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Abstract 

I denna uppsats undersöks hur de tre tidningarna Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

gestaltar sex specifika händelser under andra världskriget, händelserna är Kristallnatten, 

krigets början, Sovjet anfaller Finland, tredje rikets invasion av Norge, tredje rikets invasion 

av Danmark och Hitlers död. De specifika händelserna är kulturellt och geografiskt nära 

Sverige. De tre tidningarna har olika politisk ståndpunkt och uppsatsen vill undersöka om och 

hur tidningarna skiljer sig åt i sin nyhetsrapportering. Denna uppsats frågeställningar är, hur 

såg nyhetsrapporteringen ut i kommunistiska Ny Dag, högertidningen Aftonbladet, som sades 

vara tyskvänliga under kriget och högertidningen Svenska Dagbladet under specifika nedslag 

under andra världskriget? Skiljer sig tidningarnas nyhetsrapportering åt och i så fall på vilket 

sätt?  

 

Den teori som uppsatsen utgår från är gestaltningsteorin och den tillämpas med hjälp av 

massmedieretorisk analys. Uppsatsen bygger på 69 artiklar, 18 av dessa har undersökts 

djupare med en massmedieretorisk analys. Uppsatsens resultat visar att Kristallnatten var den 

händelse som fick tidningarna att uttrycka mest känslor. De händelser som skilde tidningarna 

mest åt var rapporteringen om Sovjets anfall på Finland och Hitlers död. Tidningen Ny Dag 

skiljde ut sig eftersom de skrev att Finland provocerade fram kriget och kommer att lägga 

skulden på Sovjet. När Hitler dött var Ny Dag också den tidning som skiljde ut sig från de 

övriga, de var mycket kritiska och resonerade kring om Hitlers var död eller inte. Aftonbladet 

och Svenska Dagbladet var mer lika i sin rapportering, fast tidningarna skilde sig åt i 

beskrivningarna av de stridande parterna. SvD skrev mer om de allierade och AB hade många 

tyska källor. Uppsatsen visar att tidningarnas nyhetsrapportering skiljer sig åt, Ny Dag är 

tyskfientlig men sovjetvänlig, Svenska Dagbladet är mer objektiva, de är inte tyskvänliga men 

försöker att vara neutrala, Aftonbladet använder många tyska källor men beskriver Tysklands 

förehavanden i objektiva ordalag.  

Nyckelord: Andra världskriget, gestaltningsteori, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Ny Dag, 

nyhetsrapportering och partipolitisk tidning. 
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1. Inledning 

Andra världskriget är ett av 1900-talets stora sår och efterdyningar kan ses ända fram tills 

idag. Krigshändelserna och förintelsen, beskrivs i dagens samhälle som delar av de svartaste 

åren under 1900-talet. Världen var i brand, nazistiska och fascistiska länder stred mot de 

demokratiska västmakterna och i öst lurade Sovjetunionen med sitt kommunistiska styre. 

Sovjet hade en pakt med Hitlers Tyskland, men när den pakten bröts allierade sig Sovjet med 

västmakterna, England och Frankrike och under året 1941 anslöt sig även USA till 

västmakterna. De fem länderna kallades de allierade. På Tysklands sida, befann sig Japan och 

Italien, de tre länderna kallades axelmakterna. Sverige var neutralt under andra världskriget 

men vi lät exempelvis tyskarna gå igenom vårt land till Norge. Men hur skildrade svenska 

tidningar kriget?  

 

Denna uppsats material består av 69 artiklar varav 18 artiklar har studerats mer ingående med 

hjälp av massmedieretorisk analys. Artiklarna har analyserats för att se hur dagstidningarna 

Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet skildrade specifika händelser under andra 

världskriget. Det har gjorts mycket forskning om andra världskriget och det har gjorts tidigare 

forskning om hur medier gestaltat andra världskriget men inte med de specifika nedslagen 

som valts i denna uppsats och inte med jämförelser mellan de tre tidningarna Ny Dag, 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Dessa tre tidningar hade olika politiska inriktning, Ny 

Dag var kommunistisk, Aftonbladet höger, det sägs att under andra världskriget var de 

tyskvänliga, och Svenska Dagbladet som var en högertidning. Fick läsarna olika bilder av 

verkligheten beroende på vilken tidning de läste? För kan nyhetsrapporteringen se precis 

likadan ut i tre tidningar med olika politisk inriktning? Detta är uppsatsens syfte att 

undersöka. Studier om detta ämne är viktiga för att visa på mediers betydelse i konflikter. Om 

något händer så vänder vi oss ganska snabbt till medierna och tittar på vad som är på gång 

eller hur? Förr var många tidningar partibundna och vissa var partiorgan, exempelvis 

tidningen Ny Dag som var partiorgan för Sveriges kommunistiska parti. På grund av att 

tidningarna i denna uppsats hade olika politiska inriktningar så finns det ett intresse i att 

studera hur tre tidningar med olika politisk hemvister vinklade nyheter om rör samma 

händelse. Skiljer sig tidningarnas nyhetsrapportering åt, finns det några nyansskillnader, 

vem/vilka lyfts fram och vem/vilka får spela förövare och offer. Jag valde att skriva denna 

uppsats för att sedan jag var liten så har jag fascinerats av hur historien formar framtiden. 

Därför kändes det bra att koppla ihop mitt huvudämne journalistik med mitt historieintresse.    
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1.1 Syfte:  

Uppsatsens syfte är att göra en jämförelse över hur tre dagstidningar med olika politisk 

inriktning gestaltar specifika händelser som förhöll sig geografiskt nära till Sverige under 

andra världskriget.  

 
1.2 Frågeställningar:  

• Hur såg nyhetsrapporteringen ut i kommunistiska Ny Dag, högertidningen Aftonbladet 

som sades vara tyskvänlig under kriget och högertidningen Svenska Dagbladet under 

specifika nedslag under andra världskriget? 

• Skiljer sig tidningarnas nyhetsrapportering åt och i så fall på vilket sätt? 

 

2. Bakgrund:  

I detta avsnitt kommer de tre tidningarnas bakgrund att redovisas, sedan redovisas ett avsnitt 

som rör pressens förutsättningar, politisk inblandning, censur med mera och sista avsnittet 

beskriver historiken kring de nyhetsbyråer som använts av tidningarna i denna uppsats. 

Bakgrunds information om nyhetsbyråerna finns med för att en stor del av de källor som 

tidningarna använde sig av var nyhetsbyråer. Dock finns det bara bakgrundsmaterial som 

beskriver byråernas historia till tiden efter första världskriget. 

 

2.1 Ny Dag före och under andra världskriget 

Ny Dag, var en kommunistisk dagstidning, utgiven i Stockholm mellan åren 1930–1990. Från 

år 1974 hette tidningen Arbetartidningen Ny Dag. Under andra världskriget fick tidningen 

transportförbud mellan åren 1940-1943.1 När transportförbudet infördes 1940 hade det en 

retroaktiv verkan tillbaka till krigets början. De skrifter som ansågs förstöra relationer med 

främmande makter och blivit dömda av en tryckfrihetsjury för brott mot någon paragraf i 

Tryckfrihetsförordningen kunde få transportförbud. Tidningarna fick då inte transporteras av 

allmänna kommunikationsmedel som ex. posten, Statens Järnvägar och motorfordon i 

linjetrafik. I Stockholm påverkade detta inte distributionen så mycket då utkörningen främst 

gjordes av Svenska pressbyrån. Sex tidningar fick transportförbud, till exempel Ny Dag och 

                                                           
1 Nationalencyklopedin, (U.Å) Ny Dag tillgänglig 20160409 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ny-dag 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-dag
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Norrskensflamman, vilka förbjöds 21 mars 1940 och förbudet gällde i tre år.2 Under 1940-

talet grundades också flera lokala avläggare till Ny Dag som Arbetartidningen i Göteborg.3 

Tjugotvå fall av beslagtagning av restupplagor riktade sig mot tidningen.4 Ny Dag och 

Norrskensflamman representerade Sveriges kommunistiska parti (SKP) och den 

Moskvatrogna falangen av svensk kommunism. Redan innan transportförbudet hade Ny Dag 

svårt att komma ut till läsarna. En annonsbojkott mot tidningen inleddes hösten 1939 och 

banken ströp krediterna och krävde amorteringar. I januari 1940 startade en insamling bland 

medlemmarna för att kompensera annonsbojkotten. Från 21 mars 1940 skedde spridningen av 

SKP:s tidningar via fasta försäljningsställen, bilar eller cykelstafetter. Men tidningens 

ekonomiska bekymmer fortsatte, tidningen drog ned på redaktionen, sa upp abonnemanget på 

TT–nyheterna och flera insamlingskampanjer gjordes för att hålla tidningen flytande. 

Upplagan halverades under kriget. Ny Dags transportförbud hävdes i mars 1943. 

Förordningen fanns dock kvar och de kommunistiska tidningarna fick inte producera 

löpsedlar förrän våren 1944.5   

 

2.2 Aftonbladet före och under andra världskriget 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta, som utgav tidningen till år 1851. Den 

liberala hållningen som Hierta införde höll till 1874, sedan gick tidningen åt det mer 

konservativa hållet. Harald Sohlman som var redaktör mellan åren 1890 och 1921 förstärkte 

tidningens konservatism, och under första världskriget var Aftonbladet tyskvänlig. På 1920-

talet sjönk tidningens upplaga och anseende, men när Torsten Kreuger gick in som ägare och 

P.G. Peterson blivit chefredaktör så fick tidningen en ny skjuts framåt och blev en masspridd 

kvällstidning. Tidningen återgick till en liberal riktning och började tryckas i tabloidformat. 

Under andra världskriget blev tidningens politiska redaktion utpekade som nazisympatisörer. 

Detta framkallade flera protester mot Aftonbladet, tidningar startades i protest såsom 

Expressen och Aftontidningen.6 Fritz Lönnegren var ansvarig utgivare och politisk redaktör. 

Han sades ha flera kontakter i nazikretsar. Det var Lönnegren som direkt eller indirekt stod 

för ledarspalten i tidningen. Valentin Sjöberg krönikor på Aftonbladet beskrivs i boken Den 

svenska pressens historia 3, Det moderna Sveriges spegel (1897-1944) som en pronazistisk 

                                                           
2 Sandlund E. (2001.) Beredskap och repression (1936-1945) I Lundström, G., Rydén, P. & Sandlund, E. (red.) Den svenska 
pressens historia. 3, Det moderna Sveriges spegel (1897-1945). Stockholm: Ekerlid. S. 193f. 
3 Nationalencyklopedin, (U.Å) Ny Dag. 
4 Sandlund E. (2001). S. 275. 
5 Ibid, s. 348f. 
6 Nationalencyklopedin, (U.Å) Aftonbladet tillgänglig 20160409 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aftonbladet  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet
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krönikör och han verkade till år 1939 då han avled, han sades tycka illa om kommunismen, 

krönikorna handlade ofta om hotet, Sovjet. Finlandsfrågan låg redaktionen varmt om hjärtat, 

Ture Janson som svarade för en stor del av de ledande artiklarna, manade till att Finland 

skulle sluta upp bakom tyskarna. Vid år 1943 då tyskarnas krigslycka vändes skulle varje uns 

av tyskvänlighet bort och nya medarbetare anställas.7  

 

2.3 Svenska Dagbladet före och under andra världskriget 

Svenska Dagbladet, SvD, grundades år 1884 som ett organ för tullvänliga krafter. 1897 

strukturerades SvD om och drogs mot en kulturell och opolitisk riktning. Under 1900-talets 

första årtionde gled tidningen åt det mer konservativa hållet. Under första världskriget stod 

tidningen på Tysklands sida. År 1934 blev SvD stiftelseägt och familjen Trygger övertog 

aktiemajoriteten.8 År 1936 propagerade högerledaren Gösta Bagge för att ägarsituationen i 

SvD skulle ge mer plats till partiet, men det blev ingen framgång. Fyra år senare mobiliserade 

högerpolitikern Harald Nordensson ett antal näringslivsmän som utgjorde styrelsen, 

”Näringslivets fond”, vilka köpte Tryggers aktier. Ivar Anderson blev då huvudredaktör, han 

hade en gedigen publicistisk och politisk karriär bakom sig och var bland annat riksdagsman 

för Högerpartiet.9 

 

2.4 Pressens förutsättningar under andra världskriget 

Under åren 1936-1945, använde sig svenska regeringen av en neutralitetspolitik, flera 

restriktioner gjordes för att inte förarga främmande makter och för att hålla Sverige utanför 

kriget. Den svenska pressen skulle införlivas i neutralitetspolitiken och flera inskränkningar i 

Tryckfrihetsförordningen gjordes för att genom förordningar försöka styra vad pressen fick 

och inte fick skriva. Pressen fick inte uttala sig om, smäda, förgripa eller göra osämja med 

främmande makter.10 Det kom ett parallellt regelverk och vissa paragrafer i 

Tryckfrihetsförordningen omtolkades så att administrativa ingripanden gick att utföra enligt 

lag. Bland annat instiftades en vilande censurlag som vid krig eller stor krigsfara kunde sättas 

in och ge regeringen möjlighet att förhandsgranska, dra in tidningar och ge 

utgivningsförbud.11  

                                                           
7 Sandlund E. (2001). S. 343ff. 
8 Nationalencyklopedin, (U.Å) Svenska Dagbladet, tillgänglig 20160409 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dagbladet  
9 Sandlund E. (2001). s. 317f. 
10 Ibid. S. 268f. 
11 Ibid. s. 269. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet
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Tremannanämnden tillsattes för att ta hand om statlig information som skulle ut till pressen. 

1940 ersattes den av Informationsstyrelsen. Ett flertal grå lappar skickades ut till tidningarna, 

på dessa lappar stod det vad som inte fick publiceras under kriget, lapparna distribuerades av 

Informationsstyrelsen. Pressrådet, senare kallad Pressnämnden, var en grupp av 

pressanknutna personer som övervakade, granskade och skickade ut påpekanden till tidningar 

som inte höll sig innanför neutralitetsramarna.12 Tidningar togs i beslag om de smädade 

främmande makt, denna makt var främst Tyskland.13 När något smädande upptäcktes klagade 

den tyska legationen hos svenska utrikesdepartementet eller till utrikesministern. I 11 år satt 

tyska legationens tjänstemän och bevakade svenska tidningar.14 Det var en intensiv debatt 

kring censuren. Censur anses vara godtagbart vid krigsfara.15 Tidningarnas telegrambyrå, TT, 

hade mycket stor betydelse under den här tiden och många tidningar hade inte sällan mer än 

hälften TT material på deras utrikessidor.16 De objektiva tidningarna under den här tiden 

kallades de grå och var mer eller mindre motvilliga regeringsorgan. På nyhetsplats skulle 

tidningarna vara så neutrala som möjligt. Ibland kunde olika sidor av samma händelse 

publiceras bredvid varandra, med tydliga källhänvisningar. Det fanns en rädsla för att få kritik 

från tysk sida. De tidningar vars redaktörer ingick i Pressnämnden t.ex. Svenska Dagbladet, 

skulle föregå med gott exempel och hade världens ögon på sig.17 Regeringen kunde även 

besluta om omhändertagande av kvarstad, således de tidningar som fanns kvar att distribuera, 

värst drabbade av kvarstad var kommunistiska, syndikalistiska och vänstersocialistiska 

tidningar.18 År 1944 ville Publicistklubben återställa Tryckfrihetsförordningen till hur den var 

innan år 1941 då den ändrades.19 

 

2.5 Nyhetsbyråer 

På 1900-talet men också under 1800-talet var nyhetsbyråerna centrerade kring länderna 

Storbritannien, Frankrike, USA och Tyskland.20 Under 1900-talet var byråerna uppdelade i tre 

kategorier: globala byråer, de som hade nyhetsförmedling i stora delar av världen, de 

                                                           
12 Ibid. s. 268ff. 
13 Ibid. S. 276. 
14 Funcke, N. (2006). Tryckfriheten: ordets män och statsmakterna. ([Ny, omarb. uppl.]). Stockholm: Carlsson. S. 65. 
15 Feuk Yngve (2001). Beredskapsårens censur. I Svenska journalistförbundet (red). Journalisternas bok: 1901-2001. 
Stockholm: Svenska journalistförb. S. 109. 
16 Sandlund E. (2001). S. 285. 
17 Ibid. S. 325. 
18 Ibid. S. 86ff. 
19 Feuk Y. (2001). S. 112. 
20 Boyd- Barrett, O. (1998). ´Global´ News Agencies I (red.) Boyd-Barrett, O. & Rantanen, T. The globalization of news. 
Thousand Oaks, Calif.: Sage. S. 22 
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medelstora byråerna, som hade mest nyhetsförmedling inom sitt hemland men även lite 

utanför hemlandet och de nationella byråerna som bara rörde sig inom hemlandet.21 De första 

europeiska nyhetsbyråerna startade som vinstdrivande företag, äldsta byrån var Havas, en 

fransk telegrambyrå som grundades 1835. År 1944 blev Havas verksamhet förflyttad till 

telegrambyrån Agence France-Presse, nutida AFP.22. Bernard Wolff i Berlin startade en byrå 

år 1849 och två år efter bildade Julius Reuter, Reuters. Byrån Reuters var en brittisk 

telegrambyrå grundad 1849, de hade korrespondenter över hela världen.23 Byrån blev år 1926 

pressägd. Reuters finns kvar än idag.24 De tre byråerna hade avtal med varandra och delade 

exempelvis politiskt material. Havas producerade först bara översättningar av utländska 

tidningar, men år 1860 slogs Havas ihop med en annonsbyrå.25 Under senare hälften av 1800-

talet och början av 1900-talet slöts en rad avtal byråerna emellan. De delade upp världen i 

intressesfärer där byråerna hade monopol på nyheterna och försäljningen av dem.26 

 

Regeringen i respektive land försökte styra byråerna, ett medel för denna styrning var att 

skicka in subsidier27 exempelvis med villkor att byrån inte fick publicera något som kunde 

skada regeringen. En byrå som hade stor statlig inblandning fick en betydande roll i det land 

byrån verkade i men fick en försvagad internationell ställning, på grund av att ju mer 

materialet färgades av regeringen desto svårare blev materialet att publicera utomlands. Ett 

exempel på detta var Wolff. Ju mer auktoritär staten var desto mer inflytande hade staten över 

byrån. Nyhetsbyråerna gav tidningsbranschen ett ökat utbud av utrikesnyheter och byråerna 

var extra viktiga för de små och mellanstora tidningarna som inte hade råd med egna 

korrespondenter.28 Reuters var under 1800- och 1900-talet som en institution i den brittiska 

makten.29Otto von Bismarck var en person som ville styra Wolffs intressen och han gav 

ekonomiskt kapital och Wolff monopol på nyhetsförmedlingen i Tyskland under 1800-talets 

andra hälft.30 Wolff var beroende av staten och Deutsches Nachrichtenbüro som Wolff och 

