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Abstract 

The purpose of this paper is to understand how different fractions of Sweden’s left wing (the 

Social democrats, the Communists, the Syndicalists and the Socialist party) framed the end of 

the Spanish Civil War and the defeat of the republicans.  

To answer the purpose four newspapers Arbetaren (syndicalist), Folkets Dagblad (Socialist 

party), Ny Dag (communist) and Socialdemokraten (social democratic) have been analyzed 

qualitatively. The thesis has focused on how the different ideologies have framed the war, 

how they framed the other labour organizations and themselves plus how they relate to 

information about the war during the period of February 1
st
 1939 till April 5

th
 1939. 

The analysis shows that the Social democrats and the Communists framed the war as a 

conflict between fascism and socialism, whereas the Syndicalists and the Socialist party 

framed the war as a socialistic revolution. Because each side had their own view, their 

opinions on what threatened a republican victory differed. The Social democrats were most 

concerned that a non-democratic movement would win the war and the Communists feared 

that fragmentation within the republicans would threaten their chances to win. In contrast, the 

Syndicalists argued that the nonintervention policy would make the revolution impossible and 

the Socialist party framed the threat as the Communists, because of their non-revolutionary 

agenda.  

The thesis is written in Swedish, in the school of historical and contemporary studies at the 

University of Södertörn in the spring semester 2013. 
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1. Inledning 

En av detta krigs för mig tristaste verkningar är att det lärt mig att vänsterpressen i alla 

stycken är lika ohederlig och hycklande som högertidningarna.
1
 

   - George Orwell, Hyllning till Katalonien 

2009 hade jag förmånen att intervjua några spanjorer som alla deltagit i spanska 

inbördeskriget och stridit på republikanernas sida. 70 år hade gått sedan kriget tog slut, men 

fortfarande lyste kampviljan och besvikelsen i deras ögon. Intervjun urartade fort då två av 

männen ilsket började argumentera med varandra om vad republikanerna egentligen hade 

kämpat för. De vägrade ge med sig eller lyssna på varandra. Trots att de 70 åren hade förflutit 

fanns det fortfarande flera sanningar om krigets verkningar och orsaker.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Den svenska arbetarrörelsen 

Arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för den folkrörelse som företräder arbetarklassen och 

samlar den politiskt och fackligt. De arbetarförbund som organiseras av högerkrafter brukar 

inte räknas in i arbetarrörelsen.
2
  

Arbetarrörelsen uppkom ungefär samtidigt som den industriella revolutionen och har ända 

sedan dess präglats av flera tvistefrågor som sedermera har splittrat rörelsen.
3
 I Sverige 

bildades Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) 1889 och tio år senare bildades 

Landsorganisationen (LO) med syfte att organisera alla svenska fackförbund. Sedan dess har 

dessa två organisationer dominerat arbetarrörelsen i Sverige.
4
 

Den första splittringen uppkom mellan den fackliga och den politiska kampen. 

Meningsskiljaktigheterna stod mellan de frihetliga, antistatliga falangerna och de som ansåg 

att det socialistiska samhället skulle nås genom övertagandet av statsapparaten. I Sverige 

ställdes denna konflikt på sin spets 1908, när den anarkistiska falangen uteslöts ur SAP. 1910 

bildades Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), en syndikalistisk organisation som 

förordade decentralisering och generalstrejk, samt förkastade partipolitik. Den syndikalistiska 

                                                           
1
 Orwell, George, Hyllning till Katalonien. 

2
 www.ne.se hämtat 2013-05-06. 

3
 Abendroth, Wolfgang, Den europeiska arbetarrörelsens historia, Arkiv, Lund 1980, kapitel 1-3. 

4
 Nordin, Rune, Den svenska arbetarrörelsen: Idé, organisation och historia i sammandrag, 2, rev. upplaga, 

Tiden, Stockholm 1980, kapitlen ”Idén blir en organisation” och ”Organisationen formas”. 

http://www.ne.se/
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rörelsen har aldrig varit stor i Sverige och hade sin blomstringsperiod under 1930-talet, då 

ungefär 35 000 personer var medlemmar i SAC.
5
 

Nästa splittring kom att ske mellan reformister och revolutionärer. Vid SAP:s kongresser 

under 1910-talet höjdes ett flertal gånger röster för att partiet skulle föra en mer radikal 

politik. 1917 blev motsättningarna tydliga, där brytning skedde och socialdemokratiska 

vänsterpartiet bildades. 1921 bytte socialdemokratiska vänsterpartiet namn till Sveriges 

kommunistiska parti. Efter ryska revolutionen och den kommunistiska staten Sovjetunionen 

bildats, sammanslöt sig de kommunistiska partierna i världen i den så kallade Komintern, ett 

världsparti med syfte att sprida revolutionen. Komintern styrdes med järnhand av Sovjet. Det 

svenska kommunistpartiet anslöt sig till Kominterns föreskrifter. De medlemmar som inte 

godkände förslaget valde att återgå till Socialdemokraterna. Detta lade grunden för en stark 

motsättning mellan socialdemokrater och kommunister. 1929 splittrades kommunistiska 

partiet i två delar, där medlemmar som var kritiska mot Sovjetunionen valde att gå ur partiet. 

Dessa medlemmar bildade ett eget kommunistparti som fick namnet Socialistiska partiet 

(Kilbomskommunister).
6
 Under 1930-talet fanns således två kommunistpartier, där Sveriges 

kommunistiska parti (Sillénkommunister) hade koppling till Sovjet. Deras tidningsorgan fick 

namnet Ny Dag, medan Socialistiska partiet gav ut Folkets Dagblad.  

1.1.2 Det spanska inbördeskriget 

Spanska inbördeskriget kom på många sätt att fördjupa splittringen inom den europeiska 

arbetarrörelsen.
7
 I spanska valet 1936 hade en koalition av så gott som alla olika 

vänsterinriktningar, från syndikalister till socialdemokrater, vunnit och bildat regering. De 

hade snabbt infört flera socialistiska reformer som skulle skynda på en industriell utveckling 

av landet, som låg långt efter övriga Europa. Detta ogillades starkt av bland annat 

storgodsägare och katolska kyrkan som kände sig hotade, och i hemlighet tillsammans med 

bland annat militären planerade de en kupp mot regeringen. 17 juli samma år, efter månader 

av politiskt kaos från både höger- och vänsterhåll, gjorde högersidan med Fransisco Franco i 

spetsen revolt mot den spanska republiken.
8
 Dessa hölls samman av ett fascistiskt ideal och 

kommer i denna undersökning att kallas rebellerna. 

                                                           
5
 Nordin, s. 112ff. 

6
 Ibid, s. 121ff. 

7
 Abendroth, s. 142. 

8
 Ibid, s136. 
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På andra sidan stod arbetarrörelsen, som tvingades gå samman över politiska gränser för att 

försvara sig. I undersökningen kommer de att kallas republikanerna.
9
 När kriget bröt ut stod 

republikanerna till en början enat, men splittrades snart på grund av interna motsättningar.
10

  

I maj 1937 uppstod en djup konflikt mellan kommunistiska PSUC och syndikalistiska 

CNT/FAI samt socialistiska POUM. De senare tyckte att de inte fick gehör för sina åsikter 

samt att de inte tilläts vara med och kriga, medan kommunisterna ansåg att det var alltför 

riskabelt att låta revolutionära krafter få inflytande i republikanerna. Konflikten urartade och 

beskrivs av militärhistorikern Anthony Beever som ett ”inbördeskrig i inbördeskriget”.
11

 

Detta splittrade republikanerna, en splittring som bestod hela kriget igenom. Rebellerna var 

mer enade och gick starkt framåt. Den 26 januari 1939 föll det republikanska högfästet 

Katalonien
12

 och en republikansk seger verkade utom räckhåll. I början av mars 1939 

försvagades republikanerna ännu mer, då ett uppror inom republikanerna ledde till att den 

sittande regeringen och premiärminister Negrín avsattes. Upproret leddes av militären 

Casado, som sympatiserade med republikanerna men var kritisk mot kommunisterna. Efter 

upproret uttalade han sig till ny ledare för det republikanska Spanien. Försvagningen ledde till 

att Madrid intogs 28 mars 1939
13

 och att republikanerna kapitulerade. Den första april 1939 

proklamerade Franco sin seger över republiken.
14

 

1.1.3 Den svenska non-interventionspolitiken 

När kriget väl bröt ut undertecknade övriga europeiska stater ett non-interventionsavtal som 

förbjöd inblandning i Spanienkonflikten. Sverige ratificerade bestämmelsen och behöll den 

linjen kriget igenom.
15

 Avtalet bröts dock av Tyskland och Italien som bistod Franco med 

hjälp, samt av Sovjetunionen som hjälpte republikanerna, men bara med försäkran om att det 

inte fick skada Sovjets handelsförbindelser med England. Republikanerna fick då ta hjälp av 

arbetarrörelsens internationaler för att ”finna solidaritet inom den europeiska 

arbetarrörelsen”.
16

 Det resulterade i att cirka 40 000 utländska frivilliga under beteckningen 

                                                           
9
 Här återfinns bland annat: socialdemokratiska Union General de Trabajadores (UGT), syndikalistiska 

Confederacion  Nacional del Trabajo (CNT), anarkistiska Fedracion Anarquista Iberica (FAI), socialistiska 

Partido Obrero de Unificacion Marxista (POUM) och kommunistiska PSUC (Partido Socialista de Unificacion 

Comunista). 
10

 Abenroth, s. 143. 
11

 Beever, Anthony, Spanska inbördeskriget, Historiska media, Lund 2006, kapitel 23. 
12

 Denna händelse kommer att behandlas i undersökningen. 
13

 Denna händelse kommer att behandlar i undersökningen. 
14

 Beever, kapitel 33 och 34. 
15

 Cantera Carlomagno, Marcos, Sverige och spanska inbördeskriget, Historiska media, Lund 1999, kapitlet 

”Den svenska reaktionen”. 
16

 Abendroth, s. 143ff. 
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Internationella Brigaderna deltog i kriget på republikanernas sida, av dessa var femhundra 

svenskar.  

En orsak till noninterventionspolitiken var de spanska republikanernas oklara mål. Många av 

dem som stred på republikanernas sida gjorde det inte för att skydda den spanska demokratin, 

utan för att genomföra en socialistisk revolution. Denna linje förespråkades framför allt av 

FAI, CNT och POUM. Även om dessa grupper var små i övriga Europa, var de en av de 

största organisationerna i Spanien.
17

 Den svenska socialdemokratiska regeringen uttalade sitt 

stöd åt den republikanska sidan, men fördömde de revolutionära krafterna. Därför togs 

beslutet att instifta Svenska Hjälpkommittén för Spanien, där insamling av pengar och 

samordning av hjälp skulle ske. Alla som deltog i hjälparbetet var socialdemokrater, för att på 

så sätt stänga ute annan vänster eller tvinga dem att anpassa sig för att få vara med. Sveriges 

kommunistiska parti tog tillfället i akt, gav upp lite av sin revolutionära agenda och fick på så 

sätt räkmacka in i politikens finrum. Genom att uppträda offentligt med socialdemokrater fick 

de ett viktigt erkännande av SAP och större genomslagskraft i sina idéer.
18

  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Inbördeskriget i Spanien är en av få historiska händelser där förlorarnas historiesyn har fått 

större genomslag än segrarnas. Trots att fascisterna och Franco vann kriget, har ofta de 

republikanska upplevelserna och åsikterna lyfts upp som mer trovärdiga. Men inom 

republikanerna fanns stora slitningar mellan grupper, där det än idag är diskussioner kring 

vilken bild av kriget som är den korrekta.
19

 Därför är det intressant och viktigt att på ett 

djupare plan analysera dem som har varit tongivande för vårt sätt att se på spanska 

inbördeskriget idag. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur socialdemokraternas, kommunisternas, 

syndikalisternas och Socialistiska partiets respektive tidningsorgan i Sverige framställde slutet 

av inbördeskriget i Spanien och republikanernas kapitulation, för att bekräfta sig själva och 

skapa en egen verklighet.  

