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English title: “The Wall of shame” 

 

 

Abstract 

 
The general purpose of this study is to look at what four different Swedish newspapers 

reported about the Berlin walls fall. The newspapers chosen for the study are Ny Dag, Arbetet, 

Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. The method used is a qualitative method while 

analyzing newspaper materials. This is accomplished by using four different questions. What 

was the reaction? What was the predicted future? How the magazines opinion is shown 

through their general ideological believes? Was the Berlin walls fall viewed as a threat? The 

general reaction was a euphoric feeling and a new time for Europe. The future talks centered 

on the uniting of the two Germanys and why this should or shouldn’t happen. The political 

messages were different in every newspaper. Svenska Dagbladet went hard against 

communism while Ny Dag defended it. Arbetets reporting was milder and Dagens Nyheter 

tried to play both sides. The newspapers did report about a threat perspective and it was about 

the relationship between superpowers and the impending question about immigrants from 

DDR. The threat perspective was lowering while a peace perspective was rising. 
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Inledning 
Den nionde november 1989 beslutade Egon Krenz och hans nya regering att riva Berlinmuren 

och låta befolkningen över till andra sidan av staden. Detta skapade en slags eufori och extas 

som sällan har skådats tidigare.1 Vad skulle hända? Hur såg vi i Sverige på händelsen? Dessa 

frågor må inte vara exakt de frågor som kommer besvaras i undersökningen, men de får mig 

ändå att tänka på att presshistoria kan vara viktigt att undersöka. Dagens Nyheter skriver den 

10 November 1989 ”BERLINMUREN FALLER”.2 Dagens Nyheter var den första tidningen 

som verkligen han uppmärksamma vad som hände i Berlin.  

Berlinmurens fall är en mycket intressant händelse som skulle kunna ses som en stor del av 

kommunismens senare fall i Sovjet 1991. Känslan som uppstod som vi kan likna vid eufori 

har en stark kontrast emot det som hände i Sovjet några år senare.3 Jag skrev min B-uppsats 

”Hon bara låg där” i Maj 2016.4 Där undersökte jag hotbilden mot Sverige genom att studera 

lokala tidningar i Blekinge angående U137-krisen. Jag ville gärna fortsätta och undersöka mer 

presshistoriskt om kalla kriget, men kände att jag förbrukat det jag ville skriva mest om på B 

nivån. Då valde jag att undersöka det näst mest intressant vilket var Berlinmurens fall. Vad 

som tydligast kommer undersökas i denna uppsats är en del av den svenska media synen på 

händelsen som vi kan hitta i våra stora morgontidningar och en veckotidning. Allmänpolitiska 

delar i tidningarna är även en del av denna studie. Då blir det också en undersökning av 

ledarsidorna i tidningarna då de speglar tidningens opinionsbildning i och med att deras 

huvudredaktörer får tycka till. Idén kom från att söka på DIVA angående presshistoriska 

uppsatser. Östtyskland eller DDR som de kallades under kalla kriget är av speciellt intresse att 

undersöka då jag finner det intressant med uppdelningar som förekom under kriget.5 Det 

viktiga i ett uppsatsskrivande enligt jag själv är att man som författare eller forskare väljer att 

skriva om något man faktiskt finner är intressant. Eftersom uppsatsen kommer bli 

huvudsakligen analyserande så läggs störst vikt vid att den empiriska studien blir fyllig. Titeln 

på uppsatsen är vald utifrån en artikel i Arbetet. Detta motiveras med att den representerar 

vilken skam det kan ha varit att muren stod uppe i 28 år.6 Namnet är också benämning som 

användes i Västtyskland angående muren.7 

                                                      

 
1 Taylor, s.428 
2 Berlinmuren faller, DN, 10/11 1989, s.1 
3 Taylor, 2009, s.428 
4 Grenander, 2016 
5 Taylor, 2009, s.428 
6 Werner, ”Skammens mur blev 28 år”, Arbetet, 11/11, 1989, s.24-25 
7 Almgren, 2013, s.453-454 
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Disposition 
Uppsatsen kommer att disponeras så att syftet kommer först. Detta för att ge något om målet 

för undersökningen att gå på innan metod och teori delarna. I den teoretiska delen diskuteras 

även hur en eventuell hotbild tolkas i studien. Den historiska bakgrunden kommer innan den 

empiriska studien för att ge en inblick i vad som hände innan läsaren börjar läsa 

undersökningen. I bakgrunden kommer också en kort del som handlar om den svenska synen 

på östblocket generellt under kalla kriget för att kunna knyta an uppsatsen mer. Efter dessa 

kapitel kommer den empiriska studien i fokus och även de medföljande teoretiska 

diskussionerna kommer tillkomma vilket innefattar analys och tankar om vidare studier inom 

ämnet. Uppsatsen avslutas med en didaktisk del där jag tar upp presshistoriskt material i 

relation till skolan och min egen undervisning.  

 

 

1. Syfte och frågeställning 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur tre olika svenska morgontidningar 

och en veckotidning reagerade angående Berlinmurens fall 1989. Det finns många 

anledningar till att undersöka presshistoriskt. Tanken är att jag ska undersöka den svenska 

medias syn på händelsen samt se om det finns olika allmänpolitiska budskap i rapporteringen 

mellan de olika valda tidningarna. Jag ämnar även undersöka om det fanns en hotbild 

angående händelsen. Detta är vetenskapligt intressant för att det ger oss en inblick hur 

dåtidens medier såg på en händelse som Berlinmurens fall. Försvarade Ny Dag regeringen i 

Tyskland? Gick Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet hårt mot dem? Detta är bara 

exempel på saker man kan undersöka. Jag kommer använda flera olika infallsvinklar i min 

undersökning vilket innefattar hotperspektivet mot Sverige och Europa. Med detta menar jag 

hur de svenska tidningarna rapporterade någon hotbild när muren hade fallit. Intressant är 

även hur tidningarna tolkade exempelvis en euforisk stämning som förekom efter att alla nu 

hade fri lejd att ta sig över till den andra sidan av muren. Syftet innehaver också att se om 

tidningarna har någon tanke om vad som kommer att hända efter händelsen.  

Vilka konsekvenser kan det bli? Historiskt sett föll Sovjet år 1991, men att Berlinmuren föll 

var också en stor händelse som skakade om rejält och som är värd att undersöka vidare.  
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1.1 Frågorna 
För att uppnå syftet kommer jag utgå ifrån fyra olika frågeställningar när jag genomför 

undersökningen. Frågorna är till för att underlätta och skära ned materialet till en hanterbar 

nivå. En fråga kan ha mer än en fråga nerskriven i sin formulering, men mycket handlar om 

förtydligande så att frågorna inte blir ja och nej svar. Någon av frågorna är också vinklad 

teoretiskt sett så att det blir lättare till att knyta ihop undersökningen med den teoretiska ansats 

som är vald för studien. Det viktiga i frågorna är generellt att få fram om tidningarna medvetet 

försöker få den svenska befolkningen att tycka något.  

 

 

1. Vad var tidningarnas reaktioner av Berlinmurens fall?  

2. Vad ansåg tidningarna kom att hända härnäst? Vilka konsekvenser trodde tidningarna 

händelsen kom att ha? 

3. Hur fungerade tidningarnas opinionsbildning utifrån deras allmänpolitiska inriktningar? 

4. Fanns det någon hotbild mot Europa och Sverige i och med händelsen? I så fall vad var 

den? Kunde Berlinmurens fall påverka Sverige? 
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1.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning om Berlinmuren utifrån ett presshistoriskt perspektiv är av en bristvara. 

Det finns Lee Duffields avhandling Berlin wall in the news från 2009. Duffield har undersökt 

Berlinmuren i olika tidningar och medier i flera olika länder i sin avhandling. Duffield har 

försökt få fram en förklaring på flera olika frågor. En fråga är varför östblocket föll som det 

gjorde enligt pressen/medierna och hur sanningsenligt rapporteringen kunde anses. Han 

kommer fram till att medierna ger en ok sanning angående frågan då de la ner mycket energi 

och resurser i sin rapportering. Avhandlingen tar också upp om hur media presenterade krisen 

för läsarna. Duffield menar att pressen var snabba på att rapportera och använde sig av de 

normala förklaringarna. Han menar att tidningarna skrev på en nivå man kunde lita på. 

Duffield menar också att tidningarna lär ha gjort detta då de läsare som skulle vara 

intresserade och kunde läsa tidningen borde få veta. En av de mest centrala frågorna i 

avhandlingen tar upp ”mass social movements” alltså sociala rörelser mot institutioner som 

ledningen i Östtyskland. Det var en maktkamp mellan dessa sociala rörelser och de viktiga 

institutionerna i öststaterna. Media skiftade intresse beroende på vad och vilken politisk 

agenda som var aktiv. Detta är frekvent i pressen under hela hans undersökning och täcker 

många olika demonstrationer som november demonstrationer i Berlin som var en del av det 

som gav muren på fall.8 Duffield undersöker också hur sanningsenlig den generella 

nyhetsrapporteringen var. Han menar att det kunde det bli fel då reportrar kan bli missledda 

och lurade som alla andra människor, men kommer dock fram till att det var bra rapportering 

och faktanivån var inte för svag. Duffield pekar på att Medier generellt är ett bra sätt att förstå 

ungefär hur världen ser ut. Han pekar på att mediernas styrkor var en av många faktorer som 

östblocket inte kunde hålla ifrån sin egen befolkning då teknologin hade utvecklats. I 

avhandlingen så argumenterar han om medias roller i kriser både dåtid, nutid och framtid. 

