnsoffa, som går att vika upp på sidorna till en säng. Jag frågade honom vad som 

hade hänt, han sa ”inget särskilt”. Men jag nöjde mig inte med det svaret så till slut 

berättade han att ”Otto sköt honom i ett vredesutbrott”. Han hade genast ångrat sig och 

burit honom till doktor McHughs…131 

Det är utifrån Adlers bild av Joe som detta brev talar för Joes oskyldighet inför 

mordanklagelserna. Ytterligare beskriver Adler Joes död som det som gav mening till hans liv, 

han dog för kampen och således blev en legend för kampen snarare än enbart en man.132 Adler 

beskriver utifrån sin bild av Joe hur denna legend kom att forma Joes självsyn där han nu var 

en symbol och en hjälte för arbetarrörelsen där han som en sann rebell sökte döden framför sin 

egen räddning.133 Adlers bild av Joes oskuld gentemot hans dödsdom tilläggs även i hans försök 
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att söka reda på den sanna mördaren. Adler framlägger uppgifter om att Magnus Olson, alias 

Frank Z. Wilson skulle vara den sanna mördaren i Morrisonmorden men att detta endast 

sträcker sig till spekulationer snarare än konkreta bevis.134 Adler tillägger i sin bild av Joe den 

anonymitet som det bristande källmaterialet tillskriver honom. Få uppgifter existerar som 

förtäljer om Joe fram till att han döms i Utahs domstol. Adler beskriver hur de rådande 

samhällsförhållandena är till bakgrund för denna anonymitet samt Joes egen personlighet där 

han inte såg anledning till att tala om sig själv.135 Adler tillägger dock att utan I.W.W. och Joes 

engagemang inom arbetarrörelsen så hade han aldrig kommit att bli Joe Hill, rebellen och 

sångdiktaren.136 Adler menar att det var 1910 som Joe insåg sitt konstnärliga värde där han nu 

började stiga ur rollen som en anonym, kringflackande immigrant och anamma rollen som 

arbetarrörelsens sångdiktare och agitator där hans kamraters liv blev inspiration för hans texter 

och den kamp som de gemensamt slogs för.137  

Adlers bild av Joe under rättsprocessen beskriver han utifrån Joes vistelsetid i fängelset där 

hans rättegång för ett frigivande blev en symbol för ett världstäckande engagemang som tycktes 

absorbera hans självbild. Joe var inte längre en person utan en symbol för I.W.W. och rörelsen 

där begrepp som skyldig eller oskyldig saknade betydelse i förhållande till den kamp som 

bedrevs i staten Utah och huruvida rättsväsendet stod under lag eller anarki.138 Under själva 

rättsprocessen framlägger Adler sin bild av Joe som att han inte tog rättegången på fullaste 

allvar då han ansåg sig själv oskyldig och att anklagelserna saknade trovärdighet. Joe ansåg sig 

inte behöva någon advokat då han själv kunde föra sitt försvar. Här tillägger Adler i sin bild av 

Joe det misstag som han gör i att inte förstå den symbol som han utgjorde i sina motståndares 

ögon.139 Adler menar att rättsprocessen kom att förändra Joe som person där han från början 

trodde på sin egen oskuld och hur anklagelserna mot honom skulle komma att läggas ner. Detta 

förändrades dock då han utan framgång proklamerade för sin oskuld men bemöttes av 

motgångar. Adler framlägger hur denna process kom att förändra Joes syn på sig själv och de 

beslut som han fattade inför framtiden.140 Adler framlägger hur Joe själv beskrev sig själv som 

en ”Plåtjesus” där Adler framlägger i sin bild av Joe hur detta karaktärsdrag kom att stärka hans 
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beslutsamhet och röst inifrån cellen.141 I Adlers bild av Joe blev fängelset en slags oas att verka 

och skriva sina texter. Nu kunde han ostört ge hela sin hängivelse till skapandet. 

En sådan som jag, kan göra samma nytta i fängelset som utanför. Jag kan snickra ihop 

min musik och mina dikter här inne och skicka dem vidare genom gallret och omvärlden 

kommer aldrig att märka någon skillnad.142 

Att Joe stod orädd in i det sista inför sin kommande arkebusering beskriver Adler i sin bild av 

Joe utifrån hans oberörda inställning. Jag är redo, så de kan bara säga till när det är dags.143 

Enligt tidningarna så skulle Joe dagen för sin arkebusering kämpat för sitt liv då vakterna kom 

för att hämta honom. Adler menar att denna bild av Joe inte överensstämmer med hans egen 

uppfattning där han anser att tidningarna överdrivit händelsen.144 Adler beskriver i sin bild av 

Joe hur han likt Gandhi förstod sig på kosten att göra sin död odödlig, och hur hundra år efter 

hans arkebusering, människor världen över fortsätter att vårda och vidmakthålla hans 

martyrskap och minne.145 

Göran Greider författare av boken; Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk 

historia, beskriver sin bild av Joe till bakgrund för den problematik han uttrycker sig stå inför 

när det kommer till att skapa en personlig bild av Joe. Greider menar att det saknas biografiska 

uppgifter kring Joe där han på kort tid gick från en svensk immigrant till att bli en världskänd 

ikon för den amerikanska arbetarrörelsen och kort tid därefter fick avsluta sitt liv som en martyr, 

där hans organisation I.W.W. framhåller minnet av honom som en ängel.146 Greider redogör 

även för Joels egna uppgifter där han berättar hur han inte tyckte om att röra sig i sociala kretsar, 

och varken alkohol eller tobak var av intresse.147  

Greiders bild av Joe består även av en hypotes kring huruvida Joe var homosexuell eller inte. 

