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1. Inledning 

Det finns få krig och kriser som på ett så drastiskt sätt förändrat världen som andra 

världskriget gjorde. Med sitt långa för och efterspel kom kriget att bli en av de konflikter 

som historiskt sett påverkat sin eftervärld mest. Konflikten utgör bakgrunden till de 

spänningar och krig som ockuperade världen fram till Sovjetunionens fall 1989 och har 

således fascinerat och influerat människor ända sen dess. Första och andra världskriget, 

tillsammans med Kalla kriget är konflikter som föddes ur varandra, vilket vi idag tydligt kan 

urskilja. Samtidigt är det tänkvärt att fundera över hur vi idag ser på den rad av medeltida 

konflikter som vi idag benämner som hundraårskriget och ställa sig frågan om 1900-talets 

konflikter i framtiden också kommer att reduceras till de 75-åriga krigens tid eller om dess 

framtida betydelse kommer att tillåta konflikterna och dess konsekvenser ha en framstående 

plats i historien. Med säkerhet fick krigsutbrottet 1939 vittgående konsekvenser för de 

människor som drabbades direkt och indirekt. Chocken när nazityskland den 1 september 

invaderade Polen gick som en blixt igenom det svenska samhället. Sverige och den svenska 

regeringen fann sig snart under stor press ifrån både Storbritannien och Tyskland på grund 

av strikta krav på neutralitet och handelspolitikens förhållanden. En diplomatisk balansgång 

mellan stormakterna, som vilade på en knivsegg, kom att tvinga den svenska regeringen att 

tumma på de friheter som kommer med ett demokratiskt statsskick för att till varje pris hålla 

Sverige utanför kriget. Dessa frihetsinskränkningar drabbade framförallt den svenska 

pressen som under krigsåren fick många förmaningar och repressalier ifrån regeringen.  

Den svenska relationen till Tyskland kom att formas under 1939 i skuggan av hot om 

krig och sanktioner för handeln mellan länderna. Sverige, som var instängt i en tysk sfär av 

ockuperade grannländer, hade mer eller mindre ingen andra handelspartners att tillgå än 

tyskkontrollerade nationer. All handel västerut förhindrades av Tyskland. Framförallt var det 

blixtkriget som den svenska regeringen fruktade. Tysklands oinskränkta framgångar på 

Europas slagfält satte skräck i potentiella framtida motståndare och då även Sverige. Hitler 

hade även bevisat att det inte behövdes någon tidigare konflikt för att Tyskland skulle få för 

sig att angripa ett land. Därav grundade sig svenska politikers oro på Hitlers totala 

oberäknelighet och en uppfattning att Tyskland även kunde attackera Sverige, om han 

särskilt blev retad av svenskt tidningsmaterial. På grund av detta kom också den svenska 

presskåren att hållas i strama tyglar under krigsåren.
1
  

                                                 
1
 Åmark 2011: 92-93. 
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Vilken information om upptakten till kriget och dess skeenden nådde den svenska 

allmänheten genom nyhetsmaterial och hur framställdes det för läsaren? I denna uppsats ska 

jag titta närmare på några av de frågorna genom att granska två ledande svenska 

dagstidningar under åren 1939 och 1940. 

 

2. Syfte 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen handlar om att undersöka och analysera 

vilken information som den svenska allmänheten fick möjlighet att tillgodogöra sig genom 

nyhetsmaterial i form utav svensk dagspress under Tysklands invasion av Polen 1939 och 

Norge 1940. Detta gör jag genom att titta på två av de stora nyhetstidningarna under den 

aktuella tidsperioden, Dagens Nyheter och Social-Demokraten. Mitt första syfte är att 

undersöka vad tidningarna rapporterade om upprinnelsen till invasionerna och situationen 

för de civila under den krisdrabbade tidsperioden. Mitt andra syfte är att se om jag kan 

utröna några skiljaktigheter i nyhetsrapporteringen när kriget drabbar ett land inom den 

skandinaviska gemenskapen jämfört med ett land på kontinenten.  Mitt tredje syfte med 

arbetet är att undersöka om jag kan finna några tendenser och skillnader i rapporteringen i 

fråga om kritik och färgning gentemot de involverade parterna. Klas Åmark skriver i sin 

nyutgivna bok Att bo granne med ondskan att det inte finns några studier om vad svenska 

tidningar skrev om händelserna i Polen 1939 eller brutaliseringen i Norge 1940 eftersom 

majoriteten av tidigare forskning har fokuserat på vad svenska tidningar skrev om 

förintelsen. Av den anledningen bidrar uppsatsen med något nytt. 

 

3. Forskningsläge och Teori 

Klas Åmark, professor vid historiska institutionen vid Stockholms universitet, har skrivit en 

nyutgiven bok vid namn Att bo granne med ondskan där han tar upp Sveriges relation med 

nazityskland ifrån 1933–1945. Han tar upp en mängd olika aspekter kring allt som har med 

Sverige och Tyskland att göra. Framförallt tar han upp relationen mellan Tyskland, den 

svenska regeringen och den svenska pressen. Tyskland levererande en mängt klagomål på 

olika tidningar och bearbetade den svenska samlingsregeringen att vidta en mängd åtgärder 

för att kontrollera sin neutralitet, samt hindra en opinionsbildning och journalistik som kunde 

hota den.  Åmark menar att om man tittar på alla regeringens olika ingrepp och repressiva 

åtgärder kan vi se ett ganska hårt tryck på den svenska pressen mellan 1938 och 1943. 

Framförallt menar han att åtgärderna riktades mot tidningar som inte gav sitt stöd till 

samlingsregeringen under krisperioden. Främst gällde det syndikalistiska och kommunistiska 
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tidningar, med vissa undantag. Åmark skriver också att regeringens politik hade flera bottnar 

och menar att syftet var att hela den svenska allmänheten och alla diskussioner i samhället 

skulle präglas av en neutralitetstanke, något som han menar är ”att gå långt” i en demokrati 

omgiven av ett krig som just avgör demokratins existens.
2
 

Alf W Johansson är professor vid Södertörns högskola och har skrivit boken Den 

nazistiska utmaningen – Aspekter på andra världskriget. Han tar också upp flera infallsvinklar 

på den svenska regeringens presspolitik liknande Åmark, men har inte riktigt samma 

förklaringsmodell när det kommer till regeringens avsikter. Johansson lyfter fram 

presspolitiken som ett nödvändigt ont, som en säkerhetspolitisk åtgärd från regeringes sida när 

Tyskland tydligt markerade sina expansionistiska avsikter. Han menar att regeringens 

agerande var till för att kontrollera den svenska opinionen och hålla Sverige utanför kriget, 

men understryker även att det fanns ideologiska krafter ibland de svenska partierna som inte 

såg det svenska parlamentariska systemet som en självklarhet. Johansson skriver att många 

högerpolitiker menade att Sverige måste anpassa sig till tidens krav och att man därigenom 

också måste försöka förstå den svenska presspolitiken. Vidare lyfter han fram att den måste 

ses som en kamp mellan höger och vänsterkrafter och ett steg i ledet för att försöka omforma 

det svenska samhället. Precis som Åmark tar han upp att ett av regeringens motiv var att 

utestänga de kommunistiska partierna, men menar att det också fanns andra skäl. Fler 

auktoritära drag skulle tillföras sättet som Sverige styrdes på, monarkins ställning i samhället 

skulle stärkas, gamla nationella värden skulle lyftas fram, patriarkala traditioner skulle 

framhävas och pressen skulle lära sig ta ansvar. Därför, menar Johansson, kan vi inte bara se 

samlingsregeringens presspolitik som en åtgärd för att hålla sig på god kant med Tyskland, 

utan den måste även ses ur ett inrikespolitiskt perspektiv.
3
 

I valet av teoretisk utgångspunkt har jag valt att titta närmare på den diskussion som 

Åmark för i sin bok om småstatsrealistiska kontra ett moraliserande perspektiv. Det 

småstatsrealistiska perspektivet förespråkar att regeringen i Sverige gjorde vad som var 

nödvändigt för att hålla landet utanför kriget. Ett moraliserande perspektiv ställer frågan om 

Sverige inte kunde ha gjort mer för att försvåra för Tyskland utan att bli indraget i kriget. 

Vidare lyfter Åmark fram en mängd kritik emot båda teorierna, t.ex. att småstatsrealismen 

förbiser det inrikespolitiska perspektivet och att det moraliserande riskerar att bli 

anakronistiskt och kontrafaktisk, dvs. att de bedömer historien utifrån dagens värderingar och 

gör antaganden utifrån scenarion som inte ägde rum. Vidare menar han att båda teorierna kan 

                                                 
2
 Åmark 2011: 246-250. 

3
 Johansson 2006: 237-239. 
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användas om man iakttar dessa problem och kompletterar dem med andra parametrar t.ex. 

handelsrelationer, ekonomiska relationer samt flyktingpolitik. Det är den teoretiska modellen 

som jag beaktat och haft i åtanke när jag utarbetat denna uppsats.
4
 

Åmark skriver vidare att mycket av den tidigare forskningen har adopterat den 

version som växte fram under krigsåren. Historien om Sveriges relation till andra makter 

under kriget växte fram i takt med att rapporteringen förändrades ifrån krigets fronter. Den 

traditionella förklaringen betonar ofta att Sverige under krigets första år hamnade under stor 

press ifrån Tyskland såväl som andra stormakter och fick därigenom till viss del avvika ifrån 

den inslagna neutralitetsvägen för att undvika en involvering i kriget. Åmark skriver att 

vändpunkten traditionellt brukar fastställas vid slaget vid El-Alamein hösten 1942 och 

Stalingrad vintern 1942-1943. När de allierade styrkorna sedan invaderade Sicilien och 

Tyskland förlorar det stora pansarslaget vid Kursk 1943 signalerade detta en förändring för 

Tysklands maktposition till den svenska regeringen. Efter det skall trycket på den svenska 

regeringen ha minskat och det skall ha blivit lättare för Sverige att driva neutralitetspolitiken 

som den var tänkt ifrån början.  

Vidare menar Åmark att man redan under kriget kunde finna den här förklaringen i 

svenska tidningar och att den är speciellt närvarande i Alf W. Johanssons bok Per Albin och 

kriget (1985) och Wilhelm Carlgens arbete Sveriges utrikespolitik 1939-1945 (1973).
5
 

Samtidigt menar Åmark att en sådan förklaring inte är helt tillfredställande eftersom det 

saknas ett centralt perspektiv. Brutaliseringen av länderna som Tyskland invaderade spelar en 

stor roll för agerandet ifrån grannländer som Sverige, menar Åmark. Hitlers insatsgrupper 

bakom frontlinjen i kriget mot Sovjet, hänsynslösheten och våldet i de ockuperade länderna 

och planen att utrota det judiska folket menar han också är faktorer som man måste 

uppmärksamma eftersom den brutaliseringen också spred sig till Norge och Danmark och 

därav också berörde Sverige. Detta lämnade Sverige och den svenska regeringen med ett 

moraliskt ansvar och en skyldighet att försvåra och förhindra för förintelsen och Tysklands 

krigsinsats i stort. Ett sådant motstånd hos neutrala stater, efter 1941, uppkom allt eftersom ny 

information kom till regeringarnas kännedom.
6
 Åmark beskriver t.ex. att den polska 

motståndsrörelsen hade insamlat ett stort material kring förintelsen och dess grymheter som 

de sedan smugglade till London via Sverige igenom svenska affärsmän som arbetade i Polen. 

Mycket utav den informationen låg till grund för BBC:s rapporteringar om koncentrations-

                                                 
4
 Åmark 2011: 32-35, 667-669. 

5
 Åmark 2011:68. 

6
 Åmark 2011:69. 



7 

 

lägren och nazisternas brutalisering. Den svenska underrättelseorganisationen Försvarets 

radioanstalt var medveten om smugglingen av detta material, eftersom de knäckt polska 

motståndsrörelsens kryptering, såväl som tyskarna. När materialet sedan kom tillbaka till 

Sverige och publicerades i boken Polens martyrium kom den svenska utrikesministern 

Christian Günter att stämpla boken som ”grymhetspropaganda” och beordrade konfiskering. 

Vidare kom också smugglingen av material från Polen att stoppas och många av de svenska 

affärsmännen att arresteras i tyskockuperade Polen. Vidare beskriver Åmark hur det svenska 

utrikesdepartementet klassificerade agerandet av den polska exilregeringens representanter 

som otillåten underrättelseverksamhet och utvisade många av dem. Därigenom förhindrade 

den svenska regeringen aktivt viktig information om förintelsen att nå västmakterna och 

världens kännedom, trots att de hade utförlig vetskap om vad som föregick.
7
 Sverige hade 

uppenbarligen en regering som valde att värdera sin neutrala ställning högre än att riskera 

relationen med en terrorregim som systematiskt förtrycker hela folkgrupper. Därav anser jag 

det av stor vikt att pröva följande frågeställningar rörande informationsflödet till den svenska 

befolkningen.  

 

4. Frågeställning  

Utifrån Åmarks teori, byggd på en kombinationsmodell utav de två perspektiven som nämns i 

föregående kapitel, har jag utarbetat följande frågeställningar:   

 

Min primära frågeställning berör vilken information som det svenska folket fick om Polen 

1939 och Norge 1940 av två ledande dagstidningar.  Den frågeställningen har jag brutit ner 

till följande delfrågor: 

- Vad rapporterar Dagens Nyheter och Social-Demokraten om upprinnelsen till invasionerna i 

Polen 1939 och Norge 1940? 

- Vad rapporterar Dagens Nyheter och Social-Demokraten om situationen för de civila i Polen 

hösten 1939 och i Norge 1940? 

 

Som en sekundär frågeställning anser jag det av vikt att ställa frågan hur tidningen värderar 

sitt material beroende på omständigheterna, samt hur tidningen förhåller sig till sitt eget 

material. Den frågeställningen har jag valt att bryta ner till följande delfrågor: 

                                                 
7
 Åmark 2011: 223-227. 
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- Finns det någon skillnad i framställningen av nyhetsrapporteringen när tyskarna invaderar 

ett skandinaviskt land jämfört med ett land på kontinenten? 

- Gör tidningarna någon egen värdering av materialet? Finns det någon skillnad mellan 

tidningarna i frågan om kritik och färgning gentemot de krigförande länderna? 

 

5. Bakgrund 

5.1 Den svenska regeringens relation till pressen 

Sverige var tillsammans med Irland och Schweiz, en av de tre neutrala stater som i Europa 

fortfarande hade en fri presskår under andra världskriget.
8
 Vad som skrevs i den neutrala 

pressen i Sverige kom att vara av stort intresse för de krigförande makterna eftersom den 

ansågs stå utanför statlig inverkan och på grund utav nordens strategiska och ekonomiskt 

viktiga läge.
9
 Därav kom Skandinavien att stå i fokus för det politiska spel som utvecklades 

under andra världskriget mellan Storbritannien, Tyskland och Sovjet.  

 För att förstå hur relationen mellan Sverige och Tyskland måste man se till de 

ekonomiska förhållandena. Handeln med Tyskland kom att bli en avgörande faktor för det 

politiska spel som kom att utspela sig i Norden, men också för relationen mellan Sverige och 

andra stater. För Tyskland kom Sverige, tillsammans med Rumänien, att bli ett av de två 

länder som de var absolut ekonomiskt beroende av på grund av de svenska 

järnmalmstransporterna till Tyskland.
10

 Svensk järnmalm hade en betydande roll i den tyska 

rustningsindustrin åren 1933-1940, även om det inte gick att framställa högkvalitativt stål för 

vapentillverkning av all den svenska malmen.
11

 Under perioden importerade Tyskland mer än 

hälften av den järnmalm som landet förbrukade. Sverige stod för ungefär 80 % av den 

importerade malmen.
12

  Tyskland kom därav att också bli känslig för den svenska opinionen 

och vad som skrevs i svensk press. Den nazityska regimen menade att regering och statsmakt 

hade ett ansvar för vad som skrevs i tidningar och att den fria pressen skulle underordnas 

statens politik och intressen. Sverige som ett neutralt land, menade Tyskland, var tvungen att 

uppträda strikt neutralt såväl som i politik som i nyhetspress. Politiker i Tyskland såväl som 

många politiker i Sverige menade att nyhetspressen hade ett ansvar för relationen till andra 

statsmakter och att hänsyn borde iakttagas med tanke på Sveriges säkerhet. Detta gällde både 

opinionsbildande material och nyhetsmaterial. Under hela 1930-talet, men framförallt under 

                                                 
8
 Åmark 2011: 209. 

9
 Åmark 2011: 74. 