Han jämför med tidigare pressmaterial och menar att materialet är mycket lättare att få tag på 

nuförtiden samt att medierna blir allt viktigare i sin roll.9 

 

Kandidatuppsatsen i presskunskap ”Mediehändelsen Berlinmurens fall: om hur väst erövrade 

öst” skriven av Hans Pålsson är även den intressant i den tidigare forskningen. Uppsatsen tar 

upp om Berlinmurens fall var en händelse som vi brukar kalla en mediehändelse.10 I sin 

uppsats diskuterar Pålsson flera olika mediers roll inom händelsen. Detta innefattar allt från 

                                                      

 
8 Duffield, 2009, s.258-264 
9 Ibid, s.268-276 
10 Pålsson, 2010, s.1-26 
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dagstidningar till tv apparaterna som finns i våra hem. En intressant fråga som Hans Pålsson 

diskuterar är möjligheten till att skriva historia när historia sker. Pålsson touchar denna studies 

källmaterial då han studerar Arbetet och Dagens Nyheter mellan sjätte till elfte november 

1989. Pålsson försöker i sin undersökning framställa om Berlinmurens fall var en 

mediehändelse. Enligt Pålsson dominerades medierapporteringen av nyheten om murens fall. 

Enligt Pålsson börjar den riktiga rapporteringen i de svenska medierna efter fredagen den 

tionde november och är som intensivast hela helgen. Arbetet ligger även efter Dagens Nyheter 

i rapporteringen då det dröjer ända till den elfte november innan de verkligen sammanfattar 

händelsen i sin tidning. Pålsson väljer även att titta på enstaka artiklar från ett år till tio år efter 

händelsen för att se hur mediernas syn på händelsen har förändrats.11  

 

Tidigare forskning inkluderar också en C-uppsats skriven av Louise Pålsson som heter ”13 

augusti 1961 EXTRA: Gränsen stängs. Berlin delas upp av en mur!: En studie av 

nyhetsrapporteringen då Berlinmuren byggdes”. Uppsatsen tar upp presshistoriskt om när 

Berlinmuren byggdes år 1961 och inriktar sig på både Svenska och utländska tidningar.12 

Pålsson undersöker varför rapporteringen kring byggnationen av Berlinmuren kan se ut som 

den gör.13 I analysen ser vi att Pålsson får fram resultatet att de flesta tidningar inte trodde att 

muren skulle bli så långvarig som den blev historiskt. Flyktingfrågan är en stor fråga även när 

muren byggdes i de västtyska artiklarna och de svenska artiklarna har enligt Pålsson en 

väldigt anti kommunistisk synvinkel.14 Pålsson anser att rapporteringen är väldigt lik i alla 

länder, men informationen kan vara annorlunda då de olika ländernas press väljer att utelämna 

olika information beroende på deras agenda.15  

 

I och med att forskningsläget inte riktigt är så utarbetat just presshistoriskt så kan det vara 

värdefullt att göra något åt detta. Denna studie görs för att kunna utöka den forskning vi har 

angående presshistoria och Berlinmuren fall.  

 

 

 

 

                                                      

 
11 Pålsson, 2010, s.17-24 
12 Pålsson, 2016 
13 Ibid, s.3 
14 Ibid, s.36-41 
15 Ibid, s.43 
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2. Metod och Material 
Metoder som kommer att användas i undersökningen kommer att grunda sig några olika 

böcker. Böckerna som är valda är Bergström och Boréus bok Textens Mening och Makt och 

Kristina Lundbergs bok Att läsa Tidningstext. Även Eva Queckfeldts avhandling ger 

intressanta bidrag till min metod och ger också perspektiv på varför kvalitativa textanalyser 

görs eller vad som är positivt alternativt negativt med dem.16 I Lundbergs bok används 

checklistan för att ge en guide under den empiriska studien.17 Checklistan är ett bra verktyg 

för att förstå en tidningstext och analysera den. Checklistan och boken ger även en ram för hur 

en text kan läsas och förklarar väldigt detaljerat hur de olika slags artiklarna kan se ut och 

fungerar. Det intressanta i checklistan är de retoriska frågorna.  

 

Metoden i uppsatsen kommer vara en textanalys av tre olika svenska morgontidningar och en 

veckotidning under Berlinmurens fall vilka då är: 

 

1. Dagens Nyheter 

2. Svenska Dagbladet 

3. Arbetet 

4. Ny dag 

 

Tidningarna som är valda till uppsatsen är alla morgontidningar och en veckotidning som var 

aktiva under tidpunkten för min undersökning. Tanken är att tidningarna ska representera 

olika ideologiska inriktningar.  

Dagens Nyheter grundades år 1864 dagen innan jul av Rudolf Wall och är vad vi idag kallar 

för en liberalt inriktad tidning.18 Wall ville skapa en billigare tidning som kunde prispressas 

lägre än Aftonbladet som hade dominerat marknaden länge.19 Dagens Nyheter blev kanske 

inte den första tidning vi kallar en morgontidning, men den första som verkligen hade en 

ambition att ge ut nyheterna tidigt på dagen istället för kvällen. DN var en av pionjärerna i 

reportaget som en slags genre. Wall var tydlig med att ”frihet” var något centralt i hans 

tidning. Detta inkluderar allt från pressfrihet till religionsfrihet vilket vi kan likna i ett liberalt 

                                                      

 
16 Queckfeldt, 1981 
17 Lundberg, 1999, s.142-143 
18 NE, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter (Hämtat 2017-01-08) 
19 Holmberg, 1983, s.81-82 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter
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synsätt.20 När Herbert Tingsten var chefredaktör för Dagens Nyheter på 40 till 50-talet så gick 

han emot Folkpartiet som tidningen normalt stod närmast i pensionsfrågan. Här stod man 

istället nära Socialdemokraterna. Detta kan vi se som en början på Dagens Nyheters mer 

oberoende inriktning.21 

 

Svenska Dagbladet grundades år 1884 och är en tidning med en moderat inriktning.22 

Tidningen växte snabbt efter sin etablering 1884. Tidningen var djärv och var inte rädda för 

att tidigt visa på argt språk mot individer som kungen Oscar II. I och med den ”fränhet” som 

tidningen visade så började tidningen locka rejält med publik. Tidningen hade även ett bra 

pris på sin prenumeration vilket Holmberg antyder kan ha hjälpt i konkurrensen med Dagens 

Nyheter.23 Efter Stockholms-Tidningens nedgång på 1970-talet så blev både Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet stora rikstidningar och levde vidare in i 2000-talet.24 

 

Arbetet var en tidning från Malmö som bildades 1887. Tidning var framförallt en tidning för 

arbetarklassen.25 Axel Danielsson tidningen Arbetet i Malmö. Tidningen finansierades av den 

”lokala fackliga organisationen” i staden. Danielssons åsikter i sin tidning slog snabbt rot i 

pressklimatet trots de tidiga problem som tidningen hade problem med. Från och med 1890 

blev tidningen också daglig fram till dess nedläggning år 2000. Arbetet var en av de två första 

tidningarna med Social-Demokraten som var renodlad partitillhörande press. Deras mål var 

att få fram en bestämd ideologi i deras rapporterande.26 

 

Ny dag var en kommunistisk tidning från Stockholm som var aktiv mellan 1930 och 1990.27 

Ny Dag var en av de aktivare veckotidningarna i Stockholm och var en av de nio olika aktiva 

tidningarna i våra storstäder.28 I och med att Ny Dag är en veckotidning gör att tidningen har 

mindre material än de andra tre tidningarna, men ändå relevant då den ger den svenska 

kommunistiska rapporteringen. 

 

                                                      

 
20 Holmberg, 1983, s.83-86 
21 Ibid, s.162-163 
22 NE, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet (Hämtat 2017-01-08) 
23 Holmberg, 1983, s.92 
24 Ibid, s.172 
25 NE, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arbetet (Hämtat 2017-01-23) 
26 Holmberg, 1983, s.93-95 
27 NE, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-dag (Hämtat 2017-01-18) 
28 Holmberg, 1983, s.135-139 samt s.181 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arbetet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-dag
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Den huvudsakliga metoden i uppsatsen kommer att grunda sig i en kvalitativ textanalys av 

tidningsmaterialet. Metoden kommer att vara en innehållsanalys där jag ute efter att text-

analysera de svenska tidningarna för att få den svenska media synen på händelsen. 

Innehållsanalyser är enkla och kan appliceras både kvalitativt och kvantitativt beroende på 

vad man undersöker. Innehållsanalysen innebär att forskaren letar efter exempelvis 

utmärkande drag i de texter och artiklar för att därmed kunna hitta ett samband. ”Vad är det 

texten förklarar för oss” är centralt i en innehållsanalys.29 Metoden kommer ifrån olika 

samhälls- och beteendevetenskaper. Det generella målet är att ge en beskrivning som är både 

objektiv, systematisk och kvantitativ av ett meddelande. Metoden ska vara klar nog att flera 

människor ska kunna göra samma studie och få liknande resultat.30 Angående frågan om 

hotbilden rapporteringen så kommer begrepp som säkerhet eller liknande att vara centralt för 

metoden då målet är att finna en hotbild i texterna vilket betyder att jag letar efter utmärkande 

begrepp och drag i texten för att kunna besvara frågeställningarna. Analysen av materialet 

grundar sig också i frågeställningarna då det är dem som styr vad som redovisas i den 

empiriska delen. Hur hot och hotbild mot Sverige eller Europa bedöms i uppsatsen diskuteras 

i teoridelen. För att styrka intersubjektiviteten i metoden och textanalysen så kommer den att 

kompletteras med hjälp av Lundbergs checklista på artiklarna.31  

 

I undersökningen kommer ledarartiklar, kritiska analyser (Intervjuer med forskare, författare, 

militärer med mera) och nyhetsreportage att undersökas. Huvudsakligen är det de två 

förstnämnda som kommer läggas mest vikt på då de är intressantare för resultatet än 

händelseförloppet. Även tidsaspekten tas i an då det är omöjligt att undersöka alla små notiser 

eller artiklar som inte ger mer än vad som hände. Artiklar från nyhetsbyråer väljs bort 

omgående om de inte ger analysen något intressant. Prioriteringen ligger vid artiklar skrivna 

av tidningens egna ledare eller skribenter då de kan innehålla spår av tidningarnas tankar. Vad 

är då ledare, kritiska analyser, debattartiklar och nyhetsartiklar? 

 

Ledare är de artiklar i en tidning som visar på tidningarnas egen opinionsbildning. Därmed 

återspeglas en tidnings åsikter i och med ledarartiklar och ledarskribenterna. Ledarsidorna 

refereras ofta i andra sammanhang eftersom de är en viktig del av den fria opinionsbildningen. 