Greider beskriver hur den amerikanska luffarkulturen, i Amerika under 1900-talet var präglad 

av en stark homosexuell kultur, vars i vilka kretsar Joe rörde sig i. Greider tillägger därför i sin 

bild av Joe att det finns belägg som talar för Joes homosexualitet men att sådana uppgifter inte 

tidigare har passat in kring myten och legenden av Joe Hill.148 Greider lyfter även fram Joes 

konstnärliga skicklighet och redogör kring hans satirbilder där Joe gestaltar motsättningar och 
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orättvisor inom samhället. En syssla han även skulle ha roat sig med under sin tid i Sverige.149 

Greider redogör även för hur Joes uppväxt inte ska ha kommit att prägla hans politiska intresse 

då hans far var strikt religiös och barnen fick lära sig att vara underdåniga inför gud och lyda 

all övermakt.150 Att Joe var en skicklig diktare och låtskrivare menar Greider dock ligga till 

grund hos fadern Olof. Olof ska nämligen själv ha varit en skicklig diktare och skrivit ett flertal 

dikter som Greider redogör för i sin bok.151 Joes stora musikintresse beskriver Greider utifrån 

systern Esters redogörelser från barndomshemmet. Joe ska ha haft musiken som en tillflyktsort 

där han kunde sitta i flera timmar och skriva melodier och öva på olika instrument, varav ofta 

fiolen blev förstahandsvalet. Humorn ska han också även haft som barn, där han retades med 

småsyskonen och skrev satiriska visor om dem.152 Hans sjukdom menar Greider vara till grund 

för hur han kom att formas under sina senare tonår. Sjukdomen kom däremot, menar Greider, 

att göra Joe mer tillbakadragen och isolerad, där han fick en ofrivillig fritid att öva på sina 

konstnärliga uttryck då han var oförmögen att arbeta. Joe överlever dock sin sjukdom och detta 

menar Greider att Joe såg som en andra chans i livet.153 Greider beskriver ytterligare i sin bild 

av Joe hur hans liv och död kom att påverka och influera andra artister som Woody Guthrie och 

Bob Dylan vars musikaliska karriär har inspirerats av Joe.154 Även svenska artister som Fred 

Åkerström och Monica Nielsen har gjort tolkningar av Joes låtar.155 Joes tid i Amerika återger 

Greider i form av hans bild av Joe utifrån att han gick från klarhet till klarhet och succesivt 

utvecklades till att bli en världskänd agitator och sångförfattare. Greider framlägger i sin bild 

hur hans uppväxt och bakgrund kom att spela en avgörande roll i hans formade som organisatör 

för den amerikanska arbetarrörelsen.156  

Under rättsprocessen så är Greiders bild av Joe av en förbryllande karaktär. Greider framlägger 

inköpet av det vapen som Joe själv framlägger uppgifter kring som egendomligt där Greider 

menar på att detta inte går ihop med den bild av Joe som han har.157 Joes nonchalans, det 

bristande polisarbetet, Joes kopplingar till I.W.W. och att han var en världskänd agitator samt 

även hatad av övermakten i staten Utah beskriver Greider i sin bild av Joe utifrån rättsprocessen 

                                                           
149 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 

53-54, 78 
150 Ibid s. 87 
151 Ibid s. 92-93 
152 Ibid s. 104-107 
153 Ibid s. 116-129 
154 Ibid s. 142 
155 Ibid s. 146 
156 Ibid s. 157-177 
157 Ibid s. 256 



27 
 

som avgörande orsaker till hans dom.158 Greiders bild av huruvida Joe blev oskyldigt dömd 

eller inte beskriver han utifrån de bristande bevisen och de oklara anklagelserna, där 

vittnesmålen inte sammanhöll och det inte fanns några tydliga bevis för att det var Joe som hade 

begått dubbelmordet.159 Greider tillägger däremot i sin bild av Joe hypotesen utifrån att Joe 

skulle varit homosexuell vilket var orsaken till att han teg om de uppgifter som skulle varit 

avgörande för hans friande.160 

6.4 Tidningarna säger sitt: 

I tidningen Marinaarbetaren publicerades ett specialnummer om Joe Hill den 1 november 1924. 

