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Daniel Penttinen 

 

 

Titel: To Scale Space – A Newspaper Analysis on the First Space Men of the 

          Cold War 

 

Abstract 

 

The Space Race during the Cold War was an era when the World saw great possibilities and 

scientific discoveries. Before 1957, the thing we call space had never been scaled by man. 

The Soviet Union turned this over with Sputnik 1, the very first artificial satellite which would 

change our way to research everything beyond Earth. Although this is true, there is also 

another side of Space Race which has more or less nothing to do with space at all – the 

politics.  

There is no denying that the politics about Space Race was far more essential for the United 

States and the Soviet Union than any scientific research. Kennedy talked about prestige and to 

“be ahead” in the race for space. Of course, the Americans and the Russians were fully 

involved and knew what could be gained from winning the race. But what about other 

nations? What about the Swedes? 

This thesis brings the Space Race to Sweden and examines two Swedish newspapers to get a 

clear view on how the people of Sweden actually encountered Space Race. To narrow the 

thesis down, the author picked two important events where the political side of Space Race is 

distinct – Yuri Gagarin’s orbit of the Earth in 1961 and John Glenn’s orbit of the Earth in 

1962.  

What kind of position in the Space Race did Sweden have, and how is it reflected in the 

newspapers? Does the political differences in two leading tabloids affect the outcome of the 

articles? And which kind of theories about the Cold War could be applied on these tabloids? 

This kind of research is uncommon to encounter in Sweden, but it ought to be dealt with here.  
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1.0 Inledning 

Vid andra världskrigets slut började en ny era. Kalla kriget väntade, och med den nya 

konflikter och utmaningar. Hela världen var publik för det nya kriget då det skrevs mycket i 

medier, inte minst i Sverige. Faktum är att kriget slog sig igenom nya barriärer, i detta fall 

ända ut över atmosfären. Rymden var en av de utmaningar som kalla kriget drog med sig, en 

utmaning som antogs av både USA och Sovjetunionen. ”Space Race” kallades det för – en 

rymdkapplöpning som till slut ledde människan till månen. Det var en gigantisk tid för 

astronomer runt om i världen – nya upptäckter väntade, och tekniken att genomföra dessa 

utvecklades i rask fart.  

Det började år 1957. Sovjetunionen lyckades vara först med att skicka upp en artificiell 

satellit (Sputnik 1) i omloppsbana runt jorden. Det var ett viktigt steg för det som skulle bli 

rymdkapplöpningen, och strax efter Sputnik så lade sig USA in i det som Sovjetunionen hade 

startat. Det som vi idag kan tro handlade om astronomi och rymdteknik blev snabbt en fråga 

om politik, militarisering och prestige. Sovjetunionen hade gått om USA i 

rymdkapplöpningen med Sputnik 1 och till slut Gagarin, som blev den första människan i 

rymden. Det var ett hårt slag för USA – inte för den astronomiska forskningen – men politiskt 

och militärt.  

1960-talets början var en tid där USA och Sovjetunionen satsade stora resurser på teknik för 

att vara ledande i Space Race. Resten av världen, bland annat Sverige, kunde bara se på 

medan kapplöpningen var igång. Vår information kom då främst från medier, och eftersom 

Internet inte fanns så blev tidningen ett populärt alternativ. Precis som idag så fanns det olika 

tidningar med olika syften och politiska influenser som rapporterade om händelserna inom 

rymdkapplöpningen. Då kalla kriget och rymdkapplöpningen var bland annat en politisk 

kamp mellan Sovjetunionen och USA så borde, logiskt sett, de olika svenska tidningarna 

framställa händelser inom kalla kriget – som rymdkapplöpningen är en del av – på olika sätt. 

För att veta det helt säkert så måste vi undersöka det antagandet. Detta kan endast göras 

genom att faktiskt granska några svenska tidningar för att se om och hur de skriver om Space 

Race, vilket är precis vad denna uppsats kommer att handla om. 
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1.1 Metod 

Denna uppsats ska undersöka kvällstidningar som beskriver sig själva (enligt Nya Lundstedt) 

som att vara politiskt influerade på ett eller annat sätt. Om denna influens är begränsade till 

ledarna i tidningen eller om den även syns i nyhetsflödet (som tidningens redaktion själv står 

för) är en av de frågeställningar uppsatsen vill besvara. Syns den politiska influensen i 

tidningarna överhuvudtaget? Om ja, vart? Hur syns den? 