En ledarsida har en huvudledare, andraledare och ibland även tredjeledare. Detta behöver inte 

                                                      

 
29 Bergström o Boréus, 2012, s.49-58 
30 Queckfeldt, 1981, s.8 
31 Lundberg, 1999, s.142 
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betyda att huvudledaren måste vara viktigare än exempelvis tredjeledaren, men det ger ett 

ändå ett bra sätt att se vad som är mer betydande i den rådande situationen.  

Kritiska Analyser är en del av tidningen där en forskare eller liknande kan förklara vad det är 

som just nu händer. För att ta exemplet Berlinmurens fall så kan det ha förekommit analytiska 

artiklar med mål att hjälpa till att förmedla vad som händer eller vad experterna möjligtvis tror 

kan hända. Även vad som inte borde hända kan vara centralt i dessa artiklar. 

Nyhetsartiklar alternativt reportage är den delen av tidningen som historiskt sätt har varit den 

del som har haft stört nyhetsförmedlande funktionalitet och skapat flest människors 

världsuppfattningar. Nyhetsartiklar har idag inte samma inverkan då de har blivit 

utkonkurrerade av dagens TV och internet. Det kan vara viktigt att påpeka att nyhetsartiklar 

inte alls behöver vara så objektiva som man kan tro. En nyhetsartikel kan skilja sig mycket 

beroende på vem som skriver den samt vem som skribenten skriver för. En nyhetsbyrå skriver 

inte sina artiklar med samma agenda som en skribent på Dagens Nyheter skulle göra då 

skribenten på Dagens Nyheter är anställd av en arbetsgivare alternativt chef och därför 

möjligtvis måste följa tidningens ideologiska riktlinjer eller liknande.32 

 

 

2.1 Kritik mot Metod och Material. 
Materialet i studien är tidningstext vilket då inkluderar allt från ledare till nyhetsartiklar. Det 

finns också problematiska aspekter med att arbeta med ett sådant material. I denna 

undersökning så är målet att få fram ideologiska/politiska synpunkter, hotbilden och 

framtidsutsikten. Det kan fortfarande vara värt att uppmärksamma de uppenbara brister som 

en studie av detta slag kan medföra. Enligt Eva Queckfeldt finns det också kritik mot en 

textanalys. Forskare kan subjektivt bedöma vad som är rätt eller fel och vad de själv anser är 

intressant vilket skulle kunna påverka resultatet negativt. Hon menar att det finns ett 

”gentleman agreement” bland forskare för att försöka hålla detta så rent som möjligt.33 Målet 

är såklart att hålla det så objektivt som möjligt i undersökningen. Eftersom jag undersöker 

”vad” tidningarna säger om berlinmurens fall så anser jag personligen att metoden lämpar sig 

mycket bra för just arbete inom presshistoria. Att undersöka presshistoriskt kan ge många 

olika resultat beroende på vad man undersöker. Persson tar upp olika exempel som 

exempelvis ställningstaganden i viktiga samhällsfrågor, tidningarnas ideologiska inriktning i 

                                                      

 
32 Persson, 2012, s.2 
33 Queckfeldt, 1981, s.8-13 
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sin rapportering, vad som rapporteras för sin tid eller hur tidsspegeln ser ut i och med att 

insändare, reklam och liknande spelar sin tid även i tidningarna.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
34 Persson, 2012, s.1 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Genom undersökningen kommer jag att använda mig av ett teoretiskt inslag för att enklare 

kunna genomföra undersökning. Det handlar om massmediernas makt över folket. Det är den 

massmediala makten som pressen har utövat.  

 

3.1 Massmediernas Makt 
Huvudsakligen är det den makt som media utövar som används i min teoretiska ram. 

Medierna i Sverige innan datoråldern brukar vi i allmängods summera som tidningar, radio 

och TV apparater. Möjligheterna till att kritiskt granska det material som medierna visade för 

människor lär enligt min egen teori ha varit ganska liten eller svår. När det gäller händelser 

som Berlinmurens fall så kan även detta vara en central del i tidningarnas maktutövande. De 

artiklar som undersöks i studien är det material som folk läste på det sena åttiotalet. Många 

kan ha påverkats och kan ha bildat sin åsikt av dessa artiklar. Det finns flera olika sätt att visa 

makt. En aspekt kan vara hur en skribent använder sitt språk retoriskt när hen visar sina 

åsikter. 

 

Joakim Finns uppsats ”I massmediernas spegel. Makten över makten”35 tar upp massmediers 

makt genom att undersöka vilken makt de har inom Göteborgskravallerna år 2001. Finn 

menar att massmedia sätter upp sig själva som något sanningsenligt då de återberättar och 

anses i folkmun ha bra koll på vad det är som händer. Detta kan tolkas som att medier då har 

en relativt stor makt över folket. Media har genom att utnyttja sina tekniska medium, press 

och olika resurser möjlighet till att skaffa en stark makt i vårat samhälle.36 Detta leder in i 

Asps maktutredning. 

 

Kent Asps maktrapport om mediernas makt från 1987 är en rapport närliggande i tiden till 

min undersökning och därför relevant angående denna studie då det bara är en skillnad på två 

år på rapporten och de artiklar som undersöks.37 Rapporten är skriven som ett föredrag för 

försvarets rikskonferens i Storlien 1-4 februari 1987. I denna rapport var det en undersökning 

bland riksdagsmännen vilka de ansåg hade mest makt över folket i Sverige. Av de 313-317 

riksdagsmän som hade besvarat frågan så var överväldigande 62% av alla hade i sitt svar 

något om att tidningar, radio eller TV var det som hade ökat sin makt markant under en 10-15 

                                                      

 
35 Finn, 2011 
36 Ibid, s.9-15 
37 Asp, 1987 
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års period vilket var det största resultat av de sex olika förslag som kom fram i 

undersökningen. Asp påpekar att undersökningens svar kommer från subjektiva personer i 

riksdagen.38 Asps frågor handlar om hur medierna påverkar oss samt på hur vi tänker, känner 

eller beter oss. Asp menar att det finns tre olika synsätt på massmedierna makt. Den första 

handlar om de allsmäktiga medierna som i sig handlar om att människor som tar del av ett 

visst innehåll alla troligtvis kommer reagera liknande. De medföljande påverkningarna 

kommer direkt då individen anses isolerad och som en del av masspubliken. Denna teori 

bygger mest på antaganden samt få empiriska undersökningar och har generellt varit 

kritiserad i forskning.  

 

Med utvecklingen av stickprovsundersökningar och nya metoder så kom nya resultat som de 

maktlösa medierna. I denna teori ansåg forskarna att människors valfria selektiva behandling 

och läsande av medier samt det intima personliga talet eller kommunikation var viktigare och 

överlägsnare de massmedier som ”påverkanskälla”. Folket mötte materialet mer som individer 

än som masspublik. Däremot fick också denna teori kritik då människor enligt psykologisk 

forskning inte alla kan vara strävande efter konstant ny information. Människor kan inte alltid 

välja bort det som inte borde passa. På senare tid börjar medierna att ses mer som mäktiga. 

Asp summerar det som att medierna inte bara var allsmäktiga eller maktlösa utan mäktiga. Ett 

mellanting helt enkelt. Medierna har blivit en allt viktigare aktör med åren. Enligt den nyare 

forskningen så påverkar medierna påverkar våra första steg i en slags påverkansprocess, alltså 

hur vi uppfattar verkligheten runtomkring oss. För att sammanfatta detta är mediernas största 

påverkan i våra tidiga stadier och våra verklighetsuppfattningar. Detta har i sin tur påverkan 

på våra senare värderingar vilket är till en början ett litet inflytande på våra handlingar.39 

Massmedierna har påverkan på oss när det handlar om frågor vi inte enkelt kan besvara. Stora 

frågor som den gemene mannen kanske inte är någon expert inom är något som medierna kan 

påverka då de har ett jobb att förmedla till oss vad det är som gäller. Asp anser att mediernas 

förmedlande har en stark påverkan. För att få fram ett exempel så skriver Asp att en person 

som läser om en fråga i Dagens Nyheter kanske får en mycket mer negativ bild än någon som 

läser om samma fråga i Svenska Dagbladet. Dagens Nyheter kan därför ha varit mer kritiska 

än vad Svenska Dagbladet var. Detta kan ha varit en del av folkets tidiga tankar och deras 

värderingar av frågan.  

                                                      

 
38 Asp, 1987, s.1-3 
39 Ibid, s.4-8 
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Att det finns påverkningar stämmer bra överens med Asps forskning. Det finns något som är 

viktigare vilket är mediers påverkan på våran uppfattning av en händelse alltså vad vi 

uppfattar eller uppmärksammar. Mediernas roll är inte så mycket vilka exakta åsikter publiken 

ska ha utan vad publiken ska ha åsikterna om. Asp skriver att massmediernas påverkan på 

politik och publikens politiska kunskaper är central. Det är ”innehållets kvalitet” som är 

viktigt och inte vilket medium en text florerar i. Detta påverkar mer på de välutbildade än de 

mindre utbildade då de välutbildade har lättare att ta emot materialet.40 Individen är en mycket 

viktig del i sin mottagning av material. Alla som vill kan inte ta emot materialet. Detta 

påverkar även vilket maktutövande tidningarna får på publiken. Däremot menar inte Asp att 

de välutbildade har mindre chans att bli påverkade exempelvis politiska av medier utan att det 

är tvärtom. Även folks förhandsföreställningar är viktiga att tänka på. När ett tv-program om 

kärnkraft och hade med argumentation för och emot så var det inte alla som bara förstärkte 

sina egen åsikt eller världsbild utan tog del av den motsatta åsikten. Detta tyder på att 

medierna inte var så maktlösa som den maktlösa media teorin handlade om. Asp summerar 

sitt resultat som att medierna inte bara är allsmäktiga eller maktlösa utan de är mäktiga. Han 

betonar det även som ett starkt påverkansmedel på publiken.41 

 

Asps resultat kan relateras till denna studie i den empiriska delen och analysen. Även om 

Asps undersökning är mer inriktad på publikens politiska åsikter så går den att relatera till hot 

och hotbilden då detta också är en del som påverkar folk.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
40 Asp, 1987, s.9-17 
41 Ibid, s.18-21 
42 Melbourne o Robertson ”Hot och Medier” i Eriksson (red) 2001, s.34-35 
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3.2 Hotbildernas Perspektiv 
Eftersom en av frågorna i uppsatsen tar upp hur händelsen kunde påverka Sverige och Europa 

hotfullt så kommer denna del att förklara ungefär hur hot kategoriseras i studien. Till hjälp 

med detta finns boken Hotbildernas Politik som är en kollaboration med Johan Eriksson som 

redaktör. Hot är en annorlunda känsla som förekommer. Kalla kriget är ett perfekt exempel på 

en tid när hot mot säkerheten har varit en central del i folks liv. Vi ser det i och med 

rysskräcken som flöt i landets befolkning.43 Ett hot är inte alltid satt i sten. Ett hot kan visa sig 

på flera olika vis beroende på vilken person eller grupp det handlar om. För person A kan ett 

nytt krig vara frihet. Från att ha varit i soporna kan nu personen blicka framåt och känna sig 

befriad. För person B däremot kan detta krig vara det värsta som kunde hända.44 Media i sig 

är en av de större entreprenörerna när det kommer till att beskriva en hotbild.  