Artikeln redogör för Joes liv, engagemang inom I.W.W. hans sånger samt rättegången som 

ledde till hans död. Joe var en född konstnär och rebell skriver Marinaarbetaren, där hans 

livspassion var ämnad till konsten. I artikeln beskriver man hans uppväxt i Gävle där han enligt 

Marinaarbetaren går under namnet Josef Hillström. Efter moderns död så flyttar han till 

Amerika med sin kusin och efterlämnar en broder kvar i Sverige.161 Artikeln beskriver hur Joe 

flyttar runt från stad till stad och söker jobb, där San Pedro är staden som Joe ansluter sig till 

I.W.W. och börjar att bli mer engagerad i sin sångdiktning. Hans ryktbarhet som sångdiktare 

och rebell beskriver man ha inletts direkt i anknytning med hans medlemskap och hur han alltid 

var sysselsatt med att organisera kampen för arbetarrörelsen.162 Joes vistelse i Utah beskriver 

man i artikeln utifrån att han var på plats för att organisera arbetarna i detta ”notoriska 

slavhelvete”.163 Varpå Joe i anslutning till sin vistelse blev falskt anklagad för ett mord han var 

oskyldig till och dömdes under en kapitalistisk komplott.164 I artikeln redogör man även för 

Joes brevkorrespondens som aldrig tidigare har blivit publicerad i en svensk tidskrift, det är 

utifrån denna brevkorrespondens som skribenten för artikeln åskådliggör Joes karaktärsdrag 

som en sann vän, med goda intuitioner och en stor kärlek för friheten.165 

1995 skrev Dan Persson en artikel i tidningen – Folket i bild/Kulturfront där Joe 

uppmärksammas. Persson skriver artikeln i syfte att uppmärksamma de 80 år som passerat 

sedan Joe avrättades. Artikeln lyfter fram dödsdomen som ett regelrätt justitiemord avsett för 
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att tysta Joe.166 Persson beskriver i artikeln hur Joe blev en legend även under sin levnadstid 

och att den kamp som han bedrev för att förbättra levnadsförhållandena för tusentals arbetare i 

Amerika ännu är av betydelse. Persson menar att eftervärlden kan lära av Joe. Hans kamp mot 

kapitalismen visade på att det inte fanns några gränser eller nationer, utan att alla var en del i 

kampen oavsett var du kom ifrån. Persson framlägger i artikeln hur Joes sånger kom att svida i 

borgarklassen och hur hans engagemang organiserade arbetarrörelsen till ett verktyg i 

arbetarkampen. Persson beskriver hur Joe utifrån frågan om att skriva en biografi om sig själv 

ansåg detta vara av ringa betydelse då han som person inte var av något större intresse. Han var 

en person född på planeten jorden, som hade vigt sitt liv för friheten för alla människor. Något 

som Persson menar att alla bör eftersträva.167 

I Gefle Dagblad publicerades en artikel den 6 november 2011 skriven av Barbro Sollbe.168 I 

artikeln beskriver Sollbe William M. Adlers teori angående Hilda Ericksons och Magnus 

Olsons, där Hilda skulle vara kvinnan som Joe sökte att försvara och Magnus den skyldiga i 

Morrisonmorden. Sollbe ger en kort överblick kring Joes uppväxt och liv före hans avresa till 

Amerika där hon beskriver hans musikaliska intresse och religiösa uppväxt som hon menar kom 

att forma hans sångdiktande senare i livet. Sollbe redogör ytterligare för I.W.W. som 

organisation och hur de genom strejker, demonstrationer och sabotage sökte att förändra 

villkoren för arbetarklassen. Sollbe beskriver till bakgrund för de uppgifter Adler redogjort hur 

Joe allt till synes är oskyldig till mordet och hur Hildas vittnesmål uteblir då Joe sökte att skydda 

henne från publicitet och svårigheter.169 

Jan-Ewert Strömbäck skribent för Svenska Dagbladet publicerade en artikel den 10 december 

2011 som berör en av Joes släktingar, Rolf Hägglund.170 Strömbäck inleder artikeln med att 

göra en jämförelse mellan Joe och andra svenska immigranter som kom till Amerika under 

början av 1900-talet. Strömbäck menar på att trots att många av dessa svenskar kom att bli 

framgångsrika i Amerika och göra ett avsevärt fotavtryck i landets historia så har ingen av dem 

kommit i närheten av den legend som kretsar kring Joe.171 Söderbäck gör en kort beskrivning 

av Joes uppväxt och överresa till Amerika där han sedan redogör för Joes egna skildringar samt 

hans engagemang inom I.W.W. och sångdiktning. Söderbäck beskriver i artikeln hur Joe vid 

ett möte med Elizabeth Gurley Flynn ska ha ljugit om sin ålder och att han strax innan sin 
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avrättning skulle ha varit 31 år gammal, samma ålder som Jesus när han korsfästes. Till denna 

jämförelse uttrycker Söderbäck sin osäkerhet huruvida jämförelsen handlar om Joes tolkning 

av situationen eller Flynns syn på en man som är på väg att bli en legend. Söderbäcks 

beskrivning av mordnatten och själva rättegången utgör en kortfattad beskrivning av 

existerande fakta. Joes släkting, Rolf Hägglund beskriver däremot sin syn på rättegången 

följande: 

