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Abstract 

This essay is investigating what the citizens of Kalmar could read in the local 

newspapers on matters concerning the Soviet Union during the cold war. We 

chose to do a study of the two largest local newspapers in the region, Baro-

metern and Östra Småland. We wanted to see how they reported about three 

specific events. In addition to the newspapers, we used litterature who dealt 

with Swedish foreign policies during the above mentioned period. The reason 

behind the choice of litterature was to get a bigger picture, contextually. The 

most important results given from the study was that the local citizens in 

Kalmar were able to get a lot of useful information regarding the events. We 

could also see that there was a difference between the newspapers in the way 

they reported about the events. That was most clear in the editorial material 

where the newspapers political tendencies were shining through. Regarding 

the swedish foreign policy, it was made clear to us that the most distinct fea-

ture was to maintain their neutrallity in the polarized world. In order to do 

that, the image of neutrality had to be preserved. That’s why Sweden during 

certain periods, were cautious in their criticism against the Soviet Union and 

USA.  
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1 Inledning 

Spänningen ökar, kapprustningen tilltar, kärnvapenhotet diskuteras frekvent i 

tidningar, i tv och på radio. Järnridån går genom Europa och har ett fast grepp 

om den globala politiken. I det neutrala landet Sverige kan man ta på spän-

ningen. Supermakterna Sovjetunionen och USA har båda möjligheterna att 

skapa ett tredje världskrig. Rädslan för detta hänger i luften. Denna period 

kallas även kalla kriget. En tid som omfattade 55 år av oroligheter, rädsla och 

apokalyptiska tankar mellan 1945 och 1990. Vad fick egentligen lokalbefolk-

ningen i en landsortsstad som Kalmar veta? Vad rapporterade stadens största 

tidningar? Sovjetunionen är en aktör som inte ofta lyfts upp i medier. Vilken 

plats fick händelserna som utspelade sig med den i en huvudroll? Detta är vad 

vår uppsats kommer att lyfta. Vad fick egentligen kalmarborna veta via Ba-

rometern, en högertidning och Östra Småland, en socialdemokratisk tidning, 

de två största tidningarna i Kalmar län under denna period. Vad rapporterade 

de om olika händelser under kalla kriget som rörde Sovjetunionen? I uppsat-

sen granskar vi också den svenska utrikespolitiken under perioden för att få 

en kontextuell bild kring det kalla kriget. 

 

Valet av uppsatsämne motiveras av att vi ville följa upp Fredriks b-uppsats 

där han belyste vad Kalmarborna fick veta under andra världskriget under 

specifika händelser via den lokala pressen. Det var ett ämne som intresserar 

oss båda och de ville vi bygga vidare på men ur en annan vinkling. Valet föll 

på att ha vinklingen sovjetiska händelser, då det är något man i skolans värld 

inte alltid pratar så mycket om. Men landet har varit en supermakt och påver-

kat vår tids historia radikalt. Att vi valde att fokusera på Kalmar är främst för 

vår personliga anknytning, då vi båda är bosatta i staden.  
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Strukturen i uppsatsen är att den börjar med en utförlig metoddel som följs 

upp av ett kort allmänt bakgrundsstycke om kalla kriget i sig, samt en mer 

specifik bakgrundsdel vid varje händelse, för att läsaren sedan ska ha en dju-

pare bakgrund vid varje händelse som vi berör. Efter varje händelse har vi ett 

resultat. I slutet av uppsatsen har vi ett övergripande resultat där vi först jäm-

för resultatet från varje tidning för varje händelse, för att sedan avsluta med 

en diskussion. Vi har valt denna struktur för att göra den enklare för läsaren 

att följa varje händelse från början till slut. Den sista frågeställningen besva-

ras i den didaktiska delen som är en lektionsplanering med använt material 

från den skrivna uppsatsen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad Kalmarborna fick veta via sin lo-

kala press under specifika händelser under kalla kriget. Dessutom har vi valt 

att belysa Sveriges utrikespolitik under samma period för att skapa oss en 

bild om hur det politiska läget såg ut, men också för att se huruvida den bild 

tidningarna gav, överensstämmer med det politiska läget. De händelser som 

vi valt är Stalins död 1953, Jurij Gagarins rymdfärd 1961 och den Sovjetiska 

u-båtskränkningen 1981. 
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1.2 Frågeställningar 

1. Hur rapporterar tidningarna om de ovan nämnda händelserna? 

2. Hur skiljer sig de olika tidningarnas rapportering om de olika händel-

serna? Spelar den politiska färgen någon roll? 

3. Hur såg den svenska utrikespolitiken ut i stora drag under det kalla 

kriget? 

4. Hur kan man applicera tidningsstudier i historieundervisningen för 

högstadiet? 

 

1.3 Metod 

Som tidigare nämnt är vår C-uppsats en utveckling av Fredriks B-uppsats där 

han belyste vad Kalmarborna fick veta om specifika händelser under andra 

världskriget. Detta genom att granska pressmaterial. Vi kände båda att vi ville 

arbeta vidare på detta, men ur en annan vinkling. Därför valde vi att göra 

nedslag under olika händelser mellan åren 1945–1990 som är allmänt känt 

som perioden för kalla kriget. Då vi båda bor i Kalmar valde vi samma geo-

grafiska avgränsning som tidigare uppsats. Detta dels för det berör oss per-

sonligen då det är vår hemstad, dels för att det väcker ett intresse att få veta 

vad allmänheten här fick veta. Det är vidare ett enkelt pressmaterial att få 

tillgång till via Kalmar Stadsbibliotek, där vi granskat materialet på mikro-

film.  

 

Händelserna vi har valt ut är händelser med Sovjetunionen i fokus. Alltså 

händelser som tydligt påverkade Sovjetunionen. Varför vi valt detta är för att 

vi kände att det inte så ofta belyses. Man lär sig i skolan till största delen om 
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västvärldens historia.1 Med denna vinkel kände vi att vi får möjlighet belysa 

ett annat perspektiv. 

 

Den tidsmässiga avgränsningen vi valt att göra är perioder på fem dagar. Da-

gen innan datumet då händelsen började, händelsedatumet i sig och tre föl-

jande dagar efter. Avgränsningen i sig kan självklart påverka resultatet. Hade 

man valt en längre period kunde man eventuellt ha fått ett annorlunda resul-

tat, men vi valde fem dagar och tre händelser just på grund av vi ville forska 

på olika delar av kalla kriget. Det var ett så kallat krig under 55 år och vi 

kände att det därför var en god idé att ha ett händelse i början av perioden och 

en händelse i slutet av perioden. Därför har vi valt tre händelser som är ut-

spridda över hela perioden. En i början, en i mitten och en närmare slutet på 

perioden. Vi valde att börja dagen innan för att se huruvida någon av tidning-

arna var förutseende eller hade förhandsinformation. Att vi valt en längre 

period efter händelsen, i detta fall tre dagar är på grund av teknologin på den 

tiden. Det tog ofta en dag eller två efter en händelse innan tidningarna hade 

materialet och hade hunnit trycka. Det är inte som idag då man kan få live-

uppdateringar via sociala medier och på tidningarnas hemsidor minuten efter 

det har hänt. 

 

Tidningarna vi valde att belysa är Kalmars under denna period två största 

tidningarna: Barometern och Östra Småland.2 Att vi valde just dessa är också 

på grund av de politiska färgerna de olika tidningarna representerar. Barome-

tern är en tidning med borgerlig inriktning medan Östra Småland är en tid-

ning med socialdemokratisk inriktning.3 Vi ville se om tidningarnas politiska 

                                                 
1
 Eklöf Amirell 2008. 

2
 Engblom, Gustafsson och Rydén 2002, 126. 

3
 Engblom, Gustafsson och Rydén 2002, 126. 
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färg kunde påverka vilka artiklar som de valde att publicera och även om de 

gav olika vinklingar på samma händelse.  

 

I vår avgränsning valde vi att inte ta med en nationell tidning som till exem-

pel Dagens Nyheter i vår undersökning på grund av att vi ville avgränsa oss 

lokalt och djupdyka ner i vad specifikt Kalmarborna fick veta. Detta är också 

en avgränsning som kan ha påverkat undersökningen. Ett nationellt material 

kan ha sett annorlunda ut. Men vi ansåg att det inte hade gått att väva ihop 

med vår lokala inriktning och därför har vi tagit valet att inte involvera den 

tidningen i undersökningen. Utrymmet för en C-uppsats hade inte heller räckt 

till för att belysa ytterligare en tidning. 

 

Händelserna vi valt att granska är händelser som skett en specifik dag och 

inte löper över en längre tid. Exempel på en händelse vi valt är Stalins död. 

Josef Stalin dog 5 mars 1953. Det gör det enkelt för oss att hitta rätt datum att 

granska i materialet och det gör det enkelt att avgränsa. Hade vi exempel valt 

en händelse som Vietnamkriget att undersöka som löper under flera år eller 

balt-utlämningen som var ett beslut över tid, hade vi enbart kunnat titta på en 

händelse kanske två och inte fått ett resultat under hela perioden 1945–1990 

utan enbart under en del av kalla kriget. Det hade också blivit väldigt mycket 

pressmaterial att granska. Vi ansåg att på en C-uppsats fanns det inte ut-

rymme för den typen av avgränsning och detta är också en anledning till att 

vi valt de händelserna som undersökningen granskar. 

 

Metoden som är genomgående i uppsatsen är en kvalitativ metod. Vi har 

granskat materialet, både litteratur och pressmaterial med textanalys. Våra 

källor är berättande källor. Vårt undersökningsobjekt har i detta fall varit 

kontexten. Vi har också fått arbeta med intertextualitet framförallt i materialet 
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kring utrikespolitik då vi fått ta till hänsyn vilka konventioner den kontext 

följer.4 All litteratur vi har använt är sekundära källor, de är alltså inte skrivna 

av någon som var på plats under händelsen utan alla är beroende av andra 

källor.5 Däremot är vårt pressmaterial en så kallad primärkälla.6 Anledningen 

till att det är en primärkälla i vår uppsats är de frågeställningar vi har. Ef-

tersom vi är ute efter vad tidningarna rapporterade och inte vad som exakt 

hände, blir det därför en primärkälla. Vad man får ha i åtanke är dock att tid-

ningarna tar in en stor del av sitt material från nyhetsbyråer. Dessa byråer är 

ifrån olika länder, vilket kan färga rapporteringen. En närmare genomgång 

gällande vilka nyhetsbyråer som finns och vilka länder de är ifrån finns i en 

bilaga.  Källorna vi använt har varit tillräckligt under hela undersökningspe-

rioden för att vi skulle få fram ett resultat.7  

 

E silentio argumentering har också blivit en del av vår metod. Det innebär att 

dra vissa slutsatser genom tystnaden. Denna metod har vi framförallt använt 

då vi analyserat ledarsidan i pressmaterialet. Dessa slutsatser är inte alltid 

hållbara men vi har med annat material gjort dessa argumenteringar trovär-

diga.8 Dessa har främst blivit en del för oss i diskussionsdelen. 

 

Politisk historia har alltid varit ihopkopplat med historieskrivning. En stor 

orsak är för det finns mängder med material. Sett tillbaka i tiden var det bara 

högre uppsatta män som ofta befann sig i det styrande organet eller kyrkan 

som kunde läsa och skriva och det var därifrån dokumentationerna kom.9 Det 

                                                 
4
 Gustavsson och Svanström (red) 2018, kapitlet av Sjöberg, 73–75. 

5
 Tosh 2011, 104. 

6
 Tosh 2011, 109. 

7
 Gustavsson och Svanström (red) 2018, 13. 

8
 Tosh 2011, 147. 

9
 Tosh 2011, 75–76. 
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har också funnit intresse att dokumentera händelseutveckling till kommande 

styrande personer. Även för att inte upprepa samma eventuella misstag.10 

Kritiskt med denna typ av historia är att det ofta är skrivna av en och samma 

grupp: högre uppsatta män från övre sociala skiktet. Man får inte det bredare 

perspektivet.11 Detta har vi diskuterat men i vårt fall är det den politiska 

historien där och då som är viktig för att kunna belysa vår frågeställning 

kring Sveriges utrikespolitik under perioden. Inte genusperspektivet utan ord 

och handlingar från vårt styrande organ i Sverige. Därför anser vi inte detta 

missvisande för vår granskning. 

 

Sist men inte minst måste vi vara källkritiska mot oss själva. De glasögon vi 

har på oss när vi granskar materialet. Förstår vi texten korrekt, vad letar vi 

efter?12 Detta anser vi att vi klarat bra i och med att vi varit två personer. I 

detta fall känns det som en fördel då det är fyra granskade ögon istället för 

två i varje del av uppsatsen. Alltifrån materialgranskning till själva skrivpro-

cessen.  

 

1.3.1 Källmaterial 

Våra källor är berättande källor och har blivit källor för oss då de har kunnat 

besvara en fråga vi ställt dem.13 Vi har alltså haft en problemorienterad ansats 

vilket innebär att vi har utgått från ett intresse för en fråga och utifrån den 

frågan har vi letat fram våra källor.14 

 

                                                 
10

 Tosh 2011, 54. 
11

 Eklöf Amirell 2008. 
12

 Tosh 2011, 133–138. 
13

 Gustavsson och Svanström (red) 2018, kapitlet av Ågren, 42. 
14

 Gustavsson och Svanström (red) 2018, 13. 
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Pressmaterial kan anses vara en av historikerns viktigaste publicerade pri-

märkälla. Dagstidningar såsom Barometern och Östra Småland har ett trefalt 

värde för befolkningen som läser dem. De återger de politiska och sociala 

synsätt som hade störst inflytande vid den aktuella tidpunkten.15 Detta har 

varit av yttersta vikt för oss då vi valt gå tillbaka i tiden och se hur det rappor-

terades då och vilka politiska färger som framgick i materialet. Dagstidning-

arna rapporterar också kring händelserna dag för dag, vilket gör det lätt för 

oss att följa utvecklingen.16 Men tidningen kan då och då presentera grundli-

gare undersökningar av frågor som ligger bortom den vanliga rapporteringen. 

I denna aspekt och som källor för ren rapportering har pressmaterialet varit 

väldigt givande för oss.17 

 

Att materialet kan vara förfalskat eller vinklat är en viktig aspekt att ta med. 

Speciellt i pressmaterial då en politisk färg kan påverka vad tidningen väljer 

att publicera. På så sätt är det inte säkert att man som läsare får hela berättel-

sen. Men det materialet kan också vara väsentligt. Det kan ge en bild om hur 

exempel samhället/tidningen ville det skulle vara eller tolkas.18 Just i vår 

undersökning där vi jämför två olika tidningar har vi inte ansett detta ett pro-

blem då det snarare kan förstärka vår teori om att politiska färgen på tidning-

en kan styra innehållet. 