 

Melbourne och Robertson diskuterar i sitt kapitel om när Dagens Nyheter, Expressen, 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet valde att arbeta tillsammans 1999 i ett stort reportage om 

nynazismen. Detta på grund av att den gav upphov till stor våldsaktivitet. Genom att 

tidningarna tillsammans tog tydlig ställning så trissades hotbilden upp rejält i jämförelse med 

om tidningarna hade valt att göra egna reportage. Detta kan man relatera till att det är media 

som den har den generella makten över vad folk är och ska vara rädda för.45 Peter Rosengren 

för ett resonemang om att vi i Sverige inte direkt utsatts för kalla kriget och fick därför våran 

bild från just medier och deras rapportering. Detta gjorde att en hotbild kunde eskalera mycket 

mer än den borde ha gjort.46 I min undersökning så analyserar jag frågan utifrån 

säkerhetspolitisk synvinkel och perspektiv. Då hur Berlinmurens fall kunde vara skadligt för 

Sverige alternativt Europa eller om det fanns några framtida komplikationer som exempelvis 

relationer med Sovjetunionen. Även flyktingfrågan som är central under Berlinmurens fall 

kan falla in på en hot nivå den Sverige inte riktigt var säkra på vilken ställning de ville ta. 

 

 
 

 

 

                                                      

 
43 Eriksson, ”Introduktion: hotbildernas politik” i Eriksson (red) 2001, s.5 
44 Ibid, s.1-7 
45 Melbourne o Robertson ”Hot och Medier” i Eriksson (red) 2001, s.34-35 
46 Rosengren, ”Bortom Mörkret” i Linderoth(Red) 2012, s.116-119 
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4. Historisk bakgrund 
Den 12-13 augusti 1961 så togs beslutet att börja bygga en mur som skulle få stora 

konsekvenser för det vi idag kallar Berlin.47 Denna mur skulle stå sig ända till slutet av 1989 

och var därför en central del i både Västtyskland och Östtyskland samt kalla kriget som en 

helhet. Byggnationen av muren initierades av den sovjetstyrda sidan i Tyskland och 

kommenterades inte öppet för allmänheten fören senare den 18 augusti av förbundskansler 

Konrad Adenauer.48 

 

När muren väl hade stått 28 år så började saker hända. Kalla kriget började närma sig ett slut 

och före detta ledaren i Östtyskland, Erich Honecker tvångsöverlämnande makten till Egon 

Krenz vilket skulle leda till att muren som hade påståtts kunna stå över 100 år nu skulle 

rivas.49 Krenz var ledare i Östtyskland runt 46 dagar och hade genast som mål att reformera 

landet. Han möttes av mycket hat och demonstrationer att få bort honom då han sågs som en 

minst lika dålig ledare som Honecker. Landet var dock svagt och Krenz tankar om reformer 

lär ha kommit för sent för att kunna lösa den rådande situationen. Industrin var i spillror och 

landet hade inga pengar. Landet var både utan pengar och i knipa. Östtyskland hade länge 

tagit snabba lån för att kunna betala tillbaka de dem var skyldiga långsiktigt. På så sätt hade 

Östtyskland arbetat ekonomiskt på en kriminell nivå. Östtyskland var en av flera länder som 

under tiden inte kunde stå sig ekonomiskt utan Sovjets hjälp även om de ansågs som en av de 

starkare delarna av östblocket.50 

 

Västtyskland hade redan betalat tullavgifterna för att kunna komma in och ut ur Berlin till 

1995 och därför hade Östtyskland inga mer pengar på ingång. Man ansåg att det var dags att 

börja förhandla med Västtyskland. För att kunna lägga något på bordet i en förhandling med 

väst om att kunna få krediter på närmare 23 miljoner d-mark så började politikerna i 

Östtyskland att tänka ut idéer som de kunde erbjuda väst för att de skulle gå med på biståndet. 

Gerhard Schürer kom med en idé. ”In order to make the Federal Republic conscious of the 

GDR’s serious intention, it must be declared that . . . such conditions could be created, as 

early as this century, that will make the border that exists between the two German states 

                                                      

 
47 Taylor, 2009 s.168 
48 http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=1473 (Hämtat 2017-01-02) 
49 Taylor, 2009, s.404-405, 409-410 
50 Lundestad, 2015, s.273 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=1473
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superfluous”.51 Tanken av Östtyskland var att Västtyskland skulle ge dem bistånd och att 

Östtyskland sedan själva väljer att riva den laddade mur som stod i Berlin. Detta var en 

desperate ide som skulle förverkligas lite annorlunda snart efter förslaget. 

 

Krenz sökte även bistånd från Sovjet och Gorbatjov, men kom hem tomhänt då det var varje 

kommunist för sig själv. Krenz kämpade för att vara kvar som ledare och efter att han lyckats 

ta kontroll över SED så namngav Krenz även muren som ett slags försvar emot västs 

omstörtningar. 

 

Det var mixade signaler från regeringen i Östtyskland. Ingen i regeringen visste vad som 

skulle hända.52 Efter hårda demonstrationer så togs även beslut om att privatpersoner skulle 

kunna åka ifrån Berlin under kontrollerade former och inte längre vara instängda inom 

murarna. Många tog då denna chans att försöka lämna landet. Flera länder som 

Storbritannien, Frankrike samt Västtyskland och deras förbundskansler Helmut Kohl lade 

märke till att det nu hände saker i Berlin som kunde skapa stora förändringar. Kohl tog sig 

senare an uppdraget att förena väst och Östtyskland in till hjärtat.53 Den nionde november 

klockan 21.30 fick Krenz ett samtal som skulle förändra allt. Stasi ledaren Erich Mielke 

förklarade att trycket att komma ur den östra delen av Berlin var högt. Trycket var högt nog 

att Krenz tog beslutet att låta folk lämna Berlin utan att behöva bevisa att de hade en giltig 

anledning till det först. Krenz ville inte ta till våld för att skipa massorna.  

 

Trycket eskalerade vid gränskontrollerna till en icke hanterbar nivå. Många tog beslutet att 

låta folk springa ut för att inte låta sig och sina soldater bli skadade av trycket. Mängder av 

människor fick en euforisk känsla av att kunna göra något de hade blivit skjutna för bara 

timmar tidigare. Efter midnatt hade alla de olika gränskontrollerna vid muren öppnat och alla 

som hade möjlighet och ville till andra sidan hade nu fått möjligheten till att göra detta. 

Känslan var en slags eufori. Folk trotsade den kalla kylan för att kunna komma ut. Folk skrek, 

dansade och klättrade på muren för att signalera frihet. Det var en revolution. Östtyskland var 

en av många kommunistiska stater som började avvecklas år 1989.54 Kort efter följde stater 

som Tjeckoslovakien efter. 

                                                      

 
51 Taylor, 2009, s.414-416 
52 Ibid, s.417-421 
53 Lundestad, 2015, s.145 
54 Taylor, 2009, s.422-428  samt Lundestad, 2015, s.270-274 
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Tittar vi tillbaka så tog det lika lång tid att börja bygga muren som att den skulle falla. Bara en 

natt behövdes för människorna att bli delad i två delar vilket var den 13 augusti 1961. 

Samtidigt tog det bara en natt att detta inte längre skulle vara verklighet vilket var den 10 

november 1989.55 

 

 

4.1 Den svenska bilden av östblocket 
För att kort beskriva Sveriges syn på öst så var den ansträngd under 1980-talet. Den svenska 

bilden av östblocket/DDR och Sovjet under åren de sista åren var hårt ansträngd av händelser 

som ubåtskränkningarna 1981-1982. Detta gjorde att Sverige tolkade Sovjet och 

kommunismen som en stor aggressiv expansionistisk makt som ville skada det lilla fredliga 

Sverige.56 Inrikes så fanns också en slags rädsla och ett hot under de sista tio åren av kalla 

kriget. Sverige var under kalla kriget generellt kritiska mot Sovjet och deras förhållningssätt. 