10
 Johansson 2007: 48-50, Åmark 2011: 69-70. 

11
 Johansson 2007:66, Åmark 2011: 179,655. 

12
 Johansson 2007: 56, Åmark 2011: 68, 92, 655. 



9 

 

1939, presenterade Tyskland flertalet klagomål på svenska tidningar. Inte minst på 

tidningarna Social-Demokraten och Dagens Nyheter.
13

 

Tyskland hade med största sannolikhet två anledningar till att föra en sådan politik 

mot Sverige. Delvis var man känslig för den svenska opinionen emot Tyskland på grund utav 

handelspolitiska skäl, järnmalmen som en viktig strategisk resurs fick inte äventyras. Men 

framförallt var det också en medveten politisk strategi ifrån tysk sida. Tysklands 

propagandaminister Joseph Goebbels höll tal inför sina kollegor 1940. Han förklarade att för 

att tvinga de neutrala länderna till underkastelse skulle taktiken inte vara att hota dem med 

vapen, utan istället propagera för en absolut neutralitet. Goebbels tolkning av absolut 

neutralitet innebar att indirekt hota och skrämma länderna till lydnad genom olika metoder 

och repressalier, t.ex. kontroll av landets opinion. På så vis skulle man få länderna mer 

mottagliga för tyskt inflytande och hålla tillbaka de antinazistiska opinionsbildningarna i 

länderna.
14

 

Hur förhöll sig då den svenska regeringen till presskåren och de tyska klagomålen? 

Klagomålen ifrån tysk sida började mer eller mindre direkt efter Hitlers maktövertagande 

1933. Under början 1930-talet kom åtskilliga klagomål ifrån Tyskland utan att den svenska 

regeringen vidtog några åtgärder emot de berörda tidningarna. Enligt tryckfrihetsförordningen 

3:9 hade den svenska regeringen rätt att åtala tidningar som innehöll material som kunde 

betraktas som ”smädliga, förgripliga eller till osämja med främmande makter syftande 

omdömen”.
15

 Flertalet skarpa klagomål på tidningar och tidningsartiklar som passade in under 

den ramen kom 1936 till den svenska regeringens kännedom utan att de vidtog någon åtgärd. 

Tyskarna ändrade dock strategi under en period då den svenska regeringen inte agerade och 

använde sig istället utav diverse försök att påverka viktiga personer eller tyskvänliga 

tidningar, dementier eller kompletterande eget nyhetsmaterial i de diplomatiska protesterna. 

Allt som allt följde den tyska ambassaden ca 90 svenska dagstidningar.
16

  

Under 1938, i samband med en allt aggressivare tysk utrikespolitik och tillträdet av 

den nya tyska utrikesministern Joakim Von Ribbentrop, förändrades dock Tysklands relation 

till den utländska pressen. Tonen blev nu allt skarpare och den svenska statsmaktens vilja att 

hävda sin neutralitet när det kom till pressklagomålen blev märkbart svagare. Samma år, med 

tanke på de utrikespolitiska händelserna rörande Tyskland och dess grannländer, ställde sig 

Sverige neutralt i händelse av krig. Neutraliteten tog sig också utryck i regeringens 

                                                 
13

 Åmark 2011: 69-70, 212. 
14

 Johansson 2007: 240. 
15

 Johansson 2007: 239. 
16

 Åmark 2011: 210-212. 
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förhållande till den svenska pressen. En skrivelse ifrån statsmakten skickades runt till de olika 

presskontoren runt om i Sverige. Den uppmanade tidningarna till att utrycka återhållsamhet 

när de skrev och bedömde situationen för händelserna på kontinenten. Denna skrivelse skulle 

komma att skvallra om kommande presspolitik under kriget. I samband med krigsutbrottet 

hotade till och med statsministern Per Albin Hansson med censur om inte tidningarna kunde 

kontrollera sig själva.
17

  

Tyskarna fortsatte att klaga livligt på den svenska pressen under hela 1939. 

Klagomålen var olika till sin karaktär. Ibland handlade det om enstaka artiklar eller 

karikatyrer, ibland om hela tidningar eller personer. Framförallt klagade tyskarna på ledande 

tidningar, tidningar som låg nära statsmakten och antinazistiska tidningar. Tidningar som var 

särskilt utsatta var Göteborgs handels och sjöfartstidning, Trots allt!, Social-Demokraten, 

Aftontidningen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Klagomålen ifrån tyskarna fortsatte 

under kriget, även om de ifrån tid till tid ändrades i sin karaktär, fram tills 1943 då protesterna 

i princip upphörde.
18

  

Den svenska regeringen gjorde olika ingripanden mot den svenska pressen. Under de 

första åren fram till krigsutbrottet användes tryckfrihetslagen enbart ett fåtal gånger. Den 

kommunistiska tidningen Ny dag och den syndikalistiska tidningen Arbetaren hamnade i 

hetluften ett fåtal gånger när de utryckt sig i negativa ordalag om Hermann Göring. Åtalen 

ledde till några månaders fängelse för de ansvariga utgivarna. Under krigets första år kom 

dock tryckfrihetsåtalen att användas relativt ofta av justitieminister KG Westman. Allt som 

allt väcktes 38 tryckfrihetsåtal mot den svenska pressen under 1939 och rörde framförallt 

tidningar som politiskt låg utanför samlingsregeringen och ungefär hälften av dem resulterade 

i ett frikännande. Westman beklagade sig för att åtalssystemet fick motsatt effekt och var 

ineffektivt. Anmärkningsvärt är dock att enbart 13 nazistiska tidningar åtalades och dessutom 

frikändes dubbelt så många gånger som de kommunistiska tidningarna.
19

  

För att råda bot på problemet med det ineffektiva åtalssystemet återuppväckte 

Westman en gammal paragraf ifrån 1800-talet som tillät statsmakten att konfiskera tidningar 

när ”missförstånd med främmande makt” skett, utan åtalsprocess. Problemet med denna 

metod var att den var långsam och ineffektiv, men det var inget som Westman tog någon 

hänsyn till. Dessutom var den relativt effektlös eftersom tidningarna enbart fick konfiskeras 

efter att de givits ut. Metoden uppfyllde dock sitt syfte, att producera redovisningssiffror för 
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de främmande makter som klagade även om siffrorna inte representerade de tidningar som 

klagades på. Åmark skriver att Tyskland inte bekymrade sig med att kontrollera att rätt 

tidning blev bestraffad utan fokuserade sig enbart på redovisningssiffrorna. Dock kom 

paragrafen att delvis användas på ett sätt som inte var åsyftat ifrån början. Konfiskeringar av 

tidningar kom att ske utan att det förelagt något klagomål ifrån någon främmande makt. Då 

framförallt riktat till tidningar som var obekväma för samlingsregeringen eller Westman 

personligen.
20

  

Konfiskeringsmetoden skulle visa sig effektivare än åtalsmetoden och kom att 

användas flitigt under 1939. Även rena demonstrationsaktioner ifrån Westman och 

utrikesminister Günter manifesterades för att tydligt markera för samlingsregeringen att de 

inte hade för avsikt att bli tyskfientliga. Ett exempel på detta är de konfiskeringar mot 

Göteborgs Handels och Sjöfartstidning som genomfördes 1939, även om det inte förelåg 

tillräcklig bevisföring för en konfiskation. Invändningar och protester lämnades till 

regeringen, men statsministern gav sitt stöd till sina ministrar. Åmark skriver att Per Albin i 

sin dagbok nedtecknat att han inte hade mycket till övers för enstaka tidningsmän som enbart 

skulle ställa till med ”ren skadegörelse”, som han kallade det.
21

   

Besluten om konfiskering av tidningar skulle fattas av regeringen byggt på förslag 

ifrån justitieministern, men efter en lagändring 1941 kunde Westman personligen fatta beslut 

om vilka tidningar som skulle beslagtas och sedan i efterhand få beslutet godkänt av 

regeringen. Konfiskeringsmetoden kom att bli ett återkommande och ofta använt redskap för 

samlingsregeringen att tillfredsställa de klagomål som förekom på den svenska pressen, ofta 

ifrån tyskt håll.
22

  

En annan åtgärd som användes i de mer extrema fallen var transportförbudet. Det 

innebar att tidningar som dömts för tryckfrihetsbrott inte fick skickas med allmänna 

transportsätt, såsom statliga och privata järnvägar, posten eller med bussar. Denna metod var 

visserligen effektiv och slog ganska hårt mot de tidningar som drabbades. Dock var skaran av 

tidningar som drabbades inte särskilt stor. Ny dag!, Norrskensflamman, Arbetartidningen och 

Sydsvenska Kuriren var framförallt de tidningar som stod i fokus. En del av tidningarna fick 

ett transportförbud utdömt som var gällande i 3 år, mellan 1940 och 1943. Framförallt var 

transportförbudet riktat mot kommunistpartiet som fick ett starkt försämrat rykte i 
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samlingsregeringen och hos allmänheten efter pakten mellan Tyskland och Sovjetunionen och 

i samband med finska vinterkriget.
23

  

En rad nya myndigheter upprättades under kriget. Statens informationsstyrelse var en 

av dem och upprättades 1940. De hade funktionen att skicka upp lappar till presskontoren runt 

om i Sverige innehållande uppmaningar om vad som fick och vad som inte fick skrivas i 

svenska tidningar. Information om Sveriges försörjning, isförhållanden, försvaret, 

kungafamiljens uppehälle eller svenska räddningsaktioner var i regel sådan information som 

var känslig att publicera i Svenska tidningar. Mer anmärkningsvärt var att negativ information 

om de krigförande staterna inte heller fick publiceras i svenska tidningar, såsom tyska 

specialförband och deras brutala brott på östfronten.
24

  

Trycket mot den svenska presskåren hade huvudsakligen sin topp åren 1938-1943. 

Åtgärderna gällde inte bara tidningar som fått klagomål på sig utav utländska statsmakter. 

Den gällde även kritik av den egna samlingsregeringen. Åtgärder vidtogs för att kontrollera 

den svenska befolkningens opinion och neutralitet. De var mestadels riktade åt tidningar vars 

politiska färg lämnade dem utanför samlingsregeringen, framförallt då syndikalistiska och 

kommunistiska tidningar. Det fanns dock undantag såsom den liberala tidningen Göteborgs 

handels och sjöfartstidning.
25

  

Dock var samarbetet mellan den svenska pressen och näringslivet stort. Flera 

betydelsefulla personer inom den svenska presskåren fick högt uppsatta positioner inom de 

statliga råd som kontrollerade och utfärdade de direktiv och förmaningar till de svenska 

tidningarna. Även personer inom de aktiva partierna i samlingsregeringen hade kopplingar till 

den svenska pressen. Inom den socialdemokratiska pressen fanns till och med ett upp till ett 

tjugotal riksdagsmän som hade sådana kopplingar. Totalt genomdrev regeringen 55 

tryckfrihetsåtal och transportförbud mot svenska tidningar och cirka 320 konfiskationer utan 

prövning i rätt.
26

  

 

5.2 Vägen till krig i Polen 

Fristaden Danzig kom att bli en av de stora brännpunkter som Tyskland använde som 

förevändning inför kriget med Polen den 1 september 1939. Men det var dock händelserna 

åren 1934-1936 som kom att börja störa freden i Europa. De långa knivarnas natt 1934, 

instiftandet av Nürnberglagarna 1935 och återbesättandet av Rhenlandet 1936 kom att bli 
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startskottet för en utveckling som skulle föra Europa till krig. Visserligen hade även 

Sovjetunionen redan innan dessa år slagit in på en långt mer oroväckande utvecklingsbana, 

men ingen av ledarna i Europas industrialiserade västra delar verkade anse att Sovjet låg 

tillräckligt nära geografiskt för att vara något att ta hänsyn till eller oroa sig för. 

Händelseutvecklingen i Tyskland kom dock i större utsträckning att frammana en känsla av 

oro hos västmakterna, som ur historisk synvinkel haft flera konflikter med Tyskland tidigare. 

Det var under dessa år som nazisterna började uppvigla misshaget i länderna som gränsade till 

Tyskland och därigenom störa den europeiska freden. I Österrike kom kampanjer att flamma 

upp för att undergräva den demokratiska republiken, i Tjeckoslovakien uppbådades nazistiska 

separatister i det så kallade Sudetlandet och i Danzig startades kampanjer för en återförening 

med Tyskland.
27

 

De nazistiska kampanjerna i grannländerna tillsammans med Hitlers diplomatiska 

rävspel på den internationella spelplanen kom snart att bära frukt för nazistregimen i 

Tyskland. 1938 föll Österrike och införlivades som en del i det Tyska riket och efter det var 

det Tjeckoslovakiens tur. Hitler förklarade sudettyskarnas outhärdliga lott samtidigt som han 

antydde en eventuellt militär lösning. Två konferenser hölls i München, på tillskyndan ifrån 

den brittiske premiärministern Neville Chamberlain. Tanken var att tillmötesgå Hitlers krav 

på diplomatisk väg och därigenom undvika en europeisk kris. Därigenom kom den 

tjeckoslovakiska regeringen att uppmanas att godkänna Hitlers krav. Sovjetunionen var dock 

uteslutet ifrån mötet. Hitlers förfaranden med sina grannländer tog dock inte slut där. 

Danzigtyskarna började nu klaga högljutt över sin oacceptabla situation med polackerna 

samtidigt som Slovakien började kräva en separation ifrån Tjeckien, vilket kom att leda till att 

Tjeckoslovakien kollapsade 1939 och Tyskland kunde implementera sin kontroll även där. 

Mähren och Böhmen kom också att tillfalla Hitler som lydstater. Europas karta höll på att 

omformas på ett drastiskt sätt.   

Hitlers nästa mål var Polen och expanderingen av livsrummet österut, men han hade 

inte någon utstuderad plan eller strategi för hur ett sådant tillträdande skulle realiseras. I 

samband med övertagandet av de tidigare länderna hade han dock lärt sig att han kunde få sin 

vilja uppfylld genom att skapa konflikter som han sedan intervenerade i.
28

 

Flertalet bekymmer uppkom emellertid för Hitlers införlivande av Polen. Dels 

uppstod svårigheter med att hålla konflikten lokalt isolerad eftersom det fanns risk för att 

Sovjetunionen skulle påverkas och därigenom dra in andra makter i spelet. Dels var 
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Polackerna inte villiga att låta sig hunsas eftersom de hade goda relationer med västmakterna 

och dessutom hade västmakterna börjat förlora överseendet med Hitlers företaganden.  

Hitler inbjöd till en början den polska regeringen till ett möte 1938 där han föreslog ett 

gemensamt tysk-polskt krigsföretag mot sovjetunionen, men fick inget svar. När inte det 

lyckades vände Hitler istället på saken och använde sig flitigt av den nazistiska 

propagandaapparaten som producerade en våg av beskyllningar mot Polen under 1939, 

speciellt fokuserat på situationen för Danzigtyskarna. Än en gång föll en stor del av 

befolkningen i Storbritannien och Frankrike för den tyska propagandan, detta till stor del 

eftersom den allmänna kunskapen om Polens affärer och företaganden var mycket låg. Många 

ansåg inte att det var värt att starta krig och dö för Polens sak. Dock kom Hitlers löften vid 

Münchenkongressen om inga fortsatta territoriella krav att skapa misstänksamhet i det 

brittiska parlamentet som emellertid utlovande en garanti för Polens självständighet. Denna 

garantiförsäkran var mest ämnad som en avskräckande varningssignal till Tyskland. 

Storbritannien hade inte militära medel för att kunna hålla Tyskland tillbaka eller att försvara 

Polen, vilket polackerna bittert fick erfara efter krigsutbrottet den 1 september samma år. När 

Frankrike sedan anslöt sig till Storbritannien kom detta att leda till världsomfattande spänning 

inför ett nytt världskrig. Förhoppningen var dock att situationen skulle lösa sig om 

Sovjetunionen skulle ställa sig på Storbritanniens och Frankrikes sida och då skulle 

övermakten bli för stor och hotande för Tyskland.
29

 

Både Tyskland och västmakterna började nu uppvakta Stalin i hopp om att få över 

honom på sin sida. Stalin som blivit utestängd av västmakterna vid Münchenkonferensen hade 

inte några avsikter att genomgå den situationen igen och kom att sluta en pakt med Tyskland. 

Dessutom hade han en baktanke med ett sådant agerande. Stalin tänkte sig att om att Hitler 

invaderade Polen skulle ett uttröttande krig mellan Tyskland och västmakterna uppstå. 

Samtidigt skulle Sovjet öka sina inkomster och den Röda armén växa. Vid händelse av att 

Tyskland sedan förlorade kriget skulle en kommunistisk regering bildas i landet.  I vilket fall 

skulle de erhålla en betydande seger för Sovjetunionen om Polen förintades och ukrainska 

Galizien kunde annekteras.
30

 

Hela världen höll nu andan. Hitler var avvaktande och sköt upp invasionsplanerna 

ifrån den 25 augusti till den 1 september. Till slut var han tvungen att välja mellan ett 

återdragande av sina trupper och en invasion. Den 31 augusti godkände han planen 

tillsammans med en sista detalj.  Han beordrade en av sina officerare att iscensätta ett polskt 
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anfall mot tyska soldater. Detta genomfördes genom att klä ut fångar i polska uniformer vid 

gränslandet och därefter skjuta ner dem innan man meddelande polisen och pressen. Världen 

kom nu att vakna upp med den överraskande nyheten ifrån Berlin att Tyskland oprovocerat 

blivit angripet av polska soldater och att de nu besvarade angreppet.
31

 Andra världskriget var 

nu igång. 