Själva metoden i detta källmaterial kommer gå till enligt följande: författaren har valt ut två 

dagstidningar som, politiskt sätt, är varandras ”motparter”. I detta fall är motparterna en 

socialistisk tidning och en liberal tidning, nämligen Aftonbladet och Expressen. Under 

avsnittet 3.0 Tidningarnas situation under rymdkapplöpningen1 förklaras svenska tidningars 

situation i Sverige, med extra fokus på just Aftonbladet och Expressen, där valet av 

tidningarna utökas och blir tydligare. 

Med dessa tidningar så undersöker uppsatsen vad, hur och varför de skriver om händelserna 

inom rymdkapplöpningen, händelser som i förväg har valts ut av mig. De valda händelserna 

är såklart viktiga för området Space Race på det sättet att de ”satte fart” på själva målet med 

rymdkapplöpningen: att få upp en människa på månen. Valproceduren av händelser hade en 

del krav på sig. Bland annat så skulle de väcka intresse för min egen del, men även att de 

skulle vara stora nog för chans att hitta material att jobba med. De två händelserna som valdes 

är likadana på det sätt att de utförda samma uppdrag för USA respektive Sovjetunionen: att 

vara den första för landet att färdas i omloppsbana runt jorden. Vidare så skulle händelserna 

som undersöks vara relativt nära varandra i tiden (vilket de är, endast några månader 

emellan), vilket är mycket viktigt för att få en så rättvis – tidsmässigt – jämförelse som 

möjligt.  

Frågeställningarna är fyra till antalet. Dessa fyra frågor lyder: 

1) Kan man se tecken på en viss politisk vinkling mellan tidningarna? 

2) På vilket sätt syns den politiska vinklingen? 

3) Vad fokuserar tidningarnas redaktion mest på att rapportera om? 

4) Ser ledarsektionen olika ut mellan tidningarna eller mellan händelserna? 

                                                           
1 Avsnittet finns på s. 21 f 
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Uppsatsen är alltså uppbyggd att utföras genom en kvalitativ metod på grundval av de 

frågeställningar författaren har valt. Enligt Gabriela Bjarne Larssons beskrivning av metoden, 

där hon skriver att det inte är ”hur många eller hur ofta, utan på vilket sätt” som är mest 

intressant för den kvalitativa metoden,2 vilket går hand i hand med mina frågeställningar. 

Genom litteraturen så undersöks bland annat Space Race som fenomen. Vad var det? Hur och 

varför började det? Vad handlade det om i huvudsak?  

Litteraturen kommer även sträcka sig till hur situationen för den svenska pressen såg ut i 

Sverige politiskt. Då det är en sovjetisk och en amerikansk händelse inom Space Race som 

undersöks så kommer endast den svenska pressens politiska situation behandlas. Det bör 

klargöras att Sveriges roll i rymdkapplöpningen inte redogörs i denna uppsats, utan fokus 

läggs på två svenska kvällstidningars framställning av Space Race. Författaren kommer att se 

extra noga på de tidningar som har valts att undersökas genom mikrofilmer (Expressen och 

Aftonbladet), men samtidigt känns det viktigt att få en större bild än det på pressens situation 

vid den tiden. För att göra det så kommer boken Den svenska pressens historia användas 

flitigt eftersom den förklarar just det uppsatsen vill få reda på: hur och varför pressens 

situation förändrades hastigt fram och tillbaka efter 1945, vilket i sin tur kan ge en förklaring 

på den politiska influens som tidningarna sägs ha. Den politiska influensen är nyckeln till min 

undersökning på det valda källmaterialet, och de avgränsningar samt val författaren har gjort 

på densamma. Trots det så finns det andra än politiska faktorer som bidrog till mitt val av 

tidningar, nämligen hur läget såg ut för Aftonbladet och Expressen och kampen mellan 

tidningarna. 