För att uppfylla mitt syfte kommer jag besvara följande frågeställningar: 

                                                           
17

 Cantera Carlomagno, s. 40. 
18

 Ibid, s. 44-45. 
19

 Se t ex Falgren, Martin, Land och Frihet: recensioner och debatt. En sammanställning av kritiska recensioner 

ur olika vänstertidningar av filmen Land och frihet från 1995. I sammanställningen framkommer det tydligt att 

alla sår från kriget ännu inte läkt och att vänsterrörelsen fortfarande inte är överens om vad faktiskt hände i 

Spanien. 
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- Vilka orsaker ger de till slutet och kapitulationen/Hur förklarar de nederlaget? 

- Hur beskriver de sin egen roll? 

- Hur ser de på övriga vänsterallierades roll? 

- Hur ställer de sig till informationen som inkommer om spanska inbördeskriget? 

1.3 Forskningsläge 

Litteraturutbudet om spanska inbördeskriget är överväldigande. Kungliga biblioteket i 

Stockholm har över hundra titlar, Riksarkivet och Arbetarrörelsens arkiv har flera hyllmeter 

som berör kriget. Mycket av forskningen har fokuserat på de svenska frivilliga, där historikern 

Bertil Lundviks avhandling Solidaritet och partitaktik får ses som den mest omfattande 

undersökningen.
20

 Vad gäller svensk pressdebatt under kriget har det inte forskats lika mycket 

på hög nivå, utan den mesta forskning som återkommer är c-uppsatser. 

En som delvis skildrar debatten i svensk press och spanska inbördeskriget är litteraturvetaren 

Åsa Risberg i sin avhandling Diktarnas krig. Hon fokuserar mestadels på svenska författares 

inställning till kriget, men har även med ett kapitel om pressdebatten. I kapitlet jämför hon 

framför allt svensk vänster- och högerpress mot varandra, där slutsatsen blir att vänsterpressen 

tenderade att lyfta spanienfrågan mer än högerpressen samt att vänsterpressen oftare tog parti 

för regeringssidan medan högerpressen oftare förhöll sig neutral eller tog ställning för 

rebellsidan.
21

 

Historikern Stefan Dalins artikel Värmlandspressen och Spanienfrågan
22

 handlar om hur 

spanska inbördeskriget behandlades i Värmland och vilken betydelse detta hade för 

Spanienrörelsen. Hans undersökning omfattar samtliga artiklar om inbördeskriget och 

Spanienrörelsen i de värmländska tidningarna. Dalin skriver att han i tidigare uppsatser funnit 

att ju längre en tidning stod åt vänster, desto mer skrev den om inbördeskriget och bekräftar 

därmed Risbergs slutsatser.
23

 

En som ligger nära det denna uppsats ämnar undersöka är Per Nilsson och hans uppsats 

Stockholmspressen och krigsslutet. Dock undersöker han ett annat material, höger- och 

vänstertidningar, samt försöker utifrån rubriksättning och nyhetsurval skaffa sig en 

                                                           
20

 Lundvik, Bertil, Solidaritet och partitaktik: den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-

1939 Uppsala universitet 1980. 
21

 Risberg, Åsa, Diktarnas krig: de svenska författarna och spanska inbördeskriget, Almqvist & Wiksell 

International, Stockholms universitet1986 
22

 Dalin, Stefan, ”Värmlandspressen och Spanienfrågan”, Folk och press i rörelse, red. Gustafsson &  

    Rydén, Göteborg 1999. 
23

 Ibid. 
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uppfattning om tidningarnas inställning till republikanerna och rebellerna, hur de ser på 

Spaniens framtid samt om de sätter in kriget i ett större internationellt sammanhang. Nilsson 

finner att av de undersökta tidningarna är det endast vänstertidningen Social-demokraten som 

framställer situationen som ett krig mellan diktatur och demokrati, övriga tidningar 

framställer snarare situationen som ett krig mellan två diktaturer. Han kan också se att 

Spanien ses som en tyngdpunkt i det politiska spelet mellan axelmakterna och västmakterna.
24

 

En som fokuserat svenska arbetarpressen och spanska inbördeskriget är Åsa Berglund i sin 

uppsats Spanska inbördeskriget i svensk arbetarpress. Hon tittar på materialet om 

inbördeskriget i den svenska arbetarpressen för att finna tendenser hos tidningarna. Metoden 

är genomgående kvantitativ. Hon kommer fram till att tidningarna oftare framställer 

regeringssidan positivt, medan Franco-sidan framställs negativt, allt mer negativt allt eftersom 

kriget fortlöper. Även de telegram tidningarna mottar är genomgående regeringsvänliga. 

Undantaget är Folkets Dagblad, där hennes förklaring blir att de under 1940-talet blev allt mer 

nationalsocialistiska.
25

 

Det finns också forskning kring den svenska arbetarrörelsens inställning till spanska 

inbördeskriget. Några som tittat på det är Claes-Göran Jönsson och Bernt Kennerströms Den 

svenska arbetarradikalismen och spanska inbördeskriget, där de har sammanställt 

kommunistiska och socialistiska partiets inställning till kriget. Syftet är att påvisa den djupa 

splittringen som uppkom och som fortfarande finns kvar i den svenska arbetarrörelsen.
26

 De 

kan påvisa att splittringen till viss del låg i att partierna hade olika inställning till kriget, dock 

grundade den sig ofta i ideologiska motsättningar.
27

 En annan som tittat på svenska 

arbetarrörelsen under spanska inbördeskriget är Lennart Lundberg. Han menar på att tidigare 

forskning kring kriget inte har givit en korrekt och ”rättvis” bild av den republikanska sidan, 

som framställts som alldeles för splittrad och odisciplinerad.
28

 Lundberg har också med ett 

kapitel om den svenska pressdebatten, där han tycker sig se att det finns en diskussion på 

ledarsidorna som framför allt berör kriget som ett krig mellan två diktaturer.
29

 Problemet med 

forskningen om vänstersidans insatser är att den ofta är tendensiös. Det går också att diskutera 

                                                           
24

 Nilsson, Per, Spanska inbördeskriget och Sverige: stockholmspressen och krigsslutet, Stockholms universitet. 

Historiska institutionen 1976. 
25

 Berglund, Åsa, Spanska inbördeskriget i svensk arbetarpress, Uppsala universitet 1974. 
26

 Jönsson, Claes-Göran & Kennerström, Bernt, Den svenska arbetarradikalismen och spanska inbördeskriget, 

Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, Lund 1977. 
27

 Ibid, s. 4,5,11,21. 
28

 Lundberg, Lennart, Svenskarna i spanska inbördeskriget 1936-1939, Fingraf Tryckeri, Södertälje 2001, s. 8. 
29

 Ibid, s. 149ff. 
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huruvida det är forskning, eller bara en sammanställning av olika partiers inställning till 

kriget. Ofta tar den ställning för en specifik ideologi, och ska sedan bevisa att de kämpade 

mest för ett fritt Spanien. 

Forskningen om svensk pressdebatt under spanska inbördeskriget har huvudsakligen inriktat 

sig på jämförelser mellan höger- och vänsterpressen samt hur tidningarna beskriver rebellerna 

respektive republikanerna. Väldigt lite forskning finns om arbetarpressen, deras inställning till 

kriget och splittringen inom arbetarrörelsen och republikanerna. Vad som skiljer denna 

uppsats jämfört med tidigare forskning är att den enbart kommer att fokusera på 

republikanerna och vänstersidans framställning av situationen, sig själv och övriga 

vänsterallierade. Detta för att försöka bringa klarhet i vilken bild vänstern hade av kriget och 

hur de förmedlade den till allmänheten, med förhoppningen om en djupare förståelse av hur 

Sveriges framställning av spanska inbördeskriget har påverkats av den svenska 

arbetarrörelsen. 

1.4 Teoretiskt perspektiv 
Vad avgör hur vi ser på vår omvärld och hur vi tolkar vår verklighet? En förklaring som ges 

är framing-teorin, som denna uppsats kommer ha sin utgångspunkt i.  

I korta drag handlar framing-teorin om att människan använder sig av ramar (frames) för att 

förstå sin omvärld. Varje frame innehåller roller, miljöer och handlingar som tillsammans 

skapar ett sammanhang. Ramen aktiveras sedan varje gång ett ord eller något annat som kan 

kopplas till den uppdagas.   

Första gången framingteorin kom på tal var 1922 då journalisten Walter Lippman observerade 

att människors förhållningssätt till politik sällan grundade sig på personliga erfarenheter, utan 

på vad som skrevs i medierna och ”eliten” medierna skrev om. Hans slutsats blev att medier 

och politiker har stort inflytande över medborgarnas uppfattningar, åsikter och uppförande.
30

 

Den moderna framingteorin formulerades av antropologerna Gregory Bateson och Erving 

Goffman. De skriver att: ”definitions of a situation are built up in accordance with principles 

of organization which govern events and our subjective involvement in them”, samt att 

framing går att se som en struktur som guidar oss genom vardagliga händelser.
31

 Med andra 

ord kan framing och frames förklaras som ett sätt att organisera sina tankar på. Vi tänker i 

                                                           
30

 Entman, Robert M, Matthes Jörg och Pellicano Lynn, ”Nature, Sources and Effects of News Framing” i Whal-

Jorgensen, Karin och Hanitzsch, Thomas (red.), The Handbook of journalism studies, Routhledge, New York, 

2009, s. 178-179. 
31

 Ibid, s. 179. 
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olika ramar för att förstå världen och när vi hamnar i en situation som påminner om en ram 

kommer den att aktiveras för att förklara för oss vad som händer. På så sätt talar också 

ramarna om för oss vad som är normalt och vad som inte är det.  

Frames skapas i en kulturell ordning baserad på individers tankar och föreställningar. Dessa 

framkommer i texter, litteratur, film, nyheter och utbildning. Nästa steg är att, framför allt, 

politiker strategiskt använder sig av dessa ramar och att medier, oreflekterat, återger dem. 

Detta får sedan effekter på hur individen ser på världen. Framing kallas det när man väljer ut 

olika frames och konstruerar en verklighet utifrån dessa. Detta kan ske strategiskt eller 

omedvetet, men oftast väljer människan de frames om bekräftar den egna världsbild eller det 

egna intresset.
32

  

Teorin är välkänd inom politiken där den används flitigt. Genom att skapa egna ramar och 

rama in verkligheten med dessa kan politiker måla fram en egen version av verkligheten. 