 

5.3 Vägen till krig i Norge 

Ofta har ledade svenska politiker under perioden 1933-1940 hävdat att Sveriges relation till 

främmande makter var god.  Faktum är att det många gånger inte var så.
32

 Det svenska 

förhållandet till Tyskland kom under krigsåren kom att utformas under hot av krig eller 

sanktioner ifrån olika stormakter. Tyskland som vann stora segrar från 1939 fram till 

Stalingrad vintern 1942–1943 kom för Sverige att innebära stora eftergifter och anpassning 

till Tysklands intressen. Under samma tidsperiod satte Storbritannien stor press på Sverige för 

att skulle minska de svenska järnmalmstransporterna till Tyskland eftersom de ansåg att 

denna handel utgjorde en betydande faktor för landets rustning. Forskning har visat att den 

svenska järnmalmen hade en stor roll att spela fram tills Tysklands invasion av Frankrike 

1940 som gav dem tillgång till franska järnmalmsgruvor.
33

  

Storbritannien utformade ett flertal planer för att avbryta eller försvåra den viktiga 

handeln mellan Tyskland och Sverige. Slutligen arbetade man fram två planer som ansågs 

realistiska. Den primära planen av de två gick ut på att Storbritannien skulle erbjuda Finland 

assistans mot Sovjet i form utav en militärexpedition. Expeditionen skulle transporteras via 

Norge och norra Sverige. Tanken var att under förflyttningen skulle allierade styrkor helt 

enkelt ta kontroll över de svenska järnmalmsgruvorna och på så vis få kontroll över 

järnmalmshandeln.  Planen misslyckades dock eftersom den aldrig kunde genomföras innan 

Finland uppnådde fred med Sovjet.
34

 

Den svenska samlingsregeringen insåg kopplingen mellan den svenska järnmalmen 

och hjälpexpeditionen till Finland. Risken för att om en sådan expedition genomfördes skulle 

det resulterade i ett omedelbart anfall ifrån Tysklands sida och Skandinavien skulle hamna 

mitt i hetluften. Därför lades stora satsningar på att förhindra den allierade hjälpexpeditionen 

till Finland.
35
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Storbritannien återgick till sin sekundära plan. Planen gick ut på att minera den 

norska kusten eftersom en stor del av den svenska järnmalmen skeppades därifrån. Järnmalm 

skeppades visserligen också ifrån den svenska östkusten, men på grund av de skarpa vintrarna 

frös ofta hamnarna igen. Därigenom kunde de kraftigt skada järnmalmshandeln mellan 

Sverige och Tyskland, men inte stoppa den helt.
36

 

Tyskland som var medveten om blockadkrigsföringens faror hade redan 1936 försökt 

minska på behovet av importerade strategiska varor och öka den inhemska produktionen, men 

misslyckats. Tyska militärrådgivare började lägga fram förslag till Hitler om strategiska baser 

i Norge, men Hitler ansåg inte att den norska kusten var hotad och han var förövrigt fullt 

upptagen med att planera invasionen av Frankrike. Eftersom invasionen av Frankrike var 

tvungen att skjutas upp till våren ändrades fokusen till Norge istället. Den norske 

nazistledaren Vidkun Quisling hade vid ett möte med Hitler varnat honom för ett potentiellt 

engelskt invasionsförsök och den norska regeringens svajande neutralitet. Hitler tillsatte då en 

stab som i hemlighet planerade inför ett övertagande av Danmark och Norge.  

Det var troligen ”Altmarkaffären” och den brittiska mineringen av den norska kusten 

som blev de avgörande punkterna. Altmark, som var ett tyskt transportfartyg, var på väg 

tillbaka till Tyskland med brittiska krigsfångar. En brittisk jagare bordade Altmark och fritog 

en stor del av fångarna. Fritagningen utspelade sig på norskt territorialvatten vilket fick Hitler 

att tro att Quislings varningar var befogade. Tysklands dominans och handel i Skandinavien 

och östersjön framstod som hotat.  Den 1 mars 1940 gav han direktiv om att planen skulle 

genomföras.
37

  

Vid tiden för invasionen av Norge och Danmark var Tyskland fortfarande i behov av 

den svenska järnmalmen och var därför en av anledningarna till det tyska anfallet. Behovet av 

svensk järnmalm minskade dock när Tyskland fick tillgång till de franska järnmalmsgruvorna 

i samband med invasionen senare samma år, men blev absolut inte oviktig. Dock kom 

ockupationen av Norge att innebära andra strategiskt viktiga varor för Tyskland. Molybden 

för ståltillverkning och aluminium för flygplanstillverkning är exempel på två sådana 

strategiska råvaror. Sist men inte minst hade Norge tillgång till råvaran tungt vatten, som 

senare kom att behövas till Tysklands atombombsprogram.
38
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6. Material  

Denna studie är baserad på en granskning av nyhetsmaterial ifrån två ledande dagstidningar, 

Dagens Nyheter och Social-Demokraten, under åren 1939 och 1940. Jag har valt dessa 

tidningar eftersom de är av de största och ledande tidningarna under den berörda 

studieperioden. Jag har valt att definiera en ledande tidning som en tidning som är såld i störst 

kvantiteter och därigenom också kan antas ha spridits till en större grupp läsare.  

Försäljningssiffrorna i denna undersökning är baserat på försäljningssiffror ifrån 1942 och 

1943. Anledningen till att försäljningssiffrorna är tagna ifrån de åren och inte ifrån 1939 eller 

1940 är av källkritiska skäl. Innan 1942 fanns helt enkelt ingen tillförlitlig statistik över vilka 

kvantiteter som tidningarna utgavs. Tidningarna angav då själva sina försäljningssiffror utan 

att dessa kontrollerades av något utomstående organ. Dock fanns ingen komplett 

försäljningsstatistik att erhålla för Social-Demokraten för året 1942, därav tog jag den 

närmaste säkra statistiken som då blev ifrån påföljande år. Jag har heller ingen anledning att 

misstänka att några omfattande skillnader i försäljningskvantiteter torde finnas mellan 1939-

1940 eftersom försäljningssiffrorna ligger relativt konstant under hela kriget.
39

 

Jag har bearbetat mitt källmaterial i omgångar under uppsatsprocessen allt eftersom 

det beställda materialet blivit tillgängligt. Tidningarna har normalt blivit genomgångna i två 

sessioner eftersom uppsatsen fokuserar på två tidsperioder. Primärt fokus har legat på 

utrikesnyheter och det är de sidorna i tidningarna som jag framförallt studerat. 

Vidare har jag valt att avgränsa uppsatsen till två tidningar på grund utav den 

begränsade tidsaspekten. Inriktningen för uppsatsen syftar till att undersöka vad ledande 

tidningar skriver och därav anser jag att det blir obefogat att välja ytterligare tidningar för att 

kunna täcka ett politiskt spektrum.  Granskningen innefattar två tidsperioder, april-november 

1939 och januari-maj 1940. Detta eftersom jag vill att undersökningen skall beröra den 

bakgrundsinformation till krigsutbrottet som den svenska befolkningen fick sig tillgodosedd, 

samt den information tidningarna rapporterade om situationen för civila månaderna direkt 

efter krigsutbrottet.  

Vidare är det av stor vikt att känna till och behandla några av de källkritiska problem 

som kan uppstå när man jobbar med denna typ av material. Några av de problemen tar jag upp 

här samt ger exempel på hur de kan hanteras. Ibland kan det upplevas som svårt att utröna om 

tidningarna lägger egna värderingar i nyhetsmaterialet, avstår ifrån det eller framför någon 

annans värderingar. Häri kan problem uppstå för hur nyheten framställs för läsaren eftersom 

                                                 
39
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nyheten vinklas ur ljuset från respektive nyhetskälla eller privat brevskrivare. Vilken 

information är det som den svenska läsaren får? I vissa fall i Dagens nyheter kommer ett 

påstående ifrån Berlin som rapporterats ur en tysk synvinkel, men samma nyhet rapporteras 

annorlunda i en annan artikel i samma tidning som då baserats på material ifrån Warszawa 

eller London. En sådan rapportering av nyheter medför en hel del källkritiska problem 

eftersom det är omöjligt för läsaren att utröna vad som har hänt och hur tidningen ställer sig 

till det. Det enda läsaren kan konstatera med en sådan artikel är att någonting har hänt och får 

två versioner av händelsen. Inte heller journalisten som skriver nyheten kan göra några 

källkritiska bedömningar eftersom han sitter i Sverige och bearbetar informationen därifrån. 

Det enda han kan göra är att publicera två versioner av samma nyhet. 

I den här typen av fall tolkar jag det som om att Dagens Nyheter lämnar över 

ansvaret till läsaren att själv välja den versionen han anser mest trolig, eller skapa sig en 

blandning av de två. I tolkningen av en sådan rapportering läser jag båda versionerna och 

bläddrar sedan framåt i tidningen för att se om jag kan hitta en oberoende tredje part som 

kommenterar händelsen för att få en klarare och tydligare version av vad som hände.  

Samtidigt måste man ha i åtanke att Dagens Nyheter många gånger håller sin ståndpunkt med 

en artikelserie dold och att tolkaren därför måste se till andra parametrar, t.ex. hur ofta olika 

nyhetskällor används eller storlek. 

Än mer problematiskt blir det för läsaren när tidningen inte tar upp någon annan 

infallsvinkel eller bakgrund över huvudtaget. I de fallen kan man ifrågasätta om Dagens 

nyheter har bearbetat materialet ifrån nyhetskällan ifrån någon källkritisk ståndpunkt eller om 

de enbart översatt nyheten och använt den som den är. I fråga om tradering, dvs. att nyheten 

har gått i flera led innan den nådde journalisten på Dagens Nyheter, är många av artiklarna 

som rapporterar om krigets upprinnelse källkritiskt undermåliga.  

Social-Demokraten publicerar dock inga alternativa förklaringar till samma nyhet likt 

det sätt som Dagens Nyheter gör. Ur tidningsläsarens synvinkel blir det lättare att värdera 

nyheten eftersom han då vet att tidningen är socialdemokratisk och det faktum att tidningen 

tydligt redovisar sin ståndpunkt i nyhetsmaterialet. Samtidigt tycker jag att tidningens innehåll 

blir väldigt ensidigt och delvis naivt eftersom mycket nyhetsmaterial blir framställt som 

”Svart eller vitt” utan mellanlägen. Ur en källkritisk synpunkt värderar jag Social-Demokraten 

mer kritiskt än vad jag gör när jag värderar Dagens Nyheter eftersom tidningen inte erbjuder 

mig någon möjlighet att skapa mig en egen version.   

 Eftersom min uppsats syftar till att fokusera på i vilken mån den svenska 

allmänheten fick information om vad som hände i Polen 1939 och Norge 1940 är det också 
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intressant att välja tidningar av olika politisk färg för att få en bredare representativitet bland 

befolkningen. Precis som jag beskrivit i bakgrundskapitlet har kontroll och censur av den 

svenska pressen spelat en viktig roll i statsmaktens försök att värna om den svenska 

neutraliteten och opinionen ibland det svenska folket. Tidningar som låg nära den svenska 

statsmakten eller utryckte sig på ett starkt sätt om utländska makter, särskilt Tyskland, kom att 

bli föremål för klagomål och repressalier.
40

 Tidningen Dagens Nyheter var mellan åren 1924-

1973 betecknat som en liberal tidning och fick, under upprepande tillfällen, mottaga tyska 

klagomål. Än mer var den socialdemokratiska tidningen Social-Demokraten med 

chefredaktören Zeth Höglund i hetluften.
41

 Av de två tidningarna så var det emot Social-

Demokraten som de flesta tyska klagomålen riktade sig under den berörda tidsperioden.  

 

7. Metod 

7.1 Kvalitativ eller kvantitativ?  

De modeller som primärt har varit dominerande i behandlingen av material ifrån massmedia 

har varit den kvalitativa och den kvantitativa. Ur historisk synpunkt har de här metoderna setts 

som ur ett motsatsförhållande till varandra, presenterade i termer som hermeneutik/positivism, 

subjektiv/objektiv och förståelse/förklaring m.fl. Det som avgjorde vad som skulle anses som 

vetenskap bestämdes av vilket av lägren forskaren anslöt sig till. Lyckligtvis har en 

upplösning av dessa formationer under de senare årtiondena fortskridigt och det finns inget 

som direkt förhindrar en kombination av de båda metoderna om så önskas. 
42

   

Den kvalitativa modellen karakteriseras av tolkningar av materialet som är skrivna på 

ett sådant sätt att läsaren skall kunna följa argumentationerna och ta ställning till 

slutprodukten. Forskaren gör ofta ett mindre men mer noggrant överlagt urval som sedan 

används till att nyansera frågeställningar och ge fördjupad kunskap inom det berörda området. 

Metoden kan beskrivas som mer hermeneutiskt tolkande, men ändå inte generaliserande utan 

önskar ge ökad förståelse, fördjupad insikt och ny kunskap grundade på välbaserade 

tolkningar.  

Den kvantitativa modellen bygger på ett stort och statistiskt representativt urval som 

kan användas till att beskriva reella förhållanden inom noga preciserande grupper. Resultaten 

kan då användas för att beskriva en mängd eller kvot exempelvis med en eller flera 

kännetecken eller bakgrunds relaterade samband, t.ex. kön. En viss generalisering byggd på 

                                                 
40

  Åmark 2011: 211. 
41

  Statistik för svenska tidningar 1900- 2011: http://www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-
tidningar/ (2011-05-10). 
42

 Borell & Brenner 1997: 13. 

http://www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-tidningar/
http://www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-tidningar/
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försiktiga tolkningar eller begränsningar kan sedan göras.
43

 Generellt kan man tolka 

metoderna som att de ger svar på två olika frågor. Den kvantitativa modellen ställer frågan 

”Hur mycket?” medan den kvalitativa utgår ifrån frågan ”Vad?”.
44

 

Eftersom frågeställningarna i denna uppsats gynnas av en kombinationslösning 

kommer båda metoderna att användas i undersökningen. En komparativ analys med en 

hermeneutisk ansats är den bearbetningsmetod som huvudsakligen används för att ge svar på 

de frågeställningar som uppsatsen har och faller inom ramen för den kvalitativa modellen.  

Hermeneutik har framförts som ett alternativ till den positivistiska synen på historia. 

Arbetssättet söker inte att förklara orsaker till varför människor handlade som de gjort i 

historien, utan vill gå djupare ner på ett förstående plan. Hermeneutikern vill fördjupa sig i 

och tolka människornas syften, mål och uppsåt som ligger till grund för beteendet eller 

handlandet. Den stora skillnaden mellan positivism och hermeneutik är att hermeneutikern 

förespråkar ett inifrånperspektiv som menar att man måste se till människornas tankar som 

han eller hon knyter till handlingen. Positivister söker i större utbredning lagbundenheter och 

vill se processer som en följd av på vartannat logiskt följda händelser utan större hänsyn till 

människornas uppsåt, ett mer ”Orsak-verkan” förhållande. Hermeneutikern menar att detta är 

ett felaktigt angreppsätt eftersom det bara ser till utsidan av människan och inte insidan.
45

  

Sättet som hermeneutikern tolkar historiska skeenden kan liknas vid en spiral eller en 

cirkel, en så kallad ”hermeneutisk cirkel”. Tanken är att som historiker måste man förstå att 

man är formad av sin samtid och att ens sätt att tolka processer är påverkad av den genom 

fördomar och värderingar. Därför utgår hermeneutikern ifrån sin samtid, att tro att man kan 

börja förutsättningslöst, menar de är naivt. Ifrån denna utgångspunkt eller förförståelse rör de 

sig sedan in i materialet och tolkar det efter de frågeställningar och antaganden som man har 

med sig ifrån början, utifrån sin samtid. Under arbetets gång upptäcker hermeneutikern nya 

detaljer som föder en ny helhetsförståelse som tillåter honom eller henne att få en ny 

helhetsbild och tolkning av materialet. Detta upprepar sig sedan, likt en spiral eller cirkel, och 

nya helhetsförstålelser uppträder under tiden hermeneutikern tränger djupare in förståelsen för 

det historiska materialet eller tiden som han eller hon undersöker. Gradvis får de mer kunskap 

om den förflutna perioden och förstår den bättre. Cirkeln och spiralen fortsätter och det finns 

ingen definitiv ände.
46

 

 

                                                 
43

  Lindblad 1998: 24-25. 
44

 Queckfeld 1981: 9. 
45

 Kjeldstadli 1998:124. 
46

 Kjeldstadli 1998: 125. 
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8. Genomgång av nyhetsmaterial: Dagens Nyheter 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för vad som skrivits om upprinnelsen till 

krigsutbrottet och situationen för de civila i tidningarna Dagens Nyheter och Social-

Demokraten för Polen 1939 och Norge 1940. Den studerade perioden för upprinnelsen till 

krigsutbrottet i Polen är 18/4–4/9 och Norge 1/1–15/5 och den studerade perioden för de 

Civila i Polen är 1/9–1/11 och Norge 9/4–15/5.  Anledningen till att vissa datum inte 

redovisas i genomgången är att vissa dagar trycktes inget nyhetsmaterial som kan anses som 

relevant för frågeställningarna i denna uppsats och har därför sorterats bort i urvalsprocessen. 