1.2 Käll- och ideologikritik 

All litteratur kommer från amerikanska källor (eller åtminstone västerländska) vilket har 

påverkat innehållet i denna uppsats bakgrundsdel. Det större fokus på USA, där till exempel 

Kennedys vision fick en egen rubrik, har sitt ursprung från den större delen västerländsk 

litteratur som har varit tillgänglig för uppsatsens författare. Det är därför möjligt att källorna 

på något sätt är vinklade till USA:s fördel, något vi bör vara uppmärksamma på. Om det gör 

uppsatsen mindre aktuell eller inte är upp till den enskilde läsaren, men rysk litteratur på 

engelska eller svenska om rymdkapplöpningen är svårt att hitta. Om källans ursprung är 

ramen för dess kvalité så är det mer eller mindre omöjligt att förhålla sig till en oberoende 

referensram. 

                                                           
2 Bjarne Larsson, Gabriela, 2002, s. 215 
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Trots det så har uppsatsen gjort allt för att presentera en så rättvis bild av rymdkapplöpningen 

som möjligt, och all ”kritik” till USA:s eller Sovjetunionens handlingar under perioden som 

finns med i bakgrundsdelen grundar sig återkommande i litteraturen. All fakta kommer alltså 

inte från åsikter från författarens håll, men ett medvetet val har varit nödvändigt – valet att 

fokusera till största del på USA – för att få material att jobba med som kan användas till att 

tolka och förklara källmaterialet. Detta betyder att uppsatsen skulle se annorlunda ut ifall 

större fokus låg på Sovjetunionen (eller om litteraturen skulle komma från ryska författare), 

främst i delen där litteraturen drar kopplingar till källmaterialet i analysdelen på sida 33-36. 

Källkritik är vad denna undersökning bottnar sig i. Källmaterialet har som uppgift att vara 

politiskt beroende, och det är vad som gör undersökningen till en undersökning. Som har 

nämnts tidigare så finns det tidningsmaterial som tenderar att vara mer intresserad av politik, 

både i redaktionens egen del och i ledarna. De är mer frispråkiga tidningar än de denna 

uppsats behandlar. Valet av tidningarna grundar sig i tidningarnas situation vid den 

undersökta tiden, och passade därför bra att jämföra med varandra då de var Sveriges ledande 

tidningar vid den undersökta perioden. Aftonbladet och Expressen var alltså störst på 1950- 

och 1960-talet, och uppsatsen avser att studera tidningar som många läste.  

1.3 Teori 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt behandlar det som inte riktigt syns, men som kommer att 

framträda mer vid undersökningen av källmaterialet. Då Space Race utspelar sig under kalla 

kriget så är det självklart viktigt att väga in perioden och hur maktkampen mellan 

Sovjetunionen och USA uppfattas olika. Bland de teorier som finns angående de olika 

uppfattningarna kan vi hitta i Geir Lundestads bok Öst, väst, nord, syd – huvuddrag i 

internationell politik efter 1945, där han diskuterar hur kalla kriget kan ses utifrån tre, vad han 

kallar olika skolor. Dessa kallas för traditionalister, revisionister och postrevisionister. 

Lundestad berättar att de olika skolorna har haft varsin dominerande period, där perioden som 

undersöks i denna uppsats faller under den traditionalistiska skolan, fram till mitten av 1960-

talet. Vad dessa tre olika synsätten vill åstadkomma är att förklara kalla kriget och vem som 

hade ansvar för det, vilket alltså ser olikt ut mellan skolorna. Traditionalisterna menar att 

Sovjetunionen har det största ansvaret för kriget. Revisionisterna säger tvärtom; att USA är 

landet som orsakade kalla kriget, medan postrevisionisterna är i mitten av skolorna, alltså att 

båda nationerna bär ansvaret för kriget. Skolorna utgår från tre frågor enligt Lundestad: (1) 

vem var ansvarig för det kalla kriget? (2) vilken var den mest aktiva parten under de första 

åren efter kriget? och slutligen (3) vilka är de centrala drivkrafterna, särskilt i den 
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amerikanska utrikespolitiken?3 Dessa frågor kan, i stora drag, appliceras på 

rymdkapplöpningen – speciellt fråga 3 om vad som drev kalla kriget (i detta fall Space Race) 

framåt. 