                                                           
21 Rantanen T. (1998). The Struggle for Control of Domestic News Markets (1) I (red.) Boyd-Barrett, O. & Rantanen, T. The 
globalization of news. Thousand Oaks, Calif.: Sage. S. 46. 
22 Nationalencyklopedin (U.Å) Agence Havas tillgänglig 2016-05-09 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/agence-havas  
23 Ingmar, G. (1973). Monopol på nyheter: ekonomiska och politiska aspekter på svenska och internationella nyhetsbyråers 
verksamhet 1870-1919 = Monopol in Nachrichten : wirtschaftliche und politische Aspekte des Betriebs von schwedischen 
und internationalen Nachrichtenagenturen 1870-1919. Diss. Uppsala : Univ.. Stockholm. S. 3. 
24 Nationalencyklopedin (U.Å) Reuters  tillgänglig 2016-05-09 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reuters  
25 Ingmar, G. (1973). S. 3. 
26 Ibid. S. 4 
27 Ett sorts bidrag eller bistånd. http://www.saob.se/artikel/?seek=SUBSIDIE#U_S14323_42195 tillgänglig 2016-05-11  
28 Ingmar, G. (1973). S. 4ff. 
29 Boyd- Barrett, O. (1998). s. 23. 
30 Ibid. S. 17ff. 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/agence-havas
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reuters
http://www.saob.se/artikel/?seek=SUBSIDIE#U_S14323_42195
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Telegraph unionen sedan ombildades till var under tredje rikets styre ett viktigt instrument i 

nazipropagandan.31 Deutsches Nachrichtenbüro var Tysklands centrala nyhetsbyrå fram till 

andra världskrigets slut då de fick avveckla sin verksamhet. Deutsches Nachrichtenbüro 

bildades år 1933 genom en sammanslagning av Wolff Telegraph Bureau och Telegraph 

unionen.32   

 

Svenska telegrambyrån grundades 1867, den startades som en del av tyska Wolff-byrån, men 

Svenska telegrambyrån blev svenskägd på 1890-talet. Byrån fick mycket kritik för sin 

tyskvänlighet under första världskriget. Efter en konflikt mellan Svenska telegrambyrån och 

den socialdemokratiska byrån som fanns under den tiden, startades Tidningarnas 

telegrambyrå, TT år 1921, som var ägd av den svenska pressen.33 I och med första 

världskriget sattes de tre europeiska byråernas kartellverksamhet ur spel då de politiska 

intressena helt tog över, byråernas förbindelse bröts.34 Sverige fick många 

propagandatelegram under första världskriget, de stridande ville ha de neutrala staterna på sin 

sida. Tyska sympatier låg nära till hands då Sverige under de förgående årtiondena haft mer 

samröre med dem än exempelvis England.35 Nyhetsbyråernas kartell avvecklades år 1934, då 

fick de nationella byråerna åter igen makten över sitt lands nyhetsförmedling.36 Svenska 

telegrambyrån, senare TT hade en stor betydelse för den svenska pressen, särskilt i 

utrikesbevakningen. Sina europeiska nyheter hämtade TT först och främst från Deutsches 

Nachrichtenbüro, Reuters och Havas. Under andra världskriget distribuerades 

Informationsstyrelsens gråa lappar av TT och de skickades ut till alla tidningsredaktioner runt 

om i Sverige.37 Det finns exempel på att TT under andra världskriget redigerade material för 

att inte stöta sig med främmande makt, de kunde exempelvis ta bort värdeladdade ord eller 

hyllningar. TT sände även ut ett antal förfalskade telegram till tidningarna, telegrammen hade 

förfalskats för att inte väcka tyskarnas förtret. 38 

 

 

                                                           
31 Wilke J. (1998). The Struggle for Control of Domestic News Markets (2) I (red.) Boyd-Barrett, O. & Rantanen, T. The 
globalization of news. Thousand Oaks, Calif.: Sage. S. 49f. 
32 Tyska Wikipedia (27 april 2016) Deutsches Nachrichtenbüro tillgänglig 2016-05-09 
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Nachrichtenb%C3%BCro  
33 Weibull, L. & Wadbring, I. (2014). Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet. (11., helt 
omarb. uppl.) Stockholm: Ekerlid. S. 240f. 
34 Ingmar, G. (1973). S. 202. 
35 Ibid. S. 153ff. 
36 Rantanen T. (1998). S. 35 
37 Sandlund E. (2001). S. 285f. 
38 Funcke, N. (2006).  S. 107ff. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Nachrichtenb%C3%BCro
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras ett urval av den forskning som gjorts om mediers gestaltning av 

andra världskriget. Även ett antal c-uppsatser finns med, dessa är med för att de till stor del 

liknar denna uppsats och för att deras resultat kan jämföras med denna uppsats. 

 

Göran Leth, journalistikforskare vid Stockholms universitet, har gjort en studie som 

resulterade i boken Kristallnatten i svenska dagstidningar: konstruktionen av en likgiltighet. 

Göran Leth har undersökt hur tio svenska dagstidningar rapporterade om Kristallnatten 1938. 

Hans studie resulterade i att han delade upp tidningarna i tre olika förhållningssätt, protest, 

likgiltighet och anpassning.39 Protesttidningarna var de tidningar som var kritiska till 

Tyskland, i denna grupp återfinns bland annat Ny Dag som ingår i denna studie. De använde 

skarpa ordalag och judarnas lidande var i fokus.40 De tidningar som kategoriserades som 

likgiltighetstidningar var de tidningar som först var förfärade över Tysklands framfart men 

sedan införlivades i jargongen, här klassar Leth Svenska Dagbladet. Enligt Leth så var 

likgiltighetstidningarna först upprörda över kriget men sedan normaliserade de övergreppen.41 

De tidningar som Leth kategoriserade som anpassningstidningar var de tidningar som redan 

innan kriget värnade om Tyskland och dess värderingar. Anpassningstidningarna använde sig 

ofta av ett nazistiskt språkbruk.42 Den största gruppen var likgiltighetsgruppen, den minsta 

gruppen var protesttidningarna. Leths studie visar också att tidningens reaktioner inte alltid 

följde tidningens politiska linje. Enligt Leth var den allmänna attityden först förfäran och 

sedan anpassning. Protesttidningarna utsattes för flertalet marginaliseringar.43  

 

Medie- och kommunikationsforskaren Matts Skagshöj har i sin avhandling Frihetens sköra 

blomma: Press- och tryckfrihet i krigets skuggland beskrivit hur flera svenska tidningar 

reagerade under andra världskriget och sätter deras reaktioner i samröre med svensk politik.44 

Hallands-Posten får ofta agera exempel i Skagshöjs beskrivningar av hur pressen reagerade.45 

Skagshöj beskriver även steg för steg hur tryckfriheten inskränktes mer och mer under krigets 

                                                           
39 Leth, G. (2005). "Kristallnatten" i svenska dagstidningar: konstruktionen av en likgiltighet. Stockholm: Forum för levande 
historia. s. förord. 
40 Ibid. S. 16. 
41 Ibid. S. 19. 
42 Ibid. S. 23. 
43 Ibid. 26. 
44 Skagshöj M. (2015). Frihetens sköra blomma: Press- och tryckfrihet i krigets skuggland i Bengtsson H. Vinklade budskap- 
perspektiv på politisk kommunikation. Halmstad: Halmstad University Press. S. 159. 
45 T.ex. transportförbud. Ibid. S. 167. 
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gång tills det lättade efter år 1945.46 Avhandlingen visar att efter år 1943 ökade kritiken mot 

Tyskland eftersom deras krigslycka vänt.47 Skagshöj poängterar också att forskning har visat 

att journalistikens och politikens verklighetsbild är lika varandra eller identiska på grund av 

deras beroende av varandra. Detta beroende skapar en nationell gemenskap som kan komma 

fram då landets eller ett kulturellt nära lands suveränitet hotas eller anses hotad. Skagshöjs 

poäng är att journalistik och politik inte skapas i ett vakuum, utan att de finns mer eller 

mindre tydliga relationer dem emellan.48  

 

”Covering a Two-Front War: Three African American Correspondents during World War II” 

är en vetenskaplig artikel som Jinx Coleman Broussard professor i masskommunikation och 

John Maxwell Hamilton professor i kommunikation skrivit. I artikeln studeras tre 

afroamerikanska korrespondenters artiklar från tidningen The Norfolk Journal and Guide. De 

tre korrespondenterna skickades till Afrika för att rapportera om andra världskriget. 

Författarna till artikeln vill undersöka hur kriget gestaltades i svart press. Denna artikel gör en 

textanalys av artiklar som publicerats vid specifika händelser i tidningen The Norfolk Journal 

and Guide mellan år 1940 och september år 1945, för att se hur tidningen gestaltade 

konflikten.49 Resultatet av Coleman Broussard och Maxwell Hamilton artikel indikerar på att 

perspektiven i korrespondenternas artiklar reflekterade den afroamerikanska kampen för 

erkännande, integration och lika rättigheter.50 Författarna beskriver det som att 

korrespondenterna sökte en så kallad dubbel victory, en sorts seger mot deras fiender utanför 

och inom dem, således fiender som de fått på grund av deras hudfärg.51 Författarnas artikel 

visar att korrespondenterna lyfter upp de svarta i kriget för att visa att de svarta var lika 

mycket värda som de vita och stred för sitt land.52  

 

Martin Estvall försöker i sin avhandling Sjöfart på stormigt hav: Sjömannen och Svensk 

sjöfartstidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945, skapa en ny syn på svenska 

mediers rapportering under andra världskriget, han tycker att alla tidningar inte ska dras över 

                                                           
46 Ibid. S. 163. 
47 Ibid. S. 167. 
48 Ibid. S. 175. 
49 Coleman Broussard J. & Maxwell Hamilton J.  (2005 online 2013). Covering a Two-Front War: Three African American 
Correspondents during World War II. American Journalism Volume 22, Issue 3, 33-54 
DOI:10.1080/08821127.2005.10677657.  s. 33.  

50 Ibid. S. 33. 
51 Ibid. S. 36. 
52 Ibid. S. 35. 
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en kam utan undersökas var för sig. Hans avhandling har grundats på de två tidningarna 

Svenska Sjöfolksförbundets tidning Sjömannen och dess fackliga motpart Sveriges 

Redareförenings organ Svensk Sjöfartstidning, mellan åren 1932-1945.53 Just tidningar 

kopplade till handel valde Estvall för att Sverige hade mycket handelsförbindelser med 

Tyskland, och för att de inom handeln fick snabbt veta om något hände54. Avhandlingens 

resultat visar att det fanns stora skillnader tidningarna emellan, Sjömannen var skarpt 

antinazistisk medan Svensk Sjöfartstidning var mer neutral. Men Sjöfartstidningen kunde 

ibland visa sina politiska tankar och t.ex. motsätta sig invandring, främst kommunistisk.55 

Sjömannen visade sin ställning genom att förlöjliga Tyskland, fördöma nazismens judeförakt 

och kalla nazisterna och Hitler för saker, t.ex. kreatur och att de var psykiskt sjuka.56 Estvalls 

undersökning resulterar i att Sjömannen flaggas som en tidning med pacifistiska strategier, de 

manade till bojkott av tyska varor, ställde sig bakom demonstrationer och fackliga 

resolutioner mot nazismen, medan Sjöfartstidningen flaggas som en tidning med 

affärsinriktad strategi där avtalen och kvaliteten på varorna var centralt.57  

 

Emmy Johansson student vid Linnéuniversitetet i Kalmar har skrivit C-uppsatsen ”Då 

världskriget var nära inpå! Nyhetsrapportering angående andra världskrigets utbrott i 

september 1939 i två småländska dagstidningar”. Uppsatsens syfte var att granska och 

analysera nyhetsrapporteringen i två småländska tidningar, Smålandsposten och Östra 

Småland beträffande den tyska respektive sovjetiska invasionen i Polen 1939. Johansson 

använde sig av massmedieretorisk analys.58 Studien visar att tidningarna värderade 

nyhetsmaterial från nyhetsbyråer på olika sätt, Smålandsposten värderade material från Berlin 

högst och Östra Småland värdesatte material från Warszawa, London och Paris. Tidningarna 

hade olika syn på samma krig eftersom de valde olika nyhetsbyråer.59 

 

Dahlia Marklund och Else Maria Axelsson studenter vid Södertörns högskola har skrivit C-

uppsatsen ”Den tredje statsmakten – En studie av Eskilstuna-Kurirens rapportering om den 

                                                           
53 Estvall, M. (2009). Sjöfart på stormigt hav: Sjömannen och Svensk sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-
1945. Diss. Växjö: Växjö universitet, 2009. Växjö. S. 25. 

54 Ibid. S. abstract. 
55 Ibid. S. 122. 
56 Ibid. s. 68. 
57 Ibid. s. 177. 
58 Johansson E. (2013). Då världskriget var nära inpå! Nyhetsrapportering angående andra världskrigets utbrott i september 
1939 i två småländska dagstidningar. Kandidatuppsats Kalmar Växjö: Fakulteten för konst och humaniora (FKH), 
Institutionen för kulturvetenskaper Linnéuniversitetet. S. 1. 
59 Ibid. S. 37. 
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svenska regeringen och Nazityskland mellan 1938 och 1942”. Uppsatsen riktar in sig på den 

nazi-kritiska tidningen Eskilstuna-Kuriren. Tidningen kritiserade den svenska regeringen, 

Hitler och Tyskland. Uppsatsförfattarna ville identifiera om och hur, censur, påtryckningar 

och krigshändelser kom att påverka Eskilstuna-Kuriren, under perioden 1 oktober 1938 till 1 

oktober 1942.60 Uppsatsförfattarna delade in de analyserade artiklarna i tre retoriknivåer och 

fem olika kategorier. De tre retoriknivåerna var svag, medel och hård.61 De fem kategorierna 

uppsatsförfattarna använde sig av var pressens maktlöshet, vädjan till läsarnas samvete och 

moral, Sverige som egennyttigt och fegt land, kommunism & nazism och rapporteringen om 

Norges motstånd.62 Mönster som hittats i Eskilstuna-Kuriren var att under början av 

undersökningsperioden var kritiken riktad mot diskussionen om inskränkningar i 

pressfriheten. I slutet av perioden skriver tidningen mer om regeringens handlande och dess 

förmåga eller oförmåga. Hitler och Tyskland målades tidigt upp som opålitliga.63 Studien 

visar att det svenska pressystemet gått från den mer liberala samhällsmodellen i början av 

1938 till att två år senare bli en modell där staten var närvarande. Eskilstuna-Kuriren fortsatte 

trots statliga påtryckningar att vara öppet nazikritiska och uppsatsförfattarna håller med i 

Leths kategorisering av Eskilstuna-Kuriren som en protesttidning.64   

 

4. Teoretisk ram: 

I detta avsnitt presenteras den teori som uppsatsen kommer att bygga på, gestaltningsteorin. 

 

4.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin har börjat användas inom kommunikationsforskning under 1990-talet. I 

grunden handlar teorin om två skilda men relaterade fenomen eller fakta. För det första att alla 

beskrivningar av verkligheten måste begränsas. I själva beskrivandet väljs vissa aspekter och 

faktaattribut ut och vissa väljs bort. För det andra så skiljer sig gestaltningar från verkligheten, 

annars skulle det inte vara en gestaltning utan en beskrivning. Varje gestaltning är en tolkning 

och mer eller mindre öppen för subjektivitet och medveten styrning.65 Enligt Jesper 

                                                           
60 Marklund D. & Axelsson E.M. (2015). Den tredje statsmakten – En studie av Eskilstuna-Kurirens rapportering om den 
svenska regeringen och Nazityskland mellan 1938 och 1942. Kandidatuppsats Stockholm Södertörn: Institutionen för 
samhällsvetenskaper Södertörns högskola. S. 2. 

61 Ibid. S. 26. 
62 Ibid. S. 28. 
63 Ibid. S. 31. 
64 Ibid. S. 35. 
65 Strömbäck, J. (2000). Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna. Lund: 
Studentlitteratur, s. 216. 
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Strömbäcks beskrivning av teorin så är nyheternas bild av verkligheten inte densamma som 

den riktiga verkligheten. Medierna, journalisterna och redaktionerna tvingas att aktivt välja 

perspektiv, källor, attribut och vad som betraktas som fakta, vilket begränsar mediernas 

verklighet och den verklighet som skickas ut till publiken.66  

 

Är glaset halvfullt eller halvtomt? Båda uttrycken är riktiga, om man ser glaset som halvfullt 

behöver inte glaset fyllas på, om det är halvtomt behövs det däremot fyllas på. Verkligheten 

kan beskrivas på olika sätt som är lika sanna men ger olika tankar som pekar i olika 

riktningar. Detta är vad gestaltningsteorin handlar om. Dess fokus är hur medier gestaltar 

olika problem eller beskrivningar av verkligheten och hur dessa gestaltningar påverkar 

medborgarna och konsumenterna. Gestaltningsteorin kommer från USA och är ursprungligen 

en psykologisk teori.67 Robert M. Entman beskriver teorin som ett sätt att välja en aspekt av 

en vald verklighet och göra aspekterna mer framträdande i en text, detta görs för att lyfta fram 

ett visst problem, en värdering eller rekommendation för det som beskrivs.68 Det finns två 

delar av teorin, den första delen rör hur medierna gestaltar nyheterna på ett eller flera speciella 

sätt. Gestaltningarna ska sedan kunna plockas ut och studeras närmare. Den andra delen rör 

hur mediernas gestaltning påverkar mediekonsumenten.69 I denna uppsats används teorins 

första del: produktionen av nyheterna, hur artikeln blir till och i vilken kontext artikeln 

skapats. Den andra delen av teorin, hur medierna påverkar medborgarna, ligger utanför 

uppsatsens syfte. Denna uppsats ska inriktas mer på produkten, tidningen, istället för de 

psykologiska påverkningarna, genom fokus på ord, fraser, struktur och artikelns utformning70. 

I denna uppsats kommer själva gestaltningarna ligga i förgrunden, men 

textproduktionsprocessen kommer att finnas i åtanke för att kunna tolka texterna.71 Denna 

uppsats syfte är att jämföra tre tidningar med olika politiska hemvist och hur de gestaltar 

specifika händelser under kriget. Här kommer gestaltningsteorin in, hur gestaltas händelserna, 

överensstämmer tidningarnas gestaltning av händelserna med tidningens politiska ramar? 

Olika gestaltningsformer som kan komma fram i artiklarna kan röra tidningarnas politiska 

inriktning genom att gestaltningarna harmoniserar med deras politiska inriktning.  

                                                           
66 Strömbäck J. (2012). Journalistiken och politiken I Nord, L. & Strömbäck, J. (red.) (2012). Medierna och demokratin. (2. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur, s. 271. 
67 Strömbäck, J. (2000). s. 216. 
68 Entman R. (1993). Framing: Towards Clarification Of a Fractured Paradigm, “Journal of Communication” v43, s. 52. 
69  Strömbäck, J. (2000). s. 217f. 
70 Järvå, H. & Dahlgren, P.M. (2013). Påverkan och manipulation. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur, 317. 
71 Järvå, H. & Dahlgren, P.M. (2013). s. 318f. 
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5. Metod 

I denna del presenteras uppsatsens metod, massmedieretorisk analys, och hur analysschemat 

som används till artiklarna utformats.  