Det är svårt att veta varför han höll tyst. Jag tror att förklaringarna är till 25 procent heder 

och till 75 procent en naiv tro på rättsväsendet. Han kunde inte tro att han skulle dömas 

eftersom han var oskyldig…172 

Söderbäck redogör även för Söderströms och Adlers teorier som bygger på att Joe dömdes på 

bristande grunder och avsaknaden av ett motiv. Söderbäck beskriver även i artikeln hur Joe kan 

ha kommit att bli fånge i sitt eget öde. Joe blev en ikon för arbetarrörelsen världen över och det 

är till egenskap av detta som Söderbäck menar att Joe kan ha valt att dö för att bibehålla sin 

legend.173 

Den 19 november 2015 publicerade Göran Greider en artikel på aftonbladets kultursida. 

Artikeln redogör för delar av Joes liv men lägger fokus på hans konstnärliga sida.174 Joe ska 

inte enbart minnas utifrån hans politiska ställningstaganden och aktioner där hans martyrsymbol 

överskuggar konsten, menar Greider. Under hans tid i Amerika kom hans sånger att spridas och 

påverka tusentals människor. Sångerna kom även att påverka Joes personlighet, då det var i 

skapandet som Greider menar på att Joe var sig själv.175 Det var i motgångar som Joe hittade 

sin styrka, vare sig dessa motgångar fanns i samhället eller påverkade Joe personligen så växte 

hans konstnärliga personlighet. Något som Greider framlägger att det inte fanns någon brist på 

i 1900-talets första sekel i Amerika.176 Rasism, korruption, klass såväl som könsskillnader samt 

en exploaterande marknadsekonomi föreligger det samhälle som Joe sökte att förändra i 

Amerika. Greider menar att Joe insåg att politiska ställningstaganden och idéer inte enbart la 

grunden för en förändring, utan att i sång kunna skapa den gemenskap och samhörighet i 

kampen som överskred både etnicitet och kön vilket möjliggjorde för en absolut samhörighet.177 

I arbetaren publicerade man den 19 november 2015 en intervju med Anna Jörgensdotter skriven 

av Johan Apel Röstlund. Anna är ordförande för Joe-Hill sällskapet i Gävle och intervjun kom 
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att handla om Annas syn kring minnet av Joe.178 Anna beskriver den kamp där Joe är en ledande 

ikon som ännu dagsaktuell. Behovet av organisation, utnyttjandet av underklassen samt andra 

klassfrågor är nu som då ett aktuellt ämne. Speciellt när det handlar om människor som kommer 

hit från andra länder, menar Anna.179 Enligt Anna så har intresset för Joe ökat under åren där 

man har haft fler besökare på Joe-Hill gården och fler människor börjar lära sig mer om Joe än 

enbart hans legend.180 Anna menar att minnet av Joe är viktigt för att inspirera människor att 

kämpa, hon framlägger även Joes sånger som en betydande roll som kommit att påverka 

tusentals människor världen över långt efter hans död.181 

Den 19 november 2015 publicerades i Arbetarbladet en artikel skriven av Sara Swedenmark. I 

artikeln förekommer Joes yngre systrar, Judit och Ester som har kommit att bli 

uppmärksammande i Astrid Hjelms bok; Det dolda landskapet.182 I artikeln berättar Astrid sitt 

släktskap till systrarna där Ester är ingift i Astrids familj. Det är genom detta släktskap som 

Astrid redogör för hur Ester erhöll en tygpåse av Joes aska 40 år efter hans död.183 I artikeln 

beskrivs även den tidningsintervju som Ester medverkade i där hon beskriver hur nyheterna 

kring hennes brors död kom till hennes uppmärksamhet genom en tidningsnotis några månader 

efter arkebuseringen.184 

Anders Wesslén, skribent för Arbetarbladet publicerade den 15 november 2015 en artikel som 

redogör för en ny teori kring mordanklagelserna runt Joe Hill.185 I artikeln lyfter Wesslén fram 

Adlers, Greiders och Söderströms teorier där Wesslén går djupare in på Söderströms teori om 

Maria Johansson. Wesslén söker svara på frågan huruvida Joe var på väg till Maria kvällen han 

blev skjuten och om han således blev skjuten av Marias man. Han framlägger uppgifter 

framtagna av Gävles statsarkiv, Randy Nelson, verksam vid South Seattle College, samt Heidi 

Stringham på Utah State Archives. Utifrån dessa källor redogör Wesslén för Marias förhållande 

till Joe samt hennes uppväxt i Sverige och vistelsetid i Amerika.186 Wesslén framlägger hur 