Detta kallas för strategisk framing. Några som tittat på hur det används är 

kommunikationsprofessorn Romy Fröhlich och PR-kännaren Burkhard Rüdiger som 

analyserat invandringsdebatten i Tyskland. De menar att politikernas mål är att ha makten 

över hur en viss fråga, eller ett visst ord, tolkas och har i sin undersökning tittat på hur ofta 

politikerna får sitt perspektiv/sin tolkning återgiven i medierna. Fröhlich och Rüdiger 

argumentarar för att framing spelar en stor och viktig roll när det kommer till politik och 

finner ett starkt samband mellan politikernas ramar och de ramar som framkommer i pressen. 

Deras slutsatser blir således att en politiker som får sitt perspektiv återgett i medierna 

ingalunda är närmre verkligheten än någon annan, utan att det snarare är frukten av ett 

framgångsrikt PR-arbete.
33

 

Politikernas och mediernas ramar påverkar sedan hur människor förstår sin omvärld, något 

som statsvetaren Shanto Iyengar undersökte1991. Han undersökte hur människors 

föreställningar om fattigdom påverkades av hur fattigdomen ramades in i de medier som de 

konsumerade. Människor som tog del av medier där fattigdomen ramades in av att det var ett 

naturligt resultat av samhällsordningen, ansåg ofta att ansvaret för att minska fattigdomen låg 

hos samhället, medan människor som tog del av medier som ramade in fattigdomen genom 

                                                           
32

 Entman mfl, s. 176-177. 
33

 Fröhlich, Romy och Rüdiger, Burkhard, Framing political public relation: Measuring success of political 

communication strategies in Germany, Public relations review, vol.32, 2006, s. 18-25. 
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enskilda personer, ofta hade uppfattningen av att fattigdomen var ett individproblem.
34

 Han 

argumenterar att det finns en stark korrelation mellan en människas val och bedömning, med 

vilka ramar hen använder för att fatta beslutet.
35

  

I Sverige har framför allt journalistprofessorn Jesper Strömbäck tittat på framing. Han 

angriper teorin från ett journalistiskt håll genom att titta på journalisters bevakning av 

politiska frågor och hur medierna väljer att vinkla detta. Vad han har kunnat se är att 

mediernas gestaltning av en nyhet sällan är detsamma som den verklighet de rapporterar om. 

De beskriver inte verkligheten som den är, menar Strömbäck, utan konstruerar den. Det som 

har betydelse av människors verklighetsuppfattning är således inte verkligheten i sig utan 

mediernas bild av den.
36

 Ramarna övervinner med andra ord fakta, och för att vi ska förstå 

fakta måste de passa in i de ramar vi har, annars kommer vi att förkasta dessa fakta. 

För att framing ska ge någon effekt och påverka människor krävs två dimensioner av den. 

Dels ”frames in communication” och dels ”frames in thought”. Kring detta diskuterar 

statsvetaren James Druckman i sin text The implications of framing effects for citizen 

competence. “Frames in communication” handlar framför allt om hur en fråga ramas in och 

framställs i tidningsartiklar, andra mediesammanhang och politiska tal. Frames in thought 

handlar om hur en individ tänker, det vill säga hur man värderar frågan. Druckman menar på 

att frames in communication har en stor inverkan på hur en individ värderar en fråga. Som 

exempel har han att synen på Ku Klux Klan spelade stor roll huruvida de lades in i ramen om 

yttrandefrihet eller i ramen om nationell säkerhet.
37

 Detta definierar Druckman som framing 

effects. Men han är inte helt övertygad om vad som påverkar vad. Druckman menar dock att 

ju mer en människa vet om en fråga desto mindre påverkas personen av konstruerade ramar.
38

 

I denna uppsats kommer den första dimensionen “frames in communication” att användas. 

Framingteorin kommer ses som en utgångspunkt i analysen, för att förstå hur tidningarna har 

försökt att skapa sin egen inramning av verkligheten. För att se hur dessa skapas kommer 

förståelsen för skapandet av ramar och vilka som skapar dessa att användas. Teorin kommer 

även finnas med för att hela tiden påminna om att tidningarna inte återger verkligheten, utan 

                                                           
34

 Iyengar, Shanto, Framing responsibility for political issues: the case of poverty, Political behavior, vol 12, no 

1, 1990. 
35

 Ibid. 
36

 Strömbäck, Jesper, ”Journalistiken och politiken” i Nord, Lars och Strömbäck, Jesper (red.) Medierna och 

demokratin, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 271. 
37

 Druckman, James, ”The implications of framing effectsm for citizen competence” Political Behavoir, vol23, 

no 3, 2001, s. 226. 
38

 Ibid, s. 245ff. 
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enbart en bild av den. Med andra ord kommer det aldrig gå att hitta någon verklig sanning, 

bara olika versioner av den. 

1.5 Material och avgränsning 
Uppsatsens källmaterial begränsas till fyra stycken tidningar som var och en ger uttryck för 

olika åsikter inom vänsterrörelsen:  

Arbetaren. Grundad i Stockholm 1922. Periodicitet: 6 dagar/vecka. Politisk signatur: 

Syndikalistisk. Upplaga: 1935/11 000.
39

 

Folkets Dagblad. Grundad i Stockholm 1916. Periodicitet: 6 dagar/vecka. Politisk signatur: 

Socialistisk/Kilbomkommunistisk. Upplaga: 1935/24 000.
40

 

Ny Dag. Grundad i Stockholm 1930. Periodicitet: 6 dagar/vecka. Politisk signatur: 

kommunistisk(Moskvatrogna). Upplaga: 1935/26 400.
41

 

Socialdemokraten. Grundad i Stockholm 1885. Periodicitet: 7 dagar/vecka. Politisk signatur: 

socialdemokratisk. Upplaga: 1935/43 000 (vardag), 60 200 (söndag).
42

 

Samtliga artiklar med fokus på republikanernas nederlag, situationen i Spanien eller den egna 

åskådningens insatser, skrivna mellan 1 februari 1939 och 5 april 1939, har undersökts. 

Kortare notiser eller artiklar om spanska inbördeskriget, men med fokus på annat än det som 

nämnts ovan, har valts bort. Ingen åtskillnad mellan olika artiklar har gjorts, främst eftersom 

de flesta tidningar under 1900-talets första hälft innehöll politiska värderingar även i artiklar 

på nyhetsplats och inte bara på ledarsidorna.
43

 På grund av tidsbrist har ett andra urval bland 

dessa artiklar skett, där 10 artiklar per tidning har valts ut för en djupare analys.  

För att säkerställa representativiteten bland de utvalda artiklarna har samtliga artiklar under 

perioden gåtts igenom två gånger. Därefter har artiklarna delats in i olika undergrupper utifrån 

innehåll, där till exempel alla artiklar som rör nederlaget i Katalonien har hamnat i en grupp 

och så vidare. Varje tidning skriver många artiklar på samma tema, där budskap och 

inramning är likadana oavsett artikel. Författaren har därmed ansett att vilken av dessa artiklar 

som valts ut har varit mindre viktig, eftersom samtliga är skrivna utifrån samma diskurs och 

                                                           
39

 Tollin, Sven, Svensk dagspress 1900-1967, TU:s förlags AB, Stockholm, 1967, s. 11. 
40

 Ibid, s. 31. 
41

 Ibid, s. 76. 
42

 Ibid, s. 95. 
43

 Nord, Lars Makten bakom orden: en studie av ledarsidor och ledarskrivande i svensk dagspress, Östersund 

1998, s. 19. 
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med samma budskap. Att göra ett slumpmässigt urval eller att låta andra faktorer som 

signerade artiklar avgöra urvalet hade tagit bort forskarens inverkan över materialet, men hade 

inte garanterat representativiteten.  

I analysen kommer enbart beskrivningen av situationen i landet, framställningen av 

republikanerna samt beskrivningen av de olika vänsterfalangerna att tas i beaktande. Andra 

aspekter, som framställningen av kvinnor och män, kommer inte att analyseras. 

Den undersökta perioden kan delas in i tre delar: rebellernas erövring av Katalonien, 

Tysklands erövring av Tjeckoslovakien och rebellernas intåg i Madrid, där republikanerna 

slutligen ger sig. Tjeckoslovakiens öde får stor plats och under den tiden skrivs nästan inget 

om Spanien i tidningarna. Därför återfinns få artiklar från mitten av perioden i 

undersökningen. 

Tidningarna återfinns på mikrofilm på Kungliga biblioteket i Stockholm. 

1.6 Källkritik 

Källmaterialet syftar till att ringa in de största vänsterströmningarna som fanns representerade 

i såväl Spanien som i Sverige. Det är meningen att det ska vara politiskt laddat, starkt 

tendensiöst och ställningstagande för den ena eller andra sidan. Tanken är inte att söka 

sanningen i vad som orsakade kapitulationen och sedermera avslutet, utan att försöka ta reda 

på hur de olika grupperna valde att beskriva detta. Att analysera kring källans angelägenhet att 

förvränga sanningen är därför inte nödvändigt, eftersom jag vill hitta åsikter snarare än fakta. 

Däremot blir det desto viktigare att försöka komma fram till om källurvalet är representativt 

för grupperna och kan ge en trovärdig bild av vad de ansåg.
44

 Varje utvald tidning har en stark 

partikoppling till den åsikt de utger sig för att representera. De är samtliga sina partiers 

officiella organ, vilket borde vara tillräckligt för att säkerställa representativiteten.  

Diskussionen ovan sätter naturligtvis min egen roll som forskare på sin yttersta spets. Det 

gäller inte minst i analysen, eftersom ambitionen är att titta på tidningarnas diskurs. Som 

nämndes i teorikapitlet är valet av nyheter och dess framställning aldrig en slump, utan vilar 

ofta på den diskurs tidningen verkar i. När jag analyserar materialet kan jag således inte bara 

utgå från vad jag läser in och tolkar deras framställning, minst lika viktig är förståelsen av i 

                                                           
44

 Florén, Anders och Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 69ff. 
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vilken kontext artikeln producerades.
45

 Medvetenheten om att dåtidens diskurs kan ha sett 

annorlunda ut än dagens, samt medvetenheten om tidningarnas politiska ideologi gör att jag 

kommer distansera mig själv och mina tankar från materialet.  

1.7 Metod 
Insamlandet och tolkningen av materialet kommer att vara både empiristiskt och 

rationalistiskt. Först kommer ett empiristiskt kunskapssökande att ske, då jag genom 

iakttagelse av artiklarna kommer försöka finna hur tidningarna bygger sin verklighet för att 

sedan försöka tolka och resonera mig fram till hur den ser ut, med hjälp av förnuft och logik.
46

 

Traditionellt sett har det varit vanligast att jobba med empiristiskt kunskapssökande inom 

historieämnet. Men eftersom jag kommer att göra en kvalitativ textanalys är det viktigt att 

förstå min egen roll när jag analyserar. Där kommer den rationella delen in, med en förståelse 

för att fakta varken är neutrala eller självklara. För att se dem är man beroende av vissa 

föreställningar, med andra ord är inte fakta fakta av sig själva, utan blir det först när det tolkas 

i relation till något annat.
47

 

Vid kodning av materialet kommer jag att utgå från ett internalistiskt förhållningssätt. Det 

innebär att jag kommer anse att texten i sig är tillräcklig för att få fram den information jag 

vill ha. Textens författare och eventuell situation denne befann sig i, kommer jag inte att ta 

hänsyn till eller reflektera över.
48

 Detta eftersom jag vill undersöka hur olika 

vänstergrupperingar valde att förmedla slutskedet av kriget. Materialurvalet är strategiskt, där 

varje tidning har en stark koppling till var och en av de vänstergrupper jag vill undersöka. 