Ett intressant exempel på Sveriges syn på östblocket är Sveriges medlemskap i EG 

(Europeiska gemenskaperna). Så länge östblocket verkade som det gjorde så uteslöt Sverige 

ett medlemskap på grund av sina neutralitetsprinciper. Det var mellan hösten 1989 och våren 

1990 när många kommunistiska regeringar som DDR började störta som Sverige senare valde 

att söka medlemskap i EG. I och med att östblocket hade fallit så hade hela Sveriges 

Europapolitik förändrats då det kalla kriget var på väg att sluta.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
55 Taylor, 2009, s.429 
56 Bjereld, 2008, s.276-277 
57 Ibid, s.305-306 
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5. Kvalitativ studie av Ny Dag, Arbetet, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter under Berlinmurens fall 
Detta kapitel undersöker fyra svenska tidningar under Berlinmurens fall 1989. Datumen som 

är valde för undersökningen är sjätte november 1989 till 20 november 1989 för att få den mest 

intensiva delen av händelsen och även någon eller några dagar efter då rapporteringen börjar 

trappas ner. Att starta några dagar tidigare än Berlinmurens fall är även för att få en bild av att 

tidningarna uppmärksammade att något nu faktiskt kunde hända. En ledar-artikel bild i SvD 

skriver redan den sjätte november 1989 att Berlinmuren kan komma att falla genom att 

illustrera en bild med rubriken ”Sprickorna i muren”.58 Alla tidningar för något resonemang 

om att saker inte står rätt till, men det är just Svenska Dagbladets bild som uppmärksammade 

mitt intresse. Undersökningen är kvalitativ och upplagd så att alla tidningar hamnar i samma 

text, men åtskilda beroende på vilken tidningar det handlar om. Ledarna kommer före 

nyhetsreportagen. Undersökningens fyra huvudfrågor kommer diskuteras i fyra enskilda delar 

som blir huvuddelen i den empiriska studien. Redovisningen av artiklarna görs individuellt i 

fotnoterna. Alla artiklar från tidningarna presenteras inte en för en utan vissa artiklar 

representerar en större helhet av rapporteringen. 
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5.1 Tidningarnas reaktioner.  
Denna fråga går in i de tre andra frågorna då den är mer övergripande. Ny Dag är i ledar-

artikeln noggrann med att se händelsen som en stor händelse där kommunismen är i en stor 

förändring. Kritiken mot Östtyskland uteblir och man ser inte händelsen som ett nederlag. Ny 

Dag förklarar också den euforiska uppståndelse som framkom av händelsen i sin ledare. Det 

var en karnevalliknande stämning där hela världen hade sin blick mot just Östtyskland.59 

 

Arbetet ser händelsen som något historiskt i ledar-delen. Den elfte november skriver de i sin 

ledare att det är just historiska dagar. Vi kommer alla att påverkas av det som händer långt 

framöver. Arbetet ser det hela som att vi går in i något nytt, en ny epok och ett nytt Europa 

växer fram. De är generellt mycket positiva till vad som händer. Den stora frågan enligt 

Arbetet handlar om den tyska återföreningen och vad som kan komma att hända med den. 

Även händelser i Ungern, Polen och Prag relateras som något viktigt i ledarna. Exempelvis 

skriver Arbetet att händelserna i Tyskland ”tvingar” Tjeckoslovakien att göra något drastiskt 

genom att öppna sina egna gränser.60 

 

Svenska Dagbladet beskriver händelsen som en oblodig revolution. SvD är inne på liknande 

idéer som Arbetet sin ledar-artikel den elfte november. De beskriver också händelsen som en 

historisk dag. I samma ledare beskriver man också händelsen som en slags symbol för att 

regimen i Östtyskland aldrig riktigt lyckades med att styra landet. Frågan om fria val är 

central och de tror knappast att SED (Tysklands socialistiska enhetsparti) kommer att kunna 

vinna några fria val. Den tolfte november så diskuteras muren som en relik av en svunnen tid. 

Det finns nu en framtid. Den senare rapporteringen i ledarna går in mer på vad som kommer 

att hända med Europa och hur relationer mellan EG och resten av Europa kan komma att bli.61 

 

Dagens Nyheter börjar också med att beskriva den euforiska stämning som äger rum i DDR. 

”Ich bin ein Berliner” är ett citat som de använder för att visa hur de känner för händelsen i 

Berlin. De ser muren själva som ett människoförakt som har lyckats stå i hela 28 år. DN är 

                                                      

 
59 ”Nödvändig förnyelse”, Ny Dag, 16/11-22/11, 1989, s.2 
60 ”MUREN RASAR”, Arbetet, 11/11, 1989, s.2, ”Det nya Europa”, Arbetet, 14/11, 1989, s.2, 
61 ”Skriften på muren”, SvD, 9/11, 1989, s.2, ”Historisk Dag”, SvD, 11/11, 1989, s.2, ”Var Europas samtids 

given?”, SvD, 12/11, 1989, s.2, ”Öst synar väst”, SvD, 15/11, 1989, s.2, ”Berlinmurens fall hörs till Åland”, 

SvD, 15/11, 1989, s.2, 
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inne på frågan om fria val och anser att detta måste hållas i Östtyskland för att någon lösning 

ska kunna hittas.62 

 

Ny Dag låter sig inte vänta i nyhetsreportagen. Deras reaktioner är starka och färgade av deras 

ideologiska inriktning. Kritiken mot SED finns där och de är noggranna med att få fram 

bilden av hårt kämpande kommunister som nästintill har blivit nedtrampade åsiktsmässigt. De 

anser att det hade funnits varningar och att partiet hade kunnat verka fortare för att göra något 

åt vad som hänt.63 

 

Reaktionen i Arbetet i nyhetsreportagen är ungefär som i deras ledare. Reaktion som eufori 

och liknande prioriteras i de tidiga artiklarna. Artiklarna där världens ledare och Sveriges 

ledare lovordar beslutet är med och även ett förakt mot muren rapporteras tidigt. Frågor om 

framtiden som tysk återförening och hur EG ska gå vidare är centrala. Då mycket av 

nyhetsrapporteringen är hämtat ifrån nyhetsbyråer så ger inte Arbetets egna skribenter några 

starka åsikter eller reaktioner till händelsen utan detta förekommer mer frekvent i Ledarna.64 

 

Reaktionen i den moderata tidningen Svenska Dagbladets rapporter låter inte heller sig vänta. 

Precis som i deras ledar-artiklar så ses händelsen som något mycket historiskt och 

glädjekänslorna exploderar. Det som händer i Berlin är en rejäl folkfest. En annan reaktion är 

deras starka negativa åsikter angående kommunismen. Redan under de första dagarna så är 

SED och Krenz under hård press av tidningen. Man uppmärksammar även stora frågor som 

flyktingkrisen från östblocket och att det kan komma att påverka väst.65 

 

Dagens Nyheter ger den liknande bilden av vad SvD gör på sina reaktioner. Eufori, fest och 

liknande är centralt i rapporteringen. De pekar på att ingen trodde att detta skulle kunna hända 

som i deras ledare. De gör intervjuer av människor på plats vid muren den tionde november. 

Folk träffas och återförenas med varandra. DN problematiserar dock en del och nämner även 
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om att det är fest denna dag så kommer det knappast bli någon harmoni framöver. De första 

dagarna är även frågor som berör hur partiet har agerat, fria val och en framtid för Östtyskland 

centrala.66 

 

5.2 Tidningarnas framtidssyn angående händelsen  
Framtidsutsikten framkommer även i ledarna. Tidningarna skriver inte ut några extremt 

tydliga fakta om vad de tror kommer hända efter händelsen, men diskuterar viktiga frågor. 

 

Ny Dag resonerar i sin ledare om att den framtida situationen ser positiv ut. Den socialism och 

kommunism som nu är i förändring kommer att ge vänster vindar och en positiv framtid. Ny 

Dag menar att det visar att socialismen inte är något föråldrat utan något som det finns en 

stark framtid i. Det svenska kommunistpartiet VPK står på stora utmaningar i Sverige efter 

vad som hänt och den framtida politiken ser högst intressant ut enligt tidningen.67 

 

Arbetet ser framtiden som något vi aldrig kommer att glömma. Prat om framtid och 

konsekvenser börjar den elfte november. De är oroliga över att utvecklingen går för snabbt 

och att dåliga saker kan hända mellan supermakterna. Vi måste vara beredda på det värsta är 

ett meddelande som ekar i deras framtidsvision och konsekvenstänkande. Arbetet ser i samma 

artikel en demokratisk våg som flyger igenom Europa och världen där de även kan se 

möjligheter till en framtida återförening mellan de två stora tyska staterna. De låter i alla fall 

idén ligga framme. ”Det kommer komma ett nytt Europa”. Detta är titeln på en ledare den 14 

november. Arbetet ser det som händer som något nytt i historien. Det vore inte att överdriva 

att en ny epok är på väg. En artikel går också in på att det som händer inte bara tyskarnas utan 

hela Europas ansvar angående landets framtid.68 

 

Svenska Dagbladets ledare är tydligt kritiska med att man inte kan se att Krenz och SED 

faktiskt kan hantera vad som händer i Östtyskland. Den nionde november har SvD en ledare 

där man har en vision om att allt kommer att braka igen om inget händer. Däremot anser inte 

SvD att framtiden för Tyskland som enad stat är förlorad. De tror dock att möjligheterna på 

sikt även kommer kunna innefatta möjligheter till en stor och blomstrande tysk stat. SvD 
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diskuterar även frågan om vad SED kommer att göra med Moskva. Kommer de kunna få 

hjälp eller vad kommer hända? Den tolfte november resonerar SvD om en ”andra” fred efter 

andra världskriget. Ett nytt politiskt klimat kommer leta sig fram inom östblocket som 

kommer vara intressant att följa. SvD tror även den 15 november att den europeiska kartan 

kan komma att förändras och att den är uppe för ”diskussion”. Även att relationer mellan EG 

och EFTA (European free trade association) kan störas är något som de tar upp den 15 

november.69 

 

Dagens Nyheter är redan den nionde november osäkra på hur det kommer gå för Östtyskland. 

Tidningen refererar till Svenska DDR experter som inte tror att landet kommer att kunna reda 

ut den kris som dem har satt sig i. DN tar i sin ledare den elfte november upp ett intressant 

citat som säger att ”Framöver lär det således bli väsentligt svårare att bygga nya murar kring 

Östtyskland än att riva dem”. Nu när de väl släppt taget skulle ett återtagande av muren vara 

katastrofalt för landet. Ledaren håller med författaren Stefan Heym om att de Tyska länderna 

inte ska satsa på en återförening. Även frågan om fria val är central i ledaren den 15 

november där man anser att löftet om fria val måste hållas. Den 18 november har man en 

ledare som också diskuterar den stora frågan om EG. Hur ska det bli med styret i den? 