Hur kommer teorin användas i denna uppsats? De källmaterial (kvällstidningarna) som 

studeras kommer att granskas i första hand politiskt. Beroende på resultatet så kommer teorin 

kunna användas genom att undersöka ifall det går att dela in tidningarna i de tre skolorna som 

Lundestad presenterade i sin bok. Ifall en av tidningarna verkar skriva eller fokusera mer 

positivt på till exempel Gagarins rymdfärd 1961 än Glenns rymdfärd 1962 så kan det peka på 

att tidningen (såvida inte informationen hittades på ledardelen i tidningen) är revisionistiskt 

präglad. I tidningsanalyserna så kommer uppsatsen granska något som traditionalister brukar 

lägga extra vikt på, vilket är att de ser Sovjetunionens politik som väldigt hårt styrs av den 

ideologisk-expansiva faktorn. Faktorn har, rimligtvis, en väldigt stor chans att komma på tal i 

någon form eftersom Sovjetunionen faktiskt var före USA under en lång tid i Space Race. 

Flera ryska ledare – Stalin bland dessa – uppfattade i princip allt i ett ideologiskt perspektiv, 

vilket såklart är intressant för denna uppsats.4 Är Space Race en slags ideologisk tävling för 

Sovjetunionen (och möjligtvis USA), eller handlar den om forskning av rymden likt Kennedy 

menade? 

Att undersöka politiken i rymdkapplöpningen är extra intressant i svenska tidningar. Då 

Sverige under den här tiden hade band till både USA och Sovjetunionen, att landet styrdes av 

socialdemokraterna samt den rådande alliansfriheten gör situationen svårtolkad för den 

svenska befolkningen. Ville den svenska befolkningen se häpnadsväckande prestationer av 

Sovjetunionen eller USA? Världen anade vad Space Race verkligen handlade om, så de visste 

att mycket stod på spel, speciellt vid denna tid under kalla kriget. Att få en enig svensk röst 

om läget kan vara svårt och leda till att man ”drar alla över en kam”, vilket är orättvist och 

kan leda till stereotyper som bara visar ena sidan av myntet. Just därför lämnar denna uppsats 

det åt sidan och ersätter det svenska folket med tidningar som undersöks separat. Tanken är 

att inte kategorisera grupper av flera tidningar, men att välja ett par och undersöka individuellt 

eftersom denna studies författare vet sedan tidigare arbeten att tidningars politiska tendens är 

en kategorisering som i vissa fall inte syns särskilt mycket. Fokus vid detta arbete är att först 

                                                           
3 Lundestad, Geir, 2015, s. 23 f 
4 Ibid, s. 25 



9 
 

och främst undersöka om den politiska tendens (enligt Nya Lundstedt) syns, och – vilket är 

det viktigaste – hur det syns.  

Politisk historia är alltså vad denna uppsats i huvudsak handlar om. John Tosh betonar att 

politik alltid har funnit läsare bland lekmännen, vilka är de läsare utanför den akademiska 

historiska professionen.5 Detta antagande går hand i hand med valet av tidningar – att nå ut till 

en stor publik. 

1.4 Tidigare forskning 

Att hitta tidigare forskning inom området har varit bland det tuffaste med denna uppsats. Det 

är inte många i Sverige som har undersökt rymdkapplöpningen ur ett historiskt- eller 

samhällsperspektiv, vilket är synd. Trots det så finns det forskning som har utförts genom de 

metoder denna uppsats författare har valt, alltså tidningsanalyser.  

Denna uppsats är inspirerat av två andra arbeten som alltså har gjort på liknande sätt. 

Arbetena tar upp olika komponenter vilka är intressanta för uppsatsen, så därför har denna 

uppsats författare valt att plocka ut dessa och använda de till denna studie. Utöver att de 

tidigare forskningsarbetena har gjort tidningsanalyser (precis som denna uppsats) så har de 

båda teorier som samspelar väldigt bra och kan anpassas till det uppsatsen undersöker. 