Maria år 1911 bosatte sig i Utah där hon gifte sig med svensken Carl Larsson. Äktenskapet kom 

dock att ta slut på grund av Marias framställning som framgår i skilsmässohandlingarna i Utah 

State Archives av att Carl var våldsam och hade mordhotat och anklagat henne för 
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lösaktighet.187 Wesslén framlägger även uppgifter om att Maria ska ha känt Joe sedan 

Gävletiden och hur dessa två skulle ha träffats i Utah där Maria bjudit över Joe samma kväll 

som Morrisonmorden. Det är till bakgrund för dessa uppgifter som Wesslén framlägger sin teori 

där Joe sent på kvällen bestämt sig för att tacka ja till Marias inbjudan och på vägen träffat på 

Marias exman Carl varav denne skulle ha skjutit Joe i ett svartsjukedrama.188 Det är sedan 

utifrån dessa uppgifter som Wesslén framlägger hur Joe söker att skydda Maria genom att i 

domstolsförhören inte redogöra för vad som hände under mordnatten mer än att han blev skjuten 

i ett bråk om en kvinna. Wesslén menar själv att det inte finns några definitiva bevis för hans 

teori men att artikelns uppkomst ligger till bakgrund för hans åsikt i att tidigare författare inte 

har löpt linan ut när det handlar om Marias roll i rättsprocessen. Det är även av Wessléns åsikt 

att Joe inte bör ha blivit avrättad men att hans agerande i domstolen talar för att han sökte ett 

martyrskap snarare än en frigivning.189 

I tidningen Arbetet publicerades den 13 november 2015 en artikel skriven av Kalle 

Holmqvist.190 Holmqvist redogör för det kulturella arvet efter Joe från 1915 till 2015. I artikeln 

görs en kort redogörelse kring Joes liv och död, där Holmqvist lägger ett större fokus på Joes 

sångdiktning. Holmqvist beskriver hur dessa sånger har kommit att influera artister som Bob 

Dylan och Bruce Springsteen samt hur sångernas satiriska humor var ett viktigt vapen i kampen 

för arbetarrörelsen.191 Holmqvist beskriver hur det svenska intresset för Joe fram till början av 

70-talet var av ringa karaktär. Vad som händer därefter beskriver Holmqvist som ett upphov av 

vänstervågen som på nytt ger liv åt Joe och hans engagemang. Holmqvist beskriver hur Joe har 

blivit hyllad av flera olika grupper, vilket i hans mening är bra då ingen kan sätta patent på 

honom. Holmqvist framlägger även hur Joes engagemang är lika viktigt idag som för hundra år 

sedan och hur människor oavsett kön, etnicitet eller bakgrund bör organisera sig och 

tillsammans kämpa för en gemensam bättre framtid.192 

19 november 2015 publicerades i tidningen Brand en artikel skriven av Sofie Nohrstedt. 

Artikeln handlar om Joes martyrskap och hur makthavandekonstellationer söker att annullera 

denna symbol. Nohrstedt gör en historisk jämförelse där hon menar att ordet martyr härleds 

oftast till något negativt där synonymen offer blir en mer korrekt ordanvändning.193 Nohrstedt 
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menar att då Joe tillsynes var oskyldig för det brott han anklagades för, men var en känd agitator 

och organisatör för en rörelse som sökte att förändra samhället och minska makthavarnas 

inflytande, så skapade man andra anklagelser för att cementera sin befästa makt. Enligt 

Nohrstedt så handlar martyrskapet om att göra sig själv synlig, att självmant placera sig själv 

framför kulan, vilket Nohrstedt menar att Joe gjorde. Han valde att bli martyr. Nohrstedt 

framlägger däremot en annan syn på martyrskapet där det förvisso kan handla om att sätta 

kollektivet framför sig själv, men det kan också handla om en förblindad självbild där man 

söker bekräftelse och kärlek av andra genom att själv upplevas som felfri. Autonom eller 

beroende av andra, Nohrstedt menar att man inte kan vara säker på svaret.194 

7. Slutsats: 

Blocks definition av bildbegreppet utgör en central del i undersökningen. Det finns därmed skäl 

för att göra en kort återkoppling till min användning av bildbegreppet som ett analytiskt verktyg 

för att därefter söka att besvara min frågeställning. Blocks definition av bildbegreppet utgår 

ifrån den individuella bilden som består av den totala kognitiva, affektiva och evaluativa 

strukturen hos en handlande. Det är utifrån denna definition av individuell som jag avser att 

göra en jämförelse av det valda källmaterialet för att därefter se om det skett en förändring 

under undersökningsperioden. Då min mening är att koppla ordet förändring till Blocks 

definition av hur ordet förändring är kopplat till nya minnen och upplevelser kring en händelse 

skapar detta en möjlighet för att besvara min frågeställning.195 Detta menar jag bero på 

källmaterialet som utgör grunden för det samtliga svenska författarskapet kring Joe Hill. 