Artiklarna presenteras inte här i sitt originalutförande och fullständiga längd utan summeras i 

ett sammanfattande referat för läsaren. Dock redovisas vissa citat och rubriker som är 

hämtade direkt ifrån tidningen.  

 

8.1 Dagens Nyheter 18/4–4/9: Upprinnelsen till krigsutbrottet i Polen 

18 april Artikelns material är byggd på en privat skrivelse och har sitt ursprung från Berlin. 

Rubriken på artikeln lyder ”Press på Warszawa i Danzigfrågan – Återförening på Hitlers 

födelsedag rykten i Berlin”. Artikeln behandlar att det i välinformerade kretsar meddelas att 

ett avtal snart kommer slutas med Polen rörande Danzigs återlämnande till Tyskland. 

Skribenten skriver att Tyskland med all sannolikhet kommer återupprepa sina krav till Polen 

angående ett överlämnade av Danzig. Försäkringar ifrån tysk sida omnämns också i artikeln 

rörande att ingen tysk kupp kommer att genomföras i staden eftersom detta lätt kunde utlösa 

allmänna fientligheter. I en liten artikel längre ner på samma sida meddelar Warszawa att 

Danzig mycket väl kan göras till en ”Fri tysk stad” utan kontroll ifrån folkförbundet, men att 

under inga som helst omständigheter kommer Polen att gå med på staden besätts av tyska 

trupper. I en liten underartikel ifrån London rapporteras att man i politiska kretsar inte 

betvivlar att Tyskland kommer att överta Danzig, men att man nu gör stora ansträngningar för 

att se till att Polen inte ger upphov till någon allmän konflikt. 

 

29 april I en stor artikel på en hel tidningssida ifrån Berlin redogör Dagens Nyheter för 

Hitlers tal i detalj. I talet meddelar Hitler att Tyskland säger upp ickeangreppsavtalen med 

Polen och England ifrån 1934 och att Danzigfrågan måste lösas förr eller senare eftersom 

Polen förkastat Tysklands förslag. Ord för ord redogör artikeln för talet och Tysklands 

relationer till sina allierade, en historisk motivering till annekteringen av Österrike och 

Tjeckoslovakien, västmakternas traditionella vilja att förklara krig mot Tyskland och 

Versaillesfördragets uppsåt att splittra Tyskland och Polen genom korridoren till havet. 
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Artikeln tar även upp de tyska förslaget till Polen för en lösning av Danzigfrågan, som Hitler i 

sitt tal vidare menar att den polska regeringen förkastat. I talet framställs förslaget som 

mycket generöst. I en annan artikel, också den baserad på nyhetskällor ifrån Berlin, redovisar 

Dagens Nyheter för vad tyska tidningar skriver. Artikeln tar bland annat upp hur tyska 

tidningar menar att nationalsocialismen kommer att vara starkare än något annat politiskt 

system på jorden och att Hitler, genom sitt tal, inte skapat någon oövervinnelig klyfta till 

västmakterna. 

 

6 maj I en artikel baserad på TT Warszawa ifrågasätter den polske utrikesministern Beck vad 

det är Tyskland egentligen vill, varefter han sedan beskriver alla generösa erbjudanden Polen 

erbjudigt Tyskland. Han dementerar flera av Hitlers påståenden som han framförde i sitt tal, 

så som att Danzigsituationen inte är en produkt av Versaillesfördraget m.fl. Artikeln beskriver 

att han framför en rad förfrågningar till Tyskland angående landets intentioner rörande 

Danzig, är det en fråga om prestige, Danzigs frihet eller vill Tyskland helt enkelt avstänga 

Polen ifrån Östersjön? Vidare behandlar artikeln att Polen inte kommer att låta sig 

underkuvas. Beck menar att Polen gett Tyskland ett motförslag som de sedan inte svarat på. 

Svaret kom inbakat i Hitlers tal den 29/4, där det framställts som att Polen vägrat samarbete 

med Tyskland. I en annan artikel baserat på TT Berlin svarar en tysk representant för 

propagandaministeriet på Becks tal och menar att Polens förslag inte utgjorde tillräckligt 

underlag för vidare förhandlingsförslag ifrån Tyskland samt att talet innehöll flera felaktiga 

påståenden. Vidare framhävs också en artikel baserad på TT Berlin med rubriken ”Polacker 

brände ”Führer” på bål”. Den beskriver på ett målande sätt hur polska tyskfientliga 

demonstranter hotar tyska bokhandlare i Katowice, ropar arga slagord och bränner en docka 

föreställande Hitler på bål. Artikeln beskriver vidare hur folkbiblioteket på orten förstördes 

och understryker tydligt att det var Polacker som förstörde byggnaden 

 

11 juli Dagens Nyheter publicerar en artikel ifrån TT London som motiverar varför 

Storbritannien har ingått en allians med Polen. Bland annat nämns Danzigs strategiskt och 

ekonomiskt viktiga läge för Polen och det faktum att om en annan makt fick övertaget i 

Danzig skulle ett militärt struptag på Polen erhållas. I övrigt beskrivs också i en notis att 

regeringen i Warszawa är mycket nöjda med alliansen.  

 

18 augusti Här lyfter Dagens Nyheter fram en rad mindre artiklar som behandlar det spända 

läget mellan stormakterna. På tidningens framsida lyfts fram nyhetsmaterial ifrån tyska 
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tidningar och beskriver hur polska soldater har spärrat gränsen till Pommern och bevakar den 

med monterade bajonetter. Vidare beskrivs att misshandeln mot tyskar i Polen fortsätter och 

att arresterade tyskar i Katowice hopkedjas med tunga kedjor och förhörs nattetid under 

pinade klagorop. I en annan mindre artikel, också baserad på Berlin, lyfts fram hur tyska 

familjer utvisas hals över huvud ur Katowice. Familjerna skall ha fått 24 timmars varsel att 

utrymma sitt hem, utan hänsyn till egendom, för att sedan förflytta sig 30 km inåt landet. 

Vidare beskrivs att om förflyttningen inte genomförs under utsatt tid kan tunga fängelsestraff 

vänta. Artikeln har en tydligt protysk vinkling.  

 

22 augusti Med rubriken ”Bomb i London-Paris” tillkännages i en artikel baserad på en privat 

skrivelse ifrån Berlin att riksregeringen och Sovjetregeringen har överenskommit att sluta en 

nonaggressionspakt med varandra. I en sidoartikel baserad på en privat skrivelse ifrån London 

lyfts fram att beskedet kom som en chock. Vidare spekuleras det i anledningen till pakten 

skulle vara att Sovjet, genom att acceptera det tyska förslaget, förhindrar att en stark front 

skulle uppkomma i Fjärran östern i händelse av en krigisk konflikt i Europa. Vidare skriver 

man även att om Sovjet och Tyskland lyckas uppnå detta kommer ett fruktansvärt slag mot 

Polen att riktas och då eventuellt leda till att landet ger upp Danzig utan motstånd redan innan 

pakten undertecknas i Moskva.  

 

23 augusti Här lyfts en serie av mindre artiklar fram om utvecklingen efter tillkännagivandet 

av pakten. I en mindre notis ifrån Warszawa meddelas att engelska familjer uppmanas lämna 

Polen. I en uppsättning av artiklar baserade på material ifrån Berlin tillkännages att engelska 

familjer lämnar staden och att Polen minerar viktiga broar och vägar utmed gränsen. I 

politiska kretsar i Berlin skriver Dagens Nyheter att den polska terrorn som är starkt 

sammankopplad med Danzigfrågan inte kan tillåtas fortsätta mycket längre. 

 

25 augusti Dagens Nyheter publicerar en stor artikel baserad på Berlin där de beskriver att 

den tyska militära ledningen har haft möte angående situationen i Polen och att förberedelser 

inför något är igång, samt beskriver att tiden för förhandlingar är förbi. Ifrån TT Berlin och 

TT Warszawa rapporteras diverse gränsintermezzon, varvid de båda parterna skyller på 

varandra.  

 

2 september Här publiceras en mängd olika artiklar ifrån olika telegrambyråer, 

huvudsakligen Berlin, London och Warszawa. De rapporterar att tyska trupper nu rycker 
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fram över polens gränser och att de nått alla sina väntade mål, samt att våldsamma strider 

utbrutit. Ifrån London rapporteras hot om krigsförklaring med Tyskland om de inte 

omedelbart drar tillbaka sina trupper.  

 

3 september I en massiv artikel baserad på nyhetsmaterial ifrån Berlin publicerar Dagens 

Nyheter generalfältmarskalk Herman Görings öppningstal, ord för ord, i den tyska riksdagen. 

Underrubriken på artikeln lyder ”Vår vilja och vårt tyska stål skola bli herre över varje nöd.”. 

I artikeln beskrivs hur Tyskland har varit milda och velat förhandla med polackerna men att 

terrorn ifrån polackerna enbart stegrat. Vidare beskriver artikeln hur tyska kvinnor och barn 

”på det mest djuriska sätt” misshandlats och i vissa fall dödats av polackerna och att den 

polska regeringen ideligen skyllt ifrån sig alla anklagelser av att förfölja den tyska 

minoriteten. I samband med den delen av artikeln fetstilar tidningen utdrag som; 

 

Men ett vet jag: att det icke finns någon stormakt med heder som i längden skulle tillåta 

sådana förhållanden. Jag har också gjort ett sista försök att anta ett medlingsförslag från 

brittiska regeringen. 

 

  Artikeln beskriver också hur tyskarna blivit attackerade på eget territorium av 

reguljära polska styrkor och att de nu besvarar ”Bomb med bomb”. Vidare lyfts också fram 

att den tyska riksdagen enhälligt antagit en lag om Danzigs återförening med det tyska riket, 

samt Tysklands framtida mål med Polen. Även de neutrala länderna blir försäkrade om sin 

okränkbarhet. Artikeln avslutas i övrigt med ”Riksdagen lovar i sin egen enighet att ständigt 

vara en förebild för nationen. Deputerade! Leve ledaren!”. 

 

8.2 Dagens Nyheter 1/1–15/5: Upprinnelsen till krigsutbrottet Norge 

 

17 januari I en artikel baserad på TT Paris skriver Dagens Nyheter att man tror att Tyskland 

inom kort kommer att bjuda in de neutrala länderna till förhandlingar angående ett samarbete 

med Tyskland. Vidare nämner artikeln att man inte tror att det finns risk för ett ryskt totalkrig 

i Skandinavien eftersom det inte skulle ligga i Tysklands intresse. Ett annat skäl som tas upp 

är att Tyskland inte vill ge England och Frankrike någon anledning att intervenera i 

Skandinavien och därmed inte bara etablera strategiskt viktiga baser, utan även hindra 

järnmalmshandeln mellan Sverige och Tyskland. Vidare nämner artikeln också att den tyska 

presskampanjen mot Sverige är till för att varna Skandinavien att inte medla eller handla med 

de allierade.    
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18 februari I en artikel baserad på TT Oslo rapporteras att en engelsk jagare har bordat den 

tyska ångaren Altmark på norskt territorialvatten och befriat 275 brittiska sjömän. Kraftiga 

protester åtföljde ifrån Berlin och Oslo. Regeringen i Oslo har skickat en protest till England 

och menar att bordningen är en folkrättsstridlig handling, kräver kompensation och att alla 

engelska krigsfångar skall utlämnas till Norge. I artikeln framgår också att Altmark var under 

eskort av ett norskt örlogsfartyg och att Berlin skickat en tämligen skarp varning till Oslo. I 

varningen framgår att Berlin anser att det Norska fartyget inte gjort tillräckligt för att försvara 

Altmark och varningen avslutas med orden ”Den allra allvarligaste situation föreligger, vilket 

kan dra med sig allvarliga konsekvenser”. I övrigt lyfts fram att irritationen i tyska 

regeringskretsar är stor. Dagens Nyheters Londonredaktion skriver att bordningsordern kom 

direkt ifrån Churchill och att regeringen inte anser att ingreppet var felaktigt. Vidare skrivs i 

artikeln hur Storbritannien kritiserar Norge för att inte vara förmögna att försvara sina egna 

territorialvatten och nämner flera tillfällen då tyska krigsfartyg förföljts för att sedan fly in på 

norska vatten.  

 

23 februari En artikel ifrån TT Oslo behandlar att flera norska protester är framförda i Berlin 

eftersom norska transportångare, som fraktar varor till Norge, blir sänkta på eget 

territorialvatten. I en annan artikel baserad på material ifrån TT London tar man upp att man i 

England granskar de neutrala ländernas bomullsinköp eftersom man misstänker att Norge och 

Sverige köper in varor som de sedan säljer vidare till Tyskland och därigenom motarbetar 

Storbritanniens sjöblockad mot landet.     

 

26 mars Dagens Nyheter publicerar här en artikel ifrån TT Berlin som behandlar Tysklands 

syn på den nordiska situationen. Artikeln framhäver att om Sverige och Norge tillåter brittiska 

trupper att transporteras genom norden eller intervenera i Finland kommer det garanterat 

innebära den första upptakten till ett krig i Skandinavien eftersom Tyskland då kommer 

uppleva ett krigshot ifrån norr. 

 

2 april I en notis baserad på en privat skrivelse till Dagens Nyheter ifrån London skrivs att 

engelska noter till Sverige och Norges regering har skickats där det framgår att England har 

för avsikt att förhindra tillförseln av varor ifrån Skandinavien till Tyskland.  
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3 april Dagens Nyheter publicerar en artikel baserad på TT Berlin där man i tyska kretsar 

svarar på Chamberlains tal om en utvidgning av handelskriget mot Tyskland. Artikeln 

framhåller att man i Berlin automatiskt kommer att svara varje engelskt och franskt initiativ 

med liknande åtgärder. I en notis baserad på en privat skrivelse ifrån Berlin rapporteras att 

Göring och Hitler har haft ett möte angående motåtgärder mot de allierades skärpta blockad 

med särskilt tyngdpunkt på situationen för den rumänska oljan och den svenska 

järnmalmshandeln.  

 

9 april I en stor artikel ifrån TT Oslo rapporteras att de neutrala länderna överlämnat stora 

protester till England och Frankrike efter beslutet att minera norska territorialvatten. Vidare 

beskrivs i en annan artikel baserad på material ifrån London att den fortsatta 

krigsutvecklingen nu är beroende på Tysklands agerande.  

 

10 april Ifrån TT Oslo skrivs stora rubriker i Dagens Nyheter om att Oslo är ockuperat av 

tyska flygtrupper. Ifrån Danmark rapporteras att de under protest accepterat det tyska anbudet 

om ”beskydd”. Ifrån London meddelas att lovar de allierade hjälp och att den tyska 

invasionen var påbörjad redan innan mineringen började. I övrigt publicerar också Dagens 

Nyheter  en artikel ifrån Berlin där de beskriver att klargöranden överlämnats till Norge och 

Danmarks regeringar där de förklarar sitt agerande med att de allierade planerade en invasion 

av Skandinavien med syfte att öppna en front i norr och att Tyskland nu förhindrat detta.  

 

8.3 Delresultat 

Dagens Nyheter har en tendens att vinkla sina nyheter på ett sätt som kan vara svårt 

för läsaren att upptäcka. Tidningen redovisar inte tydligt vad de tycker om händelserna utan 

låter istället artikelns innehåll tala för det. I samband med att de rapporterar om upprinnelsen 

till kriget i Polen framhävs detta tydligt. Dagens Nyheter lyfter mer än gärna fram 

nyhetsmaterial som är baserat på Berlin och ger det oftast större utrymme än nyhetsmaterial 

som är baserat på Warszawa, London eller Paris. 
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DN Polen 1/9-7/9 1939:  

Fördelning av nyhetskällor.
47

 

Antal:  

Tyskland 60 

Storbritannien 43 

Polen 33 

Frankrike 25 

USA 16 

 

Visserligen kan man argumentera för att Tyskland var den drivande och aktiva 

kraften för världens utrikespolitiska händelser vid tidpunkten och att de andra länderna enbart 

reagerade på Tysklands agerade, därav skulle det bli naturligt att det mesta utav tidningens 

material är baserat på Berlin, men jag menar att man måste se till andra faktorer för att få en 

komplett bild utav tidningens hållning och syfte.   