 

När vi läst pressmaterialet har vi arbetat efter Paul Ricoeurs metod där vi 

”tror” på texten första gången vi läser den för att andra gången sätta oss in i 

                                                 
15

 Tosh 2011, 109. 
16

 Tosh 2011, 109. 
17

 Tosh 2011, 110. 
18

 Gustavsson och Svanström (red) 2018, kapitlet av Ågren, 43. 
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texten kritiskt för att nå ett svar till våra frågeställningar.19 Vi började vi en 

punkt och har via den hermeneutiska spiralen arbetat oss fram till en slut-

sats.20 

 

Global historia kan vara knepigt på grund av de nationella gränserna. Detta 

på grund av att de nationella gränserna skrivs om och områdens tillhörighet 

förflyttas. Under kalla kriget var många landsgränser nya och flera nya blev 

det under perioden. Detta har vi löst på ett sådant sätt då vi använt litteratur 

som är skriven under perioden alltså har en absolut närhet i tid. Detta har 

gjort att vi fått Sveriges utrikespolitik utefter från hur världen såg ut under 

den aktuella perioden. 

 

Metod: Guide för historiska studier: redigerad av Martin Gustavsson och 

Yvonne Svanström, och Historisk teori och metod: skriven av John Tosh, är 

två läroböcker vi haft via universitetet på kursen inför uppsatsen. De har 

hjälpt oss i akademiskt skrivande och i våra källkritiska processer. De belyser 

användbara metoder såsom källkritik, textanalys med mera. De har även sär-

skilda kapitel för politisk historia, dagspress och mycket, mycket mer. Vi har 

valt använda dessa böcker dels för deras trovärdighet, de är läroböcker god-

kända av universitetet som ingår i vår utbildning. Men dels också för deras 

närhet i tid. Metod: Guide för historiska studier utgavs 2018 och Historisk 

teori och metod utgavs 2011 vilket gör dem aktuella då de är så pass nypro-

ducerade. Båda böckerna innehåller mycket matnyttig information och passar 

väl till våra källor och frågeställningar.  

 

                                                 
19

 Gustavsson och Svanström (red) 2018, kapitlet av Sjöberg, 71–72. 
20

 Gustavsson och Svanström (red) 2018, kapitlet av Sjöberg, 71. 
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Den stora lögnen, ett säkerhetspolitiskt dubbelspel i alltför många akter skri-

ven 1991 av Wilhelm Agrell är en bok som belyser Sveriges utrikespolitik 

framförallt i början av kalla kriget. Främst perioden 1940–1960. Det finns 

mycket information eller uttalanden man kan ställa sig kritisk inför, men de 

bitar vi valt att använda anser vi trovärdiga. Författaren har en stark tendens 

gällande vad han själv tycker då man läser boken. Det kan både ge oss in-

formation samtidigt vara missvisande så vi har i detta fall valt att bortse från 

författarens tycke. Mycket av informationen som nämns är samma som andra 

källor också berör och man kan hitta primärkällan exempel via krigsarkivet. 

Bokens syfte är att ställa sig frågande till Sveriges neutralitet under perioden 

kalla kriget. Den belyser olika uttalanden från Utrikesdepartementet, krigs-

handlingsplaner och uttalanden från ledande politiker i Sverige. Materialet 

har varit givande för oss främst i stärkande syfte. 

 

Kritiker eller medlare? Sveriges utrikespolitiska roller 1945-1990 skriven 

1992 av Ulf Bjereld är en bok som belyser Sveriges roll på den internation-

ella scenen och då menat i Förenta nationerna, FN, vilken roll Sverige haft 

där. Vilka kritiska uttalanden vi gett till andra stater och vilka gånger vi fått 

medlingsuppdrag i FN. Här har vi kunnat jämföra händelser med utrikespoli-

tiken. Exempel vid Sovjets kränkning av vårt territorialvatten ökade Sveriges 

kritik mot Sovjet i FN på grund av denna kränkning. Här har vi fått stärkande 

argument i våra resultat. Denna litteratur anser vi också trovärdig då all fakta 

lätt går att kontrollera gentemot FN. Även uttalanden under senare delen av 

kalla kriget från svenska politiker såsom Olof Palme finns filmat från TV-

intervjuer. Informationen är alltså lätt för oss att kontrollera.  

 

Båda dessa böcker gällande Sveriges utrikespolitik är bra i tidsaspekten då de 

båda är utgivna precis i början av 1990-talet, då kalla kriget precis hade nått 
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sitt slut och dess fokus fortfarande var aktuellt. Båda böckerna är dock bero-

ende av andra källor men som tidigare nämnt anser vi dessa källor trovärdiga. 

 

För att få en djupare inblick i det politiska läget kring just ubåtskränkningen i 

Karlskrona skärgård 1981 använde vi oss av en bok vid namn Bakom ubåt-

skrisen: militär verksamhet, krigsplanläggning och diplomati i Östersjöom-

rådet. Även den är skriven av Wilhelm Agrell och behandlar det politiska 

spelet som till slut ledde till denna händelse. Boken utgavs 1986, alltså endast 

fem år efter att man fann ubåten i Blekinge, vilket ger en extra dimension när 

det kommer till närhetsaspekten.  Likt tidigare böcker som nämnts är den 

ingen primärkälla i sig men författaren har använt sig av protokoll från riks-

dagen och arkivmaterial från krigsarkivet vilket ger en trovärdighet till 

materialet. 

 

Den sista boken som används i uppsatsen är också den skriven av Wilhelm 

Agrell och heter Fred och fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918–

2000. Som titeln avslöjar behandlar den svenska säkerhetspolitiken under 

ovan nämnda år. Då den utgavs år 2000 kan närheten ifrågasättas i samband 

med de händelser som går lite längre tillbaks i tiden, men kan vara av intresse 

även där eftersom det då blir skrivet i retroperspektiv. 

 

Vi har tydligt värderat våra källor och förklarar i tydlighet hur och varför vi 

dragit de slutsatser vi gjort.21 

 

                                                 
21

 Gustavsson och Svanström (red) 2018, kapitlet av Sjöberg, 62. 
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1.3.2 Teori 

Det finns ingen allmänt känd teori vi har kunnat tillämpa i vår forskning. 

Men vi hade en egen hypotes vid skrivstart. Denna hypotes grundar sig i de 

politiska färgerna de olika tidningarna har. Vår hypotes är att denna färg på-

verkar vilka artiklar, krönikor, ledare med mera man väljer att publicera och 

på så sätt kan händelserna vi granskar ses annorlunda beroende på vilken 

tidning man läser. Framförallt i vår hypotes tror vi att ledarna i tidningarna 

kommer att skilja sig. 

 

1.3.3 Tidigare forskningsläge 

Detta har vi inte kunnat arbeta med då vi inte hittat något tidigare forskning 

inom området. Det vi har kunnat använda oss av är Fredriks B-uppsats. Den 

belyser inte samma period, händelser eller vinkling men det är pressmaterial 

från samma tidningar som används. Vi har hittat litteratur som granskar vissa 

av händelserna som vi använt oss utav men inte något som granskar vad lo-

kala befolkningen i Kalmar eller annan ort i Sverige fick ta del av. Det finns 

däremot forskning och litteratur som granskar det politiska läget i Sverige 

under perioden. Detta material har vi kunnat använda oss av för att få ett stär-

kande resultat på frågeställningen gällande Sveriges utrikespolitik. 
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2  Bakgrund 

Den period vi specifikt har valt att belysa är det kalla kriget, vilket var en 

konflikt som varade ungefär mellan 1945 och 1990. Detta var en stridighet 

vars huvudrollsinnehavare var USA och Sovjetunionen som under denna pe-

riod räknades som ”supermakter” då de två länderna, globalt var i framkant 

både ekonomiskt och militärt.22 Förutom de två huvudaktörerna fanns det 

allierade till de båda länderna som ingick i de två allianserna NATO (USA:s 

allians) och Warszawapakten (Sovjetunionens allians), samt andra stater som 

på grund av politisk ideologi stödde den ena eller den andra parten. De två 

ideologierna som hade motsättningar var kommunismen där Sovjetunionen 

var främsta företrädare, samt kapitalismen som symboliserades av USA. Ef-

tersom det inte bara var en konflikt om vilket land som skulle vara ledande i 

världen, utan även en kamp mellan två ideologier blev det globala läget yt-

terst spänt, och rädslan för ett tredje världskrig var stundtals stor då så pass 

många konflikter kunde härledas till de ideologiska motsättningarna. 

 

De två huvudaktörerna hamnade inte i väpnad konflikt sinsemellan även om 

det var nära ett par gånger, men ställdes mot varandra i så kallade proxykrig 

där det ena landet till exempel bidrog med väpnade styrkor medan det andra 

bidrog med vapen till den motsatta sidan. Ett exempel på detta är Koreakriget 

där USA använde sig av militära styrkor på Sydkoreas sida för att få ett enat 

Korea som var USA-vänligt, medan Sovjetunionen bidrog med vapen till 

Nordkoreas sida för att se motsatt resultat.23 Man tävlade dock inte enbart om 

politisk och militär makt, utan det var också en stor konkurrens om tekniska 

innovationer för att öka sitt eget anseende. 

                                                 
22

 Nationalencyklopedin, Kalla kriget. <Avläst den 24/1–2019> 
23

 Nationalencyklopedin, Koreakriget. <Avläst den 24/1–2019> 
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Då det var en global konflikt berörde det även oss i Sverige, och det är där vi 

har valt att ta avstamp i denna uppsats. Sverige valde ett annat tillvägagångs-

sätt än att ansluta sig till någon av de två tidigare nämnda försvarsallianserna. 

Valet föll på att hålla sig neutralt och att inte vara med i varken Warszawa-

pakten eller NATO. Anledningen till att man valde denna metod var att man i 

händelse av en väpnad konflikt mellan de två allianserna skulle kunna hålla 

sig utanför, och därmed klara sig på ett bra sätt precis som man gjort under 

det andra världskriget.24 Denna strategi var inte okomplicerad då man hela 

tiden var tvungna att övertyga de båda sidorna att man inte drogs åt något 

specifikt håll. På grund av det geografiska läget var också hotbilden från 

framför allt Sovjetunionen stark. Hotet från supermakten i öst gjorde också 

att Sverige, i sin utrikespolitik var tvungna att alltid ge en bild av att vara 

neutrala och därför inte vara varken öst eller västblocket allt för mycket till 

lags. Med det sagt gällde det också att inte hamna i konfrontation med var-

dera sida.25 

 

Vi har valt att granska hur centrala händelser under ovanstående period har 

skildrats i de kalmaritiska lokaltidningarna Barometern och Östra Småland. 

Detta eftersom de under tidsperioden har varit de mest lästa, samt att de inte 

har samma politiska tendens. Med politisk tendens menas vilken politisk in-

riktning tidningen har. Detta kan variera mellan olika årtal och vi kommer att 

gå in närmare på vilken politisk tendens varje tidning har, i samband med 

varje händelse. På samma sätt kommer det att finnas ett bakgrundsavsnitt 

ihop med händelsen som förklarar just varje individuell händelse mer speci-

fikt. 

                                                 
24

 Nationalencyklopedin, Neutralitetspolitik. <Avläst den 24/1–2019> 
25

 Agrell 1986, 185–186. 
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3 Tidningsanalys 

3.1 Stalins död 

3.1.1 Händelsebakgrund 

Josef Stalin var Sovjetunionens ledare från 1929 till 1953 då han avled. Un-

der dennes tid vid makten förändrades landet radikalt då han förändrade lan-

dets maktapparat till att bli betydligt mer totalitär än tidigare där all opposit-

ion kvästes och mängder av människor dukade under. Dessutom såg han till 

att makten blev väldigt centrerad till honom själv, inte minst då han under 

andra världskriget gav sig själv stora befogenheter som omfattade både poli-

tisk och militär makt. Eftersom han navigerade nationen genom världskriget 

med stor framgång blev det än tydligare.26  Denna maktställning ledde till att 

när Stalin 1953 avled, uppstod ett stort maktvakuum, och en kamp om vem 

som skulle tillskansa sig den ledande positionen i supermakten. 

 

3.1.2 Tidningarna vid denna tidpunkt 

Barometern var under denna tidpunkt en tidning som utgavs sex dagar i 

veckan.27 Dess politiska tendens var vid händelsen moderat.28 Upplagan för 

tidningen under år 1953 var 24 500 per dag.29 Den andra lokaltidningen i 

undersökningen, Östra Småland utgavs även den sex dagar i veckan.30 Detta 

år hade de en politisk tendens som var socialdemokratisk.31 Dessvärre finns 

ingen uppgift gällande hur stor upplagan var för tidningen vid tidpunkten. 

 

                                                 
26

 Nationalencyklopedin, Josef Stalin. <Avläst den 24/1–2019> 
27

 Jonsson 1998, 154. 
28

 Nya Lundstedt, Kungliga Biblioteket. 
29

 Nya Lundstedt, Kungliga Biblioteket. 
30

 Jonsson 1998, 65. 
31

 Nya Lundstedt, Kungliga Biblioteket. 
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3.1.3 Barometern 

3.1.3.1 Nyhetsmaterial 

Den 5 mars 1953 kunde man i Barometern under rubriken ”Tre namn nämns 

efter Stalin” läsa i en artikel från TT att den sovjetiske diktatorn hade drab-

bats av stora hälsosvårigheter som innefattade förlamning och medvetslöshet. 

På grund av detta var han inte längre i skick att styra det enorma väldet. Då 

det rörde sig om en så mäktig stat som Sovjetunionen spekulerade artikelför-

fattaren också om vem som skulle ta över makten efter Stalin. De tre namn 

som nämndes som huvudkandidater i artikeln var Vjatjeslav Moletov som 

tidigare varit utrikesminister (och sedermera skulle bli det igen), Georgij Ma-

lenkov samt Lavrentij Berija som var chef för landets säkerhetstjänst.32 

 

Samma dag kunde man också läsa ett porträtt om den sjuke ledaren skrivet av 

en Vladislav Michailovitj på uppdrag av UP. Detta porträtt var rubricerat som 

”Stalins sällsamma livsöde”. I artikeln redogjordes det för hur Stalins liv sett 

ut från det att han föddes i Georgien, tills att han insjuknat. Författaren 

nämnde diktatorns stenhårda tillvägagångssätt och att hans företrädare, Lenin 

hade skrivit i sitt testamente, samt poängterat innan sin död att Stalin borde 

förflyttas från maktens centrum. Anledningen till dessa uttalanden ska ha 

varit att Lenin ansåg att Josef Stalin ska ha varit hårdbarkad och inte dragit 

sig för att vidta råa åtgärder för att stärka sin makt.33 I övrigt stod det inte 

något mer i Barometern den dagen om ämnet. 