 

5.1 Nermans massmedieretoriska analys: 

Bengt Nerman är forskaren som utvecklade metoden massmedieretorisk analys. Han beskriver 

det som ett raster, ett tolkningsmönster och att journalisten är halvvägs innanför och halvvägs 

utanför medierastret. I massmedieretorisk analys studeras relationen mellan talaren, mediet, 

meddelandet, världen och läsarna, men i första hand hur dessa relationer framgår i de skrivna 

eller talade texterna. Nerman menar att skrivandet och talet är en handling i ett socialt rum. 

Rummet upprättas med hjälp av igenkännbara konventioner, språkliga och litterära.72 I denna 

uppsats analys finns tre olika sorters rum, Ny Dags, Aftonbladets och Svenska Dagbladets. 

Skribenten ser världen genom mediets ramar och styrande rum. Det är 

undersökningsobjektens sociala rums ingredienser som denna uppsats vill åt. Hur ter sig ex. 

Ny Dags sociala rum? Denna värld eller bild av världen, det sociala rummet, textens rum 

åskådliggörs i bilaga 1.73 Resultatet av att skribenten tillhör ett speciellt mediesocialt rum gör 

att läsaren erbjuds en mediestyrd framställning av världen. Nerman beskriver en bild av 

mediernas funktion som brukar kallas spegeln. Denna spegel visar hur skribenten ser världen 

genom mediets ramar och rum och sedan producerar en bild av verkligheten. (Se bilaga 2: 

rekonstruktion av spegeln.) Den partibundna journalistiken som rådde under andra 

världskriget med inskränkningar från statens neutralitetspolitik visar på en spegeljournalistik 

som inte har samma frihet som nutida journalister. 

 

5.2 Analysschemats utformning 

Uppsatsens metod är massmedieretorisk analys. Uppsatsens syfte är att se hur de tre 

tidningarna Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar specifika händelser under 

andra världskriget och på vilket sätt. Detta syfte kommer att uppnås genom att studera bland 

annat ordval, källval och perspektiv på händelsen i artiklarna, stor vikt kommer läggas vid 

rubrikerna då tidningarna skrev dessa själva. Kristina Lundgrens schematiska mall av 

massmedieretorisk analys ligger till grund för uppsatsens analysschema.74 Kristina Lundgren 

                                                           
72 Nerman, B. (1973). Massmedieretorik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 17f. 
73 Bilaga 1 en rekonstruktion av Nermans sociala rum. 
74 Lundgren K. (1999). ”Några centrala metoder för analysen”. I Red. Thurén T., Ney B. och Lundgren K. Nyheter: att läsa 
tidningstext. Stockholm: Ordfront förlag. S. 54ff. 
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beskriver att en artikel aldrig står ensam utan finns i en kontext, mediets kontext men även i 

en läsares kontext och en kunskaps kontext, vad vet läsaren sedan innan? Journalisten har ett 

kön, en social bakgrund, arbete på en specifik redaktion, på en viss typ av medium, i en 

bestämd social miljö och en geografisk plats, allt detta spelar roll och präglar texten, hur den 

kommer att uppfattas av läsarna som också har ett kön osv75. Kristina Lundgren har gjort en 

konkretisering av Bengt Nermans metod, Nerman som var först med massmedieretorisk 

analys och skapade bilden av det sociala rummet och hur journalisten speglar verkligheten. 

Lundgren har preciserat metoden till vissa specifika frågor som kan ställas till nyhetstexten. 

Analysschemat togs fram genom ett urval av Lundgrens schemafrågor, de frågor som 

överensstämde med denna uppsats syfte valdes ut således frågor som rör gestaltning, vinkel 

och tendentiöshet. De frågor som valdes ut var:  

• Vilka källor används. 

• Vad ligger i förgrund och bakgrund. 

• Vilka får komma till tals.  

• Hur är materialet vinklat. 

• Hur är tonen i artikeln.  

• Har artikeln en färdig slutsats eller ger den plats åt tolkningar.  

• Hur ser valet av anföringsord och yttrandeverb ut.  

• Är källorna subjekt och aktörer eller blir de objekt och offer.  

• Vilken typ av sammanhang eller föreställningsvärld vill reportern skapa som ram för 

vår läsning.  

• Vilken/vilka har huvudrollen och birollen. 

• Förekommer värdeladdade ord, liknelser, metaforer, ironi eller stereotyper.  

• Finns det några dolda argumenteringar och färdiga slutsatser.76  

Många av frågorna går in i varandra och bör ställas tillsammans för att som, Lundgren 

beskriver, se texten på olika nivåer. 

När uppsatsens analysschema utformades delades Lundgrens frågor in i fem delar, de 

presenteras nedan, med tillhörande delfrågor.77 Delfrågorna kom till genom omskrivningar av 

Lundgrens frågor men även genom min nyfikenhet, t.ex. så fanns inte någon rubrik om foton i 

Lundgrens analysschema. Delfrågorna strukturerades under rubrikerna, hur är materialet 

                                                           
75 Lundgren K. (1999). s. 52. 
76 Ibid. s. 53-57. 
77 Se bilaga 3. 
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vinklat- här ingår delfrågor som t.ex. har rubriken vinklats på något speciellt sätt. Hur 

gestaltas händelserna- dessa delfrågor riktar in sig på dolda argumenteringar och 

framställningar genom ord och fraser. I denna del finns också kopplingar till 

gestaltningsteorin och hur händelsen ramas in, i analysschemat benämns ramen i Lundgrens 

ordalag som artikelns föreställningsvärld. Gestaltningsbegreppet kommer i denna uppsats 

beskrivas som hur tidningen valt att framställa en artikel genom att välja ett speciellt sätt att 

gestalta den. Artikelns slutsatser benämns i uppsatsen som kontentan av artikeln, detta avser 

således artikelns slutsatser. I gestaltningsdelen kommer det även att diskuteras vem som får 

skulden och vilken sida som målas upp som förövare och offer, genom att analysera tonen i 

artikeln och värdeladdade ord. Tredje rubriken är vilka synliga källor används- denna del rör 

om texten är egenproducerad eller bygger på andra mediers fakta. Fjärde rubriken är vilka 

citeras- i denna del läggs vikt vid vilka som citeras och om båda sidor får citat. Den fjärde och 

sista rubriken är finns det tillhörande foton eller illustrationer och vad visar de- i denna del 

läggs vikten på hur fotot samspelar med texten och vad fotot ger för signaler till läsarna. Då 

artiklarna analyseras används analysschemat, bilaga 3, i analysframställningen delas artiklarna 

upp efter analysschemats delar, vinkeln, gestaltning, källor, citat och foto. Alla artiklar samlas 

in på en och samma gång och fotas av i Kungliga biblioteket i Stockholm. Vid ett senare 

tillfälle väljs den artikel som är längst textmässigt ut som analysobjekt. De artiklar som inte 

valts ut som analysobjekt kommer i analysen att samlas under rubriken ytterligare artiklar i 

tidningen. Artiklarna läses noga och flera gånger innan de analyseras. Artiklarna analyseras 

alltid i samma ordning Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. 

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Uppsatsens validitet; att studien undersökt det den vill undersöka.78 Denna uppsats 

genomförande är genomskinligt och analyserna för artiklarna är tillförlitliga då det tydligt 

visas hur artiklarna analyserats (se analysschema och metod avsnitt). Uppsatsens reliabilitet; 

tillförlitligheten i studien och att mätningarna i studien är korrekt gjorda.79 Materialet har 

analyserats på samma sätt, men studien är till vis del tolkningar av materialet. Åsa Nilsson 

poängterar i boken Metoder i kommunikationsvetenskap kravet på objektivitet i 

innehållsanalyser, så även i textanalyser som massmedieretorisk analys, en annan läsare ska 

med samma verktyg göra samma urval och uppnå samma resultat. Det som leder till 

                                                           
78 Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. S. 26. 
79 Ibid. S. 26 



19 
 

objektivitet är som Nilsson skriver ett tydligt formulerat analysschema och tydliga 

urvalsdefinitioner. Men tolkningar kan uppstå, det som råder bot på detta är tydliga 

hänvisningar.80 Ett större antal nedslag eller fler analyserade artiklar per nedslag kunde gett 

mer precisa slutsatser. Men analyserna av just de här artiklarna och jämförelserna av dessa är 

tillförlitliga.  

 

6. Material 

Studien består av 69 artiklar varav 18 artiklar har studerats mer ingående med hjälp av 

massmedieretorisk analys. Artiklarna är fördelade på sex nedslag vid olika händelser under 

andra världskriget. Opinionsmaterial eller artiklar som inte rör de specifika nedslagen är 

bortsorterade. Opinionsmaterialet valdes bort för att uppsatsens syfte är att analysera 

tidningarnas nyhetsrapportering. Allt som allt publicerades 69 artiklar under de sex nedslagen, 

alla artiklarna kommer att vara underlag för denna uppsats, för att det är viktigt att se helheten 

i rapporteringen och för att skönja eventuella sympatiyttringar. Ett scenario kan annars vara 

att den artikel som valts att analyseras med massmedieretorisk analys kanske är den enda 

artikeln med en speciell vinkling eller sympatiyttring, medan helheten kanske visar något helt 

annat. Därför är det viktigt att ha helheten i åtanke för att uppnå studiens syfte att se om 

tidningarnas rapportering skiljer sig åt. De 51 artiklar som inte undersöks med 

masmedieretorisk analys, kommer att presenteras vid varje specifikt nedslag under den 

tidning de tillhör, med rubriken ”Ytterligare artiklar i tidningen”. Under den rubriken 

presenteras hur många artiklar som publicerats, vad de handlar om och om de har någon 

speciell vinkel eller källa.   

 

6.1 Urval och avgränsningar 

De 18 artiklarna som ska studeras med massmedieretorisk analys valdes ut efter textmassa, de 

som är längst textmässigt och är publicerade samma dag som händelsen eller dagen efter 

händelsen, har valts ut.81 För att uppnå uppsatsens syfte och se nyanser i rapporteringen 

behövdes en textmassa att analysera. Om exempelvis den första artikeln hade valts ut, kunde 

undersökningsobjekten uteslutande blivit artiklar som tryckts på första sidan och bestått av 

endast en rubrik med en kort tillhörande text. Eftersom uppsatsens syfte är att analysera 

                                                           
80 Nilsson Å. (2010). Kvantitativ innehållsanalys I red. Ekström, M. & Larsson, L. Metoder i kommunikationsvetenskap. (2. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur. S. 126. 
81 Se bilaga 4 artikelförteckning. 
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tidningarnas gestaltning och se en helhet, räcker inte en kort text med rubrik. En artikel 

definieras i uppsatsen som en textmängd som samlats under en huvudrubrik. Ibland kan 

tidningen ha notiser som inte skiljs från huvudartikeln. Notisen rör samma ämne men från en 

annan synvinkel eller källa och då får denna notis vara med i undersökningen eftersom 

tidningen har samlat notisen under samma huvudrubrik som artikeln. De specifika nedslagen 

som har valts för denna uppsats är den 10 november 1938 – ”Kristallnatten”, den 1 september 

1939 – krigets början, den 30 november 1939 – Sovjet anfaller Finland, den 9 april 1940 – 

tredje rikets intågande i Norge, den 9 april 1940 – tredje rikets intågande i Danmark och den 

30 april 1945 – Hitlers död. Dessa nedslag valdes för att händelserna var geografiskt och 

kulturellt nära Sverige och att olika politiska inriktningar kan ha olika åsikter om händelserna 

då de sympatiserar med olika politiska falanger, exempelvis Ny Dag som hade en 

kommunistisk inriktning och Aftonbladet som sympatiserade med högern och sades vara 

tyskvänliga.  

 

7. Resultat & analys 

Resultaten kommer att inledas med en historisk tillbakablick för att berätta om det specifika 

nedslaget. Sedan analyseras tre artiklar per nedslag, en artikel från Ny Dag, en från 

Aftonbladet och en från SvD. Analysen av artiklarna delas upp i underrubrikerna, vinkeln, 

gestaltning, källor, citat, foto och ytterligare artiklar i tidningen. Efter analysen av de tre 

tidningarnas artiklar jämförs artiklarna under rubriken jämförelser. Jämförelserna delas upp i 

samma kategorier som i resultaten och i en analysdel kopplas materialet till teori och tidigare 

forskning.   
 

7.1 Kristallnatten, 9-10 nov. 1938 
7.1.1 Historisk tillbakablick: Den 7 december 1938 sköt en ung tysk judisk man en tysk 

diplomat i Paris och sårade denne allvarligt. Två nätter senare uppstod en våg av våldsamma 

demonstrationer i hela Tyskland, målet för aktionerna var judisk egendom– affärer, villor och 

synagogor. Demonstrationerna drevs på av Joseph Goebbels propagandaminister och 

Reinhard Heydrich, chef för säkerhetstjänsten. Förstörelsen var omfattande, natten kallades 

kristallnacht på grund av den stora mängden glas som spridits på gatan från krossade fönster. 

Nästan 100 judar mördades under natten. Tyskland bötfällde den judiska befolkningen för 
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skadorna. 20 000-30 000 judar skickades under natten till koncentrationsläger.82 

7.1.2 Ny Dag: ”Ohygglig massterror mot Tysklands judar. Männen häktas, synagogor 

och skolorna bränns ned. Massor av judar begår självmord.” 11 november 1938 sid. 4. 

Signerad TT fr. Havas & Reuter.  

Vinkeln: Artikeln är beskrivande av vad som hänt. Hela texten är från TT. Själva artikeln har 

en objektiv ton och beskriver vad som hänt med synagogorna och razziorna mot de judiska 

folket. Rubriken däremot visar på ett ställningstagande mot Tyskland, genom att beskriva 

händelsen som: ”ohygglig massterror”83. Judarna blir offer för Tysklands vrede. Våldet i 

artikeln får ta plats men i en objektiv ton. Det som går obemärkt förbi är skildringar om vad 

som verkligen hände, lite djupare. Gestaltningar: Värdeladdade ord finns bara i rubriken: 

”ohygglig massterror”. Den som skrivit texten ville ge läsaren den föreställningsvärlden att så 

här var händelseförloppet. Källor: Texten är en TT text som bearbetat information från Havas 

och Reuter och en liknande text finns i Aftonbladets upplaga om händelsen. Foton: Ett foto 

finns i anslutning till artikeln, på fotot syns Goebbels som står och talar med händerna framför 

sig i en krampaktig gest. Bildtexten lyder ”Goebbels, judeterrorns organisatör”. I bildtexten 

målas den bakomliggande aktören upp, Goebbels, och tidningen för fram honom som den 

onde organisatören. Ytterligare artiklar i tidningen: Fyra artiklar till publicerades om 

Kristallnatten samma dag. Källorna i artiklarna har olika härkomst men alla rubriker är 

tyskkritiska och tyskarnas hat mot judar lyfts upp. 

 

7.1.3 Aftonbladet: ”Nya judeförföljelser i hela Tyskland. Hitlers ”gamla garde” gav 

signal i München. Affärer stuckos i brand eller förstördes.” Sign. AB  

En notis som placerats under samma huvudrubrik är ”Kraftiga antijudiska aktioner”. 

Sign. TT fr. Deutsches Nachrichtenbüro. 10 nov. 1938 sid. 1 och 19. 

Vinkeln: Artikeln består av två delar. Den första delen av artikeln är signerad AB och bygger 

på fakta om att i München och Berlin förstördes flera judiska affärer och synagogor sattes i 

brand. Den andra delen är ortsbestämd till Berlin och är från TT som i sin tur bearbetat 

material från Deutsches Nachrichtenbüro. I första delen läggs vikten på det gamla gardet som 

hade firat minnet av det nationalsocialistiska kuppförsöket 1923 och på hemvägen krossat 

fönster vilket gav signaler till aktioner över hela Tyskland. Del två beskriver ett kollektivt 

tyskt hat som var spontant och hela tyska folkets ”djupa förbittring” mot judarna. Första 

                                                           
82 Holmes, R. (red.) (2011). Stora boken om andra världskriget: från blixtkrig till Hiroshima. Stockholm: Fischer & Co. S. 42. 
83 TT fr. Havas och Reuter. (1938, 11 nov.). Ohygglig massterror mot Tysklands judar. Männen häktas, synagogor och 
skolorna bränns ned. Massor av judar begår självmord. Ny Dag, s. 4. 
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delens rubrik med nedryckare: ”Hitlers gamla garde gav signalen i München”84 visar på ett 

utpekande av nationalsocialister som aktörer, medan del två med underrubrik; ”kraftiga 

antijudiska aktioner”85 är mer likt ett konstaterande. I första delen får oroligheterna ta plats 

och gardet är orsaken till oroligheterna. I andra delen målas tyskarna upp som en massa som 

hatar judar. Andra delen är mer judefientligt än del ett, för att i del två målas alla tyskar upp 

som judehatare och att tyskarna kollektivt driver bort judarna. Första delen beskriver 

händelsen som oroligheter, del två beskriver dem som demonstrationer och aktioner. Artikeln 

är helt inriktad på Tyskland, huvudrollen är tyskarnas i del två och i del ett är huvudrollen 

tilldelad gardet. Biroller har judarna. Gestaltning: Det finns ingen uttalad sarkasm eller 

negativ ton i första delen av artikeln, utan den är mer redovisande. Andra delen skriver om; 

”spontana judefientliga demonstrationer som ägt rum i hela Tyskland. Tyska folkets djupa 

förbittring tog sig därvid också mångenstädes uttryck i ”kraftiga antijudiska aktioner. 

Värdeladdade ord som allvarliga oroligheter och våldsamma judeförföljelser används i den 

första delen av artikeln. Första delen är mer redovisande och det gamla gardet pekas ut som 

upprorsmakare. Del två använder sig av de värdeladdade orden djup förbittring, kraftiga 

antijudiska aktioner och spontana judeförföljelser. I del två finns den dolda argumentationen 

för ett enat Tyskland som står upp mot judarna. Föreställningsvärlden i del två är att alla 

tyskar är emot judarna. I del ett är det nationalsocialisterna som driver igång aktioner. Källor: 

Första delen är egenproducerad och skriven från London, andra delen är från TT som fått den 

från Deutsches Nachrichtenbüro och ortsbestämd till Berlin. Ytterligare artiklar i tidningen: 

fem artiklar publicerades. Alla artiklarna är ortsbestämda till Berlin och är uteslutande 

byråmaterial där förföljelsen av judar beskrivs i olika perspektiv.  

 

7.1.4 Svenska Dagbladet : ”Förintande slag mot Tysklands judar. Synagogor och affärer 

demolerades i storstäderna. Inga existensmöjligheter mer på affärslivets område för 

icke-arier.” Sign. SvD 11 nov. 1938 sid. 3 och sista sidan.  