Europeiskt eller väststyrt? Detta är en stor fråga som måste diskuteras enligt tidningen.70 

 

Nyhetsreportagen angående konsekvenser och framtid är centraliserade runt frågor som 

Tysklands förening och vad som händer i Östblocket. Ny Dag diskuterar framtiden och 

konsekvenser till en viss del. Den 16-22 november diskuteras det om att maktmonopolet som 

SED har börjar spricka. De har inte längre den makt de hade vid Honeckers tid. De har med 

frågan om tysk återförening, men är snabba med att hålla med experten Stefan Heym om att 

ingen i Östtyskland faktiskt pratar om en återförening. De är dock generellt positiva och 

menar att om Östtyskland fixar sin ekonomi så kommer flyktingarna komma hem och det kan 

bli bra igen. I det sista numret den 23-29 november så ser man dock slutet för Östtyskland 

samt deras enpartistat och början på något nytt istället.71 
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Vi vill ha två stater. Detta är ett tydligt budskap i de artiklar som Arbetet skrev under 

händelsen. Intervjuerna med forskare och svensk militär den elfte november visar på att 

varken forskare eller militär i Sverige kan se en närliggande framtid där båda tyska staterna är 

tillsammans. Hans Åke Persson från Lunds Universitet pekar på att de tyska länderna 

historiskt sätt sällan varit ett eget land. Däremot har de ett gemensamt kulturarv att respektera. 

Återföreningen berör mer än bara just det tyska folket och därför måste hela Europa ta sitt 

ansvar för att kunna lösa problemet. Socialdemokraterna i Östtyskland vill själva inte ha en 

stor stat utan två olika stater. Utrikesministern Douglas Hurd från Storbritannien ser 

möjligheter med att östländer från östblocket går med i EFTA. Generellt låter Arbetet frågan 

om vad som händer ligga nere då det är svårt att gissa sig till ett svar.72 

 

Svenska Dagbladet intervjuar den tionde november författaren Stefan Heym. Han anser att 

Östtyskland inte bör återförenas och det behövs en demokrati och socialism i landet. Heym 

menar att om detta inte händer så kommer Östtyskland att gå förlorat för evigt. Frågan om 

återförening återkommer och får oftast samma tankar om att det inte kommer bör hända. Det 

ses som en mer avlägsen fråga än något som kommer hända i nära tid. Däremot har de även 

med aspekter där någon tycker tvärtemot den generella opinionen som svenska Ingvar 

Carlsson. Han anser att en återförening är dags och är optimistisk. Även frågan om att 

problem mellan Öst- och västblocket kan uppstå dyker upp i rapporteringen. Ingen vill dock 

att detta ska hända. Något tidningen vill se är reformer på alla områden i Östtyskland och 

deras politik.73 

 

Den framtida utsikten i Dagens Nyheters nyhetsartiklar och reportage är inte allt för 

uppmärksammande. För att SED och Krenz ens ska kunna lösa problemet måste fria val 

infinna sig. DN har flera uppsättningar med artiklar som intervjuar forskare och experter 

angående frågan om en tysk återförening är möjlig. Wilhelm Bruns från SED säger att 

antingen klarar Krenz av att vända på skutan eller så misslyckas han och en farlig instabilitet 

kan komma fram. Bruns anser att Krenz måste bytas ut för att SED ska kunna klara detta. 
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Även svenska forskare som Viktor Arvidsson håller med om att Tyskland inte bör 

återförenas.74  

 

5.3 Opinionsbildning utifrån allmänpolitiska värderingar 
Det är framförallt i Ledarna som man ser opinionsbildning och tydliga åsikter på händelsen 

ifrån tidningarna. Ny Dag är en kommunistisk tidning, Arbetet en socialistisk, Dagens Nyheter 

en oberoende liberal och Svenska Dagbladet en moderat tidning. 

Ny Dag resonerar tydligt redan i deras enda ledare om att folket och kommunisterna i Sverige 

inte ska se det som händer i Östtyskland som något nederlag utan något som kan ge mersmak. 

De propagerar också på att en mycket aktiv vänster är att föredra i Sverige. Den generella 

attityden i ledaren blir att försöka dämpa deras syn på det negativa med Berlinmurens fall som 

och göra något bra av händelsen istället.75 

 

Arbetet har ett mildare resonemang. De tidiga ledar-artiklarna pekar på att så länge det inte är 

en demokrati i Östtyskland så kommer inte den massiva flyktingvågen att stoppas. De 

diskuterar även att den demokratiska våg som går igenom Europa inte kommer att kunna 

stoppas. Generellt för Arbetet ingen utförlig tydlig politisk syn i ledarna förutom tankarna om 

att de måste se demokrati i Östtyskland för att saker ska kunna bli bra igen. Krenz får en del 

kritik i en av ledarna, men synas inte mycket hårdare än så.76 

 

Svenska Dagbladet visar åsikt om att SED och ledarna i partiet inte klarar av sitt jobb. Här 

beskriver ledaren det som att SED inte har den makt att skapa en ny politik som kommer att 

fungera. Dagen efter så pekar SvD på att regeringen i Östtyskland bara har en fasad för att se 

bra ut mot folket och att de inte klarar sina jobb. Tidningen väljer att ha med en kort intressant 

notis av ”The Sunday Times” från Storbrittanien. I det korta meddelandet så resonerar Sunday 

Times om att världen kommer bli en bättre plats i 2000 talet när kommunismen försvinner. 

SvD är tydligt kritiska i sina ledare mot SED och Krenz. De låter sig även ha med artiklar från 
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andra tidningar som tydligt går emot kommunismen som ideologi. Då SvD är en moderat 

tidning så stämmer detta bra överens med deras generella politiska inställning.77 

 

Dagens Nyheter går även dem hårt mot Krenz i det tidiga skedet. Däremot sker en intressant 

förändring i rapportering den nionde november. Då pekar DN i sina ledare på att Krenz börjar 

göra bra ifrån sig och får mer stöd. Man återgår dock den 15 november till att gå emot både 

Hans Modrow och Krenz. De resonerar även om att dessa herrar ”manipulerar oss alla” för att 

kunna nå sina mål. De anser däremot i en av sina tidiga ledare den nionde november att 

Östtyskland ändå är den ”äktaste” kommuniststaten av dem alla vilket går att tyda som att DN 

ändå har en viss respekt för Östtyskland i sin ledar-del.78 

 

Nyhetsreportagen är inte lika tydliga, men varje tidning har ändå en del av sin opinion 

inbäddat i artiklar utanför ledarna. Framförallt hittas dessa i analyser och rapporter av 

tidningarnas egna skribenter. 

Ny Dag visar tydligt i sina artiklar vad de vill. Först fördömer de alla som gör karikatyrer av 

Egon Krenz. De anser att SED inte har gjort tillräckligt av vad dem kunde ha gjort för att lösa 

situationen. De kritiserar öppet partiets hantering av socialismen och anser att de egentligen 

borde ha låtit Östtyskland följa Sovjet istället. Ny Dag vill se en demokrati då 

”hundratusentals ärliga kommunister har kämpat för förändring”. I ledaren samma dag 

beskriver tidningen det som att det kan finnas något positivt att hämta av det som har hänt i 

Östtyskland. Det förespråkas tydligt en ”modern socialism” i Östtyskland av Ny Dag.79 

Budskapen är tydliga och enkla att förstå då Ny Dag tydligt står kvar på kommunisternas sida 

i och med deras försvar av den kommunistiska ideologin, men anser att SED kunde ha gjort 

mycket annorlunda. 

 

Arbetet väljer ett lugnt sätt att rapportera när det gäller deras rapportering ideologiskt. De ger 

inga starka anti-kommunistiska vibbar, men kritiserar ändå starkt muren som en källa för 

tragiska saker under många år och att det är många människor som har dött. Eftersom de 

själva är en socialistisk tidning i grunden så nämner de ändå att SED har gjort relativt bra 
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ifrån sig utifrån sina förutsättningar. Den 17 november väljer tidningen att fronta lokala 

socialdemokrater i Östtyskland för att ge deras åsikter om landets framtid.80 

 

Den tidning som har allra tydligast åsiktsbildning i sina nyhetsartiklar är Svenska Dagbladet. 

Deras retorik är särskilt tydlig. Sarkastiska inslag som ”hur går det för Krenz och 

kommunisterna” eller ”vad kan kommunisterna verkligen göra” är frekvent i rapporteringen. 

De kritiserar Krenz och SED mycket hårt och deras intervjuer är ofta färgade angående de 

som intervjuas där de som får komma till tals öppet talar för att allt har blivit bättre efter att 

muren hade fallit. De påpekar gärna saker som hur SED har misslyckats och att ekonomin är i 

botten för Östtyskland. De menar att folket vill ha en ”äkta socialism”, men att begreppet 

socialism nästintill är ett våldtaget begrepp i Östtyskland.81 SvD är hårdare i sin rapportering 

än de andra tre tidningarna och deras artiklar kan tolkas negativa angående kommunismen. 

 

Även Dagens Nyheters opinionsbildning är ganska lätt att granska. Redan den nionde 

november har man intervjuer med flyktingar från Östtyskland som har lämnat den 

”hjärntvättsmaskin” som SED och Östtyskland har varit för dem i hela deras liv. Däremot 

väljer DN att även ha med intervjuer med folk som faktiskt inte bara vill ge Östtyskland kritik. 

Professor Arvidsson säger exempelvis att utvecklingen går i en bra riktning, men att systemet 

har varit svagt. Han pekar även på att muren inte är något skamligt utan något som har 

skyddat Östtyskarna ifrån manipulation av västmakterna. Kan detta vara för att tidningen är 

oberoende och därför känner sig kunna ge mer än en sida av myntet? En annan iakttagelse är 

en artikel ifrån den 14 november 1989. Ingvar Oja beskriver här att det var en dröm att muren 

föll för hans journalist yrke. Detta skulle kunna tyda på att medierna lever hårt på att stora 

händelser. Oja har senare i en artikel från den 17 november tankar om flyktingarna och 

diskuterar då de flyktingar som stannat kvar i Västtyskland. Oja menar att det kan finnas en 

fråga om rasism i Västtyskland relaterat till flyktingfrågan.82 
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5.4 Hotbilden samt påverkade Berlinmurens fall 

Sverige? 
Frågan om hot och hotbilden under Berlinmurens fall är inte den standardiserade bilden av en 

hotbild under kalla kriget. Ledarna i tidningarna tar knappt inte upp just frågan om hotbilden 

eller konsekvenser angående Sverige.  