Emelie Bengtsson och Johannes Svensson har i sitt arbete om Vietnamkriget och 

Afghanistankriget utgått från den omvärldsbild som skapas när människor med olika 

bakgrunder (nationalitet, religion, kultur) möts. Bengtsson och Svensson menar att det kan 

uppstå ett ”vi och dom”, med förutfattade meningar som styr hur vi ser på andra, vilket kan 

utvecklas vidare till att det, förklarar Bengtsson och Svensson, ”präglar hela nationers syn på 

varandra”. De fortsätter med att förklara att de vill undersöka hur de stereotypa svenska 

föreställningarna kring omvärlden framträder i deras undersökningsperiod,6 något som är 

essentiellt för min uppsats, även om författaren motsätter sig från föreställningar som ska ses 

som beskrivande för ett helt lands folk, alltså stereotypa föreställningar. Till skillnad mot 

Bengtsson och Svensson är att det är den politiska aspekten som denna uppsats finner mest 

intressant och inte nationalitet, religion eller kultur. Även när de diskuterar 

den ”omvärldsbild” som uppstår när individer med olika bakgrunder möts så är det troligt att 

det kan bli väldigt stereotypiskt och icke-korrekt i vissa fall om man drar över ett helt land 

                                                           
5 Tosh, John, 2011, s. 75 
6 Bengtsson, Emelie & Svensson, Johannes, Imperialister, angripare eller beskyddare? – en omvärldsanalys av 
tre tidningars rapporteringar om Vietnamkriget 1964-1975 och Afghanistankriget 1979-1989, 2014, s. 7 
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med samma kam med ”stereotypa svenska föreställningarna kring omvärlden”7 (vilket är 

deras idé med uppsatsen). Just därför så applicerar denna uppsats begreppet för varje enskild 

tidning, så att Aftonbladet och Expressen har två olika ”omvärldsbilder” – eller vad denna 

uppsats författare vill kalla det – ”politiska tendenser”. 

Brian Harvey, en av författarna av boken ”Cold War Space Sleuths”, menar att 

nyhetsledningen i Sovjetunionen och i västvärlden hade sina brister. Vid flera tillfällen har 

ryska nyheter rapporterat missledande fakta i sin diskurs och avstått från att behandla 

misslyckanden i sådant som rör Sovjetunionens sida i Space Race, menar Harvey. 

Västvärldens nyhetsledning har då varit för misstänksamma för ryska etapper i 

kapplöpningen. Harvey visar de båda sidorna i händelsen med Voskhod 2, ett bemannat 

rymduppdrag 1965 som Sovjet stod för, där Sunday Times (brittisk tidning) beskrev 

landningen av rymdfarkosten på ett väldigt dramatiskt sätt och avslutade deras story med att 

rymdfararna var tvungna att spendera en kylig natt i skogen för att bli räddade då de flög 

tusentals kilometer över den planerade landningsplatsen. En vecka senare, vid en 

presskonferens i Moskva, sa kosmonauterna att de var glada att få delta i rymduppdraget som 

blev en succé, något som inte alls stämmer ihop med Sunday Times rapporteringar. Detta gör 

det svårtydligt att få fram en faktisk sanning, speciellt för det vanliga folket vid den tiden som 

fick all sin information från medier.8 

Nyhetsledningen har alltså undersökts tidigare för rymdkapplöpningen. Dock så är området 

väldigt litet i Sverige, där ytterligare forskning i svenska tidningar krävs för att skapa en 

förståelse för vad det svenska folket fick veta om dessa omvälvande händelser. Harvey menar 

att medier, både i Sovjetunionen och i väst, har på olika sätt misslett eller haft en subjektiv 

diskurs, vilket har påverkat sanningar som med tiden har avslöjats. Att sovjetiska medier var 

mer statsstyrd än västervärldens generellt sett är också intressant att påpeka i det avseende att 

lekmännen i Sovjetunionen läser tidningar som mer eller mindre styrs av staten. 

Frågan är om Sverige tillhör den del av väst som har en subjektiv diskurs eller inte. Denna 

uppsats är en del av början till vad som förhoppningsvis kommer undersökas i en större bredd, 

i till exempel andra tidningar och vid andra händelser inom Space Race och den politiska 

maktkampen som rådde mellan Sovjetunionen och USA under kalla kriget. 