Vinkeln: Artikeln är redogörande för vad som hänt men kritisk både till judeförföljelserna 

och polisen som inte gjorde något. SvD är kritiska på så sätt att de skriver om aktionerna mot 

judar som; ”förstörelseverk”86, ”förintande slag” och ”judarnas ekonomiska förintelse”. 

Rubriken har flera värdeladdade ord som ”förintande slag”, ”synagogor och affärer 

                                                           
84 Aftonbladet (1938, 10 nov.) Nya judeförföljelser i hela Tyskland. Hitlers ”gamla garde” gav signal i München. Affärer 
stuckos i brand eller förstördes. Aftonbladet, s. 1. 
85 TT fr.Deutsches Nachrichentbüro, s. 19 
86 SvD Berlinredaktion (1938, 11 nov.) Förintande slag mot Tysklands judar. Synagogor och affärer demolerades i 
storstäderna. Inga existensmöjligheter mer på affärslivets område för icke-arier.  Svenska Dagbladet, s. 1. 
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demolerades” och ”inga existensmöjligheter mer på affärslivets område för icke-arier.” Det 

som får ta plats är de visuella skildringarna av hur det såg ut efter Kristallnatten och fakta om 

varför och hur det blev så. Det läggs stor vikt vid att judarna förlorat pengar och deras 

ekonomiska existensmöjligheter; ”Nära 400 000 judar på bar backe.” Läsarna ges visuella 

bilder över hur poliserna står och tittar på när några pojkar river upp gatsten för att kasta på 

affärerna. Men poliserna gör endast slöa försök att stoppa dem. Flera tyska tidningar citeras 

och får kommentera händelsen, men i artikelns kontext blir de kommentarerna som exempel 

på Tysklands propaganda. Gestaltning: Det finns ingen direkt sarkasm men en negativ ton 

finns genom valet av beskrivningar av den judiska förstörelsen som förintande. Värdeladdade 

ord är förintande slag, demolerade synagogor, inga existensmöjligheter, förstörelseverk och 

judarnas ekonomiska förintelse. Just ordet förintelse ger här en sådan tyngd. Ordet blir mer ett 

stöd för judarna än t.ex. ordvalet antijudiska aktioner. SvD:s skribent drar en slutsats 

angående de judiska affärerna att de är stängda; ”otvivelaktningen för evigt.” 

Föreställningsvärlden, eller gestaltningsramen, är ett sönderslaget Berlin, där judarnas 

ekonomi och existensmöjligheter trasats sönder av Naziledningen. Hela artikeln är mer 

inriktad på pengarna som förlorats än på själva kroppsliga lidandet. ”Förintelse av väldiga 

värden – det rör sig otvivelaktigt om många tjugotals millioner mark – vilka trots allt tillhört 

den tyska nationalförmögenheten.” 

Källor: Texten är egenproducerad. En reporter har varit på plats. Texten bygger på visuella 

intryck och fakta om händelsen. Texten har även med hur vissa tyska tidningar skildrar 

samma händelse. Citat: Goebbels får komma till tals genom ett citat där han ger en förklaring 

till Kristallnatten. Han berättigade och förstod det tyska folkets förbittring ”över det fega 

judiska mordet på en tysk diplomat i Paris.” Tidningen Deutsche Allgemeine Zeitung ger en 

kommentar på Goebbels tal, där de beskriver att det judevänliga utlandet har blivit varnade för 

att gå för långt med sin hets mot Tyskland. Tidning Berliner Tageblatt skriver att staten har 

ordet och alla aktioner från utlandet mot Tyskland kommer att besvaras. Endast tyskar får 

uttala sig i texten men i detta sammanhang visar citaten på händelsens kontext. Goebbels blir 

en aktör och de tyska tidningarna hans marionetter som upprepar nazismens propaganda. 

Ytterligare artiklar i tidningen: en artikel till är publicerad under dagen. Denna artikel 

beskriver judehatet i negativa ordalag. Artikeln är ortsbestämd till Wien.  
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7.1.5 Jämförelser 

Vinkeln: Artiklarna har olika vinkling, i Ny Dags artikel är tonen objektiv, Svenska 

Dagbladet som har en reporter på plats, beskriver aktionerna mot judar som bland annat 

förstörelseverk och judarnas ekonomiska förintelse och Aftonbladet visar mer på en 

tyskvänlig inställning. Rubrikerna skiljer sig åt, tidningarna kan ses som graderade från Ny 

Dag till Aftonbladet. Ny Dags rubrik visar med ordval vad de tycker om denna aktion. 

Svenska Dagbladet visar också vad de tycker, men inte i lika negativa ordalag som Ny Dag. 

Aftonbladets rubrik är mer redogörande och den pekar ut Hitlers gamla garde som de som 

startade aktionerna, notisens rubrik visar på tyskarnas hat. Den tidning som urskiljer sig är 

AB, då de har en annan vinkling och använder sig av en tysk källa. Gestaltning: SvD har med 

valet av beskrivningar och negativt laddade ord som förintelse och förstörelseverk visat på att 

de inte skriver för Tysklands favör. AB skriver däremot mer för Tysklands favör, den första 

delen av artikeln som är egenskriven är mer redovisande men använder sig av neutrala 

beskrivningar. I del två är ges hatet mot judar plats. Kontentan i artiklarna skiljer sig åt, i AB:s 

andra del står hela Tyskland bakom aktionerna, i första delen är det de gamla gardet som står 

bakom aktionerna. I SvD:s artikel är kontentan att de judiska affärerna inte kan byggas upp på 

nytt för då kommer de förstöras igen, den enda utvägen är att sälja till arier. Källor: Det är 

bara SvD som varit på plats, Ny Dag har fått sin text från nyhetsbyrån TT och Aftonbladet har 

fått sin ena text från Deutsches Nachrichtenbüro. Men Aftonbladets första del är egenskriven, 

men är en översikt över händelsen som de fått återberättat för sig. Citat: Det är bara i SvD:s 

artikel som någon citeras således Goebbels, tidningarna Berliner Tageblatt och Deutsche 

Allgemeine. Foton: Bara Ny Dag har ett foto som visar Goebbels. Ytterligare artiklar i 

tidningen: Tidningarna skiljer sig åt genom att Ny Dags alla artiklar har nyanser av 

tyskkritik, Aftonbladet har bara tyska källor och SvD beskriver judeförföljelserna i negativa 

ordalag. 

 

7.1.6 Analys 

Göran Leth utformar i sin bok ”Kristallnatten” tre grupper av tidningar; protest, likgiltiga och 

anpassning. Tidningarna som kategoriserades under protest var de som var kritiska mot 

Tyskland och nazismen. De tidningar som kategoriserades som likgiltiga var först förfärade 

över Tysklands framfart men efter en tid avtrubbades de och vande sig. De tidningar som 

kategoriserades under begreppet anpassning var redan före kriget tyskvänliga, de använde 

även nazistiska anspelningar och ordalag. Både Ny Dag och SvD finns med i Leths 
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gruppering, Ny Dag under protest, i den gruppen används starka ordalag och judarna är i 

fokus och SvD under likgiltiga, i den gruppen var det först en upprörd stämning men sedan 

skedde en normalisering av de tyska övergreppen.87 Leths gruppering överensstämmer med 

denna undersökning, Ny Dag visar tydligt med ordval på sin protest. Medan SvD är lite mer 

nedtonade men ändå beskriver hemskheterna. Leth beskriver att dagarna efter Kristallnatten 

skedde en sorts anpassning till den nazistiska antisemitiska radikaliseringen88. AB har i den 

artikel som analyserats redan anpassat sig till nazismen och har lagt mindre vikt vid judarnas 

förföljelse och riktar mer in sig på tyskarnas hat. Om AB hade varit med i Leths analys så 

skulle de placerat sig under kategorin anpassning. Uppsatsens analys kan visa på en gradering 

från Ny Dag som är mycket kritiska i sina ordalag, till SvD som är upprörda men inte lika 

kritiska och sist AB som la lite vikt vid judarna och bara tog upp vad som hänt och att 

händelsen berodde på tyskarnas hat mot judar. Leth beskriver att den allmänna attityden först 

var förfäran och sen anpassning, protesttidningarna var färre än de likgiltiga och blev utsatta 

för flertalet marginaliseringar.89 Detta nedslag kan kopplas till gestaltningsteorin, nedslaget 

visar att tidningarna gestaltar samma händelse på olika sätt och väljer den gestaltning och bild 

av verkligheten som de vill få fram, genom ord- och källval. Andra artiklar som tidningarna 

publicerat under dagen visar på att, alla Aftonbladet artiklar utom en har Berlin som 

ortsdatering och att AB:s artiklar är skrivna ur tysk synvinkel. I Ny Dags övriga artiklar är tre 

av fyra kritiska mot judeförföljelserna. Ny Dags fjärde artikel är från Deutsches 

Nachrichtenbüro och är ett utdrag ut Goebbels tal där han berättar om den tyska förbittringen 

mot judar.  
 

7.2 Krigets början, 1 september 1939 
7.2.1 Historisk tillbakablick: Den 1 september 1939 stod tyska styrkor redo vid polska gränsen. 

De första granaterna sköts från havet mot staden Danzig kl. 04:45.90 Tyska styrkor anföll 

Polen med Blitzkrig (blixtkrig). En invasion följde när polska regeringen inte ville överlåta 

staden Danzig till tyskarna. Tyskarna vann en snabb seger och ockuperade två tredjedelar av 

Polen.  Den tredje delen tog Sovjet. Invasionen av Polen var möjligt på grund av non-

aggressions pakten mellan Tyskland och Sovjet. Storbritannien och Frankrike hade tidigare 

sagt att de skulle hjälpa polackerna att försvara Polen vid eventuell invasion, men de ingrep 

                                                           
87 Leth, G. (2005). "Kristallnatten" i svenska dagstidningar: konstruktionen av en likgiltighet. Stockholm: Forum för levande 
historia. s. 16ff. 
88 Ibid. S. 11.  
89 Ibid. S. 26. 
90 Beevor, A. (2012). Andra världskriget. Historiska Media, s. 34. 



26 
 

inte förrän den 3 september.91 Den 3 september proklamerade Storbritannien och Frankrike 

krig mot Tyskland efter att deras ultimatum om att tyskarna skulle lämna Polen inte 

uppfyllts.92 
7.2.2 Ny Dag: ”Hitlers bombflyg sår död bland kvinnor och barn. Det obefästa 

Warszava. Brutalt bombarderat. De tyska angreppen under gårdagen”. Osign. 2 sept. 

1939 sid. 4. 

Vinkeln: Denna artikel är uppdelad i klockslag där det beskrivs vad som hände under första 

krigsdagen 1 september. Materialet har tagits från flera olika källor och sammanställts i en 

tidslinje. I rubriken görs Polen till offer och Tyskland framförallt Hitler till förövare; ”Hitlers 

bombflyg” mot ”det obefästa Warszava” som blev; ”brutalt bombarderat.”93 Det som får ta 

plats är just händelseförloppet i Polen. Det som går obemärkt förbi är ögonvittnesskildringar 

av vad som verkligen hände. Gestaltningar: Det finns en negativ ton mot Tyskland i rubriken 

men senare i texten finns ingen uttalad ton mot Tyskland eller Polen. Tyskland utmålas utifrån 

sin politiska ställning i texten, ”[D]en tyska naziregeringens allmänna order” och ”den 

nazistiske distriktsledaren Forster.” Polen får en mer god roll, en offerroll, de blir anfallna och 

brutalt bombarderade. De blir utsatta för fientligheter och de blev bombade utan förvarning. 

Polens heroiskhet syns i ett utdrag från PAT, Polska telegrambyrån; ”flygangreppens syfte att 

förorsaka panik och skräck bland de försvarslösa städernas befolkning misslyckades. 

Befolkningen visade fulländad disciplin och kallblodighet. Fast vilja att försvara sig mot 

angriparen.” det bör noteras att detta inte är skrivet av Ny Dag utan PAT men valet av 

telegram och omfattningen av materialet visar på en mer polsk positiv hållning. Värdeladdade 

ord finns som i rubriken ”brutalt bombarderat”, Tyskland bombarderade ”utan förgående 

varning”, flygangreppets syfte var att förorsaka ”panik och skräck.” Tyskland och Hitler blir 

aktörer och Polen offer i artikeln. Föreställningsvärlden eller ramen för artikeln är krig, ett 

krig som bygger på att Tyskland oprovocerat gått in i Polen. Källor: Det är övervägande 

polska medier som artikeln refererar till, PAT refereras till tre gånger. Källor från Tyskland 

refereras det till i sex textstycken och Polen i åtta textstycken. De polska källorna är PAT och 

officiella meddelanden från Polens regering. Tyska källor är Deutsches Nachrichtenbüro, 

uttalanden från Hitlers dagorder och tal och distriktsledaren Forster. Uppgifterna är troligen 

tagna från de tyska och polska källorna. Till exempel citatet från Hitlers dagorder har citerats i 

                                                           
91 Holmes, R. (red.) (2011). s. 46f. 
92 Ibid. S. 55. 
93 Bl.a. PAT (1939, 2 sept.) Hitlers bombflyg sår död bland kvinnor och barn. Den obefästa Warszava. Brutalt bombarderat. 
Det tyska angreppen under gårdagen. Ny Dag, s. 4..  
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flertalet andra medier också, men inte med samma förled innan citatet. Citat: De som får 

komma till tals med citattecken är Hitler från hans dagorder, Forster som telegraferar till 

Hitler och Hitlers tack i ett telegram till Forster, där Hitler utnämner Forster till chef för 

civilförvaltningen i Danzig. Bara Tyskland citateras. Hitler och Tyskland har huvudrollen då 

de får citat, men Polen har en betydande biroll då information från landet får ta mer plats. 

Ytterligare artiklar i tidningen: fyra artiklar publicerades. Artiklarna är polskvänliga. 

Chamberlains tal finns refererat.  

 

7.2.3 Aftonbladet: ”Warszawa bombarderat: många dödsoffer. Krigsförklaring av 

Hitler- flygangrepp mot en rad orter i Polen. Tyska trupper till angrepp i korridoren 

och Schlesien”. Osign. 1 sept. 1939 sid. 1.   

Vinkeln: Artikeln är redogörande och utan värderande ordalag. Rubriken är rak och beskriver 

vad som hänt. Gestaltningar: Hitler är aktören och Polen blir offret. Hitler ges en mer 

framträdande plats eftersom han träder fram i tal. Polen representeras av polska telegrambyrån 

och ett officiellt meddelande från polska myndigheter. Landet Polen får en sorts biroll 

eftersom ingen person för landets talan. Yttrandeverb och anföringsord är neutrala; ”Vari det 

heter”. Föreställningsvärlden eller ramen är att nu är det krig, så här gick det till och så här 

startade det. Källor: Texten har ingen signatur, men dess placering på ettan och dess innehåll 

indikerar att det är en egenproducerad text men som bygger på TT material. Texten kan 

kopplas till flertalet TT-texter som finns i tidningen.  Artikeln är en summering och om man 

vill läsa mer så finns TT-texterna i tidningen. Citat: Hitler citeras; ”polackerna äro icke 

längre villiga att respektera den tyska riksgränsen. För att göra slut på dessa vanvettiga 

förhållanden återstår mig inget annat medel än att sätta våld mot våld.”94 Citatet är taget ur 

Hitlers dagorder. Dagordern i sin helhet är publicerad på sidan tre.95 Inga citat finns från polsk 

sida. Ytterligare artiklar i tidningen: sex artiklar har publicerats. Hitlers tal och dagorder 

citeras, majoriteten tyskvinklade artiklar.  

 

7.2.4 Svenska Dagbladet: ”Hitler skall bege sig till fronten. Vistelseorten kommer att 

omges med största sekretess.” Sign. SvD Berlinredaktion. 2 sept. 1939 sid. 3   

Vinkeln: Ingressen börjar: ”när tyska folket vaknade i morse befann de sig i krig.”96 Texten 

                                                           
94 Osign. (1939, 1 sept.) Warszawa bombarderat: många dödsoffer. Krigsförklaring av Hitler- flygangrepp mor en rad orter i 
Polen. Tyska trupper till angrepp i korridoren och Schlesien. Aftonbladet, s. 1. 
95 Dagorder är ett skriftligt meddelande från befälhavaren till trupperna eller folket. 
96 SvD Berlinredaktion (1939 2 sept.)  Hitler skall bege sig till fronten. Vistelseorten kommer att omges med största 
sekretess. Svenska Dagbladet. S. 3. 
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handlar om tyskarnas första krigsdag. Skribenten skriver att Hitler ska till östfronten och 

stanna där tills kriget är slut, men ingen ska få veta var han är. Rubriken är ett konstaterande 

av de fakta som skribenten fått. Artikeln är tillspetsad mot tyska intressen eftersom det är det 

tyska folket som skildras. Det som ligger i skymundan är själva kriget och tyskarnas 

bombningar av Polen. Gestaltning: Kontentan är att berlinarna tar det lugnt den första 

krigsdagen. De ser kriget som ett oundvikligt öde. De finns inga direkt värdeladdade ord. Men 

skribenten har en fras som visar på ett ställningstagande, att Tyskland nog kommer få 

mothugg snart; ett flyglarm gick över staden men larmet var falskt, skribenten beskriver det 

som en ”generalrepetition”. Då tror skribenten väl att det kommer en krigspremiär. 

Föreställningsvärlden är ett lugnt Berlin som ändå håller andan för eventuella mothugg, och 

en beslutsam Führer som ska till fronten. Lugnet beskrivs med målande adjektiv som; ”[M]en 

snart sträckte sig över den tyska rikshuvudstaden en svart natt, som blott stördes av en och 

annan omsorgsfullt bländad billykta, av någon vilsen fotgängares ficklampa och av en måne.” 

En sorts försköning av Tyskland, så vackert fast de ligger i krig. Källor: Källmaterialet 

kommer ifrån skildringar av tyskarnas första krigsdag. Artikeln är signerad SvD:s 

Berlinredaktion. Ytterligare artiklar i tidningen: sex artiklar publicerades. Källor från olika 

delar av världen, men en övervikt mot engelsk-fransk favör. Chamberlains tal har publicerats. 

Två artiklar hade en svensk vinkling som beskrev Sverige under första krigsdagen.  

 

7.2.5 Jämförelser 

Vinkeln: Ny Dags artikel är här vinklad åt polska intressen då polskt källmaterial får ta mest 

plats. AB:s artikel är mer objektiv och SvD är saklig men SvD skildrar endast den tyska sidan 

av krigets början. Artiklarnas rubriker skiljer sig åt, Ny Dags rubrik målar upp Polen som ett 

offer och Tyskland eller framförallt Hitler som förövare. AB:s rubrik är mer rak, utan 

vinklingar. SvD:s rubrik är ett konstaterande. SvD har en mer tysk tillspetsning då de riktat in 

sig på bara tyskarna. Gestaltning: Ny Dag har en negativ ton i rubriken men i övriga texten 

som kommer från olika nyhetsbyråer finns ingen uttalad ton. Att tidningen väljer mer polska 

än tyska telegram och väljer gestaltningar där Polen utmålas heroiskt visar ändå på Ny Dags 

ställning. AB har en neutral ton men Hitler blir ändå aktören och Polen offret och SvD är mer 

sakliga men beskriver endast tyskarnas sida. Föreställningsvärldarna i de tre artiklarna skiljer 

sig också åt, Ny Dags föreställningsvärld är att det är krig, ett krig som bygger på att Tyskland 

oprovocerat anfaller Polen. AB:s föreställningsvärld är mer rak och visar på 

händelseförloppet. SvD:s föreställningsvärld är ett lugnt Berlin men att de ändå håller andan. 