Eftersom tidningarna är väldigt politiska, utgår jag ifrån att redaktionen hade godkänt allt 

material som gick till tryck.  

I analysen av texterna kommer en diskursanalys att genomföras. I en sådan analys är språket 

och dess användning i centrum, där utgångspunkten är att språket inte återger verkligheten 

utan skapar den.
49

 Alla språkliga uttryck har två nivåer: en konkret sak/handling/scenario och 

en idé om vad uttrycket innebär. Var den ena börjar och den andra slutar är svårt att veta 

                                                           
45

 Fowler, Roger, Language in the news: discourse and ideology in the Press, Routledge, London, 1991, s. 90. 
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 Florén och Ågren, s. 48.  
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 Ibid, s. 49. 
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 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, ”Diskursanalys” i Bergström, Göran och Boréus, Kristina(red.) 

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3:e upplagan, 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 354. 
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varför språket alltid får en avgörande betydelse till hur människor väljer att handla eller att se 

på saken.
50

 

Ett problem med diskursanalysen är att den är omtvistad. Det finns flera definitioner av vad 

ordet diskurs är och hur det ska användas som en vetenskaplig metod. Man kan dela in den i 

två delar: en snäv och en vid definition. Den snäva definitionen handlar om det skrivna och 

talade språket, vad som sägs och hur, men ingen vidare analys av sammanhanget. Den vida 

definitionen handlar istället om att diskurs utgör ett antal praktiker för hur man talar och 

skriver samt i vilken kontext något är sagt eller skrivet.
51

 Uppsatsen kommer att använda sig 

av den senare definitionen, eftersom jag vill försöka fånga hur de olika vänstergrupperna 

kommunicerade, framställde sin roll och de andras roll i krigets slutskede. 

  

                                                           
50

Bergström och Boréus, s. 354ff. 
51

 Ibid, s. 356ff. 



14 
 

2. Undersökning 

Undersökningen kommer att delas in i tre delar: 1) Synen på kriget, 2) Synen på sig själv och 

de andra samt 3) Hur de olika tidningarna handskas med information. Under första rubriken 

kommer det redovisas för hur tidningarna framställer skeenden och händelseförloppet av 

själva kriget, vad de ger för orsaker och hur de förklarar nederlaget. Under den andra rubriken 

kommer tidningarnas framställning av sin egen ideologi/insats i kriget samt framställningen 

av övriga vänsterallierade diskuteras och under sista rubriken kommer jag att behandla vilken 

information tidningarna bekräftar eller förkastar samt om de väljer att utelämna/är ensamma 

om viss information.  

2.1 Synen på kriget 
Var det ett krig eller var det en revolution? Om detta diskuterar vänsterrörelsen än idag. Var 

det antirevolutionära krafter som bidrog till kapitulationen, eller var det splittringarna inom 

republikanerna? Vi kan inte veta säkert. Vad som däremot är säkert är att de undersökta 

tidningarna hade olika syn på spanska inbördeskriget. Kapitlet har två underrubriker som 

behandlar de två olika synsätten tidningarna hade på kriget och dess slutskede. 

2.1.1 Socialism mot kapitalism 

Syndikalistiska Arbetaren har valt att berätta om spanska inbördeskrigets fortlöpning, hur det 

går och hur situationen ser ut genom noninterventionspolitiken. I nästan varje undersökt 

artikel återkommer noninterventionspolitiken som en förklaring till varför republikanerna inte 

vinner och varför det spanska folket lider: 

Idag stå italienare, mohrer och legionärer triumferande i Barcelona, därför att folket inte 

haft vapen att försvara sig med. Därav otaliga offer.
52

 

Denna direkta kommunikation, som i citatet ovan, är vanligt förekommande i Arbetarens 

texter. Orättvisorna och underläget späs ofta på genom att Arbetaren påpekar att rebellerna får 

understöd från både Tyskland och Italien, vilket har gett dem ett materiellt övertag.
53

 

Tidningens fokus på materialbristen gör att republikanernas reträtt, nederlag och slutligen 

flykt till Frankrike hamnar i skymundan och att republikanerna skulle ha vunnit bara de haft 

ordenligt med vapen. 
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Noninterventionen behandlas också i Arbetarens texter om bombarderade städer och lidande 

civilbefolkning.
54

 De framställs som ett bevis på noninterventionens konsekvenser och 

undertonen blir att den verkliga solidariteten ligger i att bistå republikanerna med vapen. 

Arbetaren uttrycker även att alla som inte aktivt motsätter sig noninterventionspolitiken 

stödjer Franco.
55

 Framför allt attackeras Frankrike som tar emot spanska flyktingar men inte 

upphäver noninterventionen. Tidningen anklagar även socialdemokratin och kommunismen, 

som har regeringsmakten i Frankrike och som därmed stödjer noninterventionen. På så sätt får 

de det att låta som att socialdemokrater och kommunister stödjer Franco.
56

 

Istället för att för att tvinga regeringarna i de demokratiska länderna att sälja vapen och 

krigsförnödenheter till det republikanska Spanien, så gav dessa regeringar (socialistiska, 

författarens anm.) sitt odelade stöd, samma regeringar som ha allierat sig med fascisterna i 

noninterventionskommittén, som genomförde vapen- och livsmedelsblockaden mot det 

spanska folket.
57

 

Förutom anklagelsen framkommer också en besvikelse, att de socialistiska regeringarna inte 

har handlat utifrån solidariskt perspektiv utan har spelat fascisterna och kapitalisterna i 

händerna genom att inte motsätta sig noninterventionen. Politikerna som företräder 

arbetarpartierna i Europa förråder med andra ord Spanien.
58

  

Förutom noninterventionen och flyktingarna berättar också Arbetaren mycket om de 

republikanska soldaterna. De framställs som kämpar för socialismen och att de är beredda att 

dö i dess namn.
59

 

Deras kroppar förvandlas till mull, men deras idéer befrukta kommande generationers 

handlingssätt. Madrid manar – än i graven manar de: Fortsätt striden! Ge inte upp! Bättre 

att stupa som vi stupat, än att leva så som tjeckerna leva!
60

 

Även om det i citatet står klart att republikanerna har kapitulerat, uttrycker Arbetaren att det 

inte är samma sak som att förlora. Citatet uppmanar att kampen inte är slut, kapitulationen 

betyder inte att Spaniens folk har slutat kämpa för frihet.  
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I moskvakritiska Folkets Dagblad förekommer ingen större diskussion om 

noninterventionspolitikens konsekvenser, däremot återfinns en stor diskussion om 

kommunisternas inblandning i noninterventionspolitiken. Utifrån det analyserade materialet 

går det att se att tidningen använder noninterventionen som ett argument för att påvisa 

stalinisternas ointresse att hjälpa republikanerna. 

Barcelona skulle falla, det ingick i kommunismens program […] som har gått i spetsen för 

och hela tiden konsekvent fullföljt förräderiet mot Spanien.
61

  

Den fientliga tonen och det direkta budskapet visar att tidningen anser att stalinisterna 

understödjer fascisternas frammarsch. Folkets Dagblad medger att kommunisterna har rätt i 

att de ”demokratiska” staterna har ett ansvar i republikanernas kapitulation, men i nästa 

mening påpekar tidningen att kommunisterna är de som har störst skuld eftersom de inte 

motsatt sig de demokratiska länderna.
62

 Tidningen medger också att Sovjetunionen har bistått 

den spanska republiken med vapen men ”inte i mån av sin förmåga att hjälpa utan i mån av 

spanska regeringens förmåga att betala”.
63

 Utifrån kontexten att Folkets Dagblad är en 

vänsterorienterad tidning, kan detta konstaterande tolkas som en stark anklagelse: 

Sovjetunionen är kapitalistiskt.
64

 

Alla analyserade artiklar i Folkets Dagblads bygger på att Sovjetunionen och kommunisterna 

är orsaken till republikanernas fall. Kommunisterna framställs framför allt som 

antisocialistiska då de inte tillåter den ”revolutionära vänstern” vara med i frihetskampen. På 

så sätt blir det indirekta budskapet och den främsta ramen att kommunisterna står på Englands 

och Frankrikes sida och är motståndare till vänstern; kommunisterna jobbar inte för en 

revolution utan mot den. I Folkets Dagblads inramning av kriget ställs inte fascister mot 

republikaner mot varandra, utan statskapitalism mot revolutionen. Det är kapitalismen som är 

den största motståndaren. Det är nämligen kapitalismen som gjort att de republikanska 

soldaterna inte kan bjuda på motstånd, kapitalismen gör bara det som de tjänar mest på och 

Sovjetunionen går kapitalismens ärenden, inte arbetarklassens. 

Moskvakritiska Folkets Dagblad ger till skillnad från syndikalistiska Arbetaren de 

republikanska soldaternas insats lite utrymme. En trolig förklaring är att de saknar en 
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korrespondent på plats och därmed måste förlita sig på det som kommer från nyhetsbyråer 

eller andra tidningar jämfört med övriga analyserade tidningar som har korrespondent.  

Analys 

Moskvakritiska Folkets Dagblad och syndikalistiska Arbetaren ramar in spanska 

inbördeskriget med hjälp av noninterventionen. Arbetaren genom att påvisa dess 

konsekvenser för såväl civilbefolkningen och republikanerna, Folkets Dagblad genom att 

framhäva kommunisternas roll i den. Mycket kritik framkommer mot övriga socialister för att 

de stödjer noninterventionen.  Kapitalismen får en central roll i vad som orsakar nederlaget, 

där båda tidningarna anser att pengar legat till grund för att republikanerna inte får några 

vapen. Mycket av de texterna som skrivs går att tolka som kampuppmaningar och att det 

egentliga kriget består i att besegra kapitalismen. På så sätt får spanska inbördeskriget en 

betydelse i båda tidningarna för att det egentligen är en socialistisk revolution och att det är 

kapitalismen som är det största hotet, eftersom det är den som  orsakat noninterventionen. 

2.1.2 Demokrati mot diktatur 

Ny Dag är ramar in kriget i en fråga om förräderi. I början av perioden pratar de mycket om 

att de borgerliga demokratierna i Europa är förrädare som inte vill hjälpa Spaniens befolkning 

eller se till att bevara demokrati och frihet i Europa. De argumenterar för att demokratin måste 

gå före ideologiska skillnader och att alla länder som inte ansluter sig till de fascistiska 

diktaturerna ska samarbeta mot fascismen och för demokratin.
65

 I samband med det angriper 

de noninterventionspolitiken. Bland annat skriver Ny Dag artiklar om kommunistiska 

demonstrationer i Sverige som protesterar mot noninterventionen.
66

 Ny Dag lyfter alltså fokus 

från noninterventionens konsekvenser till kommunisternas arbete för att upphäva 

noninterventionen genom att uppmana att ”kommunister, socialdemokrater, alla ärliga 

demokrater”
 67

 bör ställa kravet att upphäva den. 