                                                           
7 Bengtsson, Emelie & Svensson, Johannes, Imperialister, angripare eller beskyddare? – en omvärldsanalys av 
tre tidningars rapporteringar om Vietnamkriget 1964-1975 och Afghanistankriget 1979-1989, 2014, s. 7 
8 Harvey, Brian (m.fl.), 1988, s. 39 f 
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1.5 Problem som uppsatsen har stött på 

Under uppsatsens gång så har en del problem påverkat innehållet på något sätt. En del av 

dessa problem är egentligen bara oväntade resultat, men vi kan även se praktiska bekymmer 

med till exempel uppsatsens tidsspann, försenad litteratur och annat. Att skriva uppsats är en 

relativt sett lång process med en del krokiga vägar, vilka författaren vill dela med sig av. Här 

är min erfarenhet. 

Först och främst har vi källmaterialet. Som ni kommer läsa vid uppsatsens huvuddel som 

börjar på sida 23 så undersöks två händelser och rapporteringen om dessa i två 

kvällstidningar. När tidningarna undersöktes på djupet så visade det sig att det inte fanns 

någon förberedelse för varken Gagarins eller Glenns rymdfärd. Anledningen till att undersöka 

mikrofilmer fem dagar innan händelserna var att se förberedelser, både i redaktionens egna 

texter och i ledaren. Men samtidigt är det väldigt intressant med det faktum att båda 

rymdfärderna var överraskande, speciellt Gagarin enligt litteraturen. Det säger mycket om 

händelserna i sig, trots att materialet krympte.  

Ett liknande ”problem” är att ledarsektionerna i samtliga tidningar inom båda händelserna var 

extremt tunna. Uppsatsen diskuterar som sagt det mer under källmaterialets egen sektion på 

sida 23. De teorier uppsatsen har angående det är att den undersökta perioden var för kort. Det 

finns troligtvis goda chanser att hitta mer material i ledarna om undersökningen förlängs och 

breddas ut med fler tidningar. Just Aftonbladet och Expressen är inte de mest politiskt bundna 

tidningar, där det finns tidningar som Dagens Nyheter och Norrskensflamman som har större 

fokus på ledarna där politisk diskurs, enligt min erfarenhet, får mer tid i rampljuset.  

Nästa bekymmer är av mer praktisk natur. All litteratur och källmaterial fick beställas in av 

universitetsbiblioteket, vilket tog tid. Även vissa datum på mikrofilmerna (alltså 

kvällstidningarna) fanns inte med (till exempel 15 april 1961) på grund av att de var helgdagar 

och tidningen gavs inte ut då. Detta bidrog med att undersökningen fick skjutas fram lite och 

kortas av.  

Uppsatser likt dessa kan göras hur stora som helst. Det enda som sätter stopp för det är tiden 

man har att jobba med. Just därför är avgränsningar en nödvändighet, vilket kommer att 

lämna viktig fakta ute. Avgränsningarna diskuterades lite smått ovan om de i princip tomma 

ledarsidorna, där en längre tidsperiod att jobba med uppsatsen kunde ha lagt till att undersöka 

fler dagar framåt i varje tidning och därmed få chansen att möta den ledarsektion som 

uppsatsen förväntade att se. 
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1.6 Didaktik 

Didaktiken, kopplat till denna uppsats, kan se ut på många olika sätt. Men det mest uppenbara 

är hur man ska tolka historiska källor för att sedan värdera och analysera dom. Inom källkritik 

så finns det en hel del övningar som är nyttiga att ta del av, där det bör börja i klassrummet. 

Men först måste vi ta redan på vad en historisk källa är och vilka frågor vi bör ställa oss 

själva. 

Harris, Burn och Woolley menar att när elever möter historiska källor – speciellt när källorna 

är skrivna källor – så läggs det största fokus på vad texten säger och vad den handlar om. För 

en mer kognitiv utmaning så bör eleverna även gräva djupare vid möten av historiska källor 

och ställa andra frågor, likt vad det är för text, vem skrev den, varför skrevs den och för vem? 