Källor: Ny Dag har både tyska och polska källor. AB:s artikel är osignerad och bygger på TT-
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artiklar som publicerats samma dag. SvD har själva producerat artikeln och varit på plats i 

Berlin. Citat: I både Ny Dag och AB citeras bland annat Hitler. I SvD citeras ingen. 

Ytterligare artiklar i tidningen: Ny Dag visar på sin polskvänlighet i de övriga artiklarna, 

AB visar på en tyskvänlighet och SvD har källor från flera olika länder men mest vikt på 

engelsk-franska källor.  

 

7.2.6 Analys 

Både SvD och AB är någorlunda neutrala i sina artiklar. Det är Ny Dag som skiljer ut sig 

genom att ha flertalet polska källor och för att de låter Polen ta plats. I SvD ges bara Tyskland 

plats men i andra artiklar i samma tidning togs fler länders situation upp och i AB:s artikel 

togs flera länder upp, troligen eftersom artikeln byggdes på TT-artiklar. I E. Johanssons 

uppsats ”Då världskriget var nära inpå” visar det sig att de två tidningarna Smålandsposten 

och Östra Småland värdesätter källor från olika länder olika högt.97 Detta syns även i denna 

uppsats analysmaterial, AB har valt att publicera Hitlers tal medan SvD istället valt att 

publicera Chamberlains tal. AB har flera artiklar som kommer från Tyskland men har även två 

från Polen och en från England. SvD har mer spridning på källorna, både tyska, polska, 

engelska och svenska, de har en artikel med svensk vinkel där det beskrivs att allt fler vill 

börja militärutbildning. Ny Dag var mest radikala och publicerade på sin första sida en 

varning att inte Sverige skulle bli en marionettdocka under någon regim. De hade bara en 

artikel med tysk källa de andra har polska eller engelska källor. Tyskland målas upp som en 

våldsregim i flera artiklar. Precis som Jesper Strömbäck beskriver, så kan verkligheten 

gestaltas på olika sätt men att de olika sätten är lika riktiga. Olika källor och tidningar 

beskriver händelsen på olika sätt, beroende på vilken sida de står på, nyanser av detta syns i 

denna analys.98  

 

7.3 Sovjet anfaller Finland, 30 november 1939 

7.3.1 Historisk tillbakablick: Stalin ville ha finska Hangöudd, staden Hangö, flera öar i Finska 

viken, en del av Fiskarhalvön och hamnstaden Petsamo. Dessa ställen skulle lämnas över till 

Sovjet och Karelska näset vid Leningrad skulle flyttas norrut. I utbyte skulle Finland få en 

liten obefolkad del i Karelen. Finland ville inte gå med på villkoren. Stalin trodde inte Finland 

                                                           
97 Johansson E. (2013). Då världskriget var nära inpå! Nyhetsrapportering angående andra världskrigets utbrott i september 
1939 i två småländska dagstidningar. Kandidatuppsats Kalmar Växjö: Fakulteten för konst och humaniora (FKH), 
Institutionen för kulturvetenskaper Linnéuniversitetet. S. 37. 
98 Strömbäck J. (2000). s. 216. 
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ville strida och att de inte hade internationellt stöd, och invaderade Finland den 30 november 

1939. Stalin trodde invasionen skulle vara klar innan hans 60-årsdag den 21 december.99 Det 

blev ett krig mellan en halv miljon sovjetiska trupper och 130 tusen finska soldater. Vid 

Mannerheimlinjen nära Leningrad led Sovjet av flera nederlag. Soldaterna var inte utrustade 

för vintern, finländarna var bättre utrustade för klimatet. Finland höll linjen i 2 månader.100  

7.3.2 Ny Dag: ”Finska gränsprovokationer redan under förhandlingarna. Förvåning i 

utländska kretsar över Finlands krav. Stigande harm bland sovjetfolket”. Sign. 

Interprekorr. 30 nov. 1939 sid. 1. 

Vinkeln: Texten är vinklad på så sätt att Finland utmålas som förövaren, genom att säga att 

Finland rustat och gått mot gränsen några dagar före anfallet. Finländarna sköt provokativa 

skott mot Sovjet: ”Denna taktiks mål är klart; händelserna vid gränsen den 26 november skall 

framställas i för Finland gynnsam dager för att därigenom vilseföra den allmänna opinionen 

och avvältra skulden.”101 Det sägs att Finland gått mot Sovjet den 26 november och skickat 

soldater till gränsen. Källorna kommer från Interprekorr102. I rubriken är Finland förövaren, 

de gjorde flera gränsprovokationer redan under förhandlingarna. Finlands krav att sovjetiska 

trupper skulle dras tillbaka från gränsen sågs som ett för stort krav. Det som får ta plats är 

Finlands provokativa hållning, det som artikeln inte lägger så stor vikt vid är Sovjets svar på 

provokationerna. Huvudrollsinnehavaren och aktören är Finland och Sovjet spelar biroll och 

offer, eftersom skulden kommer läggas på dem.  

 

Gestaltning: I artikeln finns det inget negativt om rysk hållning. Finländarna har skjutit ett 

antal skott mot gränsen. Sovjet svarade på detta genom att marschera mot gränsen. Skribenten 

i texten säger att finska regeringen utnyttjade Mannerheims rykte och försöker lägga all skuld 

på Sovjet. De finska styret ”bemödar sig att bevisa sin oskuld inför världen och därigenom 

undandra sig ansvaret för de företagna provokationerna.” Värdeladdade ord finns, t.ex. så 

beskrivs Mannerheim som Finlands nästa ”militärdiktator”, Finland ska ”avvältra skulden”, 

Finlands regering ska ”undandra sig ansvaret för de företagna provokationerna.” I texten 

beskrivs att finska regeringen ville utnyttja Mannerheims ”prestige” som bourgeoisien skapat. 

Prestige står just inom citattecken som ett ställningstagande. Argumentationen är att Finland 

                                                           
99 Beevor, A. (2012). s. 54f. 
100 Holmes, R. (red.) (2011). s. 64f. 
101 International press correspondence (1939, 30 nov.) Finska gränsprovokationer redan under förhandlingarna. Förvåning i 
utländska kretsar över Finlands krav. Stigande harm bland sovjetfolket. Ny Dag, s. 1. 
102 Förkortning för international press correspondence, som var ett marxistiskt magasin som kom ut på fyra språk, ryska, 
tyska, franska och engelska. Den engelska versionen kallades Inprecorr och började utges 1921. Källa: 
http://www.marxisthistory.org/subject/usa/eam/cominternpubs.html (2016-05-05) 

http://www.marxisthistory.org/subject/usa/eam/cominternpubs.html
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är förövaren som sedan kommer att skylla allt på Sovjet och vilseleda omvärlden. Källor: 

Texten är från Interprekorr, troligen har en reporter varit på plats i Sovjet och rapporterat.103 

Ytterligare artiklar i tidningen: tre artiklar publicerades. Alla är finskfientliga, i en artikel 

angrips England och Frankrike, de målas upp som orsaken till att kriget existerar.  

 

7.3.3 Aftonbladet: ”Kriget är över oss! Ingen kapitulation!” Sign. Gunnar Müllern. 30 

nov. 1939 sid. ettan och forts. 19 spalt 4. 
Vinkeln: Texten skildrar bland annat hur ett ryskt flygplan flög över Helsingfors efter 

krigsförklaringen. Finländarna beskrivs som lugna; ”folkets lugn och fasthet är något 

häpnadsväckande beundransvärt.”104 Texten är vinklad till Finlands fördel, finländarna 

beskrivs som lugna och att de kommer att hålla ställningarna. Rubriken är finskt vinklad men 

är mer ett konstaterande och ett utrop, än en ställning mot Ryssland. Det som ges plats är 

krigets händelseförlopp. Varför det är krig ligger i skymundan men finns att läsa i andra 

artiklar i tidningen. Gestaltning: Man kan beskriva artikeln som en monolog där skribenten 

Gunnar Müllern beskriver i detta nu vad som händer. Finländarna målas upp på ett heroiskt 

sätt: ”tro inte att Helsingfors råkade i panik! Nej, folk sökte sig i lugn och ordning till de för 

långt sedan iordningsatta skyddsrum och skyddsgravarna.” Samma ton finns i ingressen: 

”kriget är över oss- men vi ha inte en tanke på kapitulation! Sådan är stämningen i hela 

Finland idag sedan Ryssland inlett krigshandlingar” och ”med sammanbitet lugn går Finlands 

folk för att försvara sitt land mot inkräktarna.” Ryssland omnämns inte i negativa ordalag. Det 

finns inga värdeladdade ord som smädar eller visar hat mot Sovjet. Texten är en skildring av 

vad skribenten upplevde under dagen i Helsingfors. Finland och Sovjet är aktörer. Finland blir 

inte offer utan en aktör som strider mot den sovjetiska aktören. Föreställningsvärlden är att två 

stridande möts. Källor: Texten är egenproducerad och bygger på händelser som reportern 

själv sett. Citat: Den som får komma till tals är reportern själv med egna talminus, han svarar 

på sina egna frågor i texten med att citera sig själv.105 Inga ryska citat. Ytterligare artiklar i 

tidningen: fyra artiklar publicerades. Artiklarna är finskvänliga och målar upp Finland som 

tappra kämpar. 

 

 

                                                           
103 Se bilaga 5 exempel på artiklar, då denna är med. 
104 Müllern Gunnar (1939, 30 nov.) Kriget är över oss! Ingen kapitulation! Aftonbladet, s. 1. 
105 Se bilaga 5. 
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7.3.4 Svenska Dagbladet: ”Krigets fasor över Finland det ryska framträngandet vid 

gränsen har hejdats. Raider mot tiotal finska orter, bomber sex mil från svenska 

gränsen. Första finska kommunikén.”  Sign. TT. Under huvudrubriken ligger notisen 

”ryska kommunikén”. Sign. TT. 1 dec. 1939 sid. 3. 

Vinkeln: Artikeln kan ses som delad i två med en mindre notis kopplad till huvudartikeln. 

Huvudartikeln är ett utdrag ur Försvarsministeriets pressbyrås kommuniké, alltså ett officiellt 

meddelande. Notisen är ett utdrag ur en sovjetisk kommuniké. Den ryska kommunikén får 

mycket mindre utrymme än den finska. Textmässigt så är artikeln vinklad till Finlands favör 

då de ges mest plats. I rubriken ligger också vikten på Finland: ”Krigets fasor över 

Finland.”106 båda sidor tas upp men det är tonvikt på Finland. Rubriken är inriktad på Finland 

och vinklad så att Finland blir offer och Sovjet förövare. I finska kommunikén får händelserna 

och ryska bombningar ta plats. I den ryska kommunikén ges en sovjetisk syn på 

krigsutbrottet. Gestaltning: I den ryska kommunikén finns en negativ ton men det är svårt att 

veta om den var där ifrån början eller inte. Exempelvis finns citattecken runt ”ytterligare 

finska militärprovokationer”, kan detta vara en sarkastisk efterkonstruktion av SvD eller TT, 

som artikeln kommer ifrån, eller var den ryska kommunikén utformad så? I den finska 

kommunikén finns heroiska tendenser där trupperna och folket lyfts fram i god dager: ”Andan 

hos våra trupper är god och hurtig och befolkningen förhåller sig lugn och beslutsam till 

händelserna.” Den ryska kommunikén skildrar vad som hänt medan den finska lägger vikt vid 

att de anfölls utan varning. Värdeladdade ord som ”ödesdigra” används som beskrivning av 

bombernas konsekvenser i Helsingfors. Det som bör tilläggas är att den ryska delen är 

ortsbestämd till London och TT som källa, texten hade troligen varit formad annorlunda om 

det var en sovjetisk källa. Kontentan är att Sovjet är förövaren och Sovjet tycker det var 

Finlands fel eftersom de provocerade. Föreställningsvärlden är ett krig där Finland är det 

tappra offret och Sovjet förövaren. Källor: Den finska kommunikén kommer via Helsingfors 

och TT. Den ryska kommunikén kommer via London och TT, kommunikén ska ha varit 

uppläst i rysk radio. Foto: Det finns ett foto med som visar fältmarskalk Mannerheim i halv 

bild. Han står med höjd arm och i handen har han en stav. Han har uniform.107 Ytterligare 

artiklar i tidningen: fyra artiklar publicerades. Artiklarna har tonvikt på Finland, Finland 

beskrivs som lugna trots att det är krig.  

                                                           
106 TT (1939, 1 dec.) Krigets fasor över Finland det ryska framträngandet vid gränsen har hejdats. Raider mot tiotal finska 
orter, bomber sex mil från svenska gränsen. Första finska kommunikén. Notisen: ryska kommunikén, Svenska Dagbladet, s. 
3. 
107 Se bilaga 5 exempel på artiklar, där denna artikel är med. 
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7.3.5 Jämförelser 

Vinkeln: Både AB och SvD har en positiv ton gentemot Finland, AB har med sin skribent 

Gunnar Müllern en stark finsk heroisk ton. SvD har publicerat både den finska och ryska 

kommunikén men den ryska får mindre plats textmässigt och rubriken har vinklats till 

Finlands fördel. Ny Dag gör helt tvärtemot och Finland målas upp som förövaren. Artiklarna 

har olika vinklingar, AB har en finsk tillspetsning både på text och rubrik och Ny Dag en 

sovjetisk tillspetsning i både text och rubrik. SvD försöker vara sakliga och ta upp båda sidor 

men ger mer plats åt Finland och rubriken vinklas åt att Finland är offret. Gestaltning: Hela 

föreställningsvärlden som Ny Dag vill skapa går ut på att Finland provocerade Sovjet till 

handling och att nu kommer allt vara Sovjets fel. Medan AB målar upp Finland på ett heroiskt 

sätt. AB:s föreställningsvärld är att Finland blivit attackerat men inte kommer att ge sig i 

första taget. Källor: Vad det gäller källor så har både Ny Dag och SvD källor från 

nyhetsbyråer. AB:s text är egenproducerad och deras skribent Gunnar Müllern var på plats i 

Finland. Citat: Citat finns bara i AB:s artikel och då citeras reportern. Foto: SvD har ett foto 

på Mannerheim. Ytterligare artiklar i tidningen: Även tidningarnas andra artiklar under 

dagen skiljer sig åt. Alla Ny Dags artiklar är finskfientliga och i en artikel angrips England 

och Frankrike och de målas upp som orsaken till att kriget existerar. Alla AB:s artiklar är 

finskvänliga. SvD har finskvänliga toner men inte i samma grad som AB.  

 

7.3.6 Analys 

Om vi tänker på Nermans bild av spegeln (se bilaga 2), så producerar mediet en bild av 

verkligheten, deras bild av verkligheten. I Martin Estvalls avhandling om Svensk 

sjöfartstidning och Sjömannen syns tidningarnas olika bilder av verkligheten tydligt, Svensk 

sjöfartstidning var tyskvänliga och tyckte kriget var uthärdligt så länge det var någon som 

betalade för varorna och vattnen gick att åka på.108 Sjömannen hade en annan bild av 

verkligheten och uppmanade till bojkott av tyska varor och ställde sig bakom demonstrationer 

och fackliga resolutioner mot nazismen.109 I denna uppsats analys syns det tydligt att 

tidningarna skickar ut olika bilder av verkligheten genom sina val av gestaltning. Som Jesper 

Strömbäck skrev om gestaltningsteorin så är varje gestaltning en tolkning som är öppen för 

subjektivitet och medveten styrning.110 Ny Dag har genom sin gestaltning tolkat händelsen 

                                                           
108 Estvall, M. (2009). Sjöfart på stormigt hav: Sjömannen och Svensk sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-
1945. Diss. Växjö: Växjö universitet, 2009. Växjö. S. 217. 
109 Ibid. S. 177. 
110 Strömbäck J. (2000). s. 216. 
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och gett sin bild av verkligheten genom att styra händelsen till att Finland är förövaren. AB:s 

bild är att Finland blivit anfallna men behåller lugnet. SvD:s bild är att båda sidor ska lyftas 

fram men Finland ges störst plats. AB är riktigt finskvänliga, alla artiklar från Finland har 

skrivits av Gunnar Müllern som gärna berömmer finländarna, han är lite partisk. Gunnar 

Müllern skriver på samma sätt som de svarta korrespondenterna som det berättas om i artikeln 

”Covering a two front war: three African American correspondents during world war two”. 

Både Müllern och korrespondenterna i artikeln ovan skrev så att soldaterna och folket fick 

ansikten och inte bara var en klunga, det gav närhet till händelserna.111 I de andra artiklarna 

som publicerades under dagen förstärks Ny Dags sovjetvänlighet, och AB:s finskvänlighet. I 

SvD:s artiklar finns också en finskvänlig ton. 

 

7.4 Tyskland invaderar Norge, 9 april 1940 
7.4.1 Historisk tillbakablick: Den 21:a februari 1940 fick general Nikolaus von Falkenhorst i 

uppdrag av Hitler att invadera Norge. Invasionen genomfördes den 9 april 1940. Danmark 

lades till i invasionsplanen som en brygga mot Norge. Länderna skulle invaderas i syfte att 

stänga ute britter och fransmän som tänkt gå igenom Norge och Sverige för att hjälpa Finland, 

och samtidigt skära av tyskarnas järntransport från Sverige. Norge hade stort förtroende för 

britterna. Britterna försökte hjälpa norrmännen och gick in både med marktrupper och 

flotta.112 

7.4.2 Ny Dag: ”Norge och Danmark ockuperats av Tyskland: Englands provokatoriska 

minering besvarades med snabb operation. Alla större städer besatta idag. Sverige 

måste hållas utanför kriget!”  Osign. 9 april 1940 sid. 1. 