 

Ny Dag nämner bara lite kort om att säkerhetspolitiken kommer att förändras i den närmaste 

framtiden. När det gäller Sverige så tror även Ny Dag att VPK kommer att få mycket att göra i 

och med vad som händer i östblocket.83 

 

Arbetet tar den elfte november upp frågan om händelserna som agerar rum i Tyskland kanske 

går för fort. Ledaren ser en fara i att utveckling går för fort och att detta skulle kunna leda in i 

en instabilitet. Denna instabilitet kan påverka den säkerhetspolitiska smärtgräns som finns i 

Sverige och Europa. Arbetet diskuterar även några dagar senare om att vi i Sverige måste vara 

beredda på att det kan komma att hända saker med supermakterna USA och Sovjet. Det finns 

en liten oro om att supermakterna inte kommer att lösa händelserna i Berlin fredligt.84 

 

Den tolfte november har SvD en ledare om ”Den Svenska identiteten”. Ledaren diskuterar om 

Sveriges egen mur som vi har ut mot Europa. Den mur som Sverige har använt för att medla 

med större makter på grund av positionen i östersjöområdet. När muren nu hade fallit så var 

det dags för Sverige att börja se över sig själv. Ledaren förespråkar för att Sverige ska och gå 

med i EG och inte låta sig vara rädda för östblocket och vad som händer där. ”Vad är vi”, 

”Vad kommer vi vara”. SvD skriver den 15 november att berlinmurens fall och den generella 

tysklandsfrågan kan komma att störa eller hota de relationer som EG och EFTA har med 

varandra. Det nordiska rådet anser att det kan vara en fara att klumpas ihop med ”kallfärdiga 

socialistiska ekonomier”. Samma dag så för en annan ledare resonemanget om att det var just 

Berlinmurens fall som fick oss att förstå allvaret i Gorbatjovs perestrojka.85  

 

Ledarna i DN är inte heller så frenetiska med att diskutera någon hotbild. Ledaren den 15 

november tar upp frågan om hur det ska med ett Tyskland som är återförenat? Hur kommer 

                                                      

 
83 ”Nödvändig förnyelse”, Ny Dag, 16/11-22/11, 1989, s.2 
84 ”MUREN RASAR”, Arbetet, 11/11, 1989, s.2, ”Det nya Europa”, Arbetet, 14/11, 1989, s.2 
85 Perestrojka är ett begrepp för förändring och reformer i Sovjet. Det handlar om kommunismens fall i och med 

politisk och ekonomisk förändring i Sovjet. ”Den Svenska identiteten”, SvD, 12/11, 1989, s.2, Braconier, 

”Berlinmurens fall hörs till Åland”, SvD, 15/11, 1989, s.2, ”Öst synar väst”, SvD, 15/11, 1989, s.2 
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detta påverka Europas framtid är en central fråga i ledaren. Det finns också en rädsla för att 

Sovjet nu ska störa gränserna inom Europa och därför skapa militär konflikt angående detta. 

Säkerhetsordningen på vår kontinent kan hotas. DN diskuterar några dagar senare den 18 

november i en annan ledare om hur det ska gå när stalinismen börjar tappa greppet inom 

Europa.86 

 

Nyhetsartiklarna och reportagen har inte mycket angående en hotbild. Det framkommer även 

att hotbilden rentutav minskar enligt en av tidningarna. Ny Dag diskuterar inte hotbilden alls i 

sina fyra nyhetsartiklar och pratar inte heller om Sverige i sig.  

 

Arbetet har med hotperspektivet i två artiklar. Den första artikeln är intervjuer av historiska 

forskare och svensk militär. En av huvudfrågorna är frågan om det som händer kan innebära 

risker för Sverige. Kommendörkaptenen Björn Eklind säger att krigsrisken runt 

östersjöområdet kommer att öka, men att just Sveriges konfliktrisk kommer att minska. Hans 

Åke Persson från Lunds universitet tror att Sverige kommer att stänga sina gränser för 

flyktingar. En kort intervju den tolfte november med utrikesminister Sven Andersson pekar på 

att risken för att Tyskland kan växa sig farliga för oss om de blir återförenade är en möjlighet. 

Samma artikel diskuterar även en annan intressant sak. En ny fredsbild utvecklas och 

hotbilden minskar istället. Var vi på väg ur den skräck som funnits sedan andra världskriget?87 

 

Hotbilden enligt Svenska Dagbladet är först och främst frågan om flyktingarna då väst inte 

garanterat kommer klara av den. Åke Pettersson (C) menar att vi i Sverige är dåligt 

förberedda för att kunna hantera den. Den svenska utrikesminister Sven Andersson (S) är 

skeptisk mot SED:s agerande och säger att på det viset de har skött sig så kan detta leda till en 

oroande instabilitet. Den 14 november skriver Christiansson att detta kan skapa problem 

mellan öst och väst och därmed riva upp stabila säkerhetspolitiska läget vi har i Europa.88 

 

Dagens Nyheter tar inte upp allt för mycket angående någon hotbild. Precis som i SvD så ger 

DN bilden av att flyktingströmmen är viktigt. Norge anser att det är hela nordens ansvar att 

                                                      

 
86  ”Tyskrädsla och folkviljan”, DN, 15/11, 1989, s.2, ”Europeiska gemenskaper”, DN, 18/11, 1989, s.2 
87 Sjö, ”Vad händer efter muren”, Arbetet, 11/11, 1989, s.24-25, Hermansson, ”Förhållandet till Sovjet gott”, 

Arbetet, 12/11, 1989, s.37 
88 Lundin, ”DDR öppnar muren mellan öst och väst”, SvD, 10/11, 1989, s.4, Scheutz, ”Beakta frihetslängtan”, 

SvD, 11/11, 1989, s.5, Crona, ”Nordiskt mittenmöte: Tysklandsfrågan dominerar debatt”, SvD, 13/11, 1989, s.12, 

Christiansson, ”På gott och ont”, SvD, 14/11, 1989, s.4 
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hjälpa till angående denna fråga. Att säkerhetspolitiken påverkas även av det som händer i 

Östtyskland är en annan fråga som nämns i samma artikel. Frågan om Sveriges vara eller inte 

vara i EG dyker upp. Ljungberg menar att det som händer ger mersmak för att Sverige ska 

kunna söka in i EG. Karsten Voigt från Västtyska Socialdemokraterna menar också att 

Sveriges ställning i Europa kommer att försvagas om de inte agerar mer i Tysklandsfrågan.89 
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6. Analys av den empiriska studien 
Efter att ha undersökt materialet utifrån de fyra frågeställningarna så har jag märkt av mycket 

av det jag förväntade mig från början, men även vissa resultat som kan vara värda att 

diskutera. Den första frågan som jag undersökte löd; Vad var tidningarnas reaktioner av 

Berlinmurens fall? I stort sett alla tidningarna reagerar på liknande vis när det kommer till 

deras första reaktioner av händelsen. Det är just ordet eufori som stämmer in bra på hur 

tidningarna reagerar. De intervjuar gärna människor och beskriver vad som händer som en 

karneval, en ny epok eller en stor revolution. Att det är en historisk dag förekommer i båda 

ledare och reportagen.  

 

Ny Dag och SvD är de som reagerat starkast på ett ideologiskt eller politiskt plan då de gärna 

snabbt refererar till att detta är något som går att vinkla positivt i Ny Dags fall eller att 

kommunisterna har misslyckats i SvDs fall. Rapporteringen är enligt mig mycket liknande på 

den första frågan så det är svårt att dra några stora växlar utav detta. Reaktionen var det man 

kunde förvänta sig. Detta stämmer bra överens med Taylors bok och bakgrunds-delen då det 

brakade igång en rejäl folkfest.90 

 

Vad ansåg tidningarna kommer hända härnäst? Vilka konsekvenser trodde tidningarna 

händelsen kom att ha? Var den andra frågeställningen i studien. Resultatet är liknande i de 

fyra tidningarna. Ledarna diskuterar mer allmänt än vad reportagen och intervjuerna gör. De 

ser alla det som händer som en stor förändring för Europa. Arbetet pekar i sina ledare på att 

det som hände var hela Europas fråga att diskutera. Om vi är på väg in i en epok eller nytt 

Europa är en tydlig framtidsutsikt som framkommer i Arbetet. Ingen av tidningarna verkar 

vilja diskutera allt för mycket vilka exakt konsekvenser som händelsen kom att få. I 

nyhetsreportagen är det tydligt att det är just en fråga som dominerar rapporteringen om 

framtiden. 

 

Den viktigaste frågan enligt tidningarna grundar sig just i Tysklands vara eller icke vara som 

förenad stat. Båda ledarna och nyhetsreportagen menar att det inte alls kommer att funka. Mer 

än något annat har tidningarna med artiklar eller intervjuer med olike slags experter som 

forskare eller militär som inte gärna tror att någon återförening kommer att hända. Det är 

intressant att Stefan Heym nämns av både Ny Dag och SvD. Hans åsikter verkar värderas högt 
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av tidningarna. Arbetet väljer själva även att ha med intervjuer från folk inom 

socialdemokratiska partiet i Östtyskland för att ytterligare stärka idén om att två stater är 

vägen att gå. SvD väljer i alla fall att fronta Ingvar Carlsson tankar om att en återförening 

faktiskt kan vara en bra idé.  

 

I den tredje frågan är det lättast att faktiskt se hur tidningarna kan stå sig emot varandra. 

Frågan löd. Hur fungerade tidningarnas opinionsbildning utifrån deras allmänpolitiska 

inriktningar? Ny Dag, DN och Svenska Dagbladet har alla politiska budskap i sina 

rapporteringar av händelsen. Ny Dag försvarar både i sin ledare och i sina artiklar det som 

händer i anknytning till den kommunistiska ideologin. Ny Dag väljer att försöka vinkla det 

som händer till något positivt istället för att se det som ett uppenbart nederlag. Det är också i 

denna del som både DN och SvD väljer att lägga ut sina kritiska åsikter mot just Östtyskland, 

deras styre samt den kommunistiska ideologin. Skillnaden mellan de båda är att DN även 

försöker få en mer nyanserad bild av det som händer. De ger ändå respekt i vissa lägen mot 

Krenz och hans regering.  