Jämförelserna som kommer att göras i denna slutsats utgår från mitt metodval av en komparativ 

litteraturstudie där jag ämnar att jämföra och konkretisera vad källmaterialet har sagt om Joe 

Hill utifrån min frågeställning. 

 

Mellan perioden 1916-1970 av min undersökningsperiod så vet det svenska författarskapet 

ytterst lite om Joe Hill och hans vistelsetid i Amerika. Som jag redogjort för i undersökning 

berör texterna till stor del Joes rättsprocess, hans sångdiktning samt hans engagemang inom 

arbetarrörelsen. Detta beror på det tunna källmaterialet som det svenska författarskapet hade att 

utgå ifrån under den tidsperioden. Det är inte förrän på 2000-talet och fram till 

undersökningsperiodens slutår som det svenska författarskapet har en någorlunda enhetlig 

föreställning av Joe. Det är härifrån som Johanssons mening med begreppet bild blir intressant. 

                                                           
194 www.tidningenbrand.se 
195 Block, Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968: [The image of America in Swedish daily 

newspapers 1948-1968], LiberLäromedel/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1976 s. 13-17 



33 
 

Det Johansson menar är att det är föreställningen och tolkningen av en händelse som skapar en 

historisk bild.196 Min teori blir sålunda att det svenska författarskapets syfte och hur de har 

belyst Joe utgörs av deras personliga värdering av honom. Förändringen under 

undersökningsperioden är kopplat till källmaterialet. Då källmaterialet växer så växer även 

bilden av honom, likt Johanssons mening av hur föreställningen och tolkningen av en händelse 

skapar en historisk bild, om föreställningen och tolkningen förändras så förändras även bilden. 

Det blir således utifrån dessa delar som jag sedan kan besvara hur man kan förklara den 

förändrande bilden av Joe Hill. 

 

7.1 Bildens förändring genom åren: 

I undersökningen där källmaterialet är daterat mellan åren 1916-1970 så framställs Joe i ljuset 

som en martyr. Författarnas bild av Joe utgår från hans handlingar, rättsprocessen samt domen 

och arkebuseringen. Dessa händelser föreligger som bakgrund till de affektiva och evaluativa 

redogörelse som författarna sedan gör av Joe. Författarskapet mellan åren 1916-1970 

framlägger en gemensam bild av hur Joe blev offer för ett justitiemord och dog i kampen för 

arbetarrörelsen. Han beskrivs som en sångdiktare och rebell, där hans handlingar syftade till att 

förbättra villkoren för den amerikanska arbetarrörelsen. Joe odödliggörs av författarskapet 

mellan 1916-1970 där hans symbol som martyr förevigas i författarnas texter. Efter 1970 så är 

det inte martyren Joe Hill som längre står i centrum. Martyrsymbolen och ikonen för 

arbetarrörelsen får succesivt ge vika för helhetsbilden av svensken och gävlesonen Joel 

Hägglund. Fokus har nu skiftat från Joe martyren till Joe människan, som nu blir placerad i hela 

samhällssystem.197 Till denna bild tillskrivs Joe av det svenska författarskapet efter 1970 med 

nya egenskaper. Författarnas affektiva och evaluativa redogörelser söker nu sanningen kring 

myten, där Joe utgör mittpunkten för ett grundligt detektivarbete. Att denna skillnad uppstår 

mellan det svenska författarskapet har i synnerhet att göra med källmaterialet. Som de svenska 

författarna har redogjort så var Joe förtegen om sig själv och såg ingen vikt i att skriva några 

memoarer eller biografier om sig själv och sitt liv, det var organisationen och kampen han 

verkade och levde för.198 Det svenska författarskapet som sökte att skriva om Joe mellan åren 

1916-1970 hade därmed knapphändiga uppgifter att utgå ifrån. Redogörelser av befintlig fakta 

sammanställs med åsikter och spekulationer som i sin tur spätts på av legendstatusen och 

martyrdömet. Källmaterialet har därefter succesivt ökat med nya uppgifter som har kommit att 

                                                           
196 Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931 : sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931-2000, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Diss. Lund : Univ., 2001,Stockholm, 2001 s. 37-40 
197 Adler, William M., Joe Hill: mannen som aldrig dog, Karneval, Stockholm, 2015 s. 35 
198 Ibid s. 117 
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ersätta gamla, vilket har medfört en mer nyanserad bild av Joe. Här finns det däremot skäl för 

att återigen hänvisa till min definition av bildbegreppet och dess användning genom uppsatsen. 

Då bilden må ha kommit att förändras så sker detta på den individuella uppfattningen och 

skapandet av en individuell bild av Joe. Det går därmed inte att säga att en författares bild av 

Joe är mer sanningsenlig än en annan då exakta uppgifter kring hans personlighet, handlingar 

och vistelser genom livet saknas.199 Det går däremot att konstatera att det svenska 

författarskapet som är publicerat på 2000-talet och framåt har ett större källmaterial och fler 

individuella bilder från tidigare författare, vilket medför en mer enhetlig helhetsbild. 