Vinkeln: I rubriken målas England upp som det land som har skulden för händelsen. Men den 

är redogörande och har slutsatsen att Sverige måste hållas utanför kriget. Den svenska 

regeringen bör upprätthålla freden genom att ”regeringen snabbt vidtar de åtgärder som i det 

nya läget är nödvändiga för att säkra freden, om den håller efter krigsaktivisterna och 

återställer demokratin i Sverige.”113 En sorts tillspetsning har gjorts där förövaren England 

och Sverigevinkeln lyfts fram. Händelseförloppet får stor plats men även att Sverige ska hålla 

sig borta från kriget. Gestaltning: I artikeln finns det en negativ ton mot de allierade, framför 

                                                           
111 Coleman Broussard J. & Maxwell Hamilton J.  (2005 online 2013). Covering a Two-Front War: Three African American 
Correspondents during World War II. American Journalism Volume 22, Issue 3, 33-54 
DOI:10.1080/08821127.2005.10677657. s. 45. 
112 Holmes, R. (red.) (2011). s. 74f. 
113 TT (1940, 9 april.) Norge och Danmark ockuperats av Tyskland: Englands provokatoriska minering besvarades med snabb 
operation. Alla större städer besatta idag. Sverige måste hållas utanför kriget! Ny Dag s. 1. 
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allt England och deras: ”provokatoriska minering” som ledde till tysk invasion av Norge; 

”Englands provokatoriska minering av de [sic!] neutrala Norges kustvatten ledde som man 

kunde vänta till snabba tyska åtgärder, vilket redan medför att Norges och Danmarks 

viktigaste strategiska positioner ockuperats av tyskarna, för Norges vidkommande efter strid.”  

Just den negativa tonen mot England kan leda till att läsaren tror att artikeln har en mer positiv 

tysk hållning, men det finns ett Sverigeperspektiv som lyfts fram i händelsen. Det är svårt att 

se var källorna kommit ifrån, men ett uttalande från tyska regeringen finns med. Det finns 

värdeladdade ord och fraser som i första meningen i ingressen; ”Englands provokatoriska 

minering av det neutrala Norges kustvatten ledde som man kunde vänta till snabba tyska 

åtgärder.” och i brödtexten att England; ”tydligen inte berett på dessa snabba åtgärder.” 

Värderingar finns även i meningen: ”[O]m regeringen snabbt vidtar de åtgärder som i det nya 

läget är nödvändiga för att säkra freden, om den håller efter krigsaktivisterna och återställer 

demokratin i Sverige.” England blir provokatör, Tyskland aktör, Norge offer och Sverige 

observatör och Sverige spelar en biroll medan de andra tre har huvudroller. Kontentan i 

artikeln är att invasionen av Norge är Englands fel. Föreställningsvärlden är en invasion som 

bygger på en engelsk provokation som provokatören England inte trodde skulle få några 

konsekvenser. Källor: Texten har ingen byline. Foto: Ett mörkt foto på tyska bombplan finns 

intill texten. De flyger över ett mörkt landskap och bildtexten berättar att tyska plan deltar i 

operationerna mot Norge. Ytterligare artiklar i tidningen: en artikel publicerades. Artikeln 

är redogörande för händelseförloppet.  

 

7.4.3 Aftonbladet: ”Norges flottstation bombad: tysk landsättning i många kuststäder. 

Oscarsborg vid Oslofjorden bjuder hårt motstånd- även Narvik besatt. Order i Oslo. 

EVAKUERING!”  Sign. AB. 9 april. 1940 Sid. 1 och forts. sidan 2 spalt 2. 

Vinkeln: Materialet är redogörande över vad som har hänt. Norge bjuder hårt motstånd och 

tyskarna visar beslutsamhet genom att ta stad för stad. Rubriken är redogörande för 

händelserna men en mer positiv ton åt Norge finns. Det som får ta plats är alla strider och 

information om besatta norska kuststäder. Tyskarna och norrmännen har lika stora roller. 

Gestaltning: Det finns en ton av att Norge är lite mer positivt framställt på två ställen i 

texten, där det skrivs att norrmännen: ”bjuder hårt motstånd”114 medan tyskarna beskriv mer 

redogörande: ”ett tyskt krigsfartyg har gått in till Narvik och landsatt en truppstyrka där.” 

Värdeladdade ord finns i beskrivningarna av norrmännens motstånd, att Norge bjuder hårt 

                                                           
114 AB (1940, 9 april.) Tyskland invaderar Norge. Norges flottstation bombad: tysk landsättning i många kuststäder. 
Oscarsborg vid Oslofjorden bjuder hårt motstånd- även Narvik besatt. Order i Oslo. EVAKUERING! Aftonbladet s. 1. 
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motstånd och att det var livliga strider vid Bergen. Norrmännens stridskraft kommenteras men 

inte tyskarnas. Norge blir mer likt ett offer men som ändå kämpar mot aktören Tyskland. 

Föreställningsvärlden är att detta har hänt. Källor: Texten är egenproducerad. Ytterligare 

artiklar i tidningen: tre artiklar publicerades. Två av artiklarna är vinklade mer åt tysk favör, 

den tredje artikeln beskriver att västmakterna lovat Norge hjälp.  

 

7.4.4 Svenska Dagbladet: ”Norge skall förhandla med Tyskland: stortinget ger 

regeringen fullmakt. Ledande politiker bilda förhandlingsutskott tillsammans med 

utrikesministern. DRAMATISKT MÖTE.” Sign. TT. 10 april 1940 sid. 3 och forts. sista 

sidan Norge. 

Vinkeln: Rubriken är redogörande för vad som hänt men just sista meningen, 

”DRAMATISKT MÖTE”, i versaler visar på en sorts intensifiering, att mötet målas upp i mer 

drama än det troligen var. När man fortsätter att läsa texten urskönjs inget dramatiskt. Det 

som ges plats är det politiska spelet i Norge och politikernas vilja att behålla Norge fritt. Det 

som artikeln inte lägger vikt vid är vad tyskarna gör för att ta över Norge. I förgrunden ligger 

Norge och det politiska spelet och i bakgrunden Tyskland och deras aktioner. Gestaltning: 

Det finns ingen direkt sarkastisk eller negativ ton. En heroisk ton kan skönjas i återberättandet 

av vad politikerna har sagt. Exempelvis skrivs att statsminister Nygaardsvold ber 

stortingsmännen som nu ska resa hem till Norge att: ”[T]a med en hälsning till folket i dessa 

hårda och bittra tider, kanske bittrare än någonsin förut i vår historia. Men jag känner att 

folket hör samman med oss, och att de vill vad vi vill, nämligen ett fritt Norge.”115 Det 

beskrivs att stortingspresidenten Hambro säger att: ”Vi hoppas och tro att vårt folk skall ha 

förmåga och vilja att uthärda en aldrig så tung genomgångsperiod och att landets framtid skall 

bevaras åt våra barn. Och vi be alla: Gud välsigna vårt dyra fädernesland!” Stortinget sjöng 

sedan den norska nationalsången. Valet av citaten visar på ett ställningstagande för ett fritt 

Norge, men i övrig text förhåller sig skribenten neutral. Tyskland målas inte upp på något 

värderande sätt utan nämns i neutrala termer. Anföringsorden och yttrandeverben är neutrala 

som ”meddelade” och ”sade”. Både Norge och Tyskland är aktörer och de ska tillsammans 

komma fram till en överenskommelse. Föreställningsvärlden är att Norge nu ska försöka 

förhandla så skadorna på landet blir så minimala som möjligt. Källor: Texten kommer från 

TT, och bygger på material från norska telegrambyrån och information från stortingets möte. 

Eftersom händelseförloppet på mötet presenteras kan en reporter varit på plats. Citat: Det 

                                                           
115 TT (1940, 10 april.). Norge skall förhandla med Tyskland: stortinget ger regeringen fullmakt. Ledande politiker bilda 
förhandlingsutskott tillsammans med utrikesministern. DRAMATISKT MÖTE. Svenska Dagbladet, s. 3. 
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som sägs är inte omgärdat av citattecken utan är återberättat. Stortingspresidenten Hambro, 

och statsminister Nygaardsvold får komma till tals och de båda hoppas på ett fritt Norge och 

ber folket att uthärda tyskarnas invasion. Båda politikerna är aktörer som ska försöka få Norge 

fritt igen. Foton: Ett porträttfoto på Vidkun Quisling finns med i anslutning till artikeln, 

bildtexten titulerar honom som den norske nazistchefen som proklamerat ny regering. Han 

visas i neutralt maner: ett vanligt porträtt. I artikeln nämns inte Quisling. Ytterligare artiklar 

i tidningen: sju artiklar publicerades. Artiklarna bygger på källor från flera länder och sidor 

av kriget, men mest material kommer ifrån västmakterna och ett tal av Chamberlain 

publicerades.  

 

7.4.5 Jämförelser 

Vinkeln: Tidningarnas vinkel skiljer sig åt, Ny Dag målar i sin artikel upp England som den 

som bär skulden till att Norge blev invaderat. AB ger plats åt både norrmännen och tyskarna, 

rubriken är dock lite mer norsk vinklad. I SvD:s artikel är norskvinklad i val av citat. 

Gestaltning: Ny Dag har en negativ ton gentemot England. Tyskarna beskrivs inte heller 

positivt. I AB:s artikel finns en norsk positiv ton på vissa ställen, norrmännen bjuder hårt 

motstånd medan tyskarna beskrivs mer i aktioner. I SvD, finns en norsk positiv ton i citaten, 

men övrig text är neutral. Källor: Ny Dags artikel är osignerad. AB:s artikel är 

egenproducerad. SvD:s  text kommer från TT. Citat: det finns bara citat i SvD:s artikel. 

Foton: Ny Dag har ett mörkt foto på ett tyskt bombplan. SvD har en porträttbild på Vidkun 

Quisling och han tituleras som norsk nazistchef. Ytterligare artiklar i tidningen: Ny Dag 

har en till artikel som visar mer sakligt vad som hänt. AB har tre artiklar, två av dem är 

tyskvänliga. Flertalet av SvD:s artiklar är vinklade till västmakternas favör.  

 

7.4.6 Analys 

Tidningarna kan graderas i tonläge från Ny Dags engelskfientliga text, till AB:s båda sidor får 

ta plats och till SvD där norska politiker lyfts fram. En av gestaltningsteorins förespråkare 

Robert Entman beskriver att tidningarna väljer en speciell aspekt av verkligheten som de 

fastnat för och gör den aspekten mer framträdande i texten, detta för att lyfta fram vissa 

problem, argumenteringar eller värderingar som tidningen har eller vill beskriva.116 Detta syns 

tydligt då Ny Dag väljer att lyfta fram Englandsaspekten att de genom mineringar provocerat 

fram Tysklands invasion. 

                                                           
116 Entman R. (1993). s. 52. 
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7.5. Tyskland invaderar Danmark, 9 april 1940 
7.5.1 Historisk tillbakablick: 1 mars gavs order att förbereda sig för att invadera Danmark och 

Norge. 9 april invaderas Danmark, invasionen var snabbt avklarat då regeringen la sig för 

tyskarna utan motstånd.117 Norge var det egentliga målet, Danmark var bara en brygga till 

Norge.118 

7.5.2 Ny Dag: ”Danmark accepterar tyska ockupationen. Tyska mineringar spärrar 

Skagerack.”  Osign. 9 april. 1940 Sid. Sista sidan. 

Vinkeln: Artikeln redogör för vad Danmark och Tyskland kommit fram till och vad de gjort, 

som mineringarna av Skagerack och Kattegatt. Källorna kommer från de radioutrop som 

danska och tyska regeringar gjort, i utropen fick respektive lands befolkning veta att viktiga 

militära platser i Danmark är besatta av Tyskland för att förekomma engelsk-franska planer. 

Rubriken är redogörande och konstaterar att, Tyskland och Danmark har en allians att 

”Danmark accepterar tyska ockupationen”119 och då får ”tyska mineringar spärra Skagerack.” 

Det som ges plats är fakta kring vad som är aktuellt just nu i Danmark. I skymundan ligger 

själva ockupationen och hur den gick till. Gestaltningar: Föreställningsvärlden är att 

Danmark och Tyskland har en skyddsallians mot England. Danmark och Tyskland målas upp 

som aktörer. Källor: Det finns ingen byline på texten men den är byggd på de radioutrop 

länderna har gjort. Ytterligare artiklar i tidningen: en till artikel publicerades. Artikeln är en 

återgivning av tyska försvarsmaktens meddelande där ockupationen förklarades.  
 
7.5.3 Aftonbladet: ”Danmark underkastar sig tyska trupper på alla öarna”. Osign. 

”Tyska kommunikén om inmarschen” Sign. TT fr. Deutsches Nachricthenbüro. 9 april 

1940 sid. 1 och forts. sid 15 spalt 1.  

Vinkeln: Artikeln är vinklad till tysk fördel. Denna artikel består av en kort dansk redogörelse 

av händelsen och sedan en notis med tysk vinkel, underrubriken är ”Tyska kommunikén om 

inmarschen” signerad TT fr. Deutsches Nachrichtenbüro. Aftonbladet bedömde att dessa 

hörde ihop och presenterade den tyska kommunikén som en fortsättning på den danska 

redogörelsen. En dold argumentation finns, att den danska och tyska regeringen strider mot 

samma mål, att hålla England borta från Skandinavien. Båda regeringarna har i samförstånd 

kommit fram till beslutet, ”för att tyskarna skola försvara den danska neutraliteten mot de 

                                                           
117 Beevor, A. (2012). s. 89. 
118 Holmes, R. (red.) (2011). s. 74. 
119 Osign. (1940, 9 april.) Danmark accepterar tyska ockupationen. Tyska mineringar spärrar Skagerack. Ny Dag, s. sista 
sidan. 
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engelska krigsherrarna med Churchill i spetsen sedan det visar sig att Danmark inte självt kan 

upprätthålla sin neutralitet mot engelsmännen.”120 Den tyska kommunikén är en redogörelse 

för var tyskarna gått in i Danmark och vilka städer som har besatts. Rubriken är redogörande 

utan värdering. Det som artikeln inte tar upp är konsekvenserna av handlandet. Tyskland och 

Danmark har huvudrollerna och England birollen. Gestaltning: Inga värdeladdade ord 

förekommer utom i citatet där Churchill målas upp som en ”krigshetsare” och att ”[D]anmark 

inte självt kan upprätthålla sin neutralitet mot engelsmännen.” England får inte kommentera 

detta. Kontentan är att Danmark har allierat sig med Tyskland för att försöka skydda sin och 

Norges neutralitet. Danmark och Tyskland är aktörer. Sammanhanget eller 

föreställningsvärlden är att en uppgörelse gjorts två länder emellan för att hålla ute deras 

gemensamma fiende, England. Källor: Den första artikeldelen har ingen byline men är en 

redogörelse över vad som sagts i dansk radio och är troligen egenproducerad. Exempelvis 

manas befolkningen att ta kontakt med de tyska befälhavarna. Den andra delen är distribuerad 

via TT från Deutsches Nachrichtenbüro. Citat: Ett citat som tagits från dansk radio finns med 

i artikeln. I citatet ges både danska och tyska intressen plats. Ytterligare artiklar i 

tidningen: En artikel publicerades som beskriver hur danska soldater flytt till Sverige. 

 

7.5.4 Svenska Dagbladet: ”Danmark har ställt sig under tysk administration: tyska 

trupper inmarscherade utan något motstånd.” Osign. 10 april 1940. Sid. 1 och forts. 

sista sidan Danmark. 

Vinkeln: Rubriken berättar vad som hänt men visar på danskarnas ställningstagande för 

Tyskland. Det som får ta plats är uttalanden från danska regeringen och kungen och 

beskrivningar av hur situationen är i Danmark, både ur ett danskt och ett norskt perspektiv. 

Det vi i artikeln inte får veta är vad som föranlett Danmarks val att utan motstånd låta 

Tyskland invadera landet. Både Danmark och Tyskland har huvudroller, men Danmark har en 

lite större roll då kungen och regeringen får direkta citat. Gestaltning: Ingen direkt negativ 

ton finns i artikeln, visst är citaten från danska kungen och regeringen sorgsna men i övrig 

text finns inga värderingar. Exempelvis kungens citat: ”under dessa för vårt fäderneslands så 

allvarliga förhållanden uppmanar jag alla i stad och på land att visa ett fullt korrekt och 

värdigt uppförande, då varje oroshandling eller –yttring kan ha de allvarligaste följder. Gud 

                                                           
120 TT fr. Deutsches Nachrichtenbüro och osign. (1940, 9 april) Danmark underkastar sig tyska trupper på alla öarna. 
Aftonbladet. S. 1. 
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bevare Er alla! Gud bevare Danmark!”121 I övrig text beskrivs invasionen som lugn och att 

Köpenhamn är lugnt och de danska soldaterna har ombetts att inte streta emot och att: 

”Danmark har utan svärdsslag ställts sig under Tyskland.”122 Kontentan är att Danmark låter 

sig invaderas och att de vill ha hjälp från Tyskland för att skydda sig mot England och 

Frankrike. Inga värdeladdade ord utom i citaten. Både Danmark och Tyskland är aktörer som 

drivit händelsen framåt. Föreställningsvärlden är att Danmark trots kungens och regeringens 

sorg gav sig utan strid. Källor: Texten är osignerad. Texten baseras på två proklamationer 

som sänts i dansk radio, material från Deutsches Nachrichtenbüro och information om läget i 

Danmark. Citat: Delar ur kungens och regeringens gemensamma proklamation och kungens 

enskilda proklamation citeras. Dessa citat är heroiska. Ytterligare artiklar i tidningen: SvD 

hade inga fler artiklar om Danmark.  
 

7.5.5 Jämförelser 

Vinkeln: Alla tre tidningarna har en saklig framställning av händelsen och ger både Tyskland 

och Danmark plats. I SvD:s artikel får dock Danmark direkta citat. Gestaltningar: Ny Dags 

föreställningsvärld är att det finns en allians mellan Danmark och Tyskland för att utesluta 

England och Frankrike. AB:s föreställningsvärld liknar Ny Dags då Danmark och Tyskland 

målas upp som allierade som gått ihop för att mota en gemensam fiende. SvD:s 

föreställningsvärld är att kungen och regeringen är i sorg när Danmark kapitulerade. Källor: 

Ny Dags artikel är osignerad. AB:s artikel var delad i två, den danska delen är osignerad. Del 

två ”den tyska delen” kommer via TT från Deutsches Nachrichtenbüro. SvD:s artikel är 

osignerad. Citat: i AB finns ett citat från dansk radio. I SvD citeras danske kungen och 

regeringen. SvD:s citat är heroiska och ska lugna det danska folket. Ytterligare artiklar i 

tidningen: Ny Dag har en artikel som är ett återgivande av den tyska försvarsmaktens 

meddelande. AB har en artikel som beskriver hur danska soldater flytt till Sverige för att 

undkomma tyskarna. SvD hade ingen mer artikel som rörde Danmark. 
 

7.5.6 Analys 

Här skiljer sig tidningarna inte så mycket åt, men SvD sticker ut eftersom de har citat från den 

danske kungen och regeringen. Här visas det återigen hur även små gestaltningsnyanser kan 

                                                           
121 Osign. (1940, 10 april). Danmark har ställt sig under tysk administration: tyska trupper inmarscherade utan något 
motstånd. Svenska Dagbladet. S. sista sidan 
122 Ibid. S. 1. 
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ge olika uttryck, genom val av källor och vilka som citeras. Tonen i artiklarna är neutral det är 

endast AB som utmålat Churchill som en krigshetsare. Danmark hamnade lite i skuggan av 

Norge som fick de flesta sympatiyttringarna och störst plats i tidningarna både i artikelantal 

och artiklarnas placering i tidningen. Kanske var det som historieböckerna beskriver det att 

tidningarna inte ville stöta sig med Tyskland och därför reagerade inte de så starkt på 

invasionen av Danmark, men när Norge som är granne ockuperas är det mer känsligt.123 

Robert Entman beskriver att medierna väljer en aspekt av verkligheten och gör den mer 

framträdande.124 SvD framträdande danska kungliga aspekt, visar på deras val av verklighet.   
 