En sådan faktor är sättet som Dagens Nyheter skriver sina artiklar på och det budskap 

de väljer att framhäva i sina artiklar. Innan krigsutbrottet lyfter de mer än gärna fram 

information som vi med dagens kunskap och syn på pressen samt dess funktion, skulle 

avfärda som ren propaganda. Konkreta exempel på en sådan journalistik återfinns i hela 

tidningen under perioden 18/4–4/9 1939. Ett återkommande sådant exempel anser jag mig 

finna i samband med att Dagens Nyheter ständigt väljer att lyfta fram den tyska pressens 

värderingar och syn på omvärlden. Den 29/4 1939 publicerar tidningen en sådan artikel som 

bland annat behandlar nationalsocialismens överlägsenhet och att den ”Kommer vara starkare 

än alla andra politiska system på jorden så länge de andra makterna istället för sanning göra 

lögn och osäkerhet.” I underrubriken den 25/8 citerar de en tysk tidning angående relationen 

mellan Polen och Tyskland med orden ”Polens militära förberedelser ha nu antagit offensiv 

karaktär. Krigspsykosen i armén har kulminerat. Pressen trummar signal till anfallskrig, och 

alla tecken tala för att Polen redan under de närmaste timmarna skall göra en kupp och anfalla 

Danzig.” Återkommande är också att Dagens Nyheter lyfter fram den tyska pressens åsikter 

om brutaliseringen av tyska medborgare i Polen. Slående sådana exempel återfinns i två 

artiklar den 6/5 och 18/8 1939 i Dagens Nyheter. Tidningen väljer att lyfta fram den här typen 

av protyska artiklar eftersom redaktionen uppenbarligen sätter en större tilltro och intresse till 

Tysklands situation och tolkningar än till de andra nationerna. Mest tydligt blir den protyska 

vinklingen i en artikel som Dagens Nyheter väljer att publicera den 27/8 1939. Artikeln har 

rubriken ”Tio tyska bud för krigsföring” och handlar om den handbok som varje tysk soldat 
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måste ha med sig. Artikeln är inte byggd utifrån en tysk tidning likt ovanstående artiklar, men 

är baserad på material ifrån TT Berlin. Ett utdrag ut artikeln ser ut som följande:  

 

1) Den tyske soldaten kämpar ridderligt för sitt folks seger. Våldsdåd och onödig förstörelse 

äro honom ovärdiga; […] 3) En motståndare som ger sig får icke dödas, icke heller 

krypskyttar och spioner. Dessa erhålla sitt straff genom domstolarna; 4) Krigsfångar få icke 

misshandlas eller förolämpas. Vapen, planer och skisser skola tas ifrån dem. Av deras 

personliga egendom får annars intet fråntas dem; […] 6) Röda korset är okränkbart. Sårade 

motståndare skola behandlas på ett människovärdigt sätt. Sjukvårdspersonal och fältpräster 

få icke hindras i sin verksamhet; 7) Civilbefolkningen är okränkbar. Soldater får icke 

plundra eller hänge sig åt övermodig förstörelse. Historiska minnesmärken och byggnader 

som äro avsedda för gudstjänst, konst, vetenskap eller välgörenhet skola framförallt aktas. 

Prestationer ifrån befolkningens sida få endast uttas på order av överordnade och mot 

gottgörelse; 8) Neutralt territorium får icke indras i krigshandlingarna vare sig genom 

beträdande, överflygning eller genom beskjutning; […] 

 

Artikeln är skriven helt fristående i tidningen utan att tillhöra någon omgivande kontext. Det 

enda syftet med den här artikeln är att framhäva hur nobel och ärofull den tyska soldaten är i 

sin krigsföring, vilket jag tolkar som en tydlig protysk framställning till de svenska läsarna.     

Den typ av nyhetsmaterial som Dagens Nyheter väljer att lyfta fram till det svenska 

folket angående upprinnelsen till krigsutbrottet i Polen 1939 blir än mer tydligt den 2/9 1939. 

Tidningen förklarar då krigsutbrottet för sina läsare genom att citera ett långt tal ifrån 

Hermann Göring, istället för att ta material ifrån andra nyhetskällor. Vidare förekommer 

ingen kritik av Tyskland i tidningen under den undersökta perioden och tillsammans med 

ovanstående bevis drar jag därför slutsatsen att Dagens Nyheters nyhetsmaterial var, under 

perioden 18/4–4/9 1939, skriven ur ett tyskt perspektiv. Vidare menar jag att det är 

information utifrån det perspektivet som den svenska befolkningen fick sig tillgodosedd. Jag 

tolkar det inte som att Dagens Nyheters partitagande är av ideologiskt högerextrem karaktär, 

utan jag anser att den är mer konservativ och tysknationalistisk.
48

  Tidningen lyfter fram 

material som i högre grad behandlar och förklarar Tysklands historiska ställning istället för att 

debattera om nationalsocialismen eller dess framtida mål, även om det också förekommer i 

viss utsträckning.  

 Vidare framkommer att konflikten mellan Polen och Tyskland angående fristaden 

Danzig är den definitiva brännpunkten som tas upp i tidningen under den undersöka perioden. 

Framförallt är konflikten framställd ur ett tyskt perspektiv och ofta behandlar tidningen 

Hitlers beskrivning av Danziginvånarnas outhärdliga lott, brutaliseringen av tyska 

medborgare i Polen, Versaillefredens ondska och orättvisor och kravet på att återförena det 

                                                 
48

 Med tysknationalistisk menar jag ett förespråkande för de äldre tyska gränser och värden som existerade 
innan 1919.  



29 

 

tyska folket. Dementier ifrån Warszawa och London försvinner många gånger i skuggan av 

Berlins tolkningar och åsikter. 

Nyhetsmaterialet som Dagens Nyheter publicerar om upprinnelsen till kriget i Norge 

differerar sig på många sätt ifrån sättet som de rapporterar om Polen. Framförallt är inte den 

tysknationalistiska framställningen i fokus på samma sätt längre. Artiklarna som Dagens 

Nyheter publicerar handlar om neutralitetspolitik och framförallt ekonomiska förhållanden. 

Huvudsakligen rapporterar Dagens Nyheter om hur diskussionen om Skandinavien fortlöper 

hos de allierade och Tyskland. Artiklarna behandlar ofta de olika farhågor som de krigförande 

har om den ena eller den andra sidan skulle få ett övertag i regionen eller angående Sveriges 

och Tysklands järnmalmshandel. Huvudsakligen får läsaren en ganska tydlig uppfattning om 

vad de krigsförande anser om situationen i Skandinavien till skillnad ifrån upprinnelsen till 

Polen där svepskäl och propaganda allt som ofta överskuggar nyhetsförmedlingen. Ett tydligt 

exempel på de allierades farhågor om Skandinavien går att läsa i Dagens Nyheter så tidigt 

som den 17/1 1939 då man ifrån Paris menar att de inte anser att de finns någon risk att 

Ryssland skulle utvidga sin kampanj mot Finland in i resten av Skandinavien eftersom 

Tyskland inte skulle tillåta det. Dels för att det skulle intervenera med Tysklands 

handelspolitiska intressen men också för att det skulle ge en anledning till de allierade att 

intervenera i regionen och strypa järnmalmshandeln mellan Sverige och Tyskland. En 

generell misstänksamhet ifrån de allierades sida rapporteras på flertal ställen under 

undersökningsperioden, en misstänksamhet som materialiseras den 18/2 i samband med 

Altmarkaffären och Storbritanniens kränkning av Norskt territorialvatten. Vidare bekräftas 

tvivlen emot Norden den 23/3 då Dagens Nyheter rapporterar om misstankar i Storbritannien 

om att länderna i Norden säljer vidare engelska varor till Tyskland, men även i samband med 

noterna ifrån England till regeringarna i Sverige och Norge 2/4 1939.  

Tysklands ställningstaganden är inte lika tydliga som Storbritanniens men är inte helt 

omöjliga att utläsa. I samband med Altmarkaffären den 18/2 1939 rapporteras att man tydligt i 

tyska regeringskretsar deklarerar att det kommer få vittgående konsekvenser, men deklarerar 

inte på vilket sätt eller för vem.  

Ett annat sådant exempel är att Dagens Nyheter rapporterar den 26/3 att det inte finns 

några tvivel ifrån auktoritära kretsar i Berlin att om de allierade på något vis intervenerar i 

Skandinavien kommer det att leda till en krigsutveckling i regionen eftersom de inte vill 

riskera en front öppnad i norr. Samtidigt har artiklarna ifrån Berlin minskat både i antal och i 

storlek för att ge förmån för artiklar som är baserade på material ifrån London. 
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DN Norge 9/4-16/4 1940:  

Fördelning av nyhetskällor.
49

 

Antal: 

Tyskland 42 

Storbritannien 38 

Norge 23 

Sverige 18 

Danmark 12 

  

Det rapporteras också mer ifrån vad engelska tidningar kommenterar om 

järnmalmshandeln. På så vis kan påvisas att Dagens Nyheters urval delvis har ändrat fokus 

ifrån Berlin till England i jämförelse med rapportering om Polen. 

Vinklingen av nyhetsmaterialet håller sig relativt jämn fram tills Tysklands invasion 

den 9/4 1939, med undantag för Altmarkaffären den 18/2 1939, då nyhetsmaterial som 

behandlar vad Storbritannien och Tyskland anser om varandras agerande tydligt färgas av 

propaganda. Dock drar jag ändå den slutsatsen att i samband med upptakten till invasionen 

kommer de allierade få den största skulden i Dagens Nyheter till att kriget drabbar Norden. 

Dels på grund utav kränkningar av de neutralas rättigheter, dels på grund utav 

handelspolitiska repressalier men framförallt på grund utav mineringen av norskt 

territorialvatten. Allt eftersom omfattningen av Tysklands invasion i Norge blir tydligare ökar 

negativiteten mot landet i tidningen.  

 

 8.4 Dagens Nyheter 1/9–1/11: Situationen för de civila i Polen 

10 september I en artikel byggd på TT Warszawa rapporteras om det polska motståndet från 

civilbefolkningen och att Warszawaradion uppmanar människor att ansluta sig till frivilliga 

avdelningar för motstånd mot tyskarna.  

 

11 september I en artikel baserad på TT Berlin rapporterar Dagens Nyheter om vad den tyska 

tidningen Börsen-Zeitungs utrikeskorrespondent rapporterar om gerillakriget i Polen. I 

artikeln beskriver Dagens Nyheter bland annat att till och med gamla polska kvinnor deltar i 

gerillakriget. Vidare skrivs att befolkningen som hälsade de tyska trupperna med 

Hitlerhälsningar och flaggor snabbt efteråt övergick till att skjuta på tyskarna ifrån hustak och 

källargluggar. Artikeln beskriver också hur befolkningen överfaller ensamma tyska soldater. 

Ett exempel tas upp i artikeln och beskriver hur en tysk soldat frågat en gammal gumma om 
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lite vatten som hon gav honom. När soldaten sedan vände sig om för att dricka vattnet ska 

gumman huggit honom i ryggen med en kökskniv. Artikeln lyfter vidare fram att tyskarna 

tillämpar hårda repressalier mot alla gerillakrigare som de lyckas fånga.  

 

14 september Baserat på TT Washington publicerar Dagens Nyheter en liten artikel som 

sammanfattar en rapport ifrån den amerikanska ambassaden i Warszawa. Artikeln lyfter fram 

att det tyska flygvapnet använder varje tillfälle att utnyttja sin kraft, utan hänsyn till civila. 

Vidare rapporterar artikeln att även öppna städer blir anfallna. På samma datum publicerar 

Dagens Nyheter en artikel som baserad på information direkt ifrån Hitlers högkvarter. I 

artikeln förklaras varför tyskarna beskjuter öppna städer. Vidare förklarar artikeln att det är 

”de ansvarslösa polska arméledarnas” fel och att tyskarna inte har någon intension att bomba 

öppna städer men att de blivit tvungna att agera så pga. gerillakriget. I artikeln förklaras att 

gerillakriget är beordrat av polska arméledare för att göra motstånd mot tyskarna samtidigt 

som polackerna själva artilleribombar städer där ett sådant motstånd blivit organiserat. 

Artikeln lyfter fram de polska arméledarnas ansvarslöshet då de inte tar någon hänsyn till den 

egna befolkningen och att det tyska flygvapnet tillsammans med tyskt artilleri skall lära 

gerillakrigarna att motstånd är meningslöst. Ansvaret för en sådan krigsföring läggs i artikeln 

på ”den inkompetenta polska regeringen och de ansvarslösa polska arméledarna.”. 

 

17 september I en artikel rapporterar Dagens Nyheter ännu en gång vad tyska tidningar 

skriver om krigsföringen i Polen. Artikeln beskriver att desto länge Tyskland låter striderna 

rasa desto länge tid får motståndarna att förmedla sin propaganda mot Tysklands krigsföring. 

Detta resonemang, förklarar artikeln, ligger till grunden för varningarna till den polska 

civilbefolkningen. Artikeln tar också upp att Hitlers mål är att enbart bekämpa militära mål 

och ingenting annat. Vidare refererar artikeln till Haagförordningen och tar upp att även civila 

kan anses som kombattanter om de i öppen strid sätta sig till motvärn mot motståndarens 

trupper. Artikeln förklarar vidare att en ”öppen stad” eller icke militärt mål upphör att vara det 

i ögonblicket de inrättas till försvar eller försvaras av militären eller civilbefolkningen. Från 

det ögonblicket menar tyskarna att de har rätt att slå ner motståndarens försvar. 

 

21 september I ett privat brev till DN ifrån Bukrest beskrivs att 60 000 flyktingar flyr över 

Rumäniens gräns. Vidare beskriver artikeln att nöden bland flyktingarna är stor eftersom den 

polska valutan är så gott som värdelös.  
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22 september I en stor artikel baserad på TT Cernauti publiceras med rubriken ”Ryssarna 

uppges skjuta polska civiltjänstemän”. I artikeln förklaras att 110 ryska divisioner deltog i 

invasionen av Polen. Ett stort antal polska tjänstemän som inte haft möjlighet att lämna sin 

post och ukrainare som tjänat den polska regimen uppges ha skjutits av de ryska soldaterna. I 

övrigt beskriver artikeln behandlingen av de polska flyktingarna vid den rumänska gränsen. 

Artikeln tar upp att flyktingarna har tillåtelse att ta sig igenom Rumänien om de har en 

speciell passersedel utfärdad av de lokala myndigheterna, samt förplikta sig att bege sig direkt 

till utlandet. Vidare beskrivs att de har rätt att växla en viss mängd polsk valuta till rumänsk 

och att det är uppskattat att ungefär 50 000 polska soldater, kvinnor och barn strömmar över 

gränsen. 

 

8.5 W. Semitjovs resa  

I flera långa artiklar publicerar Dagens Nyheter målande ögonvittnesskildringar ifrån sin 

utsände medarbetare W. Semitjov. Han har rest tillsammans med de polska flyktingarna under 

14 dagar. 

 

9 september Semitjov är på plats i Warszawa och rapporterar målande att gråtande kvinnor 

och barn står i rasmassorna i arbetardistriktet Praga för att täcka över arbetare som dödats av 

en bombraid. Han tar också upp hur krossade möbler och ägodelar ligger på bakgårdar och 

hur fattiga människor står och betraktar eldsvådorna av sina bostäder.  Vidare beskriver 

Semitjov också hur han blivit gripen av polsk polis trots att han hade pass ifrån 

utrikesdepartementet. Han beskriver också att vanliga människor blev gripna och hotade av 

poliser med monterade bajonetter. I en väldigt detaljrik del av artikeln beskrivs hur 800 

flyende minoritetstyskar i åldern 14–70 år massakrerats på det mest fruktansvärda sätt i en 

hämndaktion ifrån de polska invånarna. 

 

24 september Semitjov beskriver bland annat hur han påbörjat sin resa via järnväg 

tillsammans med de polska flyktingarna. Artikeln innehåller bland annat kommentarer kring 

polackernas överdrivna segerrapporter i propagandan för att underblåsa motståndsandan. Han 

beskriver att människor sover på golvet på tågperrongen och att han fått höra att den polska 

regeringen redan i ett tidigt skede flytt till Rumänien och lämnat folket åt sitt öde.  Vidare 

lyfts också att människorna är utlämnade att förlita sig på de mest primitiva mänskliga 

överlevnadsinstinkter och att människorna inte har något tydligt mål med sin flykt.  
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28 september I artikeln beskrivs den fortsatta tågresan. Semitjov berättar återkommande om 

misären och om barnens situation i kriget. Vidare beskrivs att tåget återkommande blir 

beskjutet av tyskt jaktflyg och hur tåget då måste stanna och passagerarna måste fly ut på en 

potatisåker för att gömma sig ibland blasten sig tills attacken är över.  

 

29 september Semitjovs tågresa fortsätter och han beskriver att resan som skulle ha tagit 3 

timmar nu är inne på sitt tredje dygn på grund utav rädslan för det tyska bombflyget. Vidare 

beskriver Semitjov att brödbristen i tåget är stor och att man måste stanna för att söka efter 

mat. 