I mars störtas den sittande spanska regeringen i vad Ny Dag kallar ”Casados spanska 

förrädarkupp”.
68

 Ny Dag beskriver det som att de demokratiska republikanerna störtas och att 

en francovänlig regering tar över. Detta är ett stort förräderi, menar Ny Dag, eftersom det 

splittrar arbetarrörelsen och gynnar Franco.
69

 Därmed skiftar Ny Dag i vad de menar som 

förräderi. Till skillnad från början av perioden framkommer nu förräderi i en kontext av att 
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vissa grupperingar inom republikanerna har svikit republikanernas ideal och gått över till 

fienden för att alliera sig med dem. Ny Dag menar att förräderiet splittrar republikanerna och 

att denna splittring gör att de måste kapitulera. Fokus ligger fortfarande på noninterventionen 

och att den har försvagat republikanerna materiellt, men nu skapas också förståelsen att 

noninterventionen inte påverkade soldaternas idealism eller kämpaglöd, något den nya 

”odemokratiska” regeringen lyckades med.
70

 

Vid kapitulationen fokuserar Ny Dag även på civilbefolkningen och deras situation, som de 

framställer som ohållbar. Det viktiga blir inte att fortsätta strida, utan att hjälpa alla dessa 

människor som på olika sätt drabbas.
71

 Tidningen utelämnar all form av kampuppmaning, 

utan låter oss snarare förstå att de republikaner som mest manat till kamp har gjort att man 

hamnat där man är idag.  

Socialdemokraten är sparsam med artiklar som berör noninterventionspolitiken. Den 

troligaste förklaringen är att socialdemokraterna har regeringsmakten i Sverige och att den 

svenska regeringen har ratificerat noninterventionen. Skulle Socialdemokraten kritisera den, 

skulle tidningen också kritisera sitt eget parti. Lösningen blir att tona ned effekterna och 

fokusera på att svenska regeringen ger biståndspengar till Spanien eller att beskriva Frankrike 

som godhjärtade när de tar emot de spanska flyktingarna. Den spanska befolkningen lider och 

mer vapen skulle inte göra deras lidande mindre. Insatsen för civilbefolkningen, att se till att 

de kommer i trygghet och får mat, är den verkliga solidaritetshandlingen.
 72

Noninterventionen 

blir en omständighet men knappast en orsak till situationen. Inramningen är istället att 

noninterventionen är viktig för att bevara freden i Europa, men att de odemokratiska länderna 

har brutit avtalet och därmed ändrat på förutsättningarna. Att de demokratiska länderna skulle 

välja att göra samma sak har inte lyfts fram som ett alternativ, eftersom Socialdemokraten 

argumenterar med att de dels är demokratiska och att det dels skulle sätta freden i Europa på 

spel.  

I slutet av perioden gör Socialdemokraten en vändning och tar en tydligare ställning. 

Tidningen börjar publicera texter där noninterventionens problematiseras och Frankrike och 

England krävs på ansvar för sin politik.
73

 Detta i kombination med att den revolutionära 

vänstern anklagas för att splittra republikanerna genom upproret mot den sittande regeringen. 
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England får stå som den största boven, medan Frankrike står som offer för att ha följt i 

Englands fotspår.
74

 Ett större fokus hamnar också på att spanska folket kämpar, inte bara att 

de lider som fokus varit på innan: 

Vi äro alltjämt förvissade om att spanska folkets stora strid för frihet och en modern social 

organisation till sist skall krönas med seger. Vi hylla det spanska folket mitt under dess 

fruktansvärda nederlag och vi betrakta dess mod, kampanda och frihetskärlek som en 

förebild för hela den internationella arbetarklassen.
75

 

Det går tydligt att tolka det som att alla ska visa solidaritet och fortsätta protestera mot 

diktatur och fascism. Valet att använda uttrycket ”en modern social organisation” kan tolkas 

som de svenska socialdemokraternas välfärdsbygge i Sverige. Genom att poängtera att de 

republikanska spanjorerna har slagits för demokrati och frihet, med mål att bilda en 

välfärdsstat kan tolkas som ett sätt att rättfärdiga striden men motsätta sig de revolutionära 

strömningarna.   

Analys 

Socialdemokratens och Ny Dags ovilja att tydligt kritisera noninterventionen kan bero på att 

de hade ett annat synsätt än de andra två analyserade tidningarna. Genom att fokusera på att 

odemokratiska Tyskland och Italien har brutit sin del av avtalet, blir frågan om 

noninterventionen en demokratifråga. Att bistå med vapen skulle inte innebära att demokratin 

säkrades, snarare att den hotades än mer eftersom även odemokratiska vänsterkrafter skulle få 

tillgång till vapen. Orsaken till kapitulationen är inte bristen på vapen, utan bristen på 

demokrati bland vissa inom republikanerna. Genom att republikanerna splittras är det svårt att  

göra något åt de starka, enade rebellerna.  

2.2 Synen på sig själv och de andra vänsterallierade 
Den vanligaste benämningen på vänsterallierade i samtliga artiklar är republikaner. I många 

artiklar gör tidningarna inte någon skillnad på kommunister, socialdemokrater, syndikalister 

eller andra socialister. De artiklar där republikansidan frammålas som enad och en är ofta 

artiklar med inramningen av kriget som en kamp mellan republikaner och rebeller, där 

fienden är Franco, Tyskland och Italien. Med andra ord går det att tolka förståelsen att 

republikanerna är enade när det går att förklara nederlagen med en utomstående fiende. Men, 

som redan förekommit i undersökningen, går det inte alltid. Ofta vill tidningarna rama in 

förståelsen av republikanernas nederlag med interna orsaker. Ibland används också 
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särskiljandet mellan republikaner för att lyfta fram sin egen inriktning och påvisa att de mest 

ädla soldaterna är de som sympatiserar med den egna ideologin. 

2.2.1 Framställningen av ”förrädarna”  

I nästan varje analyserad artikel i moskvakritiska Folkets Dagblad återkommer 

kommunismen som en förklaring till republikanernas nederlag. Tidningen målar en bild av 

kommunisterna som vänsterfientliga, att kommunisterna inte är villiga att vinna kriget utan 

bara villiga att göra det som gynnar de själva bäst. 

Det arma spanska folket dödas av italienska soldater som livnär sig på rysk spannmål, 

försedda med flygmaskiner drivna med rysk olja, och kanoner gjutna av rysk malm. Och 

detta applåderas av kommunisterna i Sverige.
76

 

Som framgår i citatet vill Folkets Dagblad framställa kommunisterna som förrädare. 

Fascisternas materiella övertag är något kommunisterna tycks eftersträva. Folkets Dagblad 

försöker därmed finna bevis för sina läsare att kommunisterna är som fascisterna: 

odemokratiska, fega och kapitalistiska.
77

 

Efter att republikanerna har kapitulerat och nederlaget är ett faktum publicerar Folkets 

Dagblad en ledare som utpekar Sovjetunionen och kommunismen som orsak till nederlaget. 

Anledningen är att kommunisterna tog makten inom republikanerna på ett odemokratiskt sätt, 

samt att de hela tiden vägrade den revolutionära vänstern att vara med i kriget.
78

 Förståelsen 

blir att kommunisterna har allierat sig med de kapitalistiska makterna och vill därmed 

förhindra att spanska inbördeskriget övergår till att bli en regelrätt revolution från vänsterhåll. 

Detta gör de genom att bekämpa vissa grupper som de fruktar ska göra revolution, något som 

framför allt drabbar POUM
79

. Folkets Dagblad menar att kommunisterna redan från början 

har bekämpat POUM genom att vägra ge dem vapen eller på andra sätt låta dem bidra till 

republikanernas kamp. Istället har det pågått en smutskastningskampanj mot partiet, för att få 

alla republikaner att vända sig mot dem. Folkets Dagblad är därför noga med att hela tiden 

påpeka att POUM inte är fascistiska, utan revolutionära.
80

 

En annan tidning som också går till hårt angrepp mot kommunisterna är syndikalistiska 

Arbetaren. I början av perioden är de starkt fördömande av både kommunister och 
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socialdemokrater som de menar står på motståndarnas sida och därmed i allra högsta grad 

bidrar till den negativa utvecklingen i Spanien. 

Internationalernas resolutioner ha inte varit något annat än en falsk skylt, bakom vilken de 

socialdemokratiska organisationerna övar politiskt bedrägeri mot det spanska folket och de 

spanska arbetarna. För övrigt ha även de kommunistiska partierna i de olika länderna på 

enahanda sätt stött de demokratiska regeringar, som bedrivit vapenblockad mot det 

republikanska Spanien.
81 

Som framgår av citatet är det främst stödet till noninterventionen
82

 Arbetaren vänder sig 

emot. På så sätt framstår socialdemokraterna och kommunisterna som hycklare och 

kappvändare, som inte ser till arbetarrörelsens bästa. De framställs inte som riktiga socialister, 

deras socialism är bara en fasad.  

Efter Kataloniens nederlag sker dock en förändring i syndikalistiska Arbetarens 

förhållningssätt till övriga arbetarrörelsen. De går från en fördömde retorik till att ta ett steg 

tillbaka och vara mer försiktiga i sina framföranden om övrig arbetarrörelse. Nu konstaterar 

de snarare att kommunister och socialdemokrater ”sympatiskt stått på det spanska folkets sida 

men genom handling och dess egen verksamhet har Franco understötts”.
83

 Ett större fokus 

läggs istället på Storbritannien och Frankrike, där Arbetaren fördömer kapitalismen och 

menar på att de ”demokratiska” staterna medvetet har offrat Spanien för att försäkra sig om att 

ingen revolution ska genomföras och att det kapitalistiska samhället finns kvar.
84

 Även om det 

fortfarande framgår att Arbetaren tycker socialdemokraterna och kommunisterna har gjort fel 

och att deras stöd har gjort det möjligt för de kapitalistiska staterna att få sin vilja igenom, är 

tonen mer neutral och uppgiven än innan. En möjlig förklaring till förändringen är 

Kataloniens nederlag, eftersom Katalonien var ett starkt syndikalistiskt fäste. När de inte 

längre har makt över regionen är det viktigare att de samarbetar med övriga vänstern för att 

kunna vinna tillbaka den.  

Den kommunistiska tidningen Ny Dag kritiserar främst Folkets Dagblad och socialistiska 

partiet i Sverige, som framställs som fascister och förrädare. Kritiken riktas även mot 

marxistiska POUM i Spanien och att de hela tiden har försökt att motarbeta republikanerna 

genom att splittra arbetarrörelsen och förstöra kampandan. Vid slutet av den undersökta 
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perioden framkommer detta ännu mer, då de menar att ”Casadojuntan har utlämnat Madrid till 

fascisterna”.
85

  

Casadojuntan som genom en kupp tog makten i Madrid, kallade sig ”försvarsråd”. Så sent 

som igår förkunnade dess svenska språkrör, Folkets Dagblad, att den skulle försvara 

Madrid. Dess ”försvar” har tagit sig sådana former att inte ett enda skott har lossats mot 

fascisterna.
86

 

Några dagar senare när republikanerna har kapitulerat skriver Ny Dag att detta aldrig hade 

hänt om (kommunistvänlig§e) premiärminister Negrín fortfarande haft makten.
87

 Anledningen 

till att Ny Dag gärna vill framställa Folkets Dagblad och Socialistiska partiet som förrädare 

torde vara de motsättningar som finns mellan kommunistiska partiet och socialistiska 

partiet.
88

 Båda har en kommunistisk ideologi till grund, och nu gäller det att bevisa för läsarna 

vilken av dessa två tolkningar av kommunismen som är den rätta.   