 

7.2 Det svenska författarskapets syfte: 

Syftet i det svenska författarskapet om Joe Hill har likt bilden kommit att förändras under 

undersökningens hundraårsperiod. Mellan åren 1916-1970 av de källor som redogjorts i 

undersökningen, har författarna som syfte att fortsätta den kamp som Joe levde för, där hans 

handlingar för arbetarrörelsen utgör författarnas huvudfokus. Joes martyrskap och legendstatus 

figurerar flitigt i författarnas texter där man söker att nyttja Joes symbol i kampen för 

arbetarrörelsen. Det är först i början av 2000-talet som det svenska författarskapet företar ett 

nytt syfte. Likt tidigare nämnt ovan söker man nu att skapa en sanning kring martyren Joe där 

huvudsyftet blir att redogöra kring hans personlighet och mänskliga attribut snarare än att 

förstärka hans legend. Den förändrande bilden av Joe Hill går därmed att besvara utifrån 

författarens syfte. Då syftet har förändrats under undersökningsperioden så har även bilden 

kommit att förändras. Syftet skall däremot inte ses som den enda förändring av bilden i Sverige 

av Joe Hill under perioden 1915-2015. Avsaknaden av precisa uppgifter kring Joe har även 

medfört en förändring. Ture Nerman framhåller exempelvis Joe som beväpnad och ständigt på 

flykt ifrån polisen,200 medan Göran Greider framhåller Joes egna uppgifter kring inköpet av ett 

vapen som motsägelsefull gentemot Greiders bild av Joe.201 Den individuella bilden av 

författarnas affektiva och evaluativa redogörelser blir därmed en del av den förändrade bilden 

av Joe i Sverige under undersökningsperioden. 

 

                                                           
199 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 7-

9 
200 Nerman, Ture, Joe Hill: mördare eller martyr?, [Ny utg.], Pogo press, Solna, 1979 s. 43-47 
201 Greider, Göran, Städerna som minns Joe Hill: en svensk-amerikansk historia, Bonnier, Stockholm, 2015 s. 

256 
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7.3 Hur förklarar man den förändrade bilden av Joe Hill? 

För att besvara hur man kan förklara den förändrade bilden krävs en summering av vad som 

tidigare nämnts ovan. Det svenska författarskapet mellan 1916-1970 hade som syfte att nyttja 

Joe som en symbol för arbetarrörelsen. Begreppen martyr och legend utgör författarnas 

huvudfokus. Häri blir Jensen - 1916 och Stavis – 1955, tydliga exempel, där båda författarna 

riktar skarp kritik mot staten Utah och framlägger Joe som den som kom att förena 

arbetarrörelsen världen över. Efter 1970 och framförallt i början av 2000-talet skiftar det 

svenska författarskapet syfte och söker nu att redogöra kring mannen bakom martyrskapet. Att 

denna förändring uppstår går att härleda till ett flertal olika anledningar men då svaret för denna 

förändring inte rymmer sig inom ramen för min undersökning har jag valt att lägga fokus på 

källmaterialet som utgör en del i svaret. Då det existerande källmaterialet saknar precisa 

uppgifter så föreligger det naturligt att skapa spekulationer. Dessa spekulationer utgör den 

individuella bilden som varje författare har där dennes affektiva och evaluativa redogörelser 

framkommer. Av det svenska författarskapet under 2000-talet har samtliga använt dessa 

tidigare individuella bilder i skapandet av sin individuella bild. Denna sammanställning av 

tidigare forskning samt nyfunna uppgifter som exempelvis Adlers brevkorrespondens202 utgör 

således en del i den förändrade bilden. Det svenska författarskapet under 2000-talet är däremot 

inte värderingsfritt. Både Adler och Greider redogör för Joe utifrån sina egna personliga 

värderingar, skillnaden utgörs av deras mindre regelbundna användning av begrepp som martyr 

och legend tillskillnad från författarskapet mellan 1916-1970. 

Förklaringen till den förändrade bilden går således att dela in i författarens syfte, individuella 

bild samt när texten är skriven. Dessa delar styrs därefter av det existerande källmaterialet som 

utgör ramen för författarskapet. Det som skiljer tidningsartiklarna från bokförfattarna är att 

artiklarna är styrda av tidningens syfte. Detta medför att artiklar skrivna 2015 ännu använder 

Joes martyrskap som en symbol för arbetarrörelsen och härleder denna kamp till dagsaktuella 

samhällsproblem.203 Här blir syftet således den avgörande faktorn snarare än källmaterialet.  