 

8.6 Dagens Nyheter 9/4–15/5: Situationen för de civila i Norge 

12 april En artikel ifrån Dagens Nyheters utsände medarbetare på den norsk-svenska gränsen 

beskriver hur politiska flyktingar, inte bara norrmän, utan också tyskar som gjort motstånd 

eller tillhört andra politiska inriktningar än nazismen kommer till svenska överansträngda 

tullstationer. Vidare tar artikeln upp ett flertal tragiska livsöden, målande beskrivningar över 

kärlekspar som splittras, folk som har flygbiljetter ifrån Sverige men inte kan komma över 

gränsen ifrån Norge för att utnyttja dem.  

 

13 april En artikel baserad på Dagens Nyheters utsände medarbetares berättelser beskriver 

hur norska flyktingar i panik försöker ta sig in i Sverige. Bland annat beskrivs att många 

hundra bilar står i bilkö mellan Halden och de svenska tullstationerna.  

 

17 april Ifrån Dagens Nyheters utsände medarbetare i Årjäng rapporteras hur människor flyr 

genom skogarna med snö upp till midjan och att det i Dalsland och Värmland talas lika 

mycket svenska som norska pga. av de ökande flyktingströmmarna.  

 

20 april Ännu en lång artikel ifrån Dagens Nyheters utsände behandlar förhållandet för de 

civila i Norge. I artikeln beskrivs att maten i Narvik håller på att ta slut, enbart små mängder 

fisk finns kvar att tillgå. Allt smör, socker och kaffe är slut och det är svårt att få in mer mat 

eftersom flygrutterna är alldeles för farliga och bensinen är slut. Även transportvägen ifrån 

havet är avstängd. Artikeln tar även upp att kvinnorna inte tillåts lämna staden eftersom de 

tvingas jobba som sjuksköterskor åt sårade tyska soldater. Vidare rapporteras också i artikeln 

att folk som flytt över fjället blivit jagade av tyskt flyg och tvingats gömma sig i snön.  
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24 april Ifrån Dagens Nyheters Oslokorrespondent rapporteras i en artikel att gerillakriget 

fortfarande fortlöper och att betydande friskaror fortfarande finns kvar. Dock har den tyska 

generalen förbjudit alla former utav skjutvapen och menar att alla vapen skall inlämnas till 

polismakten. Artikeln lyfter vidare fram att de som misslyckas med att lämna in sina vapen 

kommer få mycket hårda straff utmätta. I övrigt beskrivs också att tyskarna finner 

gerillakriget mycket irriterande och att gerillakrigare som infångas avrättas direkt, samt att 

dessa gerillakrigare ofta är unga män. 

 

8.7 Delresultat 

Dagens Nyheter fortsätter att publicera artiklar om kriget i Polen som är skrivna ur en tysk 

synvinkel. Med en tysk synvinkel menar jag att tidningen inte framställer anfallet på Polen 

som en orätt handling ifrån Tysklands sida, utan anammar ett tyskt perspektiv i sin 

rapportering. Konflikten med Polen framstår som berättigat och tidningen rapporterar om de 

problem som Tyskland stöter på under de första krigsveckorna. På flertalet datum publicerar 

tidningen artiklar baserade på Berlin som rättfärdigar och förklarar den tyska krigsföringen. 

Många av de artiklarna behandlar vad de tyska tidningarna skriver om kriget i Polen.  

Exempel på en sådan rapportering blir tydlig mellan den 11/9–17/9 då flera artiklar bland 

annat utmålar den polska regeringen och armén som ansvarslös och inkompetent, samt det 

polska folket som opålitligt och lömskt. I regel publicerar Dagens Nyheter inga artiklar som 

rapporterar att befolkningen skulle ha blivit behandlat dåligt av tyskarna mer än i egenskap av 

att de är civila i ett krig. Visserligen publicerar tidningen även artiklar som behandlar hur det 

polska civila i desperation gör motstånd i Warszawa och på sina ställen benämner soldaterna 

som ”Tappra” och ”Segerrika”, men de fallen är i minoritet och oftast baserade på telegram 

ifrån Warszawa, Paris eller London.  

 De enda artiklarna som har en vinkling som delvis kritiserar tyskarnas agerande är 

berättelserna ifrån Dagens Nyheters utsände medarbetare W. Semitjov då han rapporterar om 

de tyska jaktflygarnas benägenhet att skjuta på allt som rör sig. Dock kan jag inte förbise det 

faktum att Semitjovs rapportering många gånger kritiserar den polska regeringen och det 

polska folket. Artiklarna beskriver den polska regeringens svek mot folket, upprörda 

polackers massakrering av civila tyskar och de grovt överdrivna polska segerrapporterna m.fl. 

Hans artiklar är skrivna på ett väldigt narrativt sätt och behandlar mestadels hans personliga 

bekymmer och intryck på resan eller möten med människor. Vid en första anblick gör han 

inget ställningstagande i sina berättelser. Det är först när läsaren börjar sammanfatta vad han 

skrivit som han kan utröna de drag av kritik mot Polen som jag räknat upp ovan. Han redogör 
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för flyktingarnas vardag, men lägger ingen politisk värdering i det han upplever, utan 

rapporterar kortfattat om sin empati för olycksdrabbade och svaga människor. Jag tolkar 

artiklarna som att de håller sig till Dagens Nyheters allmänna sätt att skriva, men att läsaren 

ändå får bilden av de civilas situation tillgodosedd igenom Semitjovs berättelse. 

 För övrigt vill jag ifrågasätta trovärdigheten i Semitjovs berättelser, ingenstans i 

texten nämns att han skulle ha antecknat de extremt detaljrika berättelserna på plats, utan hans 

berättelser framställs som en återblick ifrån krigets första 14 dagar. Tid är då en källkritisk 

faktor som måste räknas in eftersom människan har en tendens att glömma eller omskapa sina 

minnen. Händelserna dramatiseras i hög grad igenom att Semitjov låter olika individer 

gestalta de problem som han upplever för flyktingarna och dessutom kan jag som läsare 

misstänka att texten regisserats något när Semitjov återvänt till redaktionen Sverige. Därför 

vill jag ifrågasätta hur väl Dagens Nyheters artiklar om Semitjovs resa överensstämmer med 

krigets verklighet i Polen.  

Vidare rapporterar Dagens Nyheter ingenting om minoriteternas situation i Polen, så 

länge de inte handlar om tyska minoriteter. De rapporterar inte heller något om den tyska 

brutaliseringen av civila. Den enda form utav brutalisering av civila som rapporteras i Dagens 

Nyheters artiklar handlar sovjetiska soldaters agerande, aldrig tyska.  

Det är en stor skillnad i rapporteringen när Dagens Nyheter publicerar artiklar om de 

civilas situation i Norge. I artiklarna som behandlar det finns ingen ingående beskrivningar 

likt Semitjovs redogörelser för Polen, men vissa skillnader i rapporteringen blir tydliga. 

Situationen för de norska civila framställs inte på ett lika eländigt sätt, utan lyfts fram med en 

optimism. Den totala domedagskänslan som återfinns i artiklar rörande Polen är inte 

närvarande på samma sätt. Norrmännen framställs många gånger som morska som sätter ”hårt 

mot hårt” mot den tyska ockupationsmakten. Enstaka intervjuer med norrmän som gjort 

motstånd eller sänkt tyska krigsfartyg förekommer också i tidningsrapporteringen tillsammans 

med beskrivningar för hur norska unga civila bedriver gerillakrig mot tyskarna. Den civila 

populationen beskrivs som utsatt, men robust och tålig. Den skandinaviska samhörigheten och 

broderskapskänslan med Sverige blir tydlig i artiklarna och den tyskvinklade rapporteringen 

är inte längre närvarande. Broderskapskänslan framställs på flera olika sätt i tidningen. Bland 

annat lyfter tidningen fram hur generösa donationer görs till Norge och hur man i Värmland 

talar lika mycket norska som svenska eller om den norska kampviljan, men framförallt är det 

bildmaterialet som gestaltar det bäst. Ett tydligt exempel på det kan återfinnas den 28/4 1940 

med texten ”Anförda av en tysk soldat marscherar en liten trupp norrmän till fångenskapen i 

sitt eget land”. Bilden föreställer en grupp norrmän som blir bortförda av en tysk soldat. 
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 9. Genomgång av nyhetsmaterial: Social-Demokraten 

9.1 Social-Demokraten 18/4–4/9: Upprinnelsen till krigsutbrottet i Polen 

4 april I en stor artikel baserad på material ifrån TT London redogör Social-Demokraten för 

en debatt i det engelska underhuset. Artikeln behandlar bland annat det kommande 

tremaktsavtal som slutits mellan Storbritannien, Polen och Frankrike. Vidare understryker 

artikeln att avtalet inte är avsett som ett inringningsförsök av Tyskland, utan som en 

försäkring till Polen. Artikeln lyfter också fram att om Tyskland fortsätter med sin 

expansionistiska politik kommer Polen inte vara det enda landet som är hotat. I mindre artikel 

längre ner kommenterar Berlin tremaktsavtalet med att understryka att det är ett tydligt 

inringningsförsök av Tyskland och att ”Tyskland ej har för avsikt att vänta till dess 

inringningsnätet är slutet”. 

 

29 april Ifrån en okänd källa publicerar Social-Demokraten en artikel med rubriken ”Hitler 

slita banden med omvärlden - avtalen med Polen och England uppsagda – President Roosevelt 

får hånande svar” som handlar om att Tyskland nu sagt upp avtalen med Polen och England. 

Artikeln redogör för Hitlers tal på ett kritiskt förhållningssätt och menar att dessa besked var 

det som världen med oro väntat på.  

 

22 maj I en liten artikel baserad på TT Warszawa lyfts fram att tysknazistiska övergrepp skett 

i Danzig i samband med ett polskt firande av en avliden marskalk. Vidare lyfter artikeln upp 

att nazisterna kastar sten, detonerar bomber och krossar skyltfönster.  

 

29 juni TT London. I en artikel med rubriken ”Hitler planerar anfall på Polen- Churchill 

varnar Tysklands diktator för ödesdigra åtgärder” behandlas Churchills tal rörande de växande 

spänningarna i Europa. Artikeln tar upp att Churchill förutser att ett krig kommer att utbryta 

om Polen håller stånd mot Tyskland och att Storbritannien och Frankrike då kommer att vara 

beredda att förklara krig.  

 

2 juli Social-Demokratens korrespondent i London rapporterar att Hitler kommer att göra ett 

besök i Danzig den 20 juli och att aktioner förbereds med syfte att få Polen att framstå som 

angripare. Artikeln behandlar hur man i London räknar med att en kris i Danzig kommer att 

uppstå, genom någon form utav inre aktivitet, med syfte att förena Danzig och Tyskland. 

Vidare tror man att denna aktivitet kommer tvinga polen att agera och därigenom framstå som 

en angripare av en tysk stad och ge tyskland rätt att slå tillbaka. 
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8 juli I en liten artikel byggd på TT Warszawa meddelas att tyskarna för in mer och mer 

vapen i Danzig, samt att Gestapo griper Danziginvånare med polsk nationalitet som inte 

anmäler sig till registrering.  

 

19 juli I en stor artikel har Social-Demokratens utsände medarbetare intervjuat engelska 

soldater om deras syn på Danzigkonflikten. Rubriken på artikeln är ”Hellre halt till Hitler vid 

Danzig än vid Dover – Tommy redo att ”dö med stövlarna på”.” Artikeln beskriver de 

engelska soldaterna som lugna men bestämda i sin ståndpunkt och beskriver vidare hur 

mobiliseringen i England utspelat sig. Artikeln beskriver vidare att inget blixtkrig kan döda 

det engelska folkets moral. 

 

18 augusti I en kort artikel ifrån TT Danzig beskrivs hur oppositionen i staden slås ner utav 

Gestapo och SS i rädsla för propaganda och opposition mot Hitler.  

 

22 augusti Icke aggressionspakten mellan Tyskland och Sovjet tillkännages i en artikel 

baserad på TT Paris och att det kommer som en överraskning för västmakterna. Vidare 

beskriver artikeln också att en febril militär aktivitet är igång i Berlin och Warszawa och att 

ett avgörande förestår inför kommande vecka. 

 

26 augusti I en artikel ifrån TT Berlin med rubriken ”Vanvettig press på Polackerna – ständig 

kedja av uppenbara provokationer” beskriver Social-Demokraten vad de tyska tidningarna 

kommenterar om den spända situationen och om utbrytande gränsintermezzon mellan polska 

och tyska soldater. Tydligt i artikeln framställs att det är Tyskland som står för de nämnda 

provokationerna.  

 

1 september I en expressupplaga beskriver Social-Demokraten i detalj att kriget nu utbrutit. 

Artiklarna behandlar att Warszawa bombats och att många kvinnor och barn är ibland offren, 

samt att den polska armén går till motanfall.  

 

2 september I en artikel baserad på en okänd källa beskrivs att England och Frankrike har 

lämnat ett ultimatum till Hitler där de vill att han drar tillbaka sina trupper. Vidare beskriver 

artikeln att Tyskland försöker skjuta skulden för utbrottet på Polen och framhäver tydligt att 

det krig tyskland för är ett anfallskrig och inte ett defensivt krig.   
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9.2 Social-Demokraten 1/1–15/5: Upprinnelsen till krigsutbrottet Norge 

10 januari I en artikel baserad på TT Reuters redogör Social-Demokraten för den engelska 

premiärministerns tal rörande den rådande krigssituationen. Artikeln behandlar talet ord för 

ord när Chamberlain lyfter fram att ännu ett litet land blivit angripen av en stormakt som 

tyskland har en pakt med. Vidare framkommer att han talar om Finland och att de behöver 

Storbritanniens hjälp.  

 

17 januari Baserat på TT London publiceras en artikel som handlar om Tysklands oro för 

händelseutvecklingen i norr. Vidare beskriver artikeln att oron baserar sig på att kriget mellan 

Sovjet och Finland skulle ge västmakterna skäl att intervenera i Skandinavien med en 

baktanke att etablera baser och strypa järnmalmsförsörjningen ifrån Sverige.  

 

26 januari I en artikel baserad på TT Berlin lyfts fram att Storbritannien och Frankrike ämnar 

diskutera de norska territorialvattnen pga. uppkomna transportsvårigheter i samband med 

tyskland ubåtskrig. Vidare beskriver artikeln att man i Berlin avfärdar detta som ett svepskäl 

ifrån Storbritanniens sida och menar att de insett att sjöblockaden mot Tyskland är ineffektiv 

och ämnar flytta krigsskådeplatsen.  

 

18 februari I en artikel baserad på material ifrån TT Oslo rapporteras att skarpa protester 

levererats ifrån Oslo och Berlin då en brittisk jagare bordat den tyska ångaren Altmark och 

befriat närmare 400 brittiska krigsfångar på norskt territorialvatten.
50

 I en utförlig förklaring 

beskriver artikeln händelseförloppet . Vidare behandlar artikeln att norska regeringen 

överlämnar allvarliga protester till England för kränkningen av de norska vattnen. Artikeln tar 

vidare upp att Berlin överlämnar skarpa klagomål till London och Oslo. Till London eftersom 

de kränkt ett neutralts lands territorialvatten och till Oslo eftersom de misslyckats med att ge 

det tyska fartyget utlovat beskydd. I en mindre artikel baserat på TT London beskrivs att man 

i England inte tänker be om ursäkt till Norge och att man vägrar utlämna krigsfångarna enligt 

den norska regeringens krav.  

 

19 februari I en lång artikel med blandade källor behandlas de olika nationernas 

kommentarer till Altmarkaffären. Ifrån TT London baseras en artikel som handlar om att man 

i Storbritannien anser att Norge svikit sin plikt som neutral eftersom de borde ha haft vetskap 
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 Märkvärt är att Dagens Nyheter enbart rapporterade 275 sjömän räddade. 
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om Altmarks last. I ett svar baserat på TT Berlin beskrivs att Tyskland betraktar 

Altmarkaffären som en folkrättsstridlig handling och understryker att England inte skyr några 

medel att nå sina mål, om det så än innebär att offra sina vänner. Vidare menar Berlin att 

Englands sätt att värdera vänner tydligt återspeglas i deras agerande vid krigsutbrottet i Polen.  

 

20 mars Ett långt tal av Chamberlain rapporteras i en artikel byggd på TT London. Talet 

behandlar mycket kritik mot Sverige och Norge i samband med att länderna vägrat att låta en 

allierad expeditionskår passera till Finlands hjälp. Vidare handlar artikeln om att faran nu 

kommit närmare Norden än någonsin.  

 

26 mars I en artikel baserad på TT Oslo rapporteras nya kränkningar av norska vatten då 

tyska malmångare som eskorterades av norska fartyg blivit jagade av engelska krigsfartyg. 

Denna gång motade de norska krigsfartygen bort det engelska fartyget efter att det försökt 

intervenera.  