7.6 Hitlers död, 30 april 1945 
7.6.1. Historisk tillbakablick: På kvällen den 28 april 1945 satte sig Hitler ned och skrev sitt 

testamente. Den 29 april gifte sig Hitler och hans partner Eva Braun. Den 30 april, var 

ryssarna på väg in i regeringskvarteren, Hitler förstod att det var slut.125 Hitler planerade sitt 

självmord och provade cyanidkapseln på sin hund Blondi den 30 april. Samma dag vid 15 

tiden tog han farväl av sitt följe och bad några hantverkare att bränna hans och Evas kroppar 

efter deras död. Kl. 15:15 tog hans fru Eva cyanid och han sköt sig själv till döds. Sedan 

fördes kropparna ut i trädgården och brändes upp.126  

7.6.2 Ny Dag: ”Adolf Hitler död – kan man lita på den?” Osign. 2 maj 1945. Sid. Sista 

sidan.  

Vinkeln: Artikeln är negativt tillspetsad mot nazismen, Hitler och hela tyska riket. Hitler 

målas upp som en ”gangster” som ”mer än något hade talets gåva”127 men endast var ett 

verktyg ”för den erövringslystna tyska imperialismen.” Tysklands verkliga härskare var 

”storfinansen och stilbaronen”, de använde sig av Hitler som var en ”fanatisk gangster.” Hitler 

beskrivs som en som sökte herravälde över hela världen: ”Varje motstånd mot denna plan 

krossades med de mest hänsynslösa förföljelser och tortyrmetoder.” Och: ”de lidanden som 

Hitlerregimen före och under detta krig åsamkat folket kommer under sekel framöver att fästa 

hat och förbannelse över Adolf Hitlers namn.” Amiral Dönitz, Hitlers efterträdare som fört 

fram Hitlers sista ord, målas upp som ett propagandaverktyg för att visa att Hitler inte tappat 

taget. Rubriken visar på skribentens negativitet och skepticism: ”kan man lita på den?” Det 

                                                           
123 Sandlund E. (2001). S. 325. 
124 Entman R. (1993). s. 52. 
125 Holmes, R. (red.) (2011). s. 306. 
126 Beevor, A. (2012). s. 846f. 
127 Osign. (1945, 2 maj) ”Adolf Hitler död kan man lite på den?” Ny Dag. S. sista sidan. 
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visar tydligt att skribenten tror att Hitlers död är ett propagandaknep. Det som får ta plats är 

skribentens egna tankar och värderingar om Hitler. Gestaltning: Tonen i artikeln är negativ 

mot Hitler, nazismen och tyska riket. Hitler målas upp som en gangster i en gangsterregim. 

Han liknas vid ett verktyg för ”den tyska imperialismen”. Det finns en rad värdeladdade ord 

t.ex. att Tyskland var en gangsterregim och att Hitler bara var ett verktyg. Hitler ”ryckte till 

sig makten” 1933. Han krossade den tyska arbetarrörelsen och han siktade på att de tyska 

storfinanserna skulle bli världens härskare. I artikeln beskrivs Hitler som den man som 

krossade allt motstånd, med förföljelse och tortyrmetoder. Han kuvade land efter land. Lägren 

beskrivs som likfabriker och dödsläger. Hitler ville utmålas som räddaren mot bolsjevismen. 

Hitler och Tyskland är förövare och världen runt om är offer. Kontentan av artikeln är att vi 

inte kan veta till hundra procent om Hitler är död. Föreställningsvärlden är att en hemsk regim 

har gått i graven, förhoppningsvis Hitler också. Källor: Texten har ingen byline, men är 

troligen egenproducerad och bygger på skribentens tankar, åsikter om Hitler och uppgifter om 

Hitlers död. Ytterligare artiklar i tidningen: två artiklar publicerades. Ny Dag är kritisk och 

ser Hitlers död som ett propagandaknep. 
 
7.6.3 Aftonbladet: ”Goebbels skrev själv nekrologen över Hitler. Viktig upplysning 

Hitler visste om alla skändigheterna [sic!]”. Osign. 1 maj 1945. Sid. 3.  

Vinkeln: Det finns negativa antydningar i artikeln som kan ses som positiva, det är svårt att 

definiera om det är sarkasm eller hyllningar: ”Till slut kommer författaren in på det djupt 

tragiska i detta öde, den sista tiden då ofärdbudskapet hopat sig dag för dag, vecka efter 

vecka, han visserligen mottagit slagen med orubblig storhet men” 128 Rubriken är redogörande 

och lyfter fram att ”Hitler visste om skändligheterna”. Det som får ta plats är citat ur 

nekrologen. Det som går obemärkt förbi är motståndet mot Hitler och Hitlers död. 

Gestaltningar: Hitlers livsverk ”prisas” i dystra molltoner och i dystra antydningar söker 

nekrologen svaren. Dessa formuleringar kan ses som positivt inställda men blir negativa i sin 

kontext då skribenten i fetstil lyfter fram att: ”det är viktigt, att nu då gräsligheterna i 

Buchenwald har avslöjats, än en gång i denna hemliga nekrolog få uttrycklig bekräftelse på att 

Hitler har ansvaret för allt vad som skedde i Tyskland”, så också skändligheterna. Hela 

nekrologen beskrivs som ett mästerstycke av goebbelsk propagandakonst. Värdeladdade ord 

och fraser finns som i rubriken: ”viktig upplysning Hitler visste om alla skändligheterna”. Det 

                                                           
128 Osign. (1945, 1 maj) Goebbels skrev själv nekrologen över Hitler. Viktig upplysning Hitler visste om alla skändigheterna. 
Aftonbladet. S. 3.  
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som i texten beskrivs som ”dystra molltoner” blir i sammanhanget ett förlöjligande men också 

en beskrivning. Anföringsorden, ”I fortsättningen heter det”, blir som en beskrivning av att 

galenskapen fortsätter. Senare i texten beskrivs; ”I dystra antydningar söker nekrologen 

förklara varför [---] Hitler inte fick till det”. Hela nekrologen beskrivs som propagandakonst. 

Att skribenten målar upp det som propaganda och som en kupp visar på negativa inställningar 

mot Hitler och Tyskland. Anföringsorden är beskrivande av vad som komma skall. Kontentan 

av artikeln är att Hitler visste om skändligheterna i Tyskland och att Goebbels ville efterlämna 

ett sista propagandaavtryck. Föreställningsvärlden är att Goebbels hyllar och propagerar för 

sin döda führer. Källor: Texten har ingen byline och är uppbyggd av citat och kommentarer. 

Fri tysk presstjänst annonseras som en av källorna: i ingressen; ”[E]n sista kupp av Goebbels 

före hans plötsliga försvinnande, meddelar Fri tysk presstjänst.” Citat: Goebbels citeras från 

nekrologen. Ytterligare artiklar i tidningen: en artikel publicerades. Artikeln rör mer de 

sista striderna i Berlin innan krigets slut.  
 
7.6.4 Svenska Dagbladet: ”Hitler har avlidit i sin bunker i Berlin. Nazipartiets 

ekonomiske chef har begått självmord i München”. Sign. SvD Bernredaktion. 30 april 

1945 sid. 3. 

Vinkeln: Artikeln är vinklad åt de tyska frihetskämparnas favör, de tyska frihetskämparna är 

de som stred mot nazismen i Tyskland. Hitler omnämns i rubriken och i ingressen men i 

brödtexten läggs större vikt vid de allierades framfart och vid andra nazister som tagit sitt liv 

eller flytt. Texten visar på nazismens fall och de allierades framgång: ”I Berlin ha ryssarna 

inlett stormningen av regeringskvarteren och Tiergarten. Man kan inte tala om något 

sammanhängande försvarssystem i Berlin och huvudstaden har nu till nio tiondelar 

erövrats.”129 Rubriken är redogörande för vad som har hänt. I ingressen står det att Hitlers död 

inte är bekräftad än, men att det finns obekräftade uppgifter, det är nog därför brödtexten inte 

lägger stor vikt vid Hitlers död. Men tidningen dagen efter tar inte upp hans död heller. Det 

som får ta plats är Tysklands nederlag, men med tyska frihetskämparna i fokus. Gestaltning: 

Det finns en mer positiv ton mot de allierade, men de tyska frihetskämparna, de som kämpade 

mot nazisterna, lyfts också fram och de ses som de drivande i framgångarna. De beskrivs att 

när amerikanska styrkor marscherade in i München fanns det inte mycket motstånd kvar men 

det var mest för att de tyska frihetskämparna först hade varit där. Nazisterna beskrivs i 

                                                           
129 SvD Bernredaktion (1945, 30 april). Hitler har avlidit i sin bunker i Berlin. Nazipartiets ekonomiske chef har begått 
självmord i München. Svenska Dagbladet. S. 3. 
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neutrala maner, men de allierade, frihetskämparna och situationen beskrivs med positiva 

ordalag. Denna text har bara svaga negativa nyanser och inget ord eller fras visar på ett starkt 

ställningstagande för någon part. Men frihetskämparna lyfts fram som någonting bra och att 

de just kallas frihetskämpar och inte något mer negativt klingande ord, visar på en negativ ton 

mot Tyskland som är på väg att kapitulera. Kontentan av artikeln är att Hitler sägs vara död 

men det är inte bekräftat, och att tyskarna drar sig tillbaka. Frihetskämparna och de allierade 

är aktörer. Nazisterna blir förlorare men inte offer. Hitler får spela en biroll. 

Föreställningsvärlden är att det går utför för nazisterna och framåt för deras motståndare, 

frihetskämparna och de allierade. Källor: Texten är egenproducerad av SvD:s Bernredaktion. 

Texten bygger på källmaterial som kommit till Bern. Ytterligare artiklar i tidningen: en 

bildkrönika publicerades där Hitlers 12 år vid makten beskrevs i bilder. 

 

7.6.5 Jämförelser 

Vinkeln: Både Ny Dag och Aftonbladet är kritiska och hånar Hitler. En sak som är värt att 

påpeka är att efter år 1943 då det började gå dåligt för Tyskland så ville AB få bort tysk 

stämpeln som de fått under kriget. AB:s artikel kan ses som ett ställningstagande till att AB 

gått ifrån de tyska sympatierna.130 SvD lägger inte stor vikt vid Hitlers död. Gestaltning: Ny 

Dag har en mycket negativ ton mot Hitler, nazismen och Tyskland. De uttrycker glädje för att 

han troligen är död. AB är också kritiska de kommenterar Goebbels nekrolog till Hitler, hela 

nekrologen beskrivs som goebbelsk propagandakonst. I SvD finns en positiv framställan av de 

allierade, Hitler framställs dock i neutrala ordalag. Tyska frihetskämpar ges stor plats. Källor: 

Både Ny Dags och Aftonbladets artiklar är osignerade. Ny Dags artikel är troligen 

egenproducerad. AB:s artikel är uppbyggd av citat och kommentarer. SvD artikeln är 

egenproducerad av SvD:s Bernredaktion. Citat: I AB finns citat från Goebbels nekrolog till 

Hitler. Ytterligare artiklar i tidningen: Ny Dag publicerade två till artiklar om Hitlers död. 

Artiklarna styrker Ny Dags skepticism de ser Hitlers död som ett propagandaknep. AB 

publicerade en till artikel under dagen som rörde Hitlers död, men den artikeln beskriver hur 

de allierades erövring av Berlin såg ut. SvD har en till publicerad artikel, artikeln är en 

bildkrönika över Hitlers 12 år vid makten. 

 

 

                                                           
130 Sandlund E. (2001). S. 343ff. 
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7.6.6 Analys 

I detta nedslag är både Ny Dag och AB kritiska men i lite olika grad. Ny Dag är mest kritiska, 

AB sarkastiska och förlöjligande medan SvD väntar på att få bekräftade uppgifter från Hitlers 

död, men beskriver honom i neutrala ordval. Olika gestaltningar av samma händelse ger olika 

bilder av händelsen t.ex. Ny Dags bild att Hitlers död är ett propagandaknep.  

 

8. Sammanfattande analys 

I detta avsnitt knyts analysen samman och huvuddragen av analysen tas upp och belyses. 

  

Denna uppsats frågeställningar var: Hur såg nyhetsrapporteringen ut i kommunistiska Ny 

Dag, högertidningen Aftonbladet som sades vara tyskvänliga under kriget och högertidningen 

Svenska Dagbladet under specifika nedslag under andra världskriget? Skiljer sig tidningarnas 

nyhetsrapportering åt och i så fall på vilket sätt?  

 

Svaret på dessa frågeställningar är ja, tidningarnas rapportering skiljer sig åt. Ny Dags 

kommunistiska intressen och positiva inställning till Sovjet speglade av sig i rapporteringen. 

AB:s högervinklingar speglade av sig i valet av källor, övervägande tyska. SvD, vars 

chefredaktör var med i Pressnämnden, försökte hålla sig i den politiska mitten och vara saklig 

och mer eller mindre neutral. Hur tidningarnas politiska ställning speglade av sig i 

nyhetsrapporteringen syns först och främst i valet av nyhetsbyråer.  

 

Av AB:s nyhetsbyråartiklar så är majoriteten av artiklarna från den tyska Deutsches 

Nachrichtenbüro och som tidigare forskning visar så var den byrån nazisternas främsta 

propaganda verktyg.131 Ny Dag valde under Sovjets krig med Finland en kommunistisk 

nyhetsbyrå, Interprekorr. Ny Dag kunde ha valt vilken annan byrå som helst men valde en 

byrå som speglade deras värderingar och politiska ställning. I de andra nedslagen har Ny Dag 

övervägande texter från TT, om inte texterna är osignerade. SvD är den tidning som har mest 

variation i valen av nyhetsbyråer, denna studie visar att det inte är ovanligt att de har samma 

händelse men med flera olika synvinklar från olika nyhetsbyråer i olika länder. De har mest 

texter från TT, men de har även texter från nyhetsbyråerna Havas, Frankrike och Reuter, 

                                                           
131 Wilke J. (1998). S. 49f. 
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England, vilket ändå visar på att de allierades nyhetsbyråer ges störst plats. SvD är den tidning 

som har flest egenproducerade artiklar, troligen för att SvD hade mer resurser.  

Tidningarnas politiska ställning syns även i valet av rubriker och bildtexter, dessa är texter 

som tidningarna skrivit själva, fast själva brödtexten kan vara en nyhetsbyråtext. Exempelvis i 

nedslaget Kristallnatten visar valet av ord i rubrikerna på tidningarnas ställning, Ny Dag: 

”Ohygglig massterror”, AB: ”Hitlers gamla garde gav signalen” och SvD: ”Förintande slag 

mot Tysklands judar […] inga existensmöjligheter mer på affärslivets område för icke-arier.” 

Även i bildtexterna syns tidningarnas ställning genom valet av ord, t.ex. Ny Dag som har en 

bild på Goebbels under deras artikel om Kristallnatten, där de titulerar honom som 

”judeterrorns organisatör”. Valet av värdeladdade ord och gestaltningar i artiklarna visar på 

tidningarnas politiska ställning som i exempelvis nedslaget Sovjet anfaller Finland. Ny Dag 

visar tydligt sin Sovjetvänlighet och Finland målas ut som förövare och att Finland kommer 

lägga all skuld på Sovjet. Medan AB heroiskt hyllar Finland och finländarnas tapperhet och 

till sist SvD som lägger mer vikt på Finland än motparten Sovjet. Ett annat gestaltningsval 

som visar på tidningarnas ställning är valet av vilken av parterna i kriget som ska få skulden 

för händelsen. Mest framträdande är skuldfrågan i Ny Dag som ger Finland skulden i Sovjets 

anfall, de ger England och Frankrike skulden för hela andra världskrigets uppkomst och ger 

England skulden för att Tyskland invaderat Norge.  

 

AB och SvD liknar varandra i sin nyhetsrapportering, de gjorde inte lika stora utspel som Ny 

Dag. Men är AB så tyskvänliga som det står i historieböckerna? AB har många tyska källor, 

men de uttalar inte ofta sin tyskvänlighet i värdeladdade ord; ett exempel då tyskvänligheten 

skiner igenom är beskrivningarna av Kristallnatten. Denna uppsats visar att AB under kriget 

inte var nazianstrukna på nyhetsplats, eftersom de inte uttalar någon tyskvänlighet i val av 

ord, men det kan ha sett helt annorlunda ut på ledarplats. Vid nedslaget Hitlers död urskönjs 

en skillnad i AB:s tyskrapportering jämfört med tidigare nedslag, de förlöjligar Hitler och 

Goebbels troligen för att visa på att de försöker få bort tyskvänligheten. Finland låg AB extra 

varmt om hjärtat då deras partiske skribent Gunnar Müllern beskriver Finland i ytterst 

heroiska ordalag.  

 

I Dahlia Marklund och Else Maria Axelsson uppsats ”Den tredje statsmakten – En studie av 

Eskilstuna-Kurirens rapportering om den svenska regeringen och Nazityskland mellan 1938 

och 1942” studerar de hur Eskilstuna-Kuriren påverkas av censur under kriget. De kommer 
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fram till att Eskilstuna-Kuriren trots flertalet påtryckningar och censureringar höll fast vid sin 

antinazistiska hållning.132 Denna envishet att hålla fast vid sin politiska inriktning kan också 

ses i denna uppsats, främst i Ny Dags rapportering, de avvek inte från sin kommunistiska 

Moskvatrogna hållning. Ny Dag är den tidning vars rapportering skiljer ut sig från de andra 

två tidningarnas. De är tyskkritiska och väljer ofta att vara tvärtemot de andra, genom val av 

nyhetsbyråer och vinklingar i rubriker och eventuella bildtexter. De är även måna om Sovjet, 

det syns tydligt i beskrivningen av Sovjets anfall mot Finland. SvD hade ofta egen reporter på 

plats och hade källmaterial från flera olika synvinklar, men de nedslag som visar på SvD:s 

ställning är nedslagen Kristallnatten och Sovjet anfaller Finland, då de tar ut de språkliga 

svängarna mer. Men i övrigt är SvD likgiltiga. SvD har som tidigare beskrivits fler artiklar 

med källor från de allierades nyhetsbyråer, men SvD hyllar inget land. Leths gradering, 

protest – tyskkritiska tidningar som Ny Dag, likgiltig – tidningar som först var förfärade men 

sedan normaliserade kriget som SvD och anpassning – tidningar som var tyskvänliga både 

före och under kriget som Aftonbladet. Dessa graderingar stämmer bra in på de tre tidningarna 

i uppsatsen.  