Slutligen finns Socialdemokraten som får utstå minst kritik från de andra tidningarna men 

som också själva är sparsamma med att kritisera övrig arbetarrörelse. Mellan raderna går det 

ändå att hitta viss kritik mot de mer revolutionära formerna av socialism. I slutet av perioden 

ställer sig socialdemokraterna frågande till avsättandet av den sittande regeringen genom ett 

uppror. Socialdemokraten konstaterar med ”förvåning” att republikanerna väljer att göra 

uppror i en svår tid och att alla motsättningarna spelar Franco i händerna och gör det lättare 

för honom att ta makten.
89

 Känslan som infinner sig är att socialdemokraterna vill ställa sig 

utanför bråket om vilka som har den rätta socialismen, istället vill de poängtera enighet och 

att det viktigaste är att försäkra sig om att demokrati infinner sig i Spanien.
90

 

Visserligen äro sådana antidemokratiska tendenser inom arbetarrörelsen ej nya; i den 

senaste politiska historien döko de särskilt upp efter världskriget då frågan ”demokrati eller 

diktatur” genom den bolsjevikiska revolutionen ställdes i diskussionsförgrunden. Redan 

den gången framkallade förnekandet av de demokratiska principerna en olycklig förvirring i 

arbetarklassen.
91

 

Som framkommer i citatet är demokrati den viktigaste ståndpunkten för socialdemokraterna 

och de vill hela tiden påvisa att riktig socialism bygger på demokrati. Men någonstans har det 
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förvanskats och nu finns det flera revolutionära, odemokratiska krafter inom socialismen som 

hotar att förstöra den, snarare än att stärka den.  

2.2.2 Framställningen av ”de sanna socialisterna”  

Socialdemokraternas ideologiska ståndpunkt är att arbetarna får makt genom demokratiskt 

övertagande och reformer. I den andan berättar Socialdemokraten om sig själv. De framställer 

sig själva som lite mer ”rumsrena” och ”finare” än övrig arbetarrörelse eftersom de 

förespråkar demokrati. Inramningen att demokratin måste räddas landar i att de som faktiskt 

kan försäkra att det blir demokratiskt är socialdemokraterna. Därmed är inte heller den 

viktigaste frågan huruvida den republikanska armén har tillgång till vapen eller inte, istället är 

det viktigt att man hjälper de demokratiska krafterna i Spanien, stödjer den demokratiskt 

tillsatta regeringen samt hjälper de som har det allra svårast, civilbefolkningen.
92

 På så sätt 

framstår socialdemokraterna som de verkliga hjältarna och övrig vänsterrörelse som arga 

revolutionärer som inte vet något om situationen: 

De som tänka göra trång partipolitik av pojkarna och deras hårda dagar i Spanien bör 

besinna Lise Lindbaeks enkla tack innan de skrida till sina småfuttiga värv. De som 

lättvindigt låta pennan forma ordet ”äventyrare” likaså. Det är så knubbigt, lögnaktigt, dumt 

och osvenskt.
93

 

Det är ord och inga visor från Socialdemokraten som tycker att det är för lite förståelse av 

dem som varit nere och med egna ögon sett vad som pågår i Spanien. Alla sätter sig istället 

över dessa och försöker använda soldaternas erfarenheter för att trycka in i sin egen politik. 

Däremot är dessa ord förmodligen inte bara riktade mot övrig vänster, utan i lika stor grad 

riktad mot borgerliga tidningar som ofta frammålas för att förminska kriget och insatsen. På 

så sätt kan också socialdemokraterna ta dubbla poäng. De har insett, till skillnad från övrig 

vänster, att kriget är något mer om politik och vilka som har rätt eller fel och de har dessutom 

insett, till skillnad från borgerligheten, att kriget i Spanien måste tas på allvar. Det är ingen 

självklarhet att demokratin kommer segra, och chanserna för att den gör det minskar betydligt 

om det är viktigare att föra sin egen inriktnings talan, istället för att slåss för det som är 

övergripande, demokratin. 

Syndikalistiska Arbetaren kommenterar ofta syndikalisternas insats i kriget. Angående 

noninterventionspolitiken menar de på att ”den enda international
94

 som ha rent mjöl i påsen 
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är den syndikalistiska”,
95

 eftersom de är de enda som aktivt har motsatt sig bestämmelsen och 

krävt att Europa ska bistå republikanerna med vapen. De ramar in de svenska syndikalisterna 

som solidariska, handlingskraftiga och mer aktiva än de andra vänsterrörelserna: 

SAC en liten organisation på omkring 30,000 medlemmar har insamlat omkring 370,000 

kronor. […]Om den 30 gånger större LO hade insamlat en motsvarande summa, så skulle 

den insamlingen ha inbringat 11 miljoner kronor, något annat än de fattiga fyra miljoner, 

som i alla insamlingar i sin helhet sammanbringats i folkhemmets Sverige.
96

 

En annan vanlig inramning är att Arbetaren berättar om de syndikalistiska soldaterna i 

Spanien som extra ädla och heroiska. Bland annat uppger tidningen att ”de syndikalistiska 

soldaterna” har stridit till sista man och att de var de sista soldaterna att lämna det sjunkande 

Katalonien, först såg de till att civilbefolkningen kom i trygghet och att de hade gett allt 

motstånd de kunde.
97

 På så sätt skapar de en känsla för läsaren som bygger på att 

syndikalisterna faktiskt lever som de lär. De skriver inte bara en massa fina ord, de handlar 

dessutom därefter. 

Kommunistiska Ny Dag framställer kommunisterna som de som håller samman 

vänsterrörelsen. Kommunisterna har, till skillnad från andra vänstergrupper, insett att 

fascismen måste bekämpas innan det går att prata om en revolution och om uppror. Slaget 

mot kapitalismen får vänta eftersom det är viktigare att få bort fascismen. Bland annat 

konstaterar Ny Dag att ”vi försvarar alltså den borgerliga demokratin mot den borgerliga 

reaktionen och dess mest tillspetsade uttryck, fascismen”. I samma artikel nämner även Ny 

Dag att de är för demokratins principer och att den proletära diktaturen är en högre form av 

demokrati än den borgerliga demokratin.
98

 Här går att intolka kommunisternas syn på sig 

själva, det bästa sättet att försäkra sig om arbetarmakt är att samarbeta och tillsammans, steg 

för steg, avveckla kapitalismen istället för att stödja den ”permanenta revolutionen”.
99

 

Att kommunisterna är för demokratins principer och att de anser att proletariatets diktatur är 

en form av demokrati kan tolkas som att de är osäkra på hur omvärlden ser på kommunismen. 

Eftersom fascismen målas in i en ram av förtryck och diktatur, är det viktigt för 

kommunisterna att framstå som motsatsen, som Spaniens räddare. Därför måste de också 
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förklara att kommunismen är för demokrati och att tillvägagångssättet för att nå 

arbetarklassens befrielse är demokratisk. En del av deras identitet bygger på att de är 

demokrater.  

Till skillnad från de övriga tidningarna är Folkets Dagblad sparsamma med att lovorda sin 

egen insats eller vad deras spanska likar gör, utan fokus är att få kommunisterna att framstå 

som dåliga. Men eftersom kommunisterna framställs som oförenliga med den socialistiska 

tanken,
100

 skapas en förståelse av att det måste finnas några andra som är allt det där som 

kommunisterna inte är, de som är de sanna socialisterna. Det går att tolka de sanna 

socialisterna som Folkets Dagblad, socialistiska partiet och POUM. De slåss ständigt för 

socialismen och för dem handlar det inte bara om att bekämpa fascism, utan att kämpa för 

socialismen. Socialistiska partiet vill inte samarbeta med kapitalistiska stater som 

Storbritannien eller Frankrike, eftersom de vet att även det skulle sluta med nederlag för 

socialismen.
101

 Folkets Dagblad skapar med andra ord en verklighet där de menar att kriget är 

mycket större än att bekämpa fascismen i Spanien, det är en revolution, som kommer att 

sprida sig ut i Europa. Därmed skapas också förståelsen för att förrädare mot kampen i 

Spanien inte är de som främjar fascismen, utan snarare de som bekämpar revolutionen. Därför 

går det att förstå kommunisterna som förrädare i detta sammanhang. Självklart skulle också 

baktalandet av kommunisterna kunna förstås ur kontexten att de var Socialistiska partiets 

värsta rivaler.
102

 

Analys 

Det framkommer tydligt att alla tidningar har en god bild av sig själva och en ond bild av 

övrig arbetarrörelse. Att det ser ut så är inte konstigt. Ofta går det att spåra framställningen av 

sig själv och övrig arbetarrörelse i hur varje inriktning ställer sig till kriget. Arbetaren och 

Folkets Dagblad använder ofta noninterventionen som ett argument för varför kommunismen 

eller socialismen är så dåliga eller för att bevisa att de själva är så bra. I Socialdemokratens 

fall handlar det istället om demokrati, där de framställer sig själva som demokratiska och 

lyfter fram det, medan annan arbetarrörelse för stå för förvanskning av socialismen eftersom 

de går åt det mer odemokratiska hållet. Slutligen finns också Ny Dag som istället utgår 

mycket från splittringen inom republikanerna. De menar på att de republikaner och 

inriktningar som inte förespråkar enighet, utan bara hetsar om kampen inte är sanna 
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socialister. Framför allt eftersom de inte tycker att socialismen som grundtanke är det 

viktigaste målet, utan utrotning av alla form av ideologi som inte passar deras egen. Själva 

framhäver de att kommunisterna ger allt för att republikanerna ska stå eniga och därmed 

utgöra ett större hot mot fascismen. Det, menar Ny Dag, är det enda sättet att segra på.  

2.3 Hur de handskas med information 
Vad händer egentligen nere i Spanien? De undersökta tidningarna måste hela tiden bedöma 

informationen som inkommer och ta ställning för om det är sanning eller påhittat. 

Något alla tidningar under hela perioden utmålar som direkt osant är den information som 

kommer från högerhåll. Det handlar om vad högertidningar skriver, samt vad den fascistiska 

sidan och dess nyhetsbyråer uppger ha hänt. I princip allt högern skriver om krigets 

utveckling eller republikanska sidan, bemöts med att det är överdrift eller osanning.
103

 

Samtidigt som tidningarna i klartext visar att högerpressen inte är något att lita på, kan det 

mellan raderna tolkas som att deras information som de tagit reda på själv och kan garantera 

är sanning och rätt. Socialdemokraten hävdar exempelvis i en artikel att det är svårt att få 

”autentisk information”, vilket betyder att den informationen som finns i nuläget inte är 

trovärdig. Men i stycket efter publicerar de en egen intervju med en delegat i den 

internationella barnkommissionen, som framställs som både trovärdig och sanning.
104

 De 

andra tidningarna använder sig av samma knep.  