 

Nästkommande dag, den 6 mars var Stalins död ett faktum (han hade avlidit 

under kvällen föregående dag). Sidan med nyhetsartiklar rubriksatte Barome-

                                                 
32

 Barometern 1953-03-05. 
33

 Barometern 1953-03-05. 
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tern denna dag med ”Stalin är död”.34 Under denna huvudrubrik kunde de 

kalmarborna som läste Barometern läsa att den sovjetiske ledaren hade avli-

dit. I en artikel med rubriken ”Döden inträffade 19:50 svensk tid, torsdag 

kväll” från UP fanns det förutom dödsbeskedet också intervjuer med tidigare 

Moskvaambassadörer från både Storbritannien och USA. Dessa två spekule-

rade kring vilken påverkan Stalins död skulle få, både inrikespolitiskt och 

utrikespolitiskt. De trodde precis som det nämndes i tidningen från föregå-

ende dag, att det skulle röra sig om Molotov, Malenkov och Berija gällande 

vem som skulle efterträda Stalin. Däremot trodde dessa ex-ambassadörer inte 

att det endast skulle vara en av dem som efterträdde Stalin, utan att dessa tre 

skulle bilda ett så kallat triumvirat och styra tillsammans.35 

 

Gällande nyhetsartiklar var det allt som Barometern hade om Stalins död 

under denna dag. Däremot fanns det redaktionellt material som behandlade 

händelsen detta datum, men det är något som kommer avhandlas under en 

senare del. 

 

Lördagen den 7 mars fanns det en betydligt större mängd nyhetsmaterial i 

tidningen som behandlade Stalins död, samt efterspelet som följde. Huvudru-

briken i Barometern för dagen löd ”Ryska regeringsbildningen en kompro-

miss. Malenkov utnämnd till statschef”.36 Under denna huvudrubrik följde en 

artikel från UP som avhandlade hur regeringsbildningen i Sovjetunionen såg 

ut. Artikeln gick igenom hur viktiga ministerposter delats ut, såsom att Molo-

                                                 
34

 Barometern 1953-03-06. 
35

 Barometern 1953-03-06. 
36

 Barometern 1953-03-07. 
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tov återigen blivit utrikesminister förutom att Malenkov då blivit statschef för 

supermakten.37 

 

Utöver regeringsbildandet levererade UP även två andra artiklar till Barome-

tern denna dag. Den första, skriven av en Henry Shapiro, berörde hur Stalins 

död hade mottagits i Moskva. Där hade 5 miljoner människor samlats för att 

ta avsked av den sovjetiske statschefen.38 Den andra artikeln från samma ny-

hetsbyrå hade rubriken ”Kosacken som styr Sovjet: Ångvälten i partimaski-

neriet avskedade Molotovs maka”. Denna artikel var inte undertecknad av 

någon författare likt den föregående. Det som behandlades under rubriken var 

den nya statschefen för Sovjetunionen, Georgij Malenkov och vem han 

egentligen var. Artikeln beskrev Malenkov som en hårdför, men lojal och 

hårt arbetande man. Även om det i texten lyftes upp sidor kan ses som posi-

tiva, att han var lojal mot ledningen och en lysande organisatör, fanns det hos 

författaren en stor tveksamhet till Malenkov som ledare. En fara som artikeln 

målade upp förutom att den nya ledaren var hårdför (där man tog som exem-

pel att han avskedade Molotovs fru från sin tjänst), var om han kunde staka ut 

en ny riktning för Sovjetunionen som nation. Där misstänktes att lojaliteten 

kunde vara negativ för Malenkov då han i hela sitt liv endast följt order och 

jobbat i det tysta, snarare än att han tog egna beslut och genomförde dessa.39 

 

Barometern innehöll denna lördag även en stor bildserie på Josef Stalins liv 

där man fick se bilder på diktatorn från olika situationer han varit i. Detta 

segment rubriksattes med ”Bilder ur den ryske allhärskarens liv”. Bilderna 

                                                 
37

 Barometern 1953-03-07. 
38

 Barometern 1953-03-07. 
39

 Barometern 1953-03-07. 
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var på allt från formella sammanhang när han talar inför soldater till att han 

bär sin dotter eller lyssnar på radiogrammofon.40 

 

Till sist i lördagens tidning fanns ett avsnitt från TT-Reuters som hette 

”Världsröster om Stalin: Påven läste en själamässa för ’den store förfölja-

ren’”. Denna del handlade om hur Stalins död hade mottagits globalt i notis-

form. Den första notisen omfattade det som rubriken skvallrade om, det fak-

tum att påven hade hållit en mässa och där benämnt Stalin som ”den store 

förföljaren” och fördömt många av de handlingar denne genomfört under sin 

tid som ledare. Fördömandet av Stalins handlingar och ledarskap kom också 

från andra länder där man från England kunde läsa omdömet ”en större vålds-

revolutionär än Robespierre”. Från det socialistiska Jugoslavien möttes också 

beskedet med ljummen entusiasm eftersom relationerna mellan Jugoslavien 

och Sovjetunionen var frostiga. Ett uttalande därifrån var att ”ingen sorg kan 

förmärkas”. Det enda landet som Barometern rapporterade från där motta-

gandet var sorgfyllt var Österrike. Där mottogs beskedet med ledsamhet och 

sorg.41 

 

På söndagen gavs det av naturliga skäl inte ut någon tidning, men på mån-

dagen möttes läsarna av rubriken ”Moskva sörjer”. Som nämnt i rubriken 

handlade artikeln om den sorgeprocess som pågick i Sovjetunionen efter de-

ras ledares död. Folk från landsbygden vallfärdade in till Moskva, men även 

mer prominent folk tog sig dit. Bland annat ledare från Sovjetunionens satel-

litstater i Östeuropa och ledare från kommunistiska länder i Asien.42 

 

                                                 
40

 Barometern 1953-03-07. 
41

 Barometern 1953-03-07. 
42

 Barometern 1953-03-09. 
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3.1.3.2 Redaktionellt material 

Utöver de nyhetsartiklar som köpts in från olika nyhetsbyråer under de dagar 

som varit kring händelsen fanns det även redaktionellt material i tidningen 

såsom krönikor och ledare. 

 

Den första gången läsarna stötte på en sådan artikel var den sjätte mars i en 

utrikeskrönika undertecknad av Peter Angler. Den heter ”Malenkov väntar på 

sin chans” och där redogjorde Angler för vem Malenkov var, och vad han 

gjort i sitt liv. Vidare menade författaren att den eventuellt nya ledaren i Sov-

jetunionen var antisemit. Ett tydligt uttalande angående denna tes var citatet 

”Stalins svåger, juden Kaganovitj har alltid hatat Malenkov för dennes illa 

dolda antisemitiska tendenser”.43 

 

Utöver Anglers krönika fanns det även en ledare som var osignerad denna 

dag. Den var namngiven som ”Josef Stalin är död”. Ledarskribenten gick 

igenom vad Stalins liv hade innehållit och porträtterade den sovjetiske leda-

ren. De saker som främst lyftes fram angående Stalin var hans handfasthet 

och att han svängde från den kommunistiska grundideologin som fanns under 

Lenin för att göra partiet till sitt eget och därigenom utöva stor makt.44 

 

Nästkommande dag behandlade också den osignerade ledaren Stalins död fast 

med en annan vinkel än i artikeln från föregående dag. Under rubriken ”Följ-

derna av Stalins död” spekulerade författaren kring vilka globala konsekven-

ser det kunde få. Hela texten genomsyrades av en oro inför vad som komma 

skulle. Rädslan var stor gällande hur det skulle påverka relationerna mellan 

Sovjetunionen och USA eftersom Stalin tidigare hade varit slug och tålmodig 

                                                 
43

 Barometern, 1953-03-06. 
44

 Barometern, 1953-03-06. 
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i förhandlande med västvärlden, utan att på något sätt tumma med att få sin 

vilja igenom. Vidare menade författaren att nästkommande diktator kanske 

inte skulle ha samma kyla i skarpa lägen, utan kanske vara mer oberäknelig.45  

 

3.1.4 Östra Småland 

3.1.4.1 Nyhetsmaterial 

Precis som i Barometern skedde den första rapporten om Stalins vacklande 

hälsa den 5 mars. Där var rubriken på ett stort uppslag ”Stalins liv räknas i 

timmar”. Under den rubriken tidningen själv satt fanns det en rad artiklar som 

berörde ämnet. TT-Reuters rapporterade från London om att Stalin hade 

drabbats av en hjärnblödning och att läget för den sovjetiske ledaren var kri-

tiskt då han inte var vid medvetande. Artikeln som var rubricerad ”Flod av 

spekulationer kring tre ’tronföljare’” avhandlade bland annat spekulationer 

kring vem som skulle ta över stafettpinnen som ledare för Sovjetunionen. 

Precis som i Barometern ryktades det om att de tre aktuella namnen var Ma-

lenkov, Molotov och Berija.46 

 

TT-Reuters hade även en artikel i tidningen som avhandlade vilka eventuella 

konsekvenser som Stalins död kunde leda till. Under rubriken ”Krigsrisken 

ökar efter Stalins död” funderade kännare från Storbritannien och USA kring 

vad en eventuell maktkamp om ledarposten i Sovjetunionen kunde leda till. 

En teori som lades fram var att en kamp om makten hade möjligheten att re-

sultera i att det globalpolitiska läget kunde bli ytterst instabilt. Anledningen 

var att turbulensen inrikes möjligtvis skulle gagna de radikala krafter som 

ville visa musklerna i utrikespolitiken.47 

                                                 
45

 Barometern, 1953-03-07 
46

 Östra Småland, 1953-03-05. 
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I likhet med rapporteringen från Barometern hade även Östra Småland por-

trätt som redogjorde både för Stalins livsgärning, men också om de eventu-

ella efterträdarna. I porträttet som var döpt till ”Stalin-ledaren, statsmannen, 

strategen” lyfte dels upp Stalin som en av de absolut största personerna i rysk 

historia, men det gavs också ett försök om att sia om framtiden. Artikelförfat-

tarens tes var att den sovjetiska utrikespolitiken den närmsta tiden framöver 

skulle bli betydligt mer försiktig än den tidigare varit eftersom det skulle vara 

svårt att fylla Stalins skor rent politiskt. Det utrikespolitiska utfallet trodde 

man skulle bli detsamma oavsett vem som skulle överta makten. Angående 

vem som skulle ta makten efter Stalin trodde denna artikeln att det mest real-

istiska alternativet hade varit en delning av makten mellan Molotov och Ma-

lenkov.48 

 

Dagen efter som var den 6 mars, stod det i tidningens huvudrubrik att ”Stalin 

har avlidit”. Den rubriken introducerade en artikel vid namn ”Dödsbudet 5 

timmar efter sista bulletinen” från TT-AFP som redogjorde för det faktum att 

diktatorn hade avlidit. Utöver det refererade artikeln till det ryska partiorga-

net Pravda som hade manat till lugn och att det endast var via enhet och ge-

mensam ansträngning som det sovjetiska folket skulle kunna gå vidare i dessa 

tider av prövning.49 

 

Det var dock inte bara utrikesrapporter angående denna stora händelse i Östra 

Småland den dagen, utan det gavs också utrymme för inhemska röster gäl-

lande det inträffade. Via TT hade man fått kommentarer från några svenska 

partiledare i ämnet. Partiledaren för Bondeförbundet (nuvarande Centerpar-

tiet) menade att Stalins starka ledarskap hade bidragit till en starkare imperi-
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alism från sovjetiskt håll. Bondeförbundets partiledare, Hedlund var dock 

orolig för att det skulle kunna bli hårdare tag med den nya ledningen för lan-

det. En annan röst som lyftes i denna artikel var Hilding Hagbergs. Hagberg 

som då var partiledare för Sveriges kommunistiska parti kommenterade Stal-

ins dödsfall med att Stalin varit en person med enorm betydelse. Vidare fort-

satte han med att belysa vilka stora framsteg Sovjetunionen gjort under hans 

ledning.50 

 

Den sista artikeln läsarna fick ta del av i det berörda ämnet den sjätte mars 

var från den finska a-pressen. De hade fått ta del av kommentarer om Stalin 

från en man vid namn Arvo Tuominen som varit det finska kommunistparti-

ets ledare fram till 1939 då han hoppade av. Han uttryckte i artikeln att han 

umgicks med de ledande personerna i Sovjetunionen på regelbunden basis 

under sin tid som partiledare. I samband med dessa sammankomster fick han 

reda på att han skulle ta över som regeringschef i Finland när Sovjetunionen 

hade ockuperat landet. Detta var information han tillhandahölls en bra bit 

innan krigsförklaringen.51 

 

Den 7 mars var en lördag och det innebar i Barometern en ganska omfattande 

bevakning gällande Stalins död och dess konsekvenser. Rapporteringen i 

Östra Småland skiljde sig till stor del i tal om kvantitet jämfört med den 

andra tidningen. Innehållsmässigt påminde dock rapporteringen om varandra. 

Bland annat redogjorde Östra Småland precis som Barometern för vilka för-

ändringar som skett i den sovjetiska regeringen. I artikeln som har den le-

dande rubriken ”Molotov åter utrikesminister i Sovjet-Malenkov blir rege-

ringschef” från TT via UP nämns bland annat de dessa tillsättningar på mi-
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nisterposterna.52 Hur regeringsbildningen såg ut var dock inte det enda som 

stod på agendan denna lördag, utan tidningen avhandlade också i en artikel 

från TT att den svenska regeringen hade skickat ett telegram till Sovjetunion-

en som beklagade sorgen över det inträffade. Dessutom hade den svenske 

utrikesministern Östen Undén personligen framfört detta meddelande till den 

sovjetiske ambassadören i Stockholm.53 

 

Östra Småland hade också ett segment i tidningen om reaktioner från om-

världen på det skedda. Den nyhetsbyrå som tillhandahöll denna artikel var 

TT-Reuters. Namnet på den var ”Fredskämpe och tyrann Stalinepitet”. Reakt-

ionerna som fanns var spridda och belyste både positiva och negativa 

aspekter i Stalins ledarskap.54 

 

Den sista dagen det rapporterades om händelsen inom de avgränsningar som 

gjorts var den 9 mars. Nyheterna för den dagen innehöll dels en artikel från 

TT-Reuters som avhandlade hur sorgearbetet fortlöpte i Moskva. Där hade 

mängder av folk från landsbygden flockats i huvudstaden för att säga adjö till 

Stalin.55  Dessutom fanns det en artikel där TT-Reuters genom intervjuer med 

amerikanska källor hade fått en inblick i vad USA trodde att ledarskiftet i 

Sovjetunionen skulle leda till. Slutsatsen var att de inte upplevde att krigsho-

tet skulle bli större bara för att Stalin hade avlidit.56 
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3.1.4.2 Redaktionellt material 

Sammantaget var det tre stycken artiklar inom tidsramen som räknas till red-

aktionellt material. Två stycken ledare och en utrikeskrönika som var osigne-

rad. Den första av artiklarna var en ledare som hette ”Vem efter Stalin?” 