Nu kommer vi in på källkritik och kan, vid analys av texten och dess ursprung, komma fram 

till om den är vinklad eller opålitlig på något sätt. Genom att göra det så kan eleverna och 

läraren sedan, trots källans problem, undersöka ifall källan kan vara användbar vid specifika 

ändamål9. 

Förstahandskällor är utmärkta att användas för en händelse eller ett problem. Det ger en slags 

känsla av realitet som andrahandskällor sällan kan ge. Källor från den undersökta historiska 

tiden kan hjälpa elever att komma i kontakt med ämnet lättare, och få en insikt för den tidens 

alla aspekter och en historisk verklighet som den faktiskt var och fortfarande är i källorna.10 

Harris, Burn och Woolley presenterar John Fines (historiker och professor vid University of 

Michigan, USA) idéer om hur källor i historieämnet ska användas i klassrummet, där endast 

en användning av primära källor kan lära oss om historia. Fines menar att de problem som 

elever ser i historia kan förklaras med bevis som kan hittas i förstahandskällor. Han fortsätter 

med att undersöka historiskt material inte bara ska begränsas till den professionella 

historikern, men att det är en rättighet för alla.11 

Som med det mesta så kan undersökning av källmaterial göras på flera olika nivåer, och 

läraren måste ha en inblick på vilken nivå som är bäst för eleverna. Genom övningar så kan 

eleverna utveckla sitt kritiskt tänkande vid möte av förstahandskällor, där den ena övningen, 

inspirerad av Håkan Danielssons och Bengt Liljegrens övning i källkritik, kan handla om vad 

denna uppsats undersöker, nämligen tidningar. Övningen kan göras i princip hur stor som 

helst, men låt oss ge den en 80-minuters lektion med elever i årskurs 1 på gymnasiet. Genom 

                                                           
9 Harris, Richard, Burn, Katharine & Woolley, Mary, 2014, s. 96 
10 Harris, Richard, Burn, Katharine & Woolley, Mary, 2014, s. 95 
11 Ibid, s. 95 
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att träna källkritisk så lär sig eleverna att kunna tolka historiskt material olika beroende på vad 

det är för källa, hur den ser ut och för vem den finns, precis vad Harris, Burn och Woolley 

menar. I detta fall är källmaterialet styrt av kommunistiska respektive liberala tendenser. För 

tydlighetens skull kan läraren välja det denna uppsats inte gjorde, nämligen väldigt frispråkiga 

exempel av tidningar för att lyfta fram och göra skillnaden mellan tidningarna lättare att 

undersöka. 

Eleverna delas in i grupper om 4-5 personer och läser en av tidningarna (alla grupper får 

antingen den kommunistiska eller den liberala tidningar) som rapporterar om samma händelse 

inom arbetsområdet (Space Race eller något annat inom kalla kriget). När eleverna har läst 

klart och diskuterat med sina gruppkamrater om händelsen så paras två grupper ihop och 

diskuterar händelsen igen, med endast sin grupps tidning som källmaterial. Målet är självfallet 

att eleverna ska få olika syner på händelsen och förstår sedan att de fakta som har getts är 

beroende på själva källan. Idén är enkelt vilket gör den lättförståelig samtidigt som den – i 

teorin – fungerar bra för att börja öva på källkritik inom historieämnet.  

En annan typ av övning är att analysera propaganda av Sovjetunionen och/eller USA. Space 

Race bidrog med mycket propaganda, till exempel bilder på frimärken och i tidningar. Många 

av dessa bilder är riktat till att kritisera motparten, alltså USA för Sovjet och Sovjet för USA. 

Vissa bilder är mer tydliga än andra. Läraren kan då visa bilder för eleverna och fråga ”vad 

visar/säger denna bild?”, ”vad är syftet med bilden?” ”vilka tror ni ligger bakom bilden?”. 

Övningen lämpar sig nog bäst till högstadiet eftersom att analysera bilder är oftast lättare än 

historisk text.  

Samtliga övningar kräver att källkritiska principer har förklarats för eleverna och åtminstone 

grundläggande kunskaper om kalla krigets natur för att eleverna ska förstå innebörden och 

vad de förväntat att hitta i bilderna och texterna. Källkritik är ett kunskapskrav i högstadiet 

och gymnasiet enligt styrdokumenten vilket styrker övningar