 

SvDs retorik går hårt emot SED och ledarna. De väljer nästan direkt att hugga hårt. De ändrar 

aldrig riktigt den syn de har. Under den två veckors period som jag undersöker så ser jag 

aldrig något som vi kan tolka vid att SvD ändrar sin inställning. Jag kan inte avgöra hur 

medvetet deras syner faktiskt var då jag inte vet varje individs intentioner, men jag kan i alla 

fall resonera. Alla tidningar ser demokrati som en självklarhet för att Östtyskland ska kunna 

fortsätta verka i framtiden. Utan demokrati så är det kört för landet. 

 

Det är Arbetet som är den minst inställda på att verkligen föra en politisk agenda. De vill 

absolut se en demokrati i Östtyskland som minimikrav. Den tydligaste agendan de för är 

framtidsfrågan om att Tyskland inte ska återförenas. Denna lägger de mycket vikt vid då deras 

artiklar eller intervjuer gärna reflekterar detta. Deras egentliga synpunkter i både ledare och 

artiklar kan summeras med en mildhet där de är snällare och kanske stöttar SED en liten 

aning. Kan detta ha varit för att tidningen var socialistisk bör inte ha varit en omöjlighet om 

jag får resonera. 

 

Det är denna fråga som jag har störst användning av i min teoretiska ansats. Speciellt i fallet 

med Svenska Dagbladet och Ny Dag så fixerar rapporteringen vid att deras politiska budskap 

ska lysa igenom. Innan vi analyserar vidare måste vi också nämna att SvD är moderata och Ny 
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Dag kommunistiska vilket betyder att de absolut rent logiskt sätt kan vara lite hårdare eller 

snällare angående frågorna som diskuterats i studien. Asp pratar om att medierna är mäktiga. 

De har makten att kunna påverka våra första tankar och antagande av en händelse genom sin 

rapportering. Skulle någon bara ha läst en tidning som Svenska Dagbladet så hade denna 

människa fått en bild av att det SED gjorde i Östtyskland bara behövde vara negativ. En 

påverkan kan ha funnits där även om det inte är medvetet av pressen. Det finns inte 

omöjligheter i Asps resonemang om att medierna var en stark del i folkets åsikter. 

 

Fanns det någon hotbild mot Europa och Sverige i och med händelsen? I så fall vad var den? 

Kunde Berlinmurens fall påverka Sverige? Detta var den fjärde frågan som analyserades i 

undersökningen. Den rörde en hotbild av det som hände samt även om händelsen kunde 

påverka Sverige. Jag anser att denna fråga inte blev så annorlunda än vad jag trodde att den 

skulle bli från början. Istället för att visa den rädsla jag förväntade mig så fick jag en motsatt 

känsla. Det blir frågor som att säkerhetspolitiken i Europa kan vara i fara. Nu när en så stor 

händelse som detta hade hänt så var det en möjlighet att supermakterna hade kunnat råka illa 

ut mellan varandra. En annan tydlig fråga handlade om flyktingfrågan. Hur skulle det gå med 

alla flyktingar i Europa? I Sverige beskrivs det i en artikel av SvD att vi inte vara beredda att 

anta allt för många i Sverige. Känslan av oro att inte klara av flyktingvågen finns där om inte 

annat i alla fall i folket och ledarnas huvuden. Jag hade även med en kort fråga om påverkan 

på Sverige. SvD och DN diskuterar om vår identitet och att det nu är dags för Sverige att gå 

med i EG. Redan här kan vi se att tankarna om att gå med i EG hade mycket med att göra 

angående Berlinmuren och östblockets fall. Det lär inte ha varit en slump att tidningarna ändå 

resonerade i liknande banor. Den sista aspekten som jag såg var att Arbetet väljer att i en av 

deras artiklar gå in på frågor som att en fredsbild har skapats istället för en hotbild. Var vi på 

väg ut från det tunga 1980-talet med en intensiv hotbild? 

 

Frågan angående framtiden så kan vi också se en hotbild eller rädsla. Tidningarna hade fel om 

Tysklands återförening vi tittar med en backspegel, men tankarna om att återförena Tyskland 

kan ha varit läskiga vid denna tidpunkt. Sven Andersson resonerade om att den senaste 

gången som Tyskland var enat var de en del av det vi kallade för Nazi Tyskland. Det lär inte 

ha varit en omöjlig tanke att ett förenat Tyskland var ogillat på grund av rädslan att historien 

hade kunnat upprepa sig.  
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Genom arbetet har jag varit medveten om att en analys av detta slaget aldrig kommer bli 

perfekt då jag också är en människa med subjektiva idéer som vill hitta svar på mina frågor. 

Resultatet som har kommit fram var inte allt för revolutionerande, men om studien har tillfört 

något till forskningsvärlden räcker detta. Förslag till framtidsforskning skulle kunna vara att 

fortsätta undersöka Berlinmuren presshistoriskt, men att istället för att titta på murens 

skapelse eller fall så kan man antingen jämföra de båda. Det skulle kunna vara en lång studie 

där man undersöker många tidningar utifrån flyktingarnas perspektiv och hur pressen 

rapporterar kring dem. 

 

7. Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att få fram hur fyra olika svenska tidningar 

såg och reagerade på Berlinmurens fall. Detta för att undersöka om de hade påverkat 

rapporteringen på grund av deras allmänpolitiska värderingar eller rapporterade en intressant 

hotbild. Genom en kvalitativ metod så har pressmaterialet analyserats utifrån fyra olika 

frågeställningar. Frågorna som analyserats har varit om tidningarnas reaktioner angående 

Berlinmurens fall. Tidningarnas syn på framtiden efter murens fall, om tidningarna 

opinionsbildning utifrån deras allmänpolitiska värderingar och om det fanns ett hotperspektiv 

i rapporteringen. Resultaten som framkommer är framförallt att tidningarna rapporterade om 

en stor fest när muren föll. Enligt tidningarna fanns en eufori i luften samt en väg i en ny 

epok. Ny Dag väljer att försvara kommunismen medan Svenska Dagbladet går mycket hårt 

emot ideologin i sin retorik. Arbetet är mildare i sin kritik och Dagens Nyheter försöker få 

fram flera sidor i frågorna. Den stora framtidsfrågan handlar om Tysklands återförening och 

här är alla fyra tidningar överens om att de inte lär se ett återförenat Tyskland inom deras 

närmsta tid. Det finns allmänpolitiska budskap i rapporteringen och då framförallt i SvD och 

Ny Dag. Alla tidningar vill se demokrati i Östtyskland för att kunna se en lösning. Hotbilden 

som rapporteras finns där, men handlar mer om supermakternas relationer, säkerhetspolitik 

eller vad som kommer hända med flyktingkrisen. Det är snarare så att hotbilden minskar och 

en fredsbild kommer fram. Media har en makt, hade en person bara läst Svenska Dagbladet 

eller Arbetet så hade denna person fått helt olika bilder. Tidningen vill gärna berätta på det 

sätt som stämmer överens med deras egna åsikter.  
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8. Didaktisk inriktning 
Det finns intressanta infallsvinklar för kalla kriget och pressmaterial i skolan. Det är även 

viktigt att tänka på att det inte bara handlar om att vara lärarstudent utan om att det faktiskt 

finns något vi kan bidra med i en uppsats. Det kan finnas möjligheter att skolan skulle kunna 

utvecklas genom att lägga en större vikt på att använda sig av pressmaterial. Som det 

argumenteras för i teori delen i denna uppsats finns det ett maktelement som skolan möjligtvis 

missar i och med att pressmaterial inte har någon större del i dagens undervisning. Att studera 

presshistoria och då framförallt presshistoria inom kalla krigets ramar är inte något som jag 

själv har ansett varit förekommande i mina egna skolår.  

 

I ämnesplanen för grundskolan så nämns det att du som lärare bör ta upp kalla kriget i någon 

form men gör vi verkligen detta i praktiken?91 Efter att ha praktiserat och talat med min VFU 

handledare så har jag även fått det bekräftat att kalla kriget sällan förekommer på 

högstadienivån i och med tidsbrist. Det är inte fören eleverna kommer upp på gymnasienivån 

som du har den möjligheten att tolka styrdokumenten och arbeta i det kalla kriget istället för 

att ”bara” repetera världskrigen. Min handledare under VFU kursen brukade ha nyheter under 

onsdagar och fredagar med niondeklassare respektive sjundeklassare. Här var målet att 

eleverna skulle ta upp valfria nyheter. Nyheterna kom oftast ifrån internetversionerna av de 

stora morgon eller dagstidningarna. Detta var min handledares sätt att få in pressmaterial i sin 

undervisning.   

 

 I historia 1b så står det att ”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen 

i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel 

migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter 

och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden 

och olika historiska förklaringar till dem”.92 Denna bit kan tolkas som att du har friare 

möjlighet att ta upp konflikter som kalla kriget och de maktförhållanden som rådde mellan 

USA och Sovjet. Det är först i Historia 2b kursen som det centrala innehållet säger åt en att 

exempelvis granska källmaterial då ”Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, 

till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av 
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historiska frågeställningar.” beskrivs som den tredje punkten. Jag hade i min B-uppsats ett 

resonemang om att händelsen U137 och de pressmaterial som existerar angående denna 

händelse kunde användas för lokala elever i Karlskrona. Jag för ett liknande resonemang i den 

mån när det kommer till berlinmurens fall. Att ge eleverna möjlighet till att göra en egen 

analys av en händelse som Berlinmurens fall är centralt i mitt egna resonemang. Jag plockar 

ut några artiklar från olika tidningar och ber eleverna utifrån dessa försöka hitta om det finns 

någon hotbild som beskrivs eller om det finns en politisk agenda eller liknande i 

rapporteringen. Möjligheterna till pressmaterial i skolan är minst like stort som Perssons 

resonemang om att forska just inom pressmaterial.93 Det finns många olika infallsvinklar som 

eleverna kan få undersöka presshistoriskt. 
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