Främst avhandlades spekulationerna kring att Malenkov skulle ta över mak-

ten efter Stalin. Artikelförfattaren trodde inte att han skulle kunna ta makten 

så lättvindigt som opinionen verkade tro. Anledningen var att teorin om en 

maktkamp mellan Malenkov, Molotov och Berija låg nära till hands. Seder-

mera drogs det i artikeln paralleller till hur saker och ting utvecklade sig efter 

att Lenin gick bort. Då ledde det till en maktkamp mellan Stalin och Trotskij. 

Ledaren avslutades med att författaren lyfte upp vilket enormt lyft Sovjetun-

ionen fått under tiden med Stalin som statschef. Detta gällde främst utrikes-

politiken. Just gällande utrikespolitiken spådde man att den skulle fortsätta på 

samma spår som tidigare eftersom de möjliga arvtagarna hade stått Stalin så 

nära och därför skulle handla i samma anda som honom.57 

 

Den andra ledaren som behandlade Stalins död gick i samma tema som den 

föregående. Återigen siade artikelförfattaren om vem som skulle komma att 

efterträda Stalin. Det som skiljde sig gentemot föregående dags ledare var att 

den som skrev artikeln inte bara använde sig av eget huvud utan använde sig 

av politiska röster i världen som spekulerade kring samma sak. Det fanns 

dock ingen klar teori kring vad som skulle hända i ledaren, utan det gissades 

kring tre möjliga utgångar. Antingen skulle Malenkov utan problem stå som 

efterträdare, eller skulle det blivit ett triumvirat. Den sista teorin var att det 

skulle bli en lång och seg maktkamp mellan Malenkov, Berija och Molotov.58 
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Den tredje och sista redaktionella texten som skrevs i ämnet var den 9 mars. 

Artikeln hade namnet ”Den nye diktatorn” och var en osignerad krönika som 

stod under utrikesdelen i tidningen. Artikelförfattaren lyfte en specifik hän-

delse som var en tydlig markering på att Malenkov skulle bli den som fick 

äran att axla Stalins mantel som ledare för Sovjetunionen. Den berörda hän-

delsen skedde året innan detta och var Malenkovs 50-årskalas. Tydligen var 

det en fest som var överdådig och hade väldigt prominenta gäster. Att det var 

så mycket pompa och ståt förklarar författaren med att det redan då stod klart 

att Malenkov stod näst på tur att vara den högst ansvarige i supermakten. 

Efter denna analys följde en redogörelse om vem den nye ledaren kunde tän-

kas vara i en politisk synvinkel. Det nämndes att Malenkov endast hade varit 

utomlands en gång. Detta sågs som ett tecken på att han inte var särskilt insatt 

eller kunnig inom utrikespolitiken. Precis som det skrevs i Barometern lyftes 

aspekten fram kring att Stalins efterträdare var van att följa order och inte 

skapa sin egen politiska agenda.59 

 

3.2 Jurij Gagarins rymdfärd 

3.2.1 Händelsebakgrund 

Efter att Sovjetunionen under hösten år 1957 skickat upp en satellit vid namn 

Sputnik i rymden påbörjades en kamp mellan Sovjetunionen och USA om att 

ligga i framkant gällande teknologin om att kunna ta sig ut i rymden. De båda 

nationerna stod för snabba framsteg och pressade hela tiden varandra att ut-

veckla sin förmåga genom att skicka ut satelliter ut i rymden. Den 12 april 

1961 skedde dock ett respektingivande framsteg från sovjetisk sida då man 

blev den första nationen att företa sig en rymdfärd med en människa ombord 

på en farkost. Den första människan i rymden blev Jurij Gagarin, som befann 
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sig på rymdfarkosten Vostok och på den genomförde en resa som tog honom 

ett varv runt jorden.60 

 

3.2.2 Tidningarna vid denna tidpunkt 

Barometern hade år 1961 samma politiska tendens som vid tidigare nedslag, 

moderat.61 Vid tidpunkten gavs tidningen ut sex dagar i veckan.62 Upplagan 

per dag hade ökat till 28 800 exemplar per dag.63 Den andra lokaltidningen i 

undersökningen, Östra Småland utgavs även den sex dagar i veckan.64 Dess 

politiska tendens var fortsatt socialdemokratisk.65 Upplagan för tidningen var 

10 200 exemplar per dag.66 

 

3.2.3 Barometern 

3.2.3.1 Nyhetsmaterial 

Jämförelsevis med Stalins död fanns det inte en lika diger samling artiklar, 

vilket kan bero på att denna händelse sammanföll med rättegången mot Adolf 

Eichmann i Israel.67 

 

Första gången invånarna i Kalmar kunde läsa om att stora framsteg ryktades 

ha skett i det sovjetiska rymdprogrammet var den 11 april 1961. Under rubri-

ken ”Obekräftat ryskt rykte: Rymdman uppsänd” gick det att läsa om att det 

gick rykten om att Sovjetunionen hade genomfört den första bemannade 

rymdfärden. Artikeln kom från TT-AFP och gav vid handen att även om det 
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bara var rykten, var det välgrundade sådana. Det byggde artikelförfattaren på 

att Moskvas gator hade översvämmats av olika tv-team och att den sovjetiska 

staten plötsligt hade lyft censuren i landet. Detta gjorde att de trodde att något 

extraordinärt hade inträffat.68 

 

Den andra och sista artikeln som behandlade ämnet den dagen var gällande 

vilka följder en sådan rymdresa kunde ha för kosmonauten (ryska termen för 

astronaut). Barometern hade med TT:s hjälp fått tag på en civilingenjör som 

hävdade att de människor som genomfört en rymdfärd kunde bli äldre än de 

som befann sig på jorden. Anledningen till detta var att besättningen på en 

rymdfärja kunde frysas ner under färden och därigenom bromsa åldrandet. 

Namnet på artikeln var ”Nedfrusen rymdman får ökad livslängd”.69 

Dagen efter verkade ryktena bli något mer bekräftade i tidningen. Under ru-

briken ”Dystert slut på rymdfärd: Ryssen vansinnig?” I artikeln som kom från 

TT-Reuters stod det att rymdfarkosten hade åkt tre varv runt jorden. Dessa 

uppgifter kom från en socialistisk tidning i London. Utöver längden på resan 

rapporterades det också om att kosmonauten hade drabbats av psykiska be-

svär under tiden. Fortsättningsvis skrevs det i artikeln som var väldigt lång, 

att de komplikationer som drabbade rymdresenären hade lett till total tystnad 

från Moskva i frågan. Dessutom befann han sig under övervakning från me-

dicinsk personal.70 

 

Den 13 mars blev slutligen rymdfärden fullständigt verifierad från sovjetiskt 

håll. I en artikel från TT-Reuters som var rubricerad ”Rymdfärd största 

mänskliga bedriften” stod det att en sovjetisk officer i ung ålder hade genom-
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fört denna resa runt jorden. Det rapporterades även om att det var karnevals-

stämning på Moskvas gator och torg. För första gången sedan händelsen upp-

dagades nämndes också ”rymdmannen” vid namn. Det var Jurij Gagarin och 

artikeln avslutades också med ett litet porträtt om honom. I det kunde läsaren 

bland annat få reda på att han var gift och hade två barn vid tillfället.71 Från 

ledande håll i Sovjet hade denna nyhet mottagits med stor entusiasm och Ga-

garin kunde vid landning ta emot en personlig hälsning från landets ledare, 

Nikita Chrusjtjov. Artikeln avslutades med uppgifter om att flera uppskjut-

ningar hade skett tidigare samma år, men att dessa censurerats eftersom man 

ville vänta med att släppa nyheten tills dess att en bemannad farkost varit i 

rymden.72 

 

Samma dag kunde kalmariterna också läsa en artikel från TT-AFP vars rubrik 

var ”USA är helt chanslöst i månkapplöpningen”. Den innehöll en intervju 

med en brittisk rymdexpert som trodde att ryssarna skulle ha en människa på 

månen inom fem år. Han menade på att Sovjetunionen hade kommit mycket 

längre med sitt rymdprojekt än vad USA hade gjort. Vidare sade han att 

chansen att USA skulle vara först med att ha en människa på månen var mi-

nimala.73 

 

Dagen efter stod det i Barometern om hur beskedet om Gagarins rymdfärd 

hade mottagits i den amerikanska politiken. I en artikel från TT:s utsände i 

Washington med rubriken ”Besk USA-kritik mot amerikanska rymdpro-

grammet” var fokuspunkten hur amerikanerna skulle svara på detta framsteg 

som den största konkurrenten lyckats med. Det nämndes att representanthu-
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sets rymdutskott hade inkommit med en förfrågan om att landet skulle rusta 

för rymdkapplöpningen som om de mobiliserade för krig. Önskan var även 

att de skulle få upp en människa på månen inom fem år.74 

 

Den sista dagen som var den 15 april fanns det en artikel om Gagarins rymd-

färd. Den var rubricerad ”Överväldigande hyllningar i Moskva för rymdman-

nen”. Nyheten som behandlades var att huvudpersonen, Gagarin hade kom-

mit till Sovjetunionens huvudstad Moskva för att motta folkets hyllningar. 

Det var, enligt artikeln, rejäl feststämning i samband med detta Inte bara fol-

ket hade hittat dit, utan även den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov som var 

där för att personligen välkomna hem kosmonauten.75 

 

3.2.3.2 Redaktionellt material 

Denna händelse ledde i Barometern till två stycken ledare under de fem dagar 

som vi hade avgränsat det till. Den första ledaren var namngiven ”Den ryska 

rymdfärden”. I texten gick författaren först igenom händelsen i stort för att 

sedan mena på att det som skedde var något som stod över all politisk ideo-

logi och motsättningar kring dessa. Det argumentet motiverades genom att 

ledarskribenten lyfte att den första som hade gratulerat den sovjetiska led-

ningen efter att rymdresan blivit bekräftad var den amerikanske presidenten 

John F Kennedy. Författaren trodde också på att denna hälsningen från presi-

denten kunde leda till samarbete i samband med framtida rymdprojekt.76 

 

Den andra och sista delen redaktionellt material som Barometern hade att 

tillgå angående Gagarins rymdfärd, var även det en ledare. Den var rubriksatt 
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med texten ”Paradoxernas paradox” och hade ett minst sagt annat tonläge än 

vad den föregående ledaren hade. I textens början menade författaren på att 

de 20 miljarder rubel som hade spenderats för att komma till rymden var 

pengar som man hade kunnat göra annat för. Närmare bestämt tyckte författa-

ren att pengarna hade kunnat gå till de människor som verkligen behövde 

dem och inte till ett psykologiskt krig mot USA. Vidare nämnde skribenten 

att det primära syftet med hela rymdresan inte hade varit tekniskt eller veten-

skapligt, utan rent maktpolitiskt, eftersom de enda som skulle gagnas av detta 

var den kommunistiska läran, och Chrusjtjovs idéer om planekonomi. Ledar-

skribenten såg dock inte bara det som en ren ideologisk seger för Sovjetun-

ionen, utan trodde att USA teknologiskt snart skulle komma ikapp, och att de 

tekniska innovationerna möjligtvis kunde leda till en fredlig samexistens.77 

 

3.2.4 Östra Småland 

3.2.4.1 Nyhetsmaterial 

Östra Småland gjorde precis som sin systertidning och rapporterade den 11 

mars 1961 om att det gick rykten om att en bemannad rymdfarkost hade 

skickats upp från sovjetiskt håll. De använde sig av samma artikel som Ba-

rometern från TT-AFP, men rubriksatte den på ett annorlunda vis. Här hette 

den ”Första rymdmannen antas vara uppsänd”. 

 

Förutom ovan nämnda artikel valde Östra Småland detta datum också en lite 

mer lokal infallsvinkel då man hade en egenproducerad nyhetsartikel som 

hette ”Nybrobo den förste som såg raketen?” Rubriken skvallrade ganska 

mycket om vad artikeln handlade om. En invånare i Nybro hade under natten 

bevittnat en konstig stjärna på himlen som rörde på sig. Det fick vittnet att 
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ringa in till Östra Smålands Nybroredaktion. Spekulationer fanns om att 

stjärnan i själva verket var en sovjetisk rymdraket.78 

 

Dagen efter fanns det också två stycken artiklar om det berörda ämnet. Den 

första hade rubriken ”Sovjetisk vetenskapsman jämför astronautyrket med 

sjöodjuret”. Texten var en intervju med en sovjetisk vetenskapsman med in-

syn i rymdprojektet. Han dementerade kraftigt att någon uppskjutning av en 

bemannad farkost skulle ha skett. Vidare jämförde samma person ryktena om 

en eventuell rymdresa med Loch Ness-odjuret. Ingen hade med egna ögon 

sett vad som skett, utan enbart förlitat sig på hörsägen. Denna artikel tillhan-

dahölls av TT-AFP.79 

 

Den andra artikeln för dagen var samma som den Barometern hade använt 

sig av motsvarande dag. Det var en artikel från TT-Reuters som spädde på 

ryktet om en rysk rymdfärd eftersom en socialistisk tidning i London hade 

hävdat detta.80 

 

Också i denna tidning stod det också den 13 mars klart att det inte bara hade 

varit rykten om att Sovjetunionen skjutit iväg en bemannad rymdfarkost. I 

artikeln ”27-årig rysk major först i rymden: En atomålderns Columbus” stod 

att läsa om vad som hade skett. Dessutom redogjordes för vädret under fär-

den, samt om hur den sovjetiska befolkningen fått ta del av händelsen. Under 

rymdmannens resa lämnade han två stycken rapporter som bekräftade att 
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hans mående var bra. Dessa rapporter förmedlades sedan vidare via radio till 

intresserade lyssnare i Sovjetunionen.81 

 