 

I Matts Skagshöjs text Frihetens sköra blomma-press och tryckfrihet i krigets skuggland 

beskriver han tre riksdagspolitiska nivåer, antinazilägret – de som inte ville ha något med 

Tyskland att göra och skydde dem, lillsvensken – de som ville undvika provokation med 

tyskarna och storsvensken – de som ville fördjupa sina relationer med Tyskland.133 Dessa 

nivåer kan också appliceras på tidningarna i denna uppsats, Ny Dag i antinazilägret – de är 

ofta tvärtemot och beskriver Tyskland som en våldsregim och Tysklands gärningar som 

ohyggliga, SvD som lillsvensken – de har ofta alla sidor med och de har olika källor från olika 

länder fast de rörde samma händelse och SvD vill undvika provokation och AB storsvensken – 

som med sitt Tysklandsneutrala språkbruk och användningen av många tyska källor vill 

fördjupa relationen med Tyskland. Alla tre tidningarna har sina aspekter i artiklarna som de 

vill lyfta upp och de har sina bilder av verkligheten som de vill förmedla, sin gestaltning av 

verkligheten. Uppsatsens slutsats är att tidningarnas nyhetsrapportering skiljer sig åt och att 

tidningarnas politiska ram som byggts på värderingar och tidningens kontext lyser igenom i 

tidningarnas gestaltning av händelserna, det är tydligast i valen av ord och källor.  

                                                           
132 Marklund D. & Axelsson E.M. (2015). Den tredje statsmakten – En studie av Eskilstuna-Kurirens rapportering om den 
svenska regeringen och Nazityskland mellan 1938 och 1942. Kandidatuppsats Stockholm Södertörn: Institutionen för 
samhällsvetenskaper Södertörns högskola. S. 36. 
133 Skagshöj M. (2015. Frihetens sköra blomma: Press- och tryckfrihet i krigets skuggland i Bengtsson H. Vinklade budskap- 
perspektiv på politisk kommunikation. Halmstad: Halmstad University Press. S. 163. 
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9. Slutdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras resultaten och det ges förslag på vidare forskning. 

 

Ett konstaterande som jag kan dra av denna uppsats och som Matts Skagshöj beskrivit i sin 

avhandling är att journalistik och politik inte agerar i ett vakuum utan att de agerar i relation 

till varandra. I den relationen blir politikens inflytande i journalistiken minst sagt 

betydelsefull. Denna relation mellan journalistiken och politiken skapar en nationell 

gemenskap som kan komma fram då landets eller ett kulturellt nära lands suveränitet hotas 

eller anses hotad. Denna nationella gemenskap artar sig på så sätt att politiken vurmar om 

nationen eller ett kulturellt nära land då de hotas eller anses hotad. Eftersom politiken och 

journalistiken har en relation så adopterar journalistiken politikens nationalism och detta 

speglar av sig på mediernas innehåll. Politiken i journalistiken är ständigt närvarande men 

syns inte alltid så tydligt.134 Så också mediernas politiska inriktning. Det vi kan lära oss av 

denna uppsats är att den politiska inriktningen inte kan förbigås utan att inriktningen är 

närvarande och bör övervägas i forskning som rör olika mediers gestaltning av samma 

händelse. Man kan uttrycka det på så sätt att journalistiken och politiken är sammanlänkade 

och att mediets politiska inriktning till viss del färgar av sig på innehållet. Det behöver inte 

skönjas genom värdeladdade ord eller tendensen att gynna någon person eller en speciell sida 

av en konflikt, utan det kan skönjas i så små variationer som i valen av citat och källor. 

Texten kan vara helt objektiv men de små nyanserna kan visa på ett ställningstagande som 

speglar mediets politiska inriktning. För som gestaltningsteorins förespråkare uttrycker det, så 

skapas texter genom flertalet val både hos mediet, redaktionen och journalisten och dessa vals 

kontext. Således kan ingen vara helt objektiv. Det finns inte en version av verkligheten utan 

din verklighet blir som du valt att din verklighet ska bli och du gestaltar din verklighet på ditt 

sätt.  

 

Vidare forskning kan göras med fler nedslag eller med andra tidningar för att belysa hur olika 

tidningar gestaltade andra världskriget. Även forskning kring nyhetsbyråer under kriget skulle 

ge presshistorien ett större sammanhang och visa hur tidningarna och byråerna påverkades av 

politiken och hur de gestaltade olika händelser. Även forskning om hur de tre tidningarna i 

denna uppsats gestaltar andra krig som pågick under Ny Dags utgivningsperiod 1930-1990, 

                                                           
134 Skagshöj M. (2015) s. 175. 
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kunde göras och jämföras med denna uppsats resultat. Även vidare forskning kring nutida 

krig och tidningars gestaltning kan göras. 
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vid Oslofjorden bjuder hårt motstånd- även Narvik besatt. Order i Oslo. EVAKUERING! Aftonbladet 
 
Müllern Gunnar (1939, 30 nov.) Kriget är över oss! Ingen kapitulation! Aftonbladet. 
 
Osign. (1945, 1 maj) Goebbels skrev själv nekrologen över Hitler. Viktig upplysning Hitler visste om alla skändigheterna. 
Aftonbladet 
 
Osign. (1939, 1 sept.) Warszawa bombarderat: många dödsoffer. Krigsförklaring av Hitler- flygangrepp mor en rad orter i 
Polen. Tyska trupper till angrepp i korridoren och Schlesien. Aftonbladet 
 
TT fr. Deutsches Nachrichentbüro. (1938, 10 nov.) Fönsterkrossning i Berlin. Aftonbladet 
 
TT fr. Deutsches Nachrichtenbüro och först osign. (1940, 9 april) Danmark underkastar sig tyska trupper på alla öarna. 
Aftonbladet 
 
 
Ny Dag 
Bl.a. PAT (1939, 2 sept.) Hitlers bombflyg sår död bland kvinnor och barn. Den obefästa Warszava. Brutalt bombarderat. Det 
tyska angreppen under gårdagen. Ny Dag 
 
International press correspondence (1939, 30 nov.) Finska gränsprovokationer redan under förhandlingarna. Förvåning i 
utländska kretsar över Finlands krav. Stigande harm bland sovjetfolket. Ny Dag 
 
Osign. (1945, 2 maj) ”Adolf Hitler död kan man lite på den?” Ny Dag 
 
Osign. (1940, 9 april.) Danmark accepterar tyska ockupationen. Tyska mineringar spärrar Skagerack. Ny Dag 
 
TT (1940, 9 april.) Norge och Danmark ockuperats av Tyskland: Englands provokatoriska minering besvarades med snabb 
operation. Alla större städer besatta idag. Sverige måste hållas utanför kriget! Ny Dag 
 
TT fr. Havas och Reuter. (1938, 11 nov.). Ohygglig massterror mot Tysklands judar. Männen häktas, synagogor och skolorna 
bränns ned. Massor av judar begår självmord. Ny Dag. 
 
 
Svenska Dagbladet 
Osign. (1940, 10 april). Danmark har ställt sig under tysk administration: tyska trupper inmarscherade utan något motstånd. 
Svenska Dagbladet 
 
TT (1939, 1 dec.) Krigets fasor över Finland det ryska framträngandet vid gränsen har hejdats. Raider mot tiotal finska orter, 
bomber sex mil från svenska gränsen. Första finska kommunikén. Under finns den ryska kommunikén, Svenska Dagbladet 
 
TT (1940, 10 april.). Norge skall förhandla med Tyskland: stortinget ger regeringen fullmakt. Ledande politiker bilda 
förhandlingsutskott tillsammans med utrikesministern. DRAMATISKT MÖTE. Svenska Dagbladet 
 
Svanström Bertil, SvD:s Berlinredaktion (1939, 2 sept.) Hitler skall bege sig till fronten. Vistelseorten kommer att omges med 
största sekretess. Svenska Dagbladet. 
 
SvD Berlinredaktion (1938, 11 nov.) Förintande slag mot Tysklands judar. Synagogor och affärer demolerades i storstäderna. 
Inga existensmöjligheter mer på affärslivets område för icke-arier.  Svenska Dagbladet. 
 
SvD Bernredaktion (1945, 30 april). Hitler har avlidit i sin bunker i Berlin. Nazipartiets ekonomiske chef har begått självmord 
i München. Svenska Dagbladet 
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11. Bilagor 

Bilaga 1: Rekonstruktion av Nermans sociala rum. 
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Bilaga 2: Rekonstruktion av Nermans spegeln. 

 

 

 

Bilaga 3: Analysschema: frågor att ställa till de 18 artiklarna 

Hur är materialet vinklat 
Är materialet tillspetsad till någon parts fördel? Tillspetsning: en viss vinkel läggs till på händelsen. 

Väljs bara en viss sorts källmaterial från ett visst ställe? 

Har rubriken vinklas på något speciellt sätt? 

Vilka har huvudroll och biroll i texten? 

 

Hur gestaltas händelserna  

Finns det sarkasm eller annan negativ gestaltning? 

Målas någon sida upp på ett positivt sätt, ex. heroiskt? 

Finns det ord eller fraser som visar på ett ställningstagande? 

Finns några uttalade stereotyper? 

Finns det några dolda argumenteringar, färdiga slutsatser eller ges det plats åt tolkningar? 

Finns tendenser till värderingar i anföringsord eller yttrande verb ex. antyder, enligt osv? 

Är sidorna i kriget subjekt och aktörer eller blir de förövare och offer 

Vilken typ av sammanhang eller föreställningsvärld vill reportern skapa som ram för vår läsning  

Vilka synliga källor används 
Är texten egenproducerad? 

Är texten återberättad eller har en reporter varit på plats? 
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Byggs texten på andra mediers fakta? 

Varifrån kommer källorna? 

Vilka citeras 
Får någon komma till tals? 

Får båda eller bara en sida komma till tals? 

Vem får komma till tals? 

Vem/vilka har huvudroll och biroll? 
Är personerna som framträder subjekt och aktörer eller blir de förövare och offer 

Finns det tillhörande foton eller illustrationer och vad visar de 
Vad visas, vem visas och på vilket sätt visas objekten i bilden? 

 

Bilaga 4 Artikelförteckning (de fetade är de analyserade artiklarna)  

Ny Dag 
Kristallnatten, 10 november 1938: 

11 nov: Ohygglig massterror mot Tysklands judar: männen häktas, synagogorna och skolorna 

bränns ned. Massor av judar begår självmord (sid.4)  

Goebbels legaliserar judepogromerna (sid. 4)  

Judarna i Wien flyr till skogarna (sid. 4) 

Italien följer med i judeterrorn (sid. 4) 

Påven protesterar mot Mussolini (sid. 4) 

Krigets början, 1 september 1939: 

2 sept: Isolerat Tyskland går till krig Hitlers krigsmaskin vältrar in över Polen. (ettan och forts. sista 

sidan)  

England till Polens hjälp ger Tyskland ultimatum: ingen tvist med tyska folket bara med naziregimen. 

(ettan och forts sista sidan) 

Rom sviker helt Hitler surt ”tack” från Hitler (ettan och sista sidan). 

Hitlers bombflyg sår död bland kvinnor och barn: det obefästa Warszawa brutalt bombarderat. 

(sid.4)  

Sovjet anfaller Finland, 30 november 1939: 

(Ej något precist mer än provokationer.) 

Finska gränsprovokationer redan under förhandlingarna: förvåning i utländska kretsar över 

Finlands krav. Stigande harm bland sovjetfolket. (ettan)  

Sovjet hemkallar sin minister från Helsingfors: de röda stridskrafterna redo att möta alla 

eventualiteter. (ettan och forts sista sidan.)  
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Stalin fastslår skulden för krigets fortsättande. Notis (ettan) 

Finska bourgeoisien var sovjetfientlig i 22 år (ettan) 

Tysklands intågande i Norge, 9 april 1940: 

Norge och Danmark ockuperats av Tyskland: Englands provokatoriska minering besvarades med 

snabb operation. (ettan)  

Norska kusten ockuperas Oslofjorden blockerad. (ettan och sista sidan) 

 

Tysklands intågande i Danmark, 9 april 1940: 

Danmark accepterar tyska ockupationen notis (sista sidan.) 

Köpenhamn i tyska händer kl. 8 på morgonen. Notis (ettan) 

Hitler död 30 april, 1945: 

2 maj: Hitler avliden, Dönitz ”führer”(ettan och se sidan 3 och 10)  

Utnämningen av Dönitz är en utpressning mot de allierade, London: Hitlers död ett propagandaknep. 

(sista sidan.) 

Adolf Hitler död kan man lita på den? (sista sidan.)  

Aftonbladet: 
Kristallnatten, 10 november 1938: 

Nya judeförföljelser i hela Tyskland: Hitlers ”gamla garde” gav signal i München (från ettan forts. 

sida 19) 

Sju synagogor brända i Berlin: 5000 judar ha anhållits i Wien, vapenrazzior med många anhållna i 

München. sid. 11 

Flera affärer stickas i brand i München sid. 11 notis 

Polisen i Berlin ingrep inte sid. 11 notis 

Fem synagogor i lågor bara i Berlin sid. 11 notis 

11 nov. 

Svenska konsulatet i München drabbat av judeförföljelserna fönsterrutor krossade (ettan och forts. 

sidan 18 spalt 3)  

Krigets början, 1 september 1939: 

Warszawa bombarderat: många dödsoffer. Krigsförklaring av Hitler. (ettan)  

Hitler ”jag ska segra eller dö”: Danzigfrågan, korridorproblemet och förhållandet till Polen skall till 

varje pris lösas.- Stort tal inför riksdagen idag. (ettan och forts. sidan 2 spalt 2.)  

Tyska flyget bombar Warszawa: dödsoffer bland kvinnor och barn. (sid.3) 

Tyska armen går till anfall. (sid. 3) 

Tyskland lugnt första krigsdagen. (sid. 7)   

Hitlers dagorder (sid.7) 
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Sovjet anfaller Finland, 30 november 1939: 

Krig mot Finland: ryska krigsmakten till anfall. (ettan) 

Kriget är över oss! Ingen kapitulation! (ettan och forts. 19 spalt 4)  

Svenskarna uppmanas att lämna Finland: specialtåg till Åbo. Helsingfors evakueras. (sid. 18) 

Finland önskar leva i fred med alla. (sid.18) 

Bombanfall på Viborg och Hangö notis (sid. 19)  

Tyskarnas intågande i Norge, 9 april 1940:  

Norges flottstation bombad: tysk landsättning i många kuststäder. (ettan och forts. sidan 2 spalt 2) 

Västmakterna lova hjälp. Notis (ettan) 

Tyska krav avslogs. Notis (ettan) 

Tyskarnas intågande i Danmark, 9 april 1940: 

Danmark underkastar sig Tyska trupper på alla öarna. (ettan och forts. sidan 15 spalt 1) 

Danskt kompani flyr till Sverige. Notis. 

Hitler död 30 april 1945: 

Tjock rök väller upp ur Hitler bunkern sista motståndet i Berlin krossas. (ettan och forts. sidan 2 spalt 

3.)  

1 maj: 

Goebbels skrev själv nekrologen över Hitler: viktig upplysning Hitler visste om alla 

skändligheterna. (Sid. 3)  

Krigets slut, 8 maj 1945: 

Norsk kyss till svenska folket (ettan och forts. sidan 2 spalt 2).  

Freden börjar kl. 00:01 i natt (sid.6)   

Svenska Dagbladet: 
Kristallnatten, 10 november 1938: 

11 nov. Förintande slag mot Tysklands judar. Synagogor och affärer demolerades i storstäderna. 

Inga existensmöjligheter mer för icke-arier. (ettan och forts. sista sidan judarna.)  

Förstörelseverket skedde synbarligen efter uppgjord plan. (sid. 4) 

Krigets början, 1 september 1939: 

2 sept. Kriget igång längs Polens hela gräns. Fransk-engelskt ultimatum till Berlin. Italien avhåller 

sig t.v. från militära operationer. Sovjet neutralt säger Molotov. (ettan) 

Engelsk-fransk aktion om tyskarna fortsätta. notis (ettan) 

Hitler skall bege sig till fronten. (ettan) 

Stora kontingenter värnpliktiga rycka in omedelbart: Sverige proklamerar fullständig neutralitet. 

(ettan och forts. sidan 9)  
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”Vi börjar striden med rent samvete” en enda man bär ansvaret, säger Chamberlain i stort tal i 

underhuset. (ettan och forts. sista sidan Chamberlain.)  

Häftiga strider rasa i gränsdistrikten. Tyskarna rapporterar framgång på alla frontavsnitt. (sid.7)  

Stockholm tog krisbudet lugnt, men ej likgiltigt. (sidan 12) 

Sovjet anfaller Finland, 30 november 1939: 

1 december: Krigets fasor över Finland: det ryska framträngandet vid gränsen har hejdats. Första 

finska krigskommunikén (ettan) under notis Den ryska kommunikén.  

Brandbomb antände Tekniska högskolan: rykte om ryskt ultimatum med hot att lägga huvudstaden i 

ruiner. Notis (ettan) 

Finska regeringen avgår. Notis (ettan) 

Sovjet avböjde USA:s bona officia: Finland däremot accepterade. Amerikanska opinionen djupt 

upprörd över invasionen. (sid.6)  

Tyskarnas intågande i Norge, 9 april 1940: 

10 april: Norge skall förhandla med Tyskland: stortinget ger regeringen fullmakt. (ettan och forts. 

sista sidan Norge.) 

Tyskland begär strikt neutralitet av Sverige. Notis (ettan). 

De allierade lova Norge väpnat stöd. (sid. 6) 

England hoppas skära av Tyskland från Norge. (sid. 7) 

Brauchtisch bemöter Ironside. Notis (sid.7) 

Tyska minor i Skagerack och Norges västkust. (sid. 7) 

Inget motstånd vid landstigning i Moss. (sid. 7) 

Radiokungörelse om ny regering. Ouisling varnar mot vidare motstånd (sid. 7) 

Tyskarnas intågande i Danmark, 9 april 1940:  

10 april: Danmark har ställt sig under tysk administration: tyska trupper inmarscherade utan något 

motstånd. (ettan och forts. sista sidan Danmark.) 

Hitler död, 30 april 1945: 

Hitler har avlidit i sin bunker i Berlin: Nazistpartiets ekonomiske chef har begått självmord i 

München. (ettan) 

12 år med Hitler: en bildkrönika från nazismens makttillträde, triumfer och fall. (sid.11)  
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Bilaga 5 Exempel på artiklar 

Ny Dag 30 november 1939: ”Finska gränsprovokationer redan under förhandlingarna: 

förvåning i utländska kretsar över Finlands krav. Stigande harm bland sovjetfolket.” 
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Aftonbladet, 30 november 1939: ”Kriget är över oss! Ingen kapitulation!” 
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Svenska Dagbladet, 1 december 1939, ”Krigets fasor över Finland: det ryska framträngandet 

vid gränsen har hejdats. Första finska krigskommunikén” under notis ”Den ryska 

kommunikén.” 
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