För att besvara hur man kan förklara den förändrade bilden så är det således av vikt att förstå 

hur syftet, i kombination med den individuella bilden samt till bakgrund för det belysta 

källmaterialet utgör huvudkomponenterna för denna förändring. Då min mening med ordet 

förändring syftar till Blocks redogörelse kring hur denna förändring kan vara kopplad till nya 

                                                           
202 Adler, William M., Joe Hill: mannen som aldrig dog, Karneval, Stockholm, 2015 s. 36-37, 344 
203 www.arbetet.se 
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minnen eller uppgifter som kan komma att förändra den individuella synen av en händelse så 

blir det därmed av vikt att belysa denna skillnad.204 

 

7.4 Slutdiskussion: 

Det svenska författarskapet har belyst Joe Hill i ljuset av en martyr och legend, vars 

sångdiktning och engagemang inom den amerikanska arbetarrörelsen har legat som huvudsyfte 

i deras författarskap. Under undersökningens hundraårsperiod har bilden i Sverige av Joe Hill 

kommit att förändras där man till bakgrund för nytt källmaterial sökt att besvara gåtan kring 

Joes liv och rättegång samt utröna hans martyrskap. Att förklara den förändrade bilden är en 

uppsats i sig. Förändringen går att härleda till samhällsförändringar, likt Edward Anderssons 

D-uppsats där han söker att besvara denna förändring gentemot förändringar inom samhället.205 

Men inom ramen för min undersökning går det att härleda denna förklaring till bakgrund av det 

nya källmaterialet, som successivt banat väg för en individuell sanning kring bilden i Sverige 

av Joe Hill. 

Mitt resultat går att jämföra med Anderssons D-uppsats. Andersson jämför bilden av Joe utifrån 

samhällsförändringar, där han tar sitt avstamp i huruvida utvecklingar inom samhället har 

kommit att påverka bilden av Joe Hill. I Anderssons resultatdel redogör han för hur den politiska 

situationen i Sverige samt vänstervågens frammarsch under 60-talet har legat till grund för hur 

bilden av Joe har nyanserats genom Anderssons undersökningsperiod. Andersson delar 

ytterligare upp sina undersökningsperioder utifrån kategorier som baseras på innehållet av det 

författade materialet kring Joe Hill. Dessa kategorier utgörs bland annat av; Katastrofernas 

tidsålder, guldåldern, samt jordskredet. Där katastrofernas tidsålder exempelvis redogör för 

Joes rebelliska maskulinitetsideal, kopplat till syndikalisterna och anarkisterna.206 Här är det 

även värt att nämna att Anderssons undersökning inte består av samma avgränsning som min i 

förhållande till att mitt källmaterialet enbart ska utgå ifrån svenskt perspektiv. Detta medför att 

Andersson har andra källor att tillgå där bland annat amerikanska författare är presenterade. 

Även då det förekommer likheter mellan min och Anderssons uppsats så förekommer det även 

skillnader. Då min uppsats tenderar att undersöka ett svenskt källmaterial, använder sig 

Andersson även av amerikanska författare. Ytterligare undersöker Andersson likt kommenterat 

ovan hur samhällsförändringar har legat till grund för hur bilden av Joe har kommit att 

                                                           
204 Block, Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968: [The image of America in Swedish daily 

newspapers 1948-1968], LiberLäromedel/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1976 s. 16-17 
205 Andersson, Edward, Myten framför mannen: Joe Hill-skildringar i Sverige 1915-1990, som händelse, arv och 

ideal, Univ., Lund, 2003 
206 Ibid s. 86-87 
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förändras. Då min undersökning syftar till att snarare belysa författarnas förändrade bild under 

undersökningsperioden så förefaller även detta som en skillnad till Andersson. 

 

Ytterligare i förhållande till min tidigare forskning kopplat till Johansson och Nyberg så tillför 

min uppsats en del i forskningsfältet av hur begreppet bild kan användas för att förklara 

utvecklingen inom en historisk händelse. Både Johanssons och Nybergs ansats i förhållande till 

sina avhandlingar syftar till att utifrån en historisk händelse redogöra kring hur en bild har 

skapats och sedan tagit form utifrån bestämda begrepp som redogör kring deras användning av 

begreppet bild. 

 

I resultatet argumenterar jag för hur begreppet bild är i stor utsträckning kopplat till en 

individuell upplevelse. Jag har försökt att under uppsatsens gång redogöra för min mening av 

hur denna individuella tolkning kommer att användas för att besvara min frågeställning men 

efter avslutat resultat anser jag att begreppet tenderar att bli vagt om man inte likt Johansson 

och Andersson placerar in det i ett större perspektiv, såsom en politisk utveckling. Det gör sig 

även tydligt då jag i min resultatdel inte kan särskilja på mina frågeställningar då svaren tenderar 

att gå ihop i varandra, vilket har medfört att jag haft svårt att besvara fråga för fråga. Detta 

medför att jag inom kommande forskning kommer att försöka precisera min ansats inom en 

konkretare omfattning, vilket kommer utifrån min uppfattning skapa en tydligare och mer 

sammanhängande resultatdel. Utifrån denna uppsats kan jag efter avslutat resultat argumentera 

för hur min användning av begreppen – föreställning, tolkning, individuell och förändring har 

kommit till att besvara min frågeställning utifrån de resultat som min forskning kom att ge. 
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