Till skillnad mot de tidigare dagarnas rapportering fanns det den 14 mars 

ganska många artiklar som behandlade Gagarins rymdfärd. Den första som 

var från TT hette ”Ryssar på månen en vacker dag”. I artikeln porträtterades 

två stycken ledande herrar inom det sovjetiska rymdprogrammet. Deras ef-

ternamn var Sedov och Blagonrarov. Dessa två var enligt texten nyckelperso-

ner för att rymdfärden överhuvudtaget skulle kunna äga rum.82 

 

Det avhandlades dock inte bara artiklar som berörde vetenskapsmän, utan 

även om de uttalanden som Sovjetunionen gjorde efter att nyheten blev offi-

ciell. Rubriken var ”Rymdfärden en ’seger’ för hela mänskligheten” och ny-

hetsbyrån som bistod med artikeln var TT-AFP. Precis som det stod i rubri-

ken menades det från sovjetiskt håll att det inte bara var de själva som skulle 

ha vinning av den banbrytande händelsen, utan att det var något som var till 

gagn för samtliga. Dessutom skickades budskapet om nedrustning med i utta-

landet.83 

 

Huvudpersonen själv, Jurij Gagarin fick också den dagen ett större fokus och 

det visades inte minst genom en artikel från TT-Reuters. Rubriken var 

”Rymdresan ett gammalt önskemål: J. Gagarin hyllas idag”. Texten inleddes 

med att det återgavs vad Gagarin hade sagt till den sovjetiska nyhetsbyrån 

TASS i en intervju. I den sade kosmonauten att detta var hans stora dröm 

sedan en lång tid tillbaka. Under perioden han var i rymden menade han på 
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att ensamhet inte hade varit något problem eftersom den sovjetiska befolk-

ningen hade varit med honom. Ett citat från artikeln var ”När han flög över 

Sovjetunionen, kunde han klart se kollektivjordbrukens stora fyrkantiga fält 

och kunde till och med skilja mellan ängsmark och åker”.84 De sista två artik-

larna som publicerades denna dag var satta med rubrikerna ”Raketen ej över 

Sverige” och ”Krusse-telegram rörde Gagarin: Ett sonligt tack för hans om-

sorg”. Den första av de två som avhandlades kom från TT och förklarade att 

det inte fanns någon möjlighet för att ryssarna aldrig använde sig av de ba-

norna i samband med raketuppskjutningar. Artikel nummer två handlade om 

Gagarins känslor efter att han återigen nådde jorden. Efter landningen hade 

han mottagit ett telegram från Nikita Chrusjtjov som gjorde honom mycket 

lycklig. Kosmonautens framtida drömmar var att få beskåda både Venus och 

Mars.85 

 

Den sista dagen som undersöktes fanns bara en artikel i Östra Småland. Den 

var från TT och kom med rapporter från USA. Där hade en kongressman från 

republikanerna uttryckt en önskan om att Gagarin skulle bjudas in till USA 

för att få samma välkomnande som Charles Lindbergh fått efter sin bedrift då 

han flög över atlanten. Rubriken för artikeln som också skildrade Gagarins 

mottagande vid ankomsten till Moskva var ”Gagarin bör inbjudas till 

USA”.86 

 

3.2.4.2 Redaktionellt material 

En ledarartikel fanns det under denna period som kunde klassas som redakt-

ionellt material. Den fanns i tidningen den 13 april och var rubricerad med 
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”Rysk triumf”. Den osignerade artikeln tog avstamp i satelliten Sputnik som 

skickades upp och menade att ryssarna var först ännu en gång då de är pion-

järer inom området. Spekulationer om vilken nation som sedermera skulle bli 

först på månen förekom också, men artikelförfattaren kunde inte ge något 

svar eftersom fördelen ryssarna hade vid tidpunkten, kunde skifta snabbt. 

Oavsett vad så menade skribenten att det var en händelse av enorm magnitud 

som det skulle komma att rapporteras om lång tid framöver.87  

 

3.3 Ubåtskränkningen i Karlskrona skärgård 1981 

3.3.1 Händelsebakgrund 

Den 28 oktober 1981 fick man besked om att fiskare hade upptäckt att en 

ubåt hade gått på grund i Blekinge skärgård utanför Karlskrona, vilket var i 

svenskt militärt skyddsområde. Det visade sig vara en sovjetisk ubåt med 

beteckningen U-137. Denna kränkning av svenskt territorium väckte enorm 

uppmärksamhet vid tidpunkten och ledde till att en stor inrikespolitisk debatt 

började att föras angående det svenska försvaret. Hur det kom sig att ubåten 

befann sig på svenskt territorium är ännu oklart i skrivande stund.88  

 

3.3.2 Tidningarna vid tidpunkten 

Barometern gavs år 1981 ut sex dagar i veckan89 i en upplaga på 39 782 per 

dag.90 Dess politiska tendens var fortsatt moderat.91 Östra Småland, den 

andra tidningen i undersökningen, var fortsatt socialdemokratisk92 och gavs 
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ut sex dagar i veckan.93 Tyvärr finns ingen uppgift gällande hur stor upplagan 

för denna tidpunkt var. 

 

3.3.3 Barometern 

3.3.3.1 Nyhetsmaterial 

De tre första dagarna under vår undersökningsperiod, 26–28/10 1981 fanns 

inga rapporter i Barometern kring händelsen. 

  

Först den 29/10 fanns nyhetsmaterial kring händelsen i Barometern och då 

var också rapporterna många. Via TT rapporterades händelseförloppet i flera 

artiklar. Man kan läsa rubriker som ”Sovjetisk ubåt grundstötte vid Karls-

krona örlogsbas”, ”Felnavigering eller spionage?” med flera. Det rapportera-

des i dessa artiklar att en sovjetisk ubåt U-137 hade gått på grund i Karls-

krona skärgård i närheten av den svenska örlogsbasen. Upptäckten gjordes av 

en lokal fiskare. Orsaken från sovjetisk sida uppgavs vara felnavigering.94 

 

Under rubriken ”Rysk bärgning blankt avvisad” kunde kalmariten läsa att den 

ryska begäran om att bärga ubåten avslogs kraftigt och en protest gavs av 

Sverige till den sovjetiske ambassadören i Stockholm. Detta ansågs vara den 

kraftigaste kränkningen på svenskt territorium sedan andra världskriget.95 

  

TT rapporterade vidare kring den ryska ubåten under rubriken ”Skärpt be-

vakning”. Ryssarna hade dragit ihop fartyg vid 12-milsgränsen och svenska 

fartyg cirkulerade kring ubåten. Att Sovjetunionen skulle försöka frita ubåten 
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i fredstid ansågs inte troligt och enligt chefen för försvarsstaben var man redo 

att ta till vapenmakt för att förhindra det scenariot.96 

  

Den stora frågan som belystes under rubriken som tidigare nämnts var ”Fel-

navigering eller spionage?” Den artikeln fick en helsida i tidningen. Där via 

TT ställdes frågan om det var en felnavigering eller ett klumpigt spionage-

uppdrag. Sovjetunionen hade inte efterfrågat tillstånd att befinna sig på 

svenskt territoriellt vatten. Detta utlöste febril diplomatisk aktivitet i Sverige 

och Sovjets ambassadör i Stockholm tillkallades två gånger under den be-

rörda dagen. Det rådde en upphetsad stämning vid olycksplatsen. Flera 

svenska örlogsfartyg hade åkt ut till ubåten och två torpedfartyg låg runt ubå-

ten för tillfället.97 I artikeln med samma tema från TT, ”Svensk militär om-

ringar ubåten”, nämndes också att intrånget blottlagt svenska svagheter i för-

svaret och kommendörkapten Lennart Forsman fastslog också att vare sig 

navigeringshistorien var sann eller inte så hade ubåten varit inne på svenskt 

territorium innan navigeringsverktygen sattes ur spel. Forsman berättade att 

det gick fort från det att fiskaren slog larm till dess att polis och militär var på 

plats.98 

  

När en främmande ubåt tränger sig in på svenskt territorialvatten har den ofta 

ett syfte. Detta stod i ”Många oinbjudna gäster” från TT. I regel brukar det 

vara för att testa försvarets beredskap eller för att bevaka en militärövning. 

Det är inte ofta man anklagar den andre för spionage.99 
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Kapten på ubåten var djupt nedbruten kunde man läsa under rubriken ”Kap-

tenen djupt nedbruten” från TT. Detta berättades av en svensk kapten som 

pratat med besättningen på ubåten. Enligt dem hade ubåten varit ute på upp-

drag när navigeringssystemet slutade fungera. Ubåten var hemmahörande i 

Kaliningrad.100 

  

Via Moskva TT-Reuters kunde kalmariten läsa ”Sovjetisk tystnad om grund-

stötningen”. Sovjetunionen hade sedan rapporterna om grundstötningen vid-

tagit strikt tystnad gällande händelsen. Från diplomatiskt håll i Karlskrona 

trodde man detta kan innebära politisk skada för Sovjetunionen. Varken 

TASS eller annan sovjetisk media hade vid denna tidpunkt uttalat sig kring 

grundstötningen. Det rapporterades att det inträffade kunde leda till bakslag 

för en kärnvapenfri zon i Norden eftersom ryssarnas argument hade varit att 

de nordiska länderna inte var hotade av dem.101 

  

Enligt utrikesminister Ola Ullsten skulle det absolut inte bli tal om en sovje-

tisk bärgning av ubåten. Detta skrevs via TT-Stockholm. Utrikesministern 

framhöll att ryssarna borde förklara varför ubåten befunnit sig där den befann 

sig. Han sade också att detta inte var något som skulle förbättra relationen 

mellan Sverige och Sovjetunionen. Det var oacceptabelt att en kränkning av 

detta slag skedde mot en alliansfri stat.102 

  

Samma tema följde i ”Allvarligaste kränkningen” via Oslo TT-NTB där 

svenska försvarsministern Torsten Gustavsson i ett tal uttryckte att detta var 
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den allvarligaste kränkningen som Sovjet gjort sedan andra världskriget. Han 

lyfte också fram lokalbefolkningens vaksamhet.103 

  

Nästkommande dag den 30/10 kunde man läsa i Barometern ”Ingen ubåts-

bärgning förrän förhör hållits”. Även denna gång var det rapporterat via TT. 

Det gick att läsa att Sovjetunionen hade accepterat en svensk bärgning av 

fartyget, men innan dess skulle man klargöra varför ubåten befunnit sig på 

svenskt territorialvatten. Överbefälhavaren överlade med regeringen och be-

stämde att förhör med den sovjetiske kaptenen skulle göras på ett svenskt 

skepp. När man fått ett tillfredställande svar skulle ubåten sedermera bärgas. 

Samma tema var det på artikeln ”Svensk personal får bärga ubåten” från TT-

Stockholm. Där lades det till att ubåtens besättning inte skulle ställas inför 

rätta samt att den svenska ambassadören i Moskva inte skickades hem. Den 

svenske överbefälhavaren Lennart Ljung hade ett inplanerat besök i Moskva 

inom en snar framtid, vilket statsminister Fälldin meddelade skulle ställas in 

på grund av den olämpliga tidpunkten.104 

  

Via TT rapporterades det också att ”Aspö blir bas för utredningen”. Fartyget 

Aspö ankrade vid ubåten klockan 19.00 på torsdagskvällen och förhören 

skulle hållas på denna bas. Söder om den grundstötta ubåten hade man påträf-

fat ytterligare en ubåt, men den försvann sedermera från svenskt vatten. 

Svenska flyg och fartyg bevakade den svenska territorialgränsen konstant.105 

  

”USA följer ubåtsdramat” rapporterade TT via korrespondent i Washington. 

Det skrevs att amerikanska myndigheter följde ubåtsdramat med stort in-
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tresse. De menade på att ironin att en sovjetisk ubåt gick på grund i Sverige 

en vecka efter att Sovjetunionen uttalat sig om att USA hotade den svenska 

neutraliteten. Amerikanska tjänstemän hade inget tvivel kring vad den ryska 

ubåten gjorde på platsen. De benämnde också att den sovjetiske kaptenen 

borde hoppas att ställas inför rätta i Sverige och inte i Sovjetunionen.106 

  

Som avslut skrev Barometern i ”Vad ville ryssen?” att den svenska allmän-

heten aldrig kommer att få reda på vad den ryska ubåten gjorde på platsen där 

den gick på grund. Även om förhörsledarna fått reda på sanningen skulle ge-

mene man inte få ta del av den.107 

 

3.3.3.2 Redaktionellt material 

I Barometerns ledare ”Kränkningen” kunde man läsa att de trodde att syftet 

för Ubåtens intrång var för att spana eller för att testa den svenska beredskap-

en. De benämnde att det var den största kränkningen på åratal och att ubåten 

var långt in på svenskt skyddsområde. Det skrevs att det var viktigt att fasthet 

skulle visas i det framtida agerandet mot ryssarna. Ledaren menade att Sov-

jetunionen inte hade så dåliga sjömän till sitt förfogande att de kunde navi-

gera så fel. De ansåg att tidpunkten var spännande då det var FN:s nedrust-

ningsvecka som Sovjet ställde sig emot. Det avslutades med att ubåtskränk-

ningen var en väckarklocka för hur behandlingen från ryskt håll hade varit 

om Sverige hade haft ett svagt försvar.108 

 

Den 30/10 stod det i ledaren hos Barometern att läsa ”Läxan från Gåsefjär-

den”. Där ställdes frågan hur det kunde ske. Hur en ubåt kunde befinna sig så 
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nära våra militärbaser utan att den upptäcktes. Man spekulerade kring 

huruvida den sovjetiske kaptenen skulle ställas inför rätta. Hur det kunde 

påverka relationen mellan Sovjetunionen och Sverige. Kunde det öppna Wal-

lenbergfallet och resultera i ett eventuellt utbyte? Det kritiserades att det 

skulle krävas ett undervattensskär och en fiskare för att man skulle upptäcka 

detta. Man ansåg att det var brist på resurser för marinen och detta på grund 

av nedrustningen som skett sedan 1972 och denna nedrustning då hade kom-

mit ikapp. Det var sagt att det svenska försvaret var relativt starkt, men det 

var inte mycket värt när man inte kunde säkra sina gränser. Nedrust-

ningsivrarna hade hävdat att de älskade fred men det ansågs bara orealistiskt 

då de försökte underminera vår nationella säkerhet, de måste bekämpas.109 

  