Tonen i alla av tidningarnas texter är att det är de som förmedlar sanningen och att det som 

står däri inte ska ifrågasättas. Tidningen har förmågan att skilja mellan sant och falskt, så 

läsaren behöver inte oroa sig för att det som står i tidningen skulle vara osant. I och med det 

görs heller ingen skillnad mellan fakta och åsikt, ofta blir helt enkelt åsikten fakta. Det syns 

till exempel i Arbetarens texter om noninterventionen
105

, i Folkets Dagblads texter om 

kommunismen
106

, i Socialdemokratens texter om civilbefolkningens situation
107

 och i Ny 

Dags texter om motsättningar mellan republikaner.
108

 

Ett annat sätt där de på ett tydligt sätt visar hur de ställer sig till informationen som inkommer 

är hur de återger den. När viss information inte längre går att dementera, som att Katalonien 
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har fallit eller när republikanerna har kapitulerat, måste de försöka få makten över 

informationen så den förmedlas på ett sätt som passar dem.  

Utrikesminister Del Vayo påstår, att 5,000 människor skjutits i Barcelona under 

Francoockupationens tolv första timmar.[…] Regeringskretsar i Barcelona framhålla med 

stor bestämdhet att kriget icke är över i och med Kataloniens fall.
109

 

Citatet kommer från Arbetaren, men är ett exempel som gäller för alla tidningar. Som vi ser 

återges den första informationen, att 5000 har dödats i Barcelona, som en osäker uppgift. Del 

Vayo påstår att det är så, vilket talar om för oss att det inte är säkert. Kanske är siffran högre, 

kanske är den lägre. Ordet påstår har en laddning, som säger att tidningen själva inte tar 

ansvar för informationen, utan att det är något som del Vayo får stå för själv. Jämför vi istället 

med den andra meningen och informationen som framkommer där, där dess trovärdighet inte 

ifrågasätts på samma sätt. Att något framhålls med stor bestämdhet går inte att tolka på många 

andra sätt än att det faktiskt är sant och att de menar det de säger.  

All information som antyder något som inte helt passar in i den ram som tidningen vill 

förmedla framställs med misstänksamhet.  

Att beskylla det kommunistiska partiet i Sverige för saken är väl ändå ganska starkt. 

Kommunistiska partiet i Sverige hade naturligtvis intet att skaffa med befordringar i 

Spanien.
110

  

Som nämndes tidigare vill alla tidningar rama in sin egen ideologi som den bästa. Ny Dags 

citat ovan är ett tydligt exempel hur alla tidningar väljer att göra när information som hotar 

deras verklighet kommer in. Det vanligaste är att de helt enkelt kastar bort den och säger att 

det inte är sant. Även om de inte säger det rakt ut, framkommer det i en underton som i citatet 

ovan. Genom att skriva ”är väl ändå ganska starkt” framstår kritiken som icke trovärdig. I 

samband med det väljer de ofta att också göra om informationen så den istället passar in i 

deras ram och föreställning av spanska inbördeskriget.  Så gör Ny Dag i den andra meningen, 

där de istället förklarar hur det egentligen är och som följer samma linje som den de vill 

förmedla.  

En annan sak tidningarna måste förhålla sig till är nyhetsbyråernas texter. De ifrågasätts 

sällan, men används på olika sätt för att förmedla ett budskap. Arbetaren och Ny Dag väljer 

ofta kommentera nyhetsbyråernas texter och lägga in egna värderingar. Det skulle kunna vara 

en strategi för att ta makten över informationen. Ibland skriver de också en egen inledning där 

                                                           
109

 Arbetaren 1939-02-06. 
110

 Ny Dag 1939-02-07. 



28 
 

de förklarar hur det har gått för republikanerna i en sammandrabbning och publicerar sedan 

korta byråtexter som bevis på att det de själva har skrivit är sant. Socialdemokraten förhåller 

sig till nyhetsbyråerna på ett annat sätt, ofta låter de kommunikén eller byråtexten stå för sig 

själv.
111

 

Spanska regeringen skall enligt hit ingångna meddelanden lämna Figueras. Beslutet lär ha 

fattats med anledning av Geronas fall och rebellernas fortgående framryckningar.
112

  

 Avsaknaden av egna kommentarer samt en frekvent användning av ord som ”lär ha” och 

”enligt” kan tolkas som ett försök av Socialdemokraten att verka neutral och objektiv. När 

Arbetaren och Ny Dag vittnar om att ”bomberna regnade över Figueras” och att ”mer än 200 

bomber sådde död och fasa”
113

 skriver Socialdemokraten att ”nöden bland flyktingarna är 

stor, heter det i telegram från Reuters korrespondent i Perpignan”.
114

 Folkets Dagblad 

förhåller sig till byråtexterna i likhet med Socialdemokraten. Alla tidningar har i stor 

utsträckning använt sig av samma byråtexter, där de flesta texter är korta och koncisa som 

berättar om händelseutvecklingen.
115

 

Till sist går det också att se att tidningarna vinklar informationen på ett sätt så det passar deras 

verklighet. Det har framkommit i undersökningen att tidningarna bygger sin framställning och 

inramning på två olika diskurser. De olika diskurserna gör i sin tur att tidningarna kan 

använda sig av samma information men välja att tolka eller förhålla sig till den på olika sätt. 

Detta märks exempelvis av när det kommer till informationen om att Frankrike tar emot 

spanska flyktingar efter att Katalonien har fallit. Tidningarna skriver alla om att Frankrike tar 

emot flyktingarna, men förklaringen till varför Frankrike tar emot dem samt hur flyktingarna 

bemöts på plats framställs olika. 

Den franska pressen börjar numera gärna alla artiklar om flyktingarna med frasen: la 

générosite française… Hycklare! Var är den generositeten?
116

 

Frankrike, som av tradition är generöst, har visat stor gästfrihet mot flyktingarna; kvinnor, 

barn och åldringar mottages och förses med mat på franskt område.
117
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Här framkommer två vitt skilda situationer, baserad på samma information. Tonen i första 

citatet är fientligt och talar om för oss att Frankrike ingalunda är hjältar som tar emot 

flyktingar. Snarare infinner sig en känsla av att Frankrike bara har tagit emot dem, men 

knappast hjälpt flyktingarna till en bättre situation. Det andra citatet har en vänligare 

inställning och skapar en känsla av att Frankrike tar sitt ansvar, inte minst med formuleringen 

”som av tradition är generöst”. Här handlar det om att påvisa Frankrikes solidaritet och att de 

tar sitt ansvar, flyktingarna som kommer till Frankrike får det bra och tas väl om hand. 

Inställningen till Frankrike och framställningen av dem har förmodligen sin grund i de olika 

diskurserna. Att syndikalistiska Arbetaren anser att Frankrike är hycklare kan tolkas som att 

fransmännen tar emot flyktingar men inte bistår republikanerna med vapen. Ena handen 

fördömer det som den andra handen göder. Detta går i likhet med syndikalisternas diskurs att 

det enda rätta är att bistå konflikten med vapen. Kommunistiska Ny Dag vill istället frammåla 

Frankrike som generösa och hjälpsamma, att de är solidariska med Spaniens folk. Det passar 

in i den kommunistiska diskursen att demokrati och frihet måste värnas, och att det viktigaste 

är att civilbefolkningen inte lider. På grund av två olika diskurser behandlar således 

tidningarna informationen olika och tolkar den på ett sätt så den passar in i den egna 

ideologin.   

Analys 

Denna del av undersökningen är starkt sammankopplad till framingteorin. Genom att 

applicera teorin på tidningarnas val av information, vilket de använder och vilken de 

förkastar, kan vi enkelt förklara varför resultatet blir som det blir. När vi på djupet analyserar 

hur informationen använts framkommer en allt tydligare bild av att tidningarna egentligen inte 

vill förmedla verkligheten så som den är, utan verkligheten så som de vill ha den. 

Informationen som inkommer får alltså anpassas efter de generella ramar och diskurser som 

varje ideologi har, inte tvärtom. Det är därför samma typ av information som framkommer i 

alla tidningar ändå kan framställas på så olika sätt.   
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3. Avslutning 

3.1 Avslutande diskussion och slutsatser 
Analysen och diskussionen kommer utgå från de resultat som framkommit i undersökningen 

och ställas mot tidigare forskning och det teoretiska utgångsläget. Författaren har i beaktande 

att urvalet på två månader är ett axplock från ett krig som varade i tre år och att 

undersökningen endast kan indikera vissa resultat. Slutsatserna som förekommer i texten 

kommer främst att baseras på vad som framkommit i undersökningen.  

3.1.1 Två olika diskurser 

Det sammanlagda resultatet i studien visar att tidningarna utgår från två olika diskurser när de 

pratar om spanska inbördeskriget. Syndikalistiska Arbetaren och moskvakritiska Folkets 

Dagblad ansåg att kriget var en socialistisk revolution, medan kommunistiska Ny Dag och 

socialdemokratiska Socialdemokraten målade fram en bild av ett krig mellan demokrati och 

diktatur. Detta får konsekvenser för inramningen av kriget, sig själv, de andra och vad de 

använder för information. 

Undersökningen visar att tidningarna har valt ut och belyst vissa delar av situationen och 

sedan gjort kopplingar så en viss tolkning framhävs. I likhet med framing-teorin har de låtit 

nyhetsurvalet och inramningen av frågan mer bero på deras egen sanning och ideologi, än på 

verkligheten.
118

 Nyhetsurvalet påverkas av den bild tidningarna vill förmedla, snarare än vad 

som händer. Förståelsen för varför de olika diskurserna fortlöper genom hela perioden kan 

således finnas i framing-teorins första dimension, frames in communication. Vad de 

kommunicerar och hur de gör det, är viktigare än att det ligger nära sanningen. Målet är inte i 

första hand att berätta för läsaren om vad som händer i Spanien, utan att påvisa att den egna 

ideologin har rätt och är viktigast i kampen mot fascismen.  

Återgivningen av den egna ideologin kan ske omedvetet eftersom tidningarnas redaktioner är 

färgade av sin ideologi och sin diskurs, de tar den för sanning och verklighet. Hur tidningen 

ser på situationen och händelserna blir således avgörande för hur de ramar in den. I denna 

studie har det varit tydligt att tidningarna har valt att tolka situationen och finna orsaker 

utifrån sin politiska ideologi och diskurs. Därmed är inte heller resultatet förvånande att det 

finns flera olika diskurser, eftersom de olika politiska ideologierna har olika synsätt på hur 

arbetarklassen ska befrias.  
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Det enda resultatet som förvånar utifrån denna argumentation är att kommunisterna väljer att 

inte gå på en revolutionär linje, som annars torde vara det mest troliga ideologiskt sett. En 

möjlig förklaring till anomilin kan finnas i Claes-Göran Jönssons text om kommunisternas 

roll i kriget som påvisar att kommunisterna valde att ta ett steg tillbaka för att få ett 

erkännande av SAP.
119

 Detta kan stämma överens med vad som framkommit i 

undersökningen. Socialdemokraten tar kraftigt avstånd från revolution och proletariatets 

diktatur och var förmodligen till en början mer avigt inställda till att samarbeta med övrig 

vänster. Genom att kommunisterna gjorde avkall på det revolutionära och samtidigt stötte bort 

övrig revolutionär vänster, kunde de få med sig socialdemokraterna och skapa sig en starkare 

röst i det svenska samhället. För den uppoffringen fick de betala med motsättningar från 

syndikalister och socialistiska partiet. En annan förklaring är naturligtvis Sovjetunionens 

strategi att ge kommunismen inflytande genom att samarbeta med socialdemokrater och bilda 

folkfrontsregeringar i olika länder.  