 

3 april En artikel med rubriken ”Ny tumskruv på neutrala? – England vill dirigera handeln 

med Tyskland” behandlar en artikel baserad på TT London vad Chamberlain meddelade i sitt 

tal. I artikeln citerar de Chamberlain när han talar om att Tyskland inte respekterar de neutrala 

lagarna och att detta nu är något som England och de neutrala länderna nu måste ta i tu med. 

Vidare beskrivs att England har en stor förståelse för de neutralas situation och att England 

hyser sympati för de utsatta neutrala länderna.   

 

4 april I en artikel baserad på TT London meddelas att England nu ämnar göra blockaden mot 

Tyskland effektivare. Vidare förklaras att England tänker förstöra det nazistiska ekonomiska 

maskineriet och den tyska krigsmakten samt ämnar strypa flödet av varor ifrån de neutrala 

länderna till Tyskland.  

 

9 april På många helsidor publiceras många artiklar ifrån olika källor som behandlar den 

allierade mineringen av Norska territorialvatten, samt att tyska krigsfartyg är på väg norrut. 

Vidare behandlar artiklarna att en skarp norsk protest överlämnats till London.  

 

10 april I många artiklar baserat på flera källor tillkännages att tyska trupper invaderat Oslo 

och att den tyska invasionen inletts.  
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9.3 Delresultat: 

Social-Demokraten uppvisar tydligt en vinkling för läsaren när tidningen rapporterar om 

situationen i Polen.  Detta blir extra påtagligt när man tittar på tidningens rubriker och 

bekräftas vidare när man fördjupar sig i artiklarna. Exempel på en sådan rapportering 

återfinns på datumen 29/4 då en artikel med rubriken ”Hitler slita banden med omvärlden” 

behandlar Hitlers uppsägande av avtalen med Polen och England, samt den 26/8 i en artikel 

med rubriken ”Vanvettig press på Polackerna – ständig kedja av uppenbara provokationer” 

rörande de ökande spänningarna mellan Tyskland och Polen. Redan i ordvalet för 

artikelrubrikerna blir det tydligt för läsaren vilket ställningstagande tidningen tar, då de 

använder ord som slita istället för avslutar eller säga upp för att negativt förstärka Hitlers 

agerande. Inför upptakten till krigsutbrottet fokuserar tidningen huvudsakligen sin 

rapportering på material ifrån London och Warszawa samt tar en tydlig ställning för 

västmakternas syn på konflikten och visar det genom att framställa Hitler och Tyskland som 

oresonliga och orosmakare för läsaren. 

 

SD Polen 1/9-7/9 1939:  

Fördelning av nyhetskällor.
51

 

Antal: 

Storbritannien 42 

Tyskland 40 

Polen 38 

Frankrike 20 

USA 15 

 

Vidare publicerar tidningen också en rad politiska karikatyrer som vidare bekräftar 

det negativa ställningstagandet mot Tyskland. Karikatyrerna är väldigt provokativa i sin 

karaktär och framställer Tysklands expansiva politik i ett mycket kritiskt ljus. Den 12/4 

publiceras t.ex. en bild föreställande världens diktatorer kalasandes vid ett middagsbord. På 

bordet står ett flertal rätter framdukade och märkta med namnen Rumänien, China, Danzig, 

Albanien och Memel m.fl. Under bilden står texten ”Det är en ljuvlig tid för det 

internationella middagssällskapet ”De totalitära frossarna”. Rätterna växla, men aptiten är 

ständigt bestående.”  En annan bild som kan karaktärisera tidningens hållning publiceras den 

17/4 föreställande tyska soldater som krälar fram på ett fält i mörkret, men blivit fångade i ett 

strålkastarljus. Fältet som soldaterna krälar fram på är märkt ”Expansion” och strålkastarljuset 

                                                 
51

 Här redovisas de 5 största nyhetskällorna i tabellen för perioden. För fullständig tabell, inklusive fördelningen 
av nyhetskällor sammanställt efter stad, se bilaga 3. 
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är märkt ”Fredsnationernas strålkastarljus”.  Ett flertal liknande politiska karikatyrbilder som 

kritiserar axelmakterna återkommer under hela den undersökta perioden. Vidare publicerar 

tidningen också ett stort bildmaterial i varje tidning föreställande den polska arméns 

modernitet, styrka och vaksamhet emot tyskarna. Tidningen publicerar däremot aldrig bilder 

över tyska soldater eller skriver någonting som framställer Tyskland på ett positivt sätt under 

några omständigheter.  

Vidare förtydligas Social-Demokratens ställningstagande igenom det urval och 

vinkling de gör i tidningen. Tydligt blir detta den 19/7 då Socialdemokratens utsände 

korrespondent gör intervjuer med engelska soldater angående deras syn på Danzigkonflikten, 

vilket i övrigt är den konflikt som totalt dominerar tidningens utrikesnyheter under den 

undersökta perioden. Artikelrubriken redovisar ett tydligt ställningstagande för västmakternas 

syn på Danzigkonflikten vilket tydligt fördjupas när man granskar artikeln noggrannare då 

den vidare framställer det engelska folkets okuvliga moral samt folkets bestämdhet emot 

Hitlers företaganden.
52

  

Därav kan jag, utifrån de resultat som undersökningen gett, dra den slutsatsen att 

tidningen Social-Demokraten under perioden 18/4–4/9 1939 tydligt tar ställning för Polen och 

västmakternas inställning till Tyskland. Min tolkning baseras då inte enbart på tidningens 

vinkling och framställning av sina artiklar utan bekräftas också av tidningens prioritering av 

nyhetskällor under den undersökta perioden. När det kommer till frågan om tradering och 

tendens har mycket utav tidningens material rörande Tyskland gått i flera led, ofta från Berlin 

via Warszawa eller London innan de når redaktionen i Sverige. Nyhetsmaterial som 

genomgått en sådan process brukar tillräknas en lägre trovärdighet än material som kommer 

från en förstahands källa, t.ex. ett ögonvittne eller utlandsredaktion. Via det faktum att många 

av tidningens artiklar berörande utrikesnyheter är traderade vill jag påvisa att det mesta av det 

nyhetsmaterial som Social-Demokraten publicerar under perioden är färgat av västmakternas 

inställning till Tyskland. Det är utifrån den vinklingen som tidningens läsare tillskansade sig 

information om upprinnelsen till kriget i Polen.
53

 Vidare vill jag också påvisa att tidningen har 

en tydligt socialdemokratisk framställning då den ofta betonar arbetaren, fackrörelser och 

demokratiska fri och rättigheter m.fl.  

Angående rapporteringen om upptakten till krigsutbrottet i Norge ändrar Social-

Demokraten framställning från ett västmaktperspektiv till ett nordiskt. Visserligen dominerar 

fortfarande nyhetsmaterial baserat på källor från västmakterna, men har under perioden 
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kompletterats med nyhetskällor ifrån andra länder i Skandinavien, framförallt Norge och 

Sverige. 

SD Norge 9/4-16-4 1940:  

Fördelning av nyhetskällor.
54

  

Antal: 

Storbritannien 35 

Norge 33 

Sverige 25 

Tyskland 21 

Danmark 12 

 

 Rapporteringen i artiklarna framställer Storbritannien på ett mer kritiskt sätt än vad 

tidningen gjorde under den undersökta perioden 1939. Detta uppträder särskilt efter 

kränkningen av Norges territorialvatten vid Altmarkaffären 18/2 och den allierade mineringen 

av Norge den 9/4, men även i samband med Englands krav på en strypt skandinavisk 

handelspolitik med Tyskland den 3/4. Artiklarna vinklas delvis som om Storbritannien aktivt 

försöker få Norden att ta ställning i kriget mellan stormakterna och överge sin neutralitet för 

sitt eget bästa. När Norge sedan avvisar Storbritanniens krav på strypt handelspolitik 

framställer Social-Demokraten landet indirekt som en förkämpe för den skandinaviska 

neutraliteten.  

Rapporteringen berörande Tysklands syn på Englands kränkningar av Norges 

territorialvatten är emellertid reducerat till kommentarer eller lite mindre artiklar placerade i 

en större kontext som behandlar Norges och Storbritanniens relation. Vidare behandlar 

artiklarna i huvudsak ekonomiska förhållanden och ett offensivt Storbritannien, men 

framförallt ett kränkt Norge som försöker hålla sig utanför kriget och värna om sin neutralitet. 

Förövrigt förklaras upptakten till krigsutbrottet under perioden utifrån ett nordiskt perspektiv 

där stormakterna svarar på varandras agerande och Norge olyckligt hamnar i korselden dem 

emellan. Min slutsats är att Social-Demokraten under perioden 1/1–15/5 rapporterade om 

upptakten till kriget i Norge ur ett nordiskt perspektiv där kritiken framförallt riktades åt 

Storbritannien och dess ambition att effektivisera blockaden mot Tyskland och det var utifrån 

det perspektivet som tidningens läsare fick sig utrikesnyheter tillgodosedda.  
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9.4 Social-Demokraten 1/9–1/11: Situationen för de civila i Polen 

1 september I Social-Demokratens expressupplaga för krigsutbrottet rapporteras i en artikel 

baserad på material ifrån TT Warzawa om hur de tyska bombattackerna dödat ett stort antal 

kvinnor och barn. 

 

6 september Social-Demokraten rapporterar i en liten artikel byggd på material ifrån TT 

Warszawa att tyska trupper systematiskt riktar bombräder mot Warszawas förstäder där den 

allra fattigaste delen av befolkningen bor. Vidare beskrivs att många kvinnor och barn är 

ibland offren och lyfter fram att en bomb skall ha briserat mitt ibland en grupp barn stående 

på en gata.  

 

12 september I en artikel baserad på material ifrån TT Paris rapporteras att hela befolkningen 

i Warszawa deltar i försvaret av staden. Vidare beskrivs att befolkningen har en framträdande 

roll i striderna och att även kvinnorna vågar sig fram till de främsta frontlinjerna för att förse 

soldaterna med vatten och mat. 

 

9.5 Social-Demokraten 9/4–15/5: Situationen för de civila i Norge 

18 april I en kort artikel intervjuas en norsk socialdemokratisk partivän om situationen i 

Norge. Vidare rapporterar han bland annat att den norska civilbefolkningen gör aktivt 

motstånd mot tyskarna, samt försöker återställa de splittrade arbetarorganisationerna.  

 

28 april I en artikel skriven av Social-Demokratens utsände korrespondent på den norsk-

svenska gränsen rapporteras att de civila i Österdalen och Röros hotas av svält efter att tyska 

soldater ockuperat området. Vidare beskrivs att tillgången på proviant har minskat på grund 

utav blockerade mattransporter. Artikeln beskriver vidare att det i områdena bor 30 000 

människor plus flera tusen flyktingar ifrån Oslo och Trondheim. Artikeln rapporterar att en 

allvarlig hungersnöd kommer drabba befolkningen om inte förbindelsen med andra städer 

upprättas igen och att de för tillfället enbart är hänvisade att äta det lilla kött som finns 

eftersom lagret på fisk är slut. Förövrigt beskriver korrespondenten också att brödlagret inte 

kommer räcka länge och att befolkningen har tvingats äta sättpotatis, vilket allvarligt kommer 

att angripa jordbruket i framtiden.  

 

11 maj I en stor artikel baserad på material ifrån TT Olso beskrivs att befolkningen i den 

norska huvudstaden flyr undan de tyska ockupationsstyrkorna. Vidare rapporteras också i 
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artikeln att gränstrafiken över Värmland och Dalsland är ostörd, samt att särskild livlig 

flyktingtrafik iakttas på de norska landsvägarna. 

  

9.6 Delresultat 

Tidningen Social-Demokraten skriver i det närmaste ingenting om situationen för de civila i 

vare sig Polen eller Norge i samband med att kriget inleddes, rapporteringen behandlar nästan 

uteslutande krigsförloppet och det politiska spelet länderna emellan. Dock tolkar jag det 

nyhetsmaterialet som finns tillgängligt om de civilas situation i Polen som skrivet ur ett 

propolsk perspektiv eftersom det tydligt empatiserar för de civila som offer i kriget och 

folkets motstånd mot de tyska invasionsstyrkorna. Däremot finns det ett större bildmaterial 

som framställer de civilas situation för läsaren på ett än tydligare sätt. Ett sådant exempel kan 

återfinnas den 12/9 då en bild publiceras föreställande en man som transporterar skadade 

människor på en droska. I texten intill bilden nämns att de under invasionen får tjänstgöra 

som ambulanser för skadade civila. En än mer representativ bild publiceras den 13/9 då en 

bild föreställande ett flyktingtåg bestående av kvinnor och barn. Intill bilden publiceras 

följande text: 

Befolkningen i de av tyskarna ännu icke erövrade delarna av Polen fly från hus och hem. Vår 

bild visar en sådan flyktingtransport. Observera de gråtande barnen. Från förra kriget minnas 

vi en internationell institution som kallade sig för ”Rädda barnen”. Var finns den nu? 

 

Texten till bilden empatiserar tydligt för de polska flyktingarna och kan ses som ännu en 

bekräftelse av den propolska rapporteringen i Social-Demokraten. 

Rapporteringen skiljer sig dock lite när kriget i Norge utbryter. Visserligen finns inte 

heller där något stort och omfattande material kring de civilas situation, men framhäver ändå 

deras situation på ett mer målande sätt i nyhetsmaterialet jämfört med rapporteringen kring 

Polens civila. Det faktum att Norges civilbefolkning svälte som ett direkt resultat av de 

limitationer som uppkommit för dem efter den tyska ockupationen lyfts fram tydligt i en 

artikel ifrån den 28/4. Vidare behandlar Social-Demokraten hur det norska folket tvingas fly 

ifrån sitt boende för att undkomma de tyska soldaterna. En viss pronordisk anda tycker jag 

mig finna i rapporteringen, även om den inte är lika påtaglig som när tidningen rapporterar 

om övriga händelseförlopp eller politiska diskussioner. 

Om man bortser ifrån de få artiklar som faktiskt behandlade de civilas situation i 

Norge, anser jag mig inte återfinna något större intresse för det norska folkets situation under 

ockupationen. I en jämförelse med vad tidningen rapporterar om de civilas situation i Polen 
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förhåller sig materialet mer extensivt, men generellt drar jag slutsatsen att tidningen inte 

innehar något större intresse för de civilas situation överhuvudtaget, oavsett land.  

 

10. Sammanfattande slutsatser och komparation av tidningarna 

Det som jag i min undersökning kunnat konstatera om vad tidningarna Dagens Nyheter och 

Social-Demokraten rapporterar om upprinnelsen till Polen är som följande. Den information 

som den svenska befolkningen fick sig tillgodosedd igenom Dagens Nyheter är skriven ur ett 

protyskt perspektiv där tidningen delvis lyfter fram ett obearbetat nyhetsmaterial, 

huvudsakligen ifrån TT Berlin.
55

 Det faktum som lett mig fram till en sådan tolkning är att en 

stor andel av artiklarna som publiceras i tidningen under perioden är skrivna på ett sätt som 

tydligt försvarar och rättfärdigar Tysklands agerande och har sitt ursprung därifrån. Eftersom 

den officiella information jag fått mig tillgodosedd ifrån Kungliga biblioteket i Stockholm 

tydligt visar att Dagens Nyheter definierade sig som en liberal tidning under perioden och inte 

en högerextrem, kan jag enbart dra den slutsatsen att tidningen publicerar nyheter direkt 

översatta ifrån TT Berlin med tanken att läsaren själv skall värdera nyheten.
56

 Det som 

huvudsakligen upptar tidningens uppmärksamhet är situationen mellan Tyskland och Polen 

rörande fristaden Danzig och det är den rapporteringen som dominerar tidningens 

utrikesnyheter. Till skillnad ifrån Dagens Nyheter påvisar tidningen Social-Demokraten, ur 

min tolkning, istället en nyhetsrapportering som tydligt stödjer västmakterna och Polen och 

redovisar tydligt sina ställningstaganden i både rubrik, bild och nyhetstext för läsaren. 

Tidningens artiklar är betydligt längre och fokuserar på Danzigfrågan mer än vad Dagens 

Nyheter gör i sina utrikesnyheter. Vidare uppvisar tidningen ett omvänt förhållande av 

nyhetskällor i jämförelse med Dagens Nyheter. Primärt får tidningen majoriteten av sitt 

material ifrån London behandlande den annalkande konflikten, oavsett om nyheten gäller 

västmakterna eller Tyskland. Visserligen redovisar tidningen sådana artiklars ursprung som 

att de kommer ifrån TT Berlin via London, men jag anser ändå att nyhetsmaterialet bör 

betraktas som traderat och tendensiöst.  