3.3.4 Östra Småland 

3.3.4.1 Nyhetsmaterial 

Den 26–28/10 1981 fanns i Östra Småland inga rapporter kring den inträf-

fade händelsen. Precis som i Barometern kom de första rapporterna den 

29/10. ”’Ryssen’ är här” löd rubriken till artikeln som Östra Smålands egen 

journalist Donald Holmgren författat. Där skrevs det att det var årets mest 

häpnadsväckande händelse som hade inträffat. Skäret i Sturkö hade lyckats 

med det marinen hade misslyckats med i flera år, att fånga en rysk ubåt som 

befunnit sig på svenskt territorialvatten. Det sades att ett krismöte hade ägt 

rum i Kreml direkt efter att de ryska ledarna hade fått information om händel-

sen. Den enda information de svenska företrädarna hade fått av besättningen 

på ubåten var att det var en navigeringsmiss. En fiskare intervjuades och ut-

tryckte sympati för besättningen på ubåten. Han trodde de skulle hamna i 

arbetsläger i Sibirien.110 
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”Ryska ubåten orsakar politisk kris” via TT var en artikel som också åter-

fanns i Barometern. Där diskuterades det hur osannolik en rysk fritagning av 

ubåten hade varit.111 

  

Ölandsbor hävdade ”Vi såg u-båten” rapporterade Östra Småland via sin 

egen journalist Rolf Ljung. Ölänningarna hävdade att de sett ubåten utför 

Böda under måndagen. De hade varit ute och fiskat när ubåten rörde sig i 

närheten av dem. Ölänningarna var övertygade att det var samma ubåt som 

den grundstötte då det var samma modell. Frågan som ställdes var om det var 

samma ubåt eller flera ryska ubåtar innanför de svenska gränserna.112 

  

Följande dag 30/10 var rubriken ”Sovjets krav tillbakavisades, Sverige bärgar 

ubåten idag”. Denna artikel var från Östra Smålands egna utsände Kurt 

Lundgren. Likt Barometern rapporterades det att Sverige skulle stå för bärg-

ningen av ubåten men först efter att förhör hade hållits. Det rapporterades 

även uttalandet från Lennart Forsman, dåvarande kommendörkapten, att om 

den sovjetiska befälhavaren inte skulle låta sig förhöras skulle han få sitta på 

skäret tills det att han utmattades av hunger. Här rapporterades också den 

ryska befälhavarens namn, Pjotr Guzjin.113 

  

Östra Småland rapporterade också via sin egen journalist Kurt Lundgren un-

der rubriken ”U-båtskaptenen i förhör i natt”. Där berättas att förhöret hade 

skett under natten av kommendörkaptenen Karl Andersson och gjordes på ett 

svenskt örlogsskepp eftersom att den sovjetiska ubåten ansågs vara sovjetiskt 

territorium. Uppdraget kommendörkaptenen hade var att undersöka huruvida 
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ubåten var sjöduglig, förhöra kaptenen och förbereda bärgning. Hur snabbt 

processen skulle gå berodde på ryssarnas samarbetsvillighet. Aktivitet om 

ytterligare en ubåt rapporterades och en helikopter hade sett denna en bit 

ifrån den grundsatta. Ubåten försvann senare förmodligen ut på internation-

ellt vatten. I artikeln skrevs det att historien om en söndrig gyrokompass var 

en lögn. Ubåten hade aldrig kunnat ta sig så långt in i skärgården utan en gy-

rokompass. Det lyftes olika teorier och en var myteri och det var därför ubå-

ten hamnade där den hamnade. Hela besättningen på ubåten var sovjetisk. 

Ubåten U-137 var av äldre modell och hade inte några tekniska finesser.114 

  

”Palmeprotest” I ett läge som detta måste Sverige protestera. Det finns regler 

för situationer som det inträffade som måste följas uttalade sig Olof Palme 

(S) rapporterade Östra Småland via TT.115 

  

Likt i Barometern rapporterades via TT ”Öb åker inte”, att Lennart Ljung, 

dåvarande överbefälhavare, ställde in sitt planerade besök i Moskva med an-

ledning av de händelser som nyligen hade utspelat sig.116 Det rapporterades 

även om samma artikel som Barometern ”Ödets ironi” via TT där läsarna 

fick veta att USA följde händelsen. Det rapporterades också från samma 

pressträff via TT där statsminister Fälldin intervjuades och fastslog att försva-

ret skulle se till att ubåten inte kunde sticka iväg.117 
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Östra Småland nämnde att det rapporterats fel i Rapports TV-sändning via 

TT. I sändningen sades det att förhören redan var gjorda vilket inte stämde.118 

  

”Skrattretande bortförklaring” var rubriken på artikeln från TT som handlade 

om att man inte trodde på orsaken att gyrokompassen på ubåten skulle gått 

sönder. Man sade att båten kunde ligga där den ligger tills de fått en bra an-

ledning av ryssarna.119 

  

I Östra Smålands egenproducerade artikel ”En bra spion” gick de in närmare 

på vilken typ av ubåt U-137 var, vilket var av whiskeytyp. Det gicks även 

igenom vad ubåten var kapabel till att göra, vilka finesser den hade. Ubåten 

kunde vara i undervattensläge länge och var därför bra för underrättelseupp-

drag. Därför trodde man mer på att U-137:s ärende i svensk skärgård var ett 

spionuppdrag. Detta material var osignerat.120  

 

3.3.4.2 Redaktionellt material 

I Östra Smålands ledare skriven av Stig Hadenius 1981-10-29 var rubriken 

”Ubåt på grund”. Det berättades att en fiskare hade gjort upptäckten. Vilket i 

sig var ett antiklimax, då en fiskare lyckades med det försvaret misslyckats 

med. I ledaren diskuterades två teorier. Huruvida det rörde sig om ett navigat-

ionsfel eller spaning från rysk sida. Sig Hadenius var mer benägen att tro på 

den sista teorin. I avslutet var han hård och det skrevs att ryssarna brukade 

kalla Östersjön för fredens hav och att de hade hyllat den svenska neutrali-
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teten. Men det menade Hadenius bara var struntprat och att ett sådant land 

kunde inte anses trovärdigt när de pratade om fred och avspänning.121 

 

Följande dag 30/10, var även den ledaren skriven av Stig Hadenius. Rubriken 

var ”Ta det lugnt” och det skrevs om att den ryska ubåten hade skapat dålig 

stämning mellan Sverige och Sovjet. Författaren uppmanade till lugn ef-

tersom ryssarna lät svenskarna bärga ubåten och kaptenen verkade vilja bli 

förhörd. I ledaren förkastades idén att använda ubåten som förhandlings-

material för att byta med Wallenberg.122 

 

3.4 Sveriges utrikespolitik i stora drag under det kalla kriget 

Sveriges utrikespolitiska grundval är ”Alliansfrihet i fred, syftande till neutra-

litet i krig”.123 Att ha en neutral utrikespolitik har en anrik historia i Sverige. 

Det myntades på 1830-talet under Karl XIV Johans regeringstid.124 Efter 

andra världskriget valde Sverige att behålla sin handlingsfrihet genom att 

vare sig grundlagsfästa eller i internationella avtal reglera sin neutralitet. 

Detta för att i krigssituation kunna frångå neutraliteten om landets intresse så 

kräver.125  

 

Kring 1930-talet var Östersjöområdet till synes politiskt och militärt stabilt. 

Enda orosmomentet var Ryssland som numera var revolutionära och kom-

munistiska Sovjet.126 Man har alltid varit rädd att skada de svensk-sovjetiska 

relationerna. Under hela perioden för kalla kriget har man alltid haft en rädsla 
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för den hotfulla grannen. Denna steg i grad efter andra världskriget. Sovjetun-

ionen blev det hotfulla molnet i horisonten.127 Sverige värnade om relationen 

med Sovjetunionen för att bibehålla de svenska intressena som första rummet 

innebar neutralitet.128  

 

Under hela kalla krigets epok var opinionsbildning och brobyggande insatser 

två av de utrikespolitiska medel Sverige använde sig av för hävda sina nat-

ionella intressen. På grund av de två supermakterna USA och Sovjetunionen 

var Europa i konstant spänningstillstånd under kalla kriget.129  

 

Vad innebär då opinionsbildning och medlarroll? Jo med detta menar man 

Sveriges roll på den internationella scenen där vi spelat just dessa två roller. 

Detta görs främst via uttalanden som är gjorda i Sveriges anföranden i För-

enta nationerna, FN:s generalförsamlings allmänna debatt samt i regeringens 

årliga i riksdagen avgivna utrikespolitiska deklarationer.130  Sverige gick med 

i FN 1946. Ett led i den svenska FN politiken har alltid varit att delta i FN:s 

fredsbevarande operationer.131  

 

Svenska uppmaningar till någon utpekad aktör att ändra sitt beteende beteck-

nas som kritik.132 Den andra rollen Sverige haft är att vara medlare och bro-

byggare i konflikter mellan andra stater. Att agera skiljedomare kan illustrera 

den sidan av den svenska utrikespolitiken. I denna roll har Sverige agerat 

medlare eller haft brobyggande uppdrag i FN. Man har velat ha en fredlig 
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lösning på internationell konflikt.133 I denna roll måste man ha i åtanke att 

återhållsamhet är ett pris, som varje stat som vill agera i medlar- och brobyg-

garrollen, måste vara beredd på att betala.134  

  

För att strukturera upp detta avsnitt har vi valt dela in tiden som kalla kriget 

varade i, under fyra olika perioder. Under dessa perioder granskas den 

svenska utrikespolitiken, men också om det är skillnad på kritiken Sverige 

gett och hur många medlingsuppdrag vi får i FN beroende om det är social-

demokratisk regering eller borgerlig regering i Sverige.135  

 

3.4.1 Period 1 1947-1965 

Efter andra världskriget delades Europa upp i ett östblock och ett västblock. 

Motsättningarna mellan ledarna i blocken, USA och Sovjetunionen leder till 

det politiska klimat som gått till historien som kalla kriget.136 Under 1946 

började relationen mellan segermakterna från andra världskriget att luckras 

upp. Det blev en tilltagande amerikansk misstänksamhet mot Sovjet och upp-

byggandet av dess militära potential. Redan där gick det att se begynnande 

amerikansk-sovjetiska motsättningar.137  

 

Vid andra världskrigets slut stod Sverige i en ny maktposition. Landet var 

välmående efter kriget till skillnad mot många andra länder. Neutral utrikes-

politik var inte ett givet val enligt Östen Undén, dåvarande utrikesminister. 

Men det var i det spåret Sverige valde att gå.138  
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Under denna period riktades mycket svensk kritik i FN till Tjeckoslovakien 

efter Pragkuppen och avser deras brist på demokrati i landet.139 Under 1950-

talets första hälft riktades kritik mot Sovjet, Nordkorea och Kina för deras 

agerande i samband med Kubakrisen. Även mer kritik mot Sovjet som sked-

de till följd av deras nedskjutning av ett svenskt flygplan.140 DC3.ans ned-

skjutning och spaningsflyget efter DC3.an som också sköts ner av Sovjet 

ledde till diplomatisk kontrovers mellan Sverige och Sovjet. Likt den på 

1980-talet med ubåtskränkningen.141 Sovjet fick också hårda ord efter deras 

intervention i Ungern. I slutet av perioden kritiserades Sydafrika mest.142 

Gemensamt för denna period är att kritiken är sprungen ur säkerhetspolitiska 

aspekter.143 En stor del av kritiken riktades till kommunistiska länder.144 

 

Under perioden 1945–62 personifierade Östen Undén Sveriges utrikespoli-

tik.145 Sverige byggde en självbild med neutralitetspolitik som kärna. Sverige 

skulle vara en barriär i Norden i händelse av krig.146 Östen Undén har varit 

drivande i den formuleringen. Han förespråkade också FN-samarbete och 

stod för en mycket allmän hållning.147  

  

3.4.2 Period 2 1966-1976 

Under denna period riktades den svenska kritiken i FN främst mot Indokina- 

och Vietnamkonflikten. Sverige gav lågmälda uppmaningar till USA om att 
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sluta bomba Nordvietnam. Från 1967 upptrappades dessa uppmaningar.148 

Efter Parisavtalet 1973 upphörde den svenska kritiken mot USA och istället 

riktades kritiken mot Saigonregimen. Sovjetunionen och övriga kommunist-

iska stater kritiserades mindre under denna period. Den ”enda” kritiken var 

när Sovjet ockuperade Tjeckoslovakien.149 

 

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet hade Sverige mer aktiv utri-

kespolitik. Förre utrikesministern Östen Undén och efterträdaren Olof Palme 

hade skilda personligheter.150 Olof Palme hade under denna period en domi-

nerande roll i utrikespolitiken.151  

 

Under Palmes tid präglades utrikespolitiken av en väldigt aktiv svensk utri-

kespolitik. Ett tydligt exempel på detta var under Vietnamkriget och mer spe-

cifikt bombningarna av Hanoi 1972. Då gav Olof Palme ett uttalande, det så 

kallade ”Jultalet”.152 Ett annat exempel från 1968 då Palme riktade stark kri-

tik mot den amerikanska krigföringen i Vietnam. Detta resulterade i att USA 

rasade på Palmes uttalande och kallade hem sin ambassadör från Sverige som 

protest mot Palmes tal. Inrikes i Sverige ledde detta till politisk strid. Högern 

ville be om ursäkt till USA och att Palme skulle avgå.153 Sveriges kritik till 

USA under Vietnamkriget var hård och ideologiskt färgad. Vietnamkriget var 

också det första Tv-sända kriget, Palmes uttalande innehöll bland annat raden 

”vem kan bli oberörd inför dessa bilder av mänsklig plåga?” 
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Överlag talade Sverige om en mer rättvis ekonomisk världsordning. Detta 

blev tydligt i Palmes tal år 1975.154 

  

3.4.3 Period 3 1976-1982 

Vid denna tidpunkt var socialdemokraterna för första gången på 40 år utanför 

regeringsmakten i Sverige.155 Den svenska kritiken riktades främst åt Israel. 