Undersökningen bekräftar även tidigare forskning i den mån att arbetarpressen tar konflikten 

på stort allvar och skriver mycket om den samt att de sympatiserar med republikanerna.
120

 

Däremot skiljer den sig på en punkt jämfört med mycket av den tidigare forskningen inom 

pressdebatten, då ett tydligt resultat är att vänsterpressen inte är så homogen som framställts 

tidigare. En förklaring till det kan vara att endast vänsterpressen har analyserats här, samt att 

republikanerna inte har satts i kontrast mot rebellerna. Som framgick i undersökningen var det 

mycket vanligare att ordet ”republikanerna” användes i artiklar där de ställdes mot en yttre 

fiende ”fascismen”, medan övriga artiklar snarare handlade om ”syndikalistiska republikaner” 

etcetera. Således går det att tolka att republikanerna enbart framställs som en när det finns en 

yttre fiende, annars är de splittrade. Därför har också tidigare forskning fått detta resultat, 

eftersom de har riktat in sig på beskrivningen av republikaner mot rebeller. 

3.1.2 Tre tydliga inramningar 

Det går att urskilja tre ramar som samtliga tidningarna använder för att berätta om situationen 

i Spanien. Dessa är den europeiska noninterventionspolitiken, flyktingströmmarna och de 

republikanska soldaternas insats. I figuren nedan visas hur de använder sig av dessa tre ramar 

för att förklara för läsaren hur kriget ser ut. 
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Figur 1. Sammanställning av hur de tre inramningarna skapar en bild av spanska inbördeskriget 

Noninterventionen är den ram som är tydligast och som lättast går att applicera på 

tidningarnas övergripande diskurs om spanska inbördeskriget. I likhet med James Druckmans 

forskning om framingteorin
121

, går det att hitta två olika sätt som noninterventionen ramas in 

på. Antingen ramas noninterventionen in som ett hot mot republikanernas chanser att vinna, 

eller så ramas det in som en garanti för fred i Europa. Nästa dimension blir således att dessa 

olika ramar påverkar inställningen till kriget i stort: är det fråga om revolution eller fråga om 

att rädda demokratin? Inramningen av noninterventionen som ett hot mot republikanerna 

framkommer att det rör sig om en revolution som inte är möjlig att genomföra på grund av att 

det inte finns tillgång till vapen, medan inramningen om att noninterventionen garanaterar 

fred talar om att krig i hela Europa är ett stort hot mot demokratin.  

Inramningen av flyktingarnas situation i Spanien kan förklaras på liknande sätt. Antingen 

ramas flyktingsituationen in som en konsekvens av noninterventionen eller som en 

konsekvens av kriget. Framställningen av deras situation, att de lever i misär och har det 

dåligt, är dock lika i samtliga tidningar. Här kan olika förståelser av ordet ”solidaritet” tolkas 

in: antingen ligger det solidariska i att bidra till revolutionen genom att upphäva 

noninterventionen, eller så ligger det solidariska i att hjälpa krigsflyktingarna och förbättra 

deras situation.  
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Sist är det inramningen av de republikanska soldaterna som får stort utrymme i tidningarna. 

Alla tidningar beskriver dem som heroiska och idealistiska, samt att de har varit en viktig del i 

Spaniens frihetskamp. Men där slutar också likheterna, som nämndes innan vill samtliga 

tidningar gärna peka på att den egna ideologins soldater var de mest heroiska och mest ädla, 

vilket gör att andra republikanska soldater framställs att de saknar geist och är förrädare. 

Återigen går det att härleda till den ursprungliga diskursen. De republikanska soldater som 

förespråkade revolution, och gjorde uppror mot regeringen frammålades av Ny Dag och 

Socialdemokraten som ett hot, som förrädare och som odemokratiska. Arbetaren och Folkets 

Dagblad tyckte istället att de republikanska soldater som förhindrade dem att göra revolution 

var de verkliga förrädarna. 

Dessa tre aspekter är således viktiga ingredienser i alla tidningarnas framställning, men de 

framställs på olika sätt anpassade efter vad som passar deras diskurs. Det framgår än tydligare 

eftersom de samtidigt dementerar all form av information som skulle kunna skada den egna 

diskursen eller ideologin. Antingen gör de det genom att hitta egen information som stödjer 

deras inställning, eller så bortförklarar de den andra sidan genom att utmåla dem som 

antirevolutionära eller odemokratiska. Ett tredje sätt är att de vinklar informationen så det 

gynnar dem. Huruvida inramningarna är medvetna eller inte samt hur det påverkade läsarnas 

bild av situationen går dock inte att bevisa med denna undersökning. Men det går att fastställa 

att tidningarna beskrev situationen utifrån de principer som framing-teorin bygger på. 

3.1.3 Fascismen hamnar i skymundan 

Fascismen som ond får inte mycket utrymme i de undersökta texterna, istället är det de 

demokratiska staterna, kapitalismen och annan vänster som får ta emot mest kritik. Det 

behöver inte bero på att tidningarna tyckte fascismen var bra, utan att det var så självklart att 

den var dålig att det inte behövde skrivas ut. Enbart genom att nämna fascismen visste läsaren 

att det var dåligt.  

Det kan tolkas som att ingen av tidningarna ville tillerkänna fascisterna segern genom att säga 

att fascisterna var starkare eller bättre. Istället ville de hitta förklaringar som visade på att det 

var något annat som förstörde för dem. Antingen var det den odemokratiska vänstern, som 

vägrade samarbeta eller som var det den ”icke-revolutionära” vänstern som vägrade låta 

revolutionen genomföras.  

Slutsats 

Utifrån undersökningen och analysen går det alltså att se att varje tidning använde tydliga 
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ramar för att beskriva krigsslutet och nederlaget. Dessa var noninterventionen, flyktingarna 

och de republikanska soldaternas insatser. Utifrån den övergripande diskursen om spanska 

inbördeskriget var en revolution eller ett krig, placerades dessa ramar ut för att få stå som 

förklaringsmodell och bevis för diskursen. Således kunde vi se att diskursen bestämde vilka 

ramar som skulle användas, men att det samtidigt var ramarna som skapade diskursen. Det 

spelade ingen roll om det fanns information som talade emot deras inställning eller om det 

fanns andra åsikter om kriget, de följde hela tiden sin egen linje. Undersökningen går i linje 

med framing-teorin; tidningarna skapade en bild av krigsslutet och nederlaget som snarare 

baserades på den egna ideologin än på den faktiska verkligheten. Utifrån inramningen kunde 

de också bevisa att de själva var en viktig ingrediens för att republikanerna skulle segra, och 

att det var övriga republikaner som hade ansvaret för att de slutligen tvingades kapitulera.  

3.2 Sammanfattning 
I denna uppsats har socialdemokraternas, kommunisternas, syndikalisternas och socialistiska 

partiets inramning av spanska inbördeskrigets slutfas och republikanernas nederlag 

undersökts. Den har också titta på hur de olika ideologierna ser på sig själva och övrig 

arbetarrörelse. Detta för att se om de försöker rama in en egen verklighet för att bekräfta sig 

själva och sin ideologi.  

Materialet var de fyra ovannämnda ideologiernas officiella partitidningar i Sverige: Arbetaren 

(syndikalistisk), Folkets Dagblad (socialistiska partiet), Ny Dag (kommunistisk) och 

Socialdemokraten (socialdemokratisk). Samtliga artiklar med fokus på spanska inbördeskriget 

och kapitulationen analyserades, med fokus på att hitta inramningar om situationen i Spanien 

och republikanernas roll i det.  

Analysen var kvalitativ och syftade till att försöka hitta tidningarnas diskurs. Den teoretiska 

utgångspunkten blev Framing-teorin som anser att verkligheten konstureras genom ramar som 

sedan används för att tolka det vi ser, verkligheten är med andra ord konstruerad. Forskningen 

som har undersökt den svenska pressdebatten under kriget har främst fokuserat på höger- 

respektive vänsterpressens framställning av republikaner och rebeller. 

Undersökningen delades in tre delar: 1) Synen på kriget, 2) Synen på sig själv och annan 

arbetarrörelse samt 3) Hur de handskas med information.  

Under första delen beskrivs hur de olika tidningarna ser på krigsslutet och vad de lyfter fram 

för orsaker till kapitulationen. Där visade undersökningen att syndikalistiska Arbetaren och 
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moskvakritiska Folkets Dagblad såg på spanska inbördeskriget som en socialistisk revolution 

och att motståndaren är kapitalismen. Anledningen till kapitulationen var, enligt tidningarna, 

att republikanerna inte hade tillgång till vapen på grund av den noninterventionspolitiken samt 

att kommunisterna och socialdemokraterna inte stödde en revolution. Socialdemokraten och 

kommunistiska Ny Dag ramade istället in kriget som ett krig mellan demokrati och diktatur. 

De menade att demokratin var hotad och måste säkras. Här beskrevs orsakerna till 

kapitulationen framför allt som republikanernas inre splittringar och att den revolutionära 

vänstern inte var villig att kompromissa.  

Andra delen av undersökningen tittade på inramningen av sig själva och av de andra 

vänsterrörelserna. Även här framkom de två olika förhållningssätten till kriget tydligt. 

Arbetaren och Folkets Dagblad framställde främst kommunisterna men också 

socialdemokraterna som förrädare, eftersom de inte stödde en revolution utan istället gick på 

de imperialistiska staterna Englands och Frankrikes ord. Själva framställde sig Arbetaren och 

Ny Dag som riktiga socialister, framför allt eftersom de inte vek från sin ideologi. När det 

kom till Socialdemokraten och Ny Dag var det istället de revolutionära vänsterkrafterna som 

var hotet. Ny Dag gick till angrepp mot Socialistiska partiet som frammålades som förrädare 

eftersom de vägrade att samarbeta. Socialdemokraten uttryckte ofta ett avståndstagande från 

den revolutionära vänstern som de ansåg vara odemokratiska. Även Socialdemokraterna och 

Ny Dag framställde sig själva som de verkliga socialisterna. Ny Dag genom att de gav upp 

delar av sin ideologi för att hålla republikanerna samman och garantera en socialistisk vinst. 

Socialdemokraterna genom att de värnade om demokratin.  

I den tredje delen undersöktes tidningarnas förhållningssätt till information som inkom från 

kriget. Undersökningen visade att alla fyra tidningar framför allt bortsåg från information från 

de fascistiska och de borgerliga nyhetsbyråerna och tidningarna. När det framkom 

information som inte gynnade republikanerna eller den egna ideologin var alla tidningar 

snabba med att framställa den som mindre trovärdig, medan information som gynnade 

republikanerna framställdes som trovärdig. 

De slutsatser som kunde dras utifrån undersökningen var att tidningarna valde att beskriva 

situationen på ett sätt som gynnade deras egen ideologi och diskurs. Hur de ville att kriget 

skulle framstå fick vara vägledande, snarare än hur det faktiskt var. 
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