           Ovanstående slutsatser berörande Dagens Nyheter bekräftas delvis i Stig Hadenius bok 

Dagens Nyheters historia där han verifierar att tidningen hade fler korrespondenter i Berlin än 

i andra städer. Vidare påvisar Hadenius också att majoriteten av de rapporter som kom ifrån 

de stridande nationerna var tillrättalagda till ländernas fördel samt att tidningen räknade med 
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 Se bilaga 1 för Dagens Nyheter Polen. 
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 Statistik för svenska tidningar 1900- 2011: http://www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-
tidningar/ (2011-05-15). Dock skiljer sig min slutsats om tidningens politiska färg ifrån den som KB redovisar, se 
sidan 30.  

http://www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-tidningar/
http://www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-tidningar/
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att läsarna själva skulle värdera källorna då de inte hade för uppsåt att göra en egen. Båda 

dessa parametrar pekar mot en protysk hållning för tidningen ur läsarens synvinkel och 

uppfattning av rapporteringen, men detta uttalar Hadenius inte i någon tydligt uttalad slutsats, 

vilket jag kan redovisa i min undersökning.
57

 Vidare har jag inte hittat någon tidigare 

forskning om Social-Demokraten som varken kan bekräfta eller dementera de slutsatser som 

jag kommit fram till i undersökningen. Därav bör de slutsatser som dras behandlas som nya 

forskningsresultat.  

I frågan om vad tidningarna rapporterade om upprinnelsen till krigsutbrottet i Norge 

förändrar båda tidningarna sin hållning. Dagens Nyheter framställer nu istället sina 

utrikesnyheter ur en kombination av ett protyskt och pronordiskt perspektiv genom att 

tidningen framställer Storbritannien som provokatör av den nordiska konflikten enligt tysk 

anda, men samtidigt uppvisar rapporteringen vissa sympatier för Norge och landets pressade 

situation. Social-Demokraten har ett liknande förhållningssätt i sina utrikesnyheter där de 

indirekt också framställer Storbritannien som uppviglare och tydligt sympatiserar för Norges 

trängda situation, men antar samtidigt en mer neutral ställning i sin rapportering. Vidare anser 

jag att rapporteringen i större utsträckning argumenterar i termer av handelspolitik och 

sjökrig, än diskussionen rörande Tysklands rättigheter och expansionistiska avsikter som kan 

återfinnas i tidningarnas rapportering berörande upptakten till kriget i Polen 1939. Därför drar 

jag den slutsatsen att det är utifrån de perspektiven som tidningarnas läsare fick information 

om kriget i Norge tillgodosedd mellan perioden 1/1–15/5 1940. Härigenom vill jag också 

påvisa att det finns en tydlig förändring hos tidningarna när ett skandinaviskt land blir utsatt i 

jämförelse med ett land på kontinenten.  

I frågan om vad tidningarna rapporterar om situationen för de civila i Polen och 

Norge fortsätter Dagens Nyheter att publicera nyhetsmaterial med en protysk hållning till 

skillnad ifrån Social-Demokraten som i högre grad empatiserar med den polska 

civilbefolkningen i sina artiklar. När tidningarna rapporterar om situationen för de civila i 

Norge påvisar de båda dock en tydlig pronordisk gemenskap som manifesteras igenom både 

bildmaterial, rapportering om de civilas situation och en ökad framställning av norrmännens 

kampvilja. Däremot uppvisar Social-Demokraten i båda fallen väldigt få artiklar rörande 

civila överhuvudtaget, tillskillnad ifrån Dagens Nyheter som redovisar ett rikt material baserat 

på både utländska nyhetskällor och sin utsända korrespondent. Utefter min tolkning drar jag 

därför den slutsatsen att tiden efter krigsutbrottet i Polen fick Social-Demokratens läsare få 
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nyheter om de civilas situation tillgodosedda men dock med en tydligt provästlig karaktär, 

medan Dagens Nyheters läsare fick utrikesnyheter levererade ur ett protyskt perspektiv. Vid 

tiden efter ockupationen i Norge anammar båda tidningarna en mer broderlig pronordisk 

hållning i sin rapportering till sina läsare och det är utefter det perspektivet som tidningarnas 

läsare fick information om de civilas situation i Norge levererad. 

Angående frågan om tidningarna gör någon egen värdering av materialet anser jag att 

de gör det i den bemärkelsen av vilket material som de anser kan ha ett högt nyhetsvärde för 

läsarna. Social-Demokraten värderar t.ex. material rörande de nazistiska förföljelserna högre 

än vad Dagens Nyheter gör. På flertal ställen i Social-Demokratens tidningar kan man innan 

krigsutbrottet återfinna exempel på en sådan rapportering. Den 28/7 rapporterar tidningen i en 

artikel baserad på material ifrån TT Danzig om att fristadens senat utfärdat ett dekret som 

förbjuder judar att förvalta sina egna affärer, förmögenheter och jordegendomar. Absolut 

ingen nyhetsrapportering av den karaktären kan återfinnas i Dagens Nyheter. Den enda 

kritiken som jag kan finna om läget i Polen berör Sovjets agerande. Den 23/2 publicerar 

tidningen en artikel med rubriken ”Kaos och terror i ryska Polen” och beskriver hur livet 

under sovjetockupationen börjar få katastrofala följder och att bönderna utsätts för 

fruktansvärda repressalier. Dagens Nyheter lyfter istället fram material som behandlar den 

tyska synvinkeln på ockupationen och tar således upp väldigt lite material som kan klassas 

som negativt för Tyskland. Tidningen redogör inte lika tydligt sin ståndpunkt i artiklarna som 

Social-Demokraten gör. I den bemärkelsen anser jag att tidningarnas värdering blir tydlig för 

oss som med dagens kunskap och vetande i efterhand läser dem, men för läsaren 1939 var det 

naturligtvis svårare. 

Vidare anser jag att tidningarnas rapportering stämmer ganska bra överens med den 

äldre forskning som framhäver ett småstatsrealistiskt perspektiv. Alf W Johansson anser jag 

anamma ett sådant perspektiv i större utsträckning än Åmark, då han framhäver regeringens 

agerande som ett nödvändigt ont, vilket redovisas i forskningsläget. Visserligen påpekar 

Johansson att det inrikespolitiska perspektivet måste iakttas som en faktor, men det är inget 

som jag ansett mig återfinna i tidningarnas rapportering i någon större utsträckning. I de fallen 

då jag anser att man tydligare kan ana att inrikespolitiska beslut återspeglas i tidningarnas 

rapportering är i större kontexter t.ex. det faktum att Dagens Nyheter i större utsträckning 

följer regeringens direktiv angående vilken kritik som får skrivas om Tyskland, än Social-

Demokraten . Ett annat sådant exempel är de båda tidningarnas pronordiska rapportering om 

norrmännens kampvilja och uthållighet som jag menar kan misstänkas varit beslutat ifrån 

politiskt håll för att ha en moralhöjande effekt för Sverige och det svenska försvaret.  Åmark 
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har ett liknande perspektiv som Johansson men kompletterar det med ett moraliserande 

perspektiv, rörande Sveriges moraliska ansvar och brutaliseringen i de krigsdrabbade 

länderna. Ett sådant perspektiv finner jag ett mindre underlag för i Dagens Nyheter men dock 

ett större stöd för i Social-Demokratens tyskkritiska rapportering. Vidare vill jag dra den 

slutsatsen att både Johansson och Åmarks teorier huvudsakligen stämmer överens med de 

resultat jag kommit fram till i min studie, men ingen av dem passar helt för en enskild tidning 

utan måste appliceras i ett övergripande perspektiv och kontext. 

 

10.1 Förslag på fortsatt forskning 

Jag anser att denna uppsats väckt en rad nya frågor som skulle vara givande att granska. 

Exempelvis hade varit intressant att lägga till en jämförelse av hur ledarsidorna i tidningarna 

förhåller sig till nyhetsmaterialet eller tillägga en tredje lite mindre framstående tidning på 

vänsterkanten som tyskarna klagade på, t.ex. Ny Dag!. Anledningen till att jag inte har kunnat 

infoga en sådan jämförelse i denna undersökning är av utrymmesskäl. Undersökningen och 

redovisningen av Dagens Nyheter och Social-Demokraten upptog betydligt större utrymme än 

vad som ursprungligen var uppskattat. Vidare skulle det också vara intressant att göra en 

jämförelse av vad morgontidningar och kvällspressen skriver under samma period eller göra 

en jämförelse med vad som skrevs i tidningar i andra neutrala länder.  
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11. Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilken information som 

den svenska allmänheten fick möjligheten att tillgodogöra sig genom nyhetsmaterial i form av 

svensk dagspress under Tysklands invasion av Polen 1939 och Norge 1940. Detta har jag 

ansett vara av vikt eftersom Tyskland satte stort press på den svenska regeringen under 1939 

och 1940 angående vad som skrevs om Tyskland i svenska dagstidningar. För att värna om 

neutraliteten och hålla sig utanför kriget bifallde Sverige kraven på kontroll av vad den 

svenska pressen skrev och tillämpade ett flertal repressalieåtgärder för tidningar som inte höll 

sig inom ramarna för det nya regelverket.      

För att pröva den primära frågeställningen har jag granskat två ledande dags-

tidningar, Dagens Nyheter och Social-Demokraten. Jag har brutit ner frågeställningen till två 

mindre delfrågor som behandlar vad tidningarna rapporterade om upprinnelsen till krigs-

utbrotten och situationen för de civila. Den sekundära frågeställningen i uppsatsen behandlar 

hur tidningen förhåller sig till sitt eget material och hur tidningen värderar sitt material 

beroende på omständigheterna. Den frågeställningen har jag valt att bryta ner till tre mindre 

delfrågor. Den första delfrågan behandlar om det går att återfinna någon skillnad i fram-

ställningen av nyhetsrapporteringen när tyskarna invaderar ett skandinaviskt land jämfört med 

ett land på kontinenten. Den andra och tredje delfrågan behandlar om någon skillnad mellan 

tidningarna kan återfinnas i frågan om kritik och färgning gentemot de krigförande länderna 

samt om tidningarna gör någon egen värdering av materialet. För att kunna få ett 

representativt material avgränsade jag de undersökta tidsperioderna till 18/4–4/9 1939 för 

upptakten till krigsutbrottet i Polen och 1/1–15/5 1940 för Norge. Avgränsningen för de 

civilas situation valde jag att begränsa till datumen 1/9–1/11 1939 för Polen och 9/4–15/5 

1940 för Norge.  

  I min undersökning har det framkommit att det finns stora skillnader mellan 

tidningarna under perioden. Vad gäller upprinnelsen till kriget i Polen skiljer de sig ifrån 

varandra ganska markant genom att Dagens Nyheter förmedlar nyhetsmaterial till sina läsare 

ur ett protyskt perspektiv, men lägger ett större fokus på situationen för civilbefolkningen. 

Social-Demokraten förmedlar ett mer extensivt nyhetsmaterial kring upptakten till kriget och 

förmedlar ett provästligt perspektiv, men rapporterar i det närmaste ingenting om de civilas 

situation efter krigsutbrotten. Angående upptakten till krigsutbrottet i Norge och situationen 

för de civila där visade det sig att Dagens Nyheter kombinerar sin protyska rapportering med 

en rapportering som sympatiserar för Norge. Social-Demokraten anammar också en 

pronordisk rapportering och tonar ner sin västliga rapportering. Den pronordiska 
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rapporteringen tar sig utryck genom beskrivningar av Norges pressade läge som ett neutralt 

land fastklämt i kampen mellan stormakterna och som en uttryckligare broderskapskänsla för 

de civila.  

Undersökningen visar vidare att tidningarna värderar material väldigt annorlunda. 

Social-Demokraten lyfter ofta fram ett material som kritiserar Tyskland, vilket är något som 

Dagens Nyheter inte gör överhuvudtaget. Tidningen lyfter snarare fram material som 

rättfärdigar och indirekt försvarar Tysklands politiska ageranden. Vidare påvisas i 

undersökningen att Dagens Nyheter inte redovisar sin egen ståndpunkt i artiklarna på ett lika 

tydligt sätt som Social-Demokraten gör, vilket kan leda till förvirring och en protysk 

framställning för läsaren då han förväntas göra en egen värdering av tidningens obearbetade 

nyhetsmaterial. Det är också tydligt att Dagens Nyheter tydligt har en medveten protysk 

framställning under 1939 då tidningen baserar mycket av sina artiklar på TT Berlin och lyfter 

fram artiklar som allt som ofta förklarar och försvarar Tysklands agerande. Social-

Demokraten låter istället tydligt färga sina artiklar av egna åsikter och lägger en större fokus 

på nyhetsrapporteringen ifrån västmakterna. Inte heller Social-Demokratens rapportering är 

ofärgad av främmande makter då tidningen tydligt redovisar ett provästligt perspektiv i sina 

artiklar. 

Personligen är jag lite överraskad av resultaten i uppsatsen. När jag påbörjade 

arbetsprocessen trodde jag inte att jag skulle återfinna en tidning som Dagens Nyheter med en 

så tydligt betonat protysk hållning. Jag blev också tämligen förvånad när jag fick reda på att 

tidningen definierade sig själv som liberal under den 1939 och 1940. I min egen bedömning 

skulle jag snarare lägga tidningen i ett konservativt fack ute på högerkanten av den politiska 

skalan. En annan överraskning som tidningarna erbjöd var att de båda två tycktes indirekt inse 

att ett krigsutbrott var oundvikligt redan ett halvår innan kriget väl utbröt.  
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Tabellerna redovisar statistik som jag sammanställt angående fördelningen av 

nyhetskällor för tidningarna under första krigsveckan i Polen 1939 och Norge 1940. 

 

Bilaga 1: Dagens Nyheter.  

 

DN Polen 1/9-7/9 1939 

Sammanställt efter stad: 

Antal: Sammanställt efter land: Antal: 

Berlin 60 Tyskland 60 

London  43 Storbritannien 43 

Warszawa 33 Polen 33 

Paris 23 Frankrike 25 

Washington 13 USA 16 

Köpenhamn 12 Danmark 12 

Rom 9 Italien 10 

Oslo 8 Norge 8 

Sverige (alla städer) 5 Danzig (Fristad) 5 

Danzig 5 Sverige 5 

Bryssel 4 Belgien 4 

Moskva 4 Sovjetunionen 4 

New York 3 Holland 3 

Helsingfors 3 Finland 3 

Madrid 2 Japan 2 

Tokyo 2 Spanien  2 

Amsterdam 2 Tjeckoslovakien 1 

Cannes 2 Estland 1 

Bratislava 1 Ungern 1 

Verona 1 Lettland 1 

Haag 1 Jugoslavien  1 

Tallinn 1   

Budapest 1   

Riga 1   

Belgrad 1   
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Bilaga 2: Dagens Nyheter. 

DN Norge 9/4-16/4 1940 
Sammanställt efter stad: 

Anta

l: 

Sammanställt efter land: Antal: 

Berlin 41 Tyskland 42 

London 38 Storbritannien  38 

Oslo 15 Norge 23 

Köpenhamn 12 Sverige 18 

Charlottenberg 7 Danmark 12 

Washington 4 USA 5 

Paris 4 Frankrike 4 

Malmö 4 Holland 4 

Elverum 3 Italien  

Strömstad 3   

Haag 3   

Rom 2   

Narvik 2   

Uddevalla 2   

Kornsjö 2   

Amsterdam 1   

Kristiansund 1   

Hamburg 1   

Göteborg 1   

Östersund 1   

Chicago 1   
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Bilaga 3: Social-Demokraten 

SD Polen 1/9-7/9 1939 
Sammanställt efter stad: 

Antal: Sammanställt efter land: Antal: 

London 42 Storbritannien  42 

Berlin 39 Tyskland 40 

Warszawa 38 Polen 38 

Paris 18 Frankrike 20 

Köpenhamn 12 USA 15 

Washington 12 Danmark 12 

Danzig  8 Danzig  (Fristad) 8 

Oslo 6 Norge 7 

Moskva 5 Sovjet 5 

Tokyo 5 Japan 5 

Rom  4 Holland 5 

Amsterdam 4 Italien 4 

New York 3 Finland 4 

Bryssel 3 Belgien 3 

Helsingfors 3 Sverige 2 

Malmö 2 Vatikanstaten 2 

Vatikanstaten 2 Schweiz 2 

Genève 2 Ungern 1 

Budapest 1   

Liège 1   

Cannes 1   

Bergen 1   

Haag 1   

Mariehamn 1   

Lavenberg 1   
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Bilaga 4: Social-Demokraten 

 

SD Norge 9/4-16/4 1940 
Sammanställt efter stad/område: 

Antal: Sammanställt efter land: Antal: 

London 35 Storbritannien 35 

Berlin 21 Norge 33 

Oslo 19 Sverige 25 

Paris 12 Tyskland 21 

Köpenhamn 12 Danmark 12 

Någonstans i Norge (okänt) 9 Paris 12 

Strömstad 7 USA 11 

Charlottenberg 7 Finland 5 

Riksgränsen Sverige (okänt) 6 Holland 5 

Washington 5 Japan 2 

Helsingfors 5 Italien 1 

New York 4 Turkiet 1 

Haag 3   

Tokyo 2   

Bryssel 2   

Östersund 2   

Elverum 2   

Lysekil 2   

Narvik 2   

Bodö 1   

Tacoma 1   

Rom 1   

Boston 1   

Uddevalla 1   

Ankara 1   

 

 

 

 

 