Framförallt på grund av den israeliska bosättningspolitiken på ockuperade 

områden och för invasionen av Libanon 1978.156 Sovjet kritiserades i större 

utsträckning än tidigare. Exempel på tillfällen då kritik utgavs var vid invas-

ionen av Afghanistan, händelserna i Polen 1980–81 men framförallt på grund 

av ubåt U137:s intrång på svenskt territoriellt vatten.157 Den enskilda kritiken 

mot USA var denna tid mer nedtonad. Men gemensam kritik till supermak-

terna tilltog eftersom Sverige var emot kapprustningen.158 

 

3.4.4 Period 4 1982-1990 

Denna period uppstod ett nytt skede av avspänning i kalla kriget.159 I den 

utrikes- och säkerhetspolitiska debatten präglades Sverige av ubåtskränk-

ningarna.160 Socialdemokraterna var återigen tillbaka vid makten. Kritiken 

riktades åt samma aktörer som under föregående period, men kritiken fick en 

åtstramning.161 Socialdemokraterna var senast vid makten under period 2 och 

jämför man period 2 och 4 så ökade nu deras kritik mot Sovjet.162 Under 

denna period framkom enbart lite kritik mot USA och då gällde den främst 
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deras verksamhet i Centralamerika. En likhet mellan denna och föregående 

period är att supermakterna kritiserades mer gemensamt.163 

 

Det bipolära maktsystem som kännetecknat efterkrigstidens Europa föll 

samman när Sovjetunionen och Östblocket upphörde att existera i slutet av 

80-talet och början av 90-talet.164  

 

3.4.5 Förändring och kontinuitet över tid 

Sovjetunionen hade fyra flygarméer i Sveriges omedelbara närhet under kalla 

kriget.165 Sedan slutet av 1940-talet hade Sovjetunionen samlat en betydande 

del av sin militära verksamhet till det baltiska området.166 

  

Sveriges geografiska läge var ur underrättelsesynpunkt mycket fördelaktigt, 

mer än vad en blick på kartan avslöjar. Sveriges geografiska läge gjorde det 

möjligt för västallierade att komma åt information av värde, som var av unikt 

slag.167 Sverige hade en form av underleverantörsställning till NATO-länder. 

Detta innebär avvikelser från ”neutralitetspolitiken” som var den officiella 

retoriken.168 Överlag hade Sverige bedrivit en omfattande vapenhandel.169 

 

Sverige hade dock ett genomgående dilemma under hela perioden för kalla 

kriget. Landet har och hade ekonomiska, politiska och ideologiska likheter 

med väst. Sverige köpte även högteknologisk utrustning av USA. Detta be-

hövde man för att i krigssituation ha en stark militärmakt. Men detta gav Sve-
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rige politisk-militära eftergifter. Den svenska prioriteringen att ha ett starkt 

försvar minskade vår handlingsfrihet. Sverige anade att Sovjet såg misstänk-

samt på Sveriges samarbete med väststaterna och det var därför viktigt att vi 

hade en aktiv utrikespolitik. På grund av dessa samarbeten kan man ställa 

frågan: var neutraliteten en bluff eller ett smart spel mellan supermakterna för 

våra säkerhetspolitiska intressen?170 Sverige skapade trovärdighet i sovjetiska 

ögon genom att markera distans till västmakterna, samtidigt som vi ville ha 

avancerat krigsmateriel av västmakterna.171 Västmakterna visste var Sverige 

hörde hemma både ideologiskt, ekonomiskt och militärt. De visste att neutra-

litetspolitik bara var något Sverige ägnade sig åt i teorin.172 

 

Att Sverige såg Sovjet som det större hotet bevisas till viss del av de utarbe-

tade krigsplaner som Sverige hade. Krigsplan I fanns under andra världskri-

get som var en plan om Tyskland anföll. Denna var efter andra världskriget 

inte aktuell. Krigsplan II var om Sovjet anföll. Där hade man också tre del-

planer beroende på om Sovjet attackerade mot norra, centrala eller mot södra 

Sverige. Men en krigsplan III om västmakterna anföll fanns inte.173 Trots att 

vi inte hade medlemskap NATO har Sverige hoppats på att USA ska se det 

skandinaviska området som tillräckligt strategiskt betydelsefullt för att inte 

låta Sverige falla. Det fanns tydliga exempel på ifall Sovjet skulle attackerat 

Gotland. I den krigsplanen omfattades vi av NATOS säkerhetsgaranti utan att 

vara med i pakten.174 Sverige kritiserade supermakterna mer än andra ne-

utrala stater som exempelvis Finland och Österrike.175 I öst-västkonflikten 
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var Sverige trots sin neutralitetspolitik, politiskt, ekonomiskt och ideologiskt 

väl integrerat med det västliga blocket.176 Sverige försökte påverka utveckl-

ingen i omvärlden och vara deltagande i den internationella opinionsbild-

ningen utan att Sveriges säkerhetspolitiska situation försämrades.177  

 

Det var lättare att kritisera en supermakt för dess agerande mot en stat i tredje 

världen än två supermakters agerande mot varandra. Det sistnämnda var mer 

politiskt kostsamt. Därför kunde Sverige lättare vara en del i opinionsbild-

ningen till en lägre politisk kostnad då tredjevärldsfrågorna tog inträde på den 

internationella dagordningen.178 Därför behövde inte den ökade kritiken un-

der den borgerliga regeringsperioden bero på just vilken politisk färg som 

ledde Sverige, utan på att det var en turbulent period i den internationella 

politiken.179  

 

En genomgående trend under hela den undersökta perioden var att grundbul-

ten i den svenska neutralitetspolitiken var att måla upp en bild av att man 

skulle förhålla sig neutralt i händelse av en global konflikt som innefattade de 

båda supermakterna, snarare än att i varje situation förhålla sig helt neutral.180 

Något som däremot såg annorlunda ut beroende på vilken av perioderna som 

läggs under lupp är hur Sverige agerade utrikespolitiskt. Det som skiljer sig 

mellan perioderna är huruvida realpolitik eller idealpolitik stod i fokus. Med 

realpolitik menas att utrikespolitiken är mer egoistisk. Huvudsyftet är att till 

varje pris bibehålla sitt lands suveränitet.181 Denna inställning var väldigt 
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tydlig under perioden då Östen Undén var utrikesminister. Skillnaden som 

skedde när Olof Palme sedermera blev utrikesminister var att denne var mer 

idealpolitisk. Politiken som fördes var mer känslobetingad och moralisk.182 I 

praktiken innebar det att man fördömde vissa händelser som till exempel 

bombningarna av Hanoi. 

 

Sett till den utgivna kritiken från Sverige i FN hade Sverige under perioden 

1947–1965 ett lägre antal kritiska uttalanden. Från 1965 och framåt sker en 

ökning av antal kritiska uttalanden. Från 1970-talets mitt ännu större ökning 

av kritiska aktiviteten i samband med borgerliga regeringsinnehavet. Peri-

oden 1976–1982 när socialdemokraterna kom tillbaka till makten stramades 

uttalandena åt.183 Under hela perioden 1945–90 hade Sverige en jämn fördel-

ning med FN-uppdrag oavsett kritiken vi gett.184 
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4 Hur kan man applicera tidningsstudier i histo-

rieundervisningen för högstadiet? 

Pressmaterial är ett givande hjälpmedel inom historieämnet då det är en väl-

dokumenterad källa.185 I vår didaktiska del har vi valt att göra ett lektionsupp-

lägg där man kan använda sig av delar av det material vi har hittat för att 

koppla ihop vår uppsats men en faktisk lektion. Lektionen är gjord för årskurs 

9 på högstadiet och är avsedd för att de ska fördjupa sig inom arbetet med 

källor. Att arbeta med källor är ett kunskapskrav enligt styrdokumenten för 

årskurs 7–9.186 Syftet är inte bara att som nämnt att lära eleverna om källkri-

tik utan också att utöka deras historiemedvetenhet. De kommer även att få 

möjlighet att skapa sin egna historiska tolkning och referensram då de själva 

ska dra slutsatserna utifrån källmaterialet.187 

 

Varför vi valt att lägga lektionen för just årskurs 9 är för då har de redan ar-

betat med Sveriges politik, demokrati med mera och genom detta besitter en 

förkunskap om olika ideologier.188 Dessutom gjorde vi båda två VFU-praktik 

på högstadieskolor och tyckte att det var en inspirerande omgivning. 

 

Materialet är två artiklar gällande Gagarins rymdfärd. En från Barometern 

och en från Östra Småland. Att vi valt just dessa två är då det är två väldigt 

skilda vinklingar på samma nyhet. Mer specifikt är de artiklar vi valt ”Dystert 

slut på rymdfärd: Ryssen vansinnig? från Barometern och ”27-årig rysk ma-

jor först i rymden: En atomålderns Columbus” från Östra Småland. Som tidi-
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gare nämnt är det två vitt skilda rapporteringar om samma händelse. Barome-

tern vinklar det som att Gagarin drabbades av psykiska problem under fär-

den.189 I artikeln från Östra Småland handlade det snarare om att lyfta det 

faktum att Gagarin under sin resa rapporterade om att allt gick enligt plan.190 

 

Lektionen är en av en följd av lektioner eleverna har under tiden de går ige-

nom kalla kriget. Det är ett område i det centrala innehållet i styrdokumenten 

för årskurs 7–9 som läraren skall arbeta med eleverna om.191  

 

Eleverna kommer återigen att introduceras för de fem källbegreppen: Tid, 

Tendens, Beroende, Äkthet och primär/sekundär källa. De kommer få materi-

alet som är de två tidigare nämnda artiklarna. De kommer sedan få fem fråge-

ställningar som de individuellt kommer att arbeta med: 

 

1. Är det en primär eller sekundärkälla? Varför anser du detta? 

2. Kan du se någon tendens i artiklarna? 

3. Varför tror du samma nyhet rapporteras så olika beroende på vilken tidning 

du läser? 

4. Anser du att källorna är trovärdiga? Varför? 

5. Vad är viktigt att tänka på när du läser tidningar ur en källkritisk synpunkt? 

 

Det kommer totalt ta två stycken 60 minuters lektioner. Första lektionen in-

nehåller en genomgång för att introducera arbetet och låta eleverna påbörja 

arbetet. Andra lektionen är till för att göra klart uppgiften och lämna in. Det 

kommer också vara en sammanfattande genomgång av läraren i slutet av den 
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lektionen där man diskuterar vad man kommit fram till. Detta för att åter-

koppla till eleverna och sammanfatta vad man precis arbetat igenom. De in-

lämnade uppgifterna är tanken att de betygsättas E-A. Lektionen i sig kräver 

en grundlig genomgång så eleverna vet vad som krävs av dem. Det är också 

viktigt här informera om uppgiften kommer att betygsättas och i sådana fall 

också i vilken skala det skall betygsättas, E, E-C eller E-A. Då vi inte har en 

utvald klass i åtanke i planeringen utan bara åldern på eleverna som är cirka 

15 år, har vi inte planerat efter gruppen alltså, kön eller speciella förutsätt-

ningar med mer. Utan det är en planering som får göras när man applicerar på 

en specifik klass. Materialet för läraren oavsett grupp är också egentligen 

enbart artiklarna och frågeställningarna på dator eller utskrivna, papper och 

penna till eleverna alternativt dator för de klasser som har egna datorer och 

skriver på. 

 

Att arbeta källkritiskt är något vi anser viktigt då eleverna sedan kan ta med 

sig detta ut i det vanliga livet. Ser de vinklade artiklar från 1961 så kommer 

de också få en förståelse för att det kan vara så än idag på exempel sociala 

medier, tidningar, filmer och så vidare. Genom vår uppgift får eleverna själva 

möjlighet att sondera terrängen och utveckla sina egna förmågor för att ut-

veckla sin kunskap. Att arbeta källkritiskt är inte alltid roligt och det är vik-

tigt att försöka fånga eleverna. Därför har vi valt två artiklar med en rätt häf-

tig och banbrytande nyhet. Vi följer också målen i den svenska kursplanen då 

eleverna själva får undersöka, formulera, använda sina kunskaper och dra 

egna slutsatser.192 
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För studenterna ska kunna skapa sina egna tolkningar krävs kunskap om kon-

texten.193 Eleverna får möjlighet att tänka kritiskt om diverse sätt människo-

grupper och samhället tagit beslut/tänkt genom tid och förändring. 

 

Förutom att det står i kunskapskraven kommer det också att vara en viktig 

lärdom för eleverna i sina fortsatta liv. Inte minst i tider likt dessa när inform-

ation pumpas ut i sådan takt att det kan vara svårt att sålla vad som är objek-

tiv nyhetsrapportering. Dessutom är det ett bra sätt att synliggöra hur det kan 

te sig med politisk tendens i en tidning. 

 

Målsättningen är alltså att ge eleverna ett källkritiskt perspektiv, lärdom och 

genomgående förståelse för kunskapskraven. Även delvis kunskap om kalla 

kriget, tydliggöra för eleverna om den kapprustning och tävling som mellan 

stormakterna existerade.  
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5 Konklusion                          

5.1 Jämförelse av händelse: Stalins död 

5.1.1 Jämförelse av ledare 

Kring denna händelse är rapporteringarna ganska lika. Stalin ansågs ha varit 

en väldigt hård ledare och oavsett politisk ideologi är man skeptisk till ho-

nom. I ledarna från båda tidningarna så spekulerades kring hans efterträdare 

och det är samma tre namn som benämns i båda tidningarna. Gemensamt var 

att samtliga tidningar hoppades på en person som inte skulle besitta samma 

järngrepp och grymhet som Stalin. Det som också genomsyrar ledarna i båda 

tidningarna är det faktum att även om känslorna kring Stalin inte hade varit 

varma så visste man var man hade honom, och respekterade honom. Därför 

kan man i båda tidningarna skönja en osäkerhet och rädsla inför vad som 

skulle ske. Den skillnad som vi kan urskilja mellan de olika tidningarna gäl-

lande just denna händelse i det redaktionella materialet är att Östra Småland 

ändå verkar ha varit något mer vänligt sinnade gentemot Stalin. I ledararti-

keln den 5 mars 1953 tryckte författaren till exempel på vilket enormt lyft 

Sovjetunionen fått som stat under Stalins ledning och tillskrev till stor del 

ansvaret till honom, medan Barometern hade en mer anklagande ton i mot-

svarande ledare. Exempelvis lyfte man där istället hur Stalin använde det 

kommunistiska partiet i syfte att konsolidera sin egen makt. 

  

Gällande rapporteringen kring en eventuell maktkamp kring efterträdarna och 

vilka de potentiella tronföljarna var kan man också märka en skillnad även 

om utgångspunkten vid första anblick är ganska lik. Den delen som påminner 

om varandra är tveksamheten som finns inför de man tror ska axla Stalins 

mantel (främst Malenkov som ansågs vara i förarsätet) eftersom makten varit 

så centrerad till en person. Skiljelinjen i ledarnas uttalanden om efterträdarna 
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i allmänhet och Malenkov i synnerhet kan tydligast exemplifieras genom att 

Östra Småland ifrågasätter Malenkovs förmåga att ha en egen ideologisk 

grund att ta beslut ifrån (vilket Barometern också nämner). Däremot nämns 

det endast i Barometern om Malenkovs eventuella antisemitism vilket är en 

tydlig skillnad, tidningarna emellan som kan gå att härleda till den politiska 

tendensen. 

  

5.1.2 Jämförelse av artiklar 

Här upplevde vi att tidningarna inte skiljde sig väsensskilt mycket åt. Båda 

tidningarnas artiklar tryckte på samma teorier kring vad som eventuellt skulle 

hända efter Stalins död. Antingen att Malenkov skulle ta över lugnt, en makt-

kamp eller att en trojka skulle ta makten med tredelad ledning. Samma tre 

namn nämndes i alla artiklar. Fascinerande var att Chrusjtjov som faktiskt 

senare blev ledare inte nämns en enda gång under någon av undersöknings-

dagarna i någon av de två tidningarna. Överlag i båda tidningarna så var det 

väldigt mycket porträtt kring vem Stalin var och hans liv vilket är förståeligt 

då han var en person av historisk vikt och stor magnitud. Det är alltså till stor 

del ganska likartad rapportering oavsett politisk vinkling. 

  

Detta tror vi kan bero på att trots att en av de politiska ideologierna ligger 

närmre Stalins än den andra så har han gjort såpass grova grymheter att det är 

svårt att acceptera de händelserna oavsett ideologi. Detta gjorde att ingen av 

tidningarna reservationslöst tyckte att han har varit någon fantastisk ledare, 

vilket är förståeligt. 

  

Skillnaderna mellan de olika tidningarnas nyhetsrapportering är hur man har 

sållat kring vilka nyheter de använt sig av i samband med denna händelse. 

Medan Barometern till exempel endast har en röst från ett land som lider av 
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sorg i samband med diktatorns död har Östra Småland dels i sina utrikesrös-

ter med fler röster som uttrycker sig positivt om Stalin, plus att de har med ett 

segment om vad de svenska partiledarna har att säga om det inträffade. Där 

hade de med röster från både högerkanten och vänsterkanten på den politiska 

skalan, vilket starkast belystes med att de hade ett uttalande från Hilding 

Hagberg som var ordförande i Sveriges kommunistiska parti. Just hur de två 

tidningarna har valt att selektera i sitt nyhetsmaterial skiljer sig något från 

varandra. 

 

5.2 Jämförelse av händelse: Jurij Gagarins rymdfärd 

5.2.1 Jämförelse av ledare 

Här skiljer sig ledarna för tidningarna rätt radikalt vilket stämde in med vår 

hypotes att politisk färg på tidningen kunde avgöra hur tidningen rapporte-

rade kring olika händelser. I Östra Småland belystes händelsen som en rysk 

triumf, vilket det självklart också var. Från uppskjutningen av Sputnik till 

Gagarins färd har ryssarna varit först och de ryska vetenskapsmännen ver-

kade enligt tidningens ståndpunkt vara bättre på området. Man lyfte upp de 

positiva sidorna med det inträffade på ett helt annat sätt. Fokus landade på det 

vetenskapliga, tekniska och banbrytande istället för på politiska ideologier 

och motsättningar. 

  

I Barometern rapporteras det också om att rymdresan är en stor prestation 

och att prestationen ligger över all politisk ideologi. Det låter till mångt och 

mycket ganska likt från Barometerns sida jämfört med Östra Småland i le-

darartikeln ”Den ryska rymdfärden”. Vad man dock kan avläsa om man tittar 

lite närmare på det är hur ledarskribenten argumenterar för att detta rymdge-

nombrott skulle leda till fred är att den politiska färgen lyser igenom ganska 

tydligt. Det som används som anledning är att USA sträcker ut en hand mot 



 

 

 

 

62                       

 

Sovjetunionen genom Kennedys gratulation. Att Sovjetunionen efter det in-

träffat manat till nedrustning nämns inte. Följande dag är kritiken mot ryssar-

na inte lika subtil då det benämns att ryssarna spenderat 20 miljarder rubel på 

att nå rymden, pengar som ledaren i Barometern, ansåg borde gått till männi-

skornas behov. Syftet var inte vetenskapligt, utan politiskt och att det endast 

skulle hjälpa kommunismens PR och Chrusjtjovs planhushållning. Här kan 

man se tydliga skillnader på hur ledarna väljer att belysa den banbrytande 

händelse som rymdfärden ändå var. 

  

5.2.2 Jämförelse av artiklar 

En generell notering är att i båda tidningarna tar det först till tredje dagen 

innan mannen som gjorde rymdresan, Jurij Gagarins namn står skrivet. En 

annan notering är att denna händelse skedde samtidigt som rättegångarna mot 

Adolf Eichmann, den SS-officer som ansvarade för deporteringen av judar till 

förintelseläger under andra världskriget, vilket upptog väldigt mycket ut-

rymme i tidningarna de dagarna vi granskade. 

  

Kring denna händelse kan också vår tes om att det rapporterades olika på 

grund av politisk färg anses korrekt. I Barometern valde man en vinkling av 

att rymdmannen blivit vansinnig och psykiskt sjuk under sin färd medan det i 

Östra Småland stod det att ryssarna lyckats och att allt gått superbra. Det är 

ett tydligt exempel på skillnaden gällande hur de valt varsin nyhetsartikel att 

lyfta fram om samma händelse, men innehåller olika saker. Dock erkände 

båda tidningarna prestationen som storartad. En annan sak som skiljde sig i 

rapporteringen mellan de olika tidningarna är vad de valde att lägga tonvikten 

på. Medan Barometern höll sig mer åt det globala hållet i allmänhet och USA 

i synnerhet var Östra Småland mer lokalt inriktade vilket tydliggjordes med 

artikeln som behandlade Nybrobon som eventuellt såg raketen. 
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5.3 Jämförelse av händelse: Ubåtskränkningen i Karlskrona 

skärgård 1981 

5.3.1 Jämförelse av ledare 

I Barometern kunde man i ledaren tydligt urskilja den politiska färgen. Där 

kritiserades nedrustningsförslaget som trätt i kraft 1972 efter beslut av den 

röda regeringen. De menade på att detta var en orsak till händelsen. Att Sve-

rige då hade för svagt försvar för att kunna försvara sig eller upptäcka en så-

dan kränkning Sovjet utsatte oss för.  

I ledarna från båda tidningarna var de ändå eniga gällande teorin att det rörde 

sig om ett spaningsuppdrag. Båda belyste också att det var extra intressant 

efter Sovjets senaste uttalanden där de hyllade Sveriges neutralitet och att det 

hände i samband med FN:s nedrustningsvecka. 

 Östra Smålands ledare hade en lugnare ton då de menade på att den ryska 

besättningen på båten försökte samarbeta och att det hade tagits beslut om en 

svensk bärgning. 

En tydlig och klar skillnad i detta sammanhang var att Barometerns ledare 

trodde och hoppades att det inträffade skulle kunna leda till en öppning och 

möjligtvis ett utbyte i fallet med Raoul Wallenberg. Östra Småland å sin sida 

tyckte att idén med att använda sig av u-båten som förhandlingsunderlag i 

Wallenberg-fallet vore dålig. 

5.3.2 Jämförelse av artiklar 

Många artiklar i båda tidningarna var hämtade från TT och hade samma in-

nehåll. Vår hypotes om att politiska färgen skulle skilja på rapporteringen 

stämde inte riktigt in här då båda tidningarna med sitt material fördömer 
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kränkningen och visar lika lite förtroende för ryssarnas historia. Där utgjorde 

ideologin ingen skillnad. En förklaring till detta kan vara att det var en nat-

ionell angelägenhet av största mått. Då är det nog inte lika aktuellt att man 

söker artiklar från utländska nyhetsbyråer. Inte minst när TASS inte levere-

rade några nyheter om det inträffade. 

Den största skillnaden kring denna rapportering var att Östra Småland var på 

plats i större utsträckning än Barometern. De hade egna utsända och flera 

egenproducerade artiklar vilket saknades i Barometern. Östra Småland valde 

även att intervjua lokalbefolkningen i Karlskrona för att få in deras tankar. 

Vinklingen från Östra Småland gav det hela ett mer lokalt perspektiv medan 

det i Barometern var mer nationellt. 

5.4 Avslutande diskussion 

Syftet med vår undersökning har alltså varit att se hur Östra Småland och 

Barometern rapporterade under olika händelser under kalla kriget. I kombi-

nation med detta valde vi att undersöka om tidningens politiska färg kunde 

påverka rapporteringen och även hur den svenska utrikespolitiken i stora drag 

såg ut under det kalla kriget. 

  

I slutändan resulterade det i att vi valde att arbeta med tre olika händelser. 

Detta på grund av de ofantliga mängderna tidningsmaterial vi fick fram. Tan-

ken som från början var att arbeta med fem stycken gick ganska snabbt bort. 

Vi kände att precisera oss och göra tre riktigt bra och utförligt passade bättre 

in med vårt syfte med uppsatsen. 

  

Från skrivandets början hade vi en egen teori om hur vinklingen kunde vara. 

Alltså att den politiska färgen skulle spela roll i vilka artiklar man valde att 
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publicera och framförallt i de redaktionella material där ledarna hör till. Vår 

hypotes stämde sammanfattningsvis inte till fullo. Under de två första händel-

serna som inträffade under första halvan av kalla kriget fanns det en större 

differens och då framförallt i det redaktionella materialet. Men desto närmare 

vi nådde Sovjetunionens fall och kalla krigets slut, desto mer liknande blev 

rapporteringen. En förklaring till detta kan vara att det under de sista åren av 

konflikten blev tydligare att Sovjetunionen inte skulle klara av att hänga med 

i USA:s takt ekonomiskt.  

  

Överlag tycker vi att det mest intressanta var Östra Smålands lokalrapporte-

ring. De hade ofta små artiklar och notiser med vad lokalbefolkningen eller 

lokala politiker tyckte vilket var intressant då det var det lokala perspektivet 

vi sökte då vi valde de två tidningar vi gjorde. De hade också mycket fler 

egenskrivna artiklar från egna utsända reportrar vilket var väldigt intressant. 

Barometern hade i regel ett mer nationellt förhållningssätt kring händelserna 

och inte samma lokala intervjuer. 

  

En notering vi har gjort i all litteratur är att Sveriges neutralitet i regel ifråga-

sätts och att sammanfattande litteratur anser att neutraliteten enbart var ett 

uttalande men i praktiken låg vi alltid mer åt västsidans håll. Ulf Bjerelds bok 

Kritiker eller medlare? Sveriges utrikespolitiska roller 1945–1990, där man 

belyser kritiken Sverige gett i FN var väldigt intressant. Sverige spelade ett 

snyggt spel för att inte hamna i några internationella konflikter. Vi blev även 

överraskade att majoritet av Sveriges kritik under perioden gick åt Sydafrika 

och Israel. Sovjetunionen först kom på tredje plats och USA på femte. Det 

kan däremot till stor del förklaras med det realpolitiska förhållningssätt som 
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präglade svensk utrikespolitik under Östen Undén.194 Vi kan däremot tycka 

att jämförelsen med de andra neutrala länderna är lite skev då de båda tillhört 

pakter både innan och efter som påverkat deras neutralitet. 

  

Eftersom vårt framtida yrke är lärare, ville vi att vår uppsatsundersökning på 

något sätt skulle kunna resultera i en lektion som man skulle kunna använda. 

För att läsa nyhetsmaterial krävs det att vara källkritisk och det är den delen 

vi valt bygga lektionen på. Arbeta med tidningsartiklar utifrån ett källkritiskt 

perspektiv. Det anser vi kan vara väldigt givande för eleverna och det täcker 

upp många delar ur Lgr11. 

  

Som avrundning vill vi avsluta med att säga att Kalmarborna fick en god in-

sikt i händelserna under kalla kriget, de fick en bredd av artiklar från olika 

nyhetsbyråer och hade även möjlighet att läsa lokalbefolkningens perspektiv. 

Kalmarborna fick med andra ord veta vad som skedde på den internationella 

scenen. 
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Bilagor 

Tabell 1: Nationstillhörigheter för nyhetsbyråer 

Nyhetsbyrå Nation 

TT Sverige 

Reuter Storbritannien 

AFP Frankrike 

TASS Sovjetunionen 

UP (United Press) USA 

Källa: Nationalencyklopedin, Nyhetsbyrå. <Avläst den 28/1–2019> 

 

Tabell 2: Fördelning av artiklar från nyhetsbyråer respektive 

egenproducerat material gällande händelse: Stalins död 

Händelse: Stalins död Barometern Östra Småland 

Barometern ledare 2  

Barometerns egen pro-

ducerat nyhetsmaterial 

 

1 

 

Finska a-pressen  1 

Ingen byrå angiven 4 4 

Reuter   

TASS   

TT 1 2 

TT-AFP  2 

TT-AFP-TASS   

TT-NTB   

TT-Reuter 5 6 

TT-TASS   

TT-UP   

UP 6  

UP-Reuter 1  

Östra Småland ledare  2 

Östra Smålands egen 

producerat nyhets-

material 

  

1 

 

Källa: Barometern & Östra Småland, 5/3–1953 – 9/3–1953. 

 



 

 

 

 

           

 

Tabell 3: Fördelning av artiklar från nyhetsbyråer respektive 

egenproducerat material gällande händelse: Jurij Gagarins 

rymdfärd 

Händelse: Jurij Ga-

garins rymdfärd 

 

Barometern 

 

Östra Småland 

Barometern ledare 2  

Barometerns egen pro-

ducerat nyhetsmaterial 

  

Finska a-pressen   

Ingen byrå angiven   

Reuter   

TASS  1 

TT 3 2 

TT-AFP 2 3 

TT-AFP-TASS  1 

TT-NTB   

TT-Reuter 2 4 

TT-TASS   

TT-UP   

UP   

UP-Reuter   

Östra Småland ledare  1 

Östra Smålands egen 

producerat nyhets-

material 

  

1 

 

Källa: Barometern & Östra Småland, 11/4–1961 – 15/4–1961 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           

 

Tabell 4: Fördelning av artiklar från nyhetsbyråer respektive 

egenproducerat material gällande händelse: Ubåtskränkningen 

i Karlskrona skärgård 1981 

 

Händelse: ubåtskränk-

ningen i Karlskrona 

skärgård 1981 

 

Barometern 

 

Östra Småland 

Barometern ledare 2  

Barometerns egen produ-

cerat nyhetsmaterial 

  

Finska a-pressen   

Ingen byrå angiven   

Reuter   

TASS   

TT 11 7 

TT-AFP   

TT-AFP-TASS   

TT-NTB 1  

TT-Reuter 1  

TT-TASS   

TT-UP   

UP   

UP-Reuter   

Östra Småland ledare  2 

Östra Smålands egen 

producerat nyhetsmaterial 

  

5 

Källa: Barometern & Östra Småland, 27/1–1981 – 30/1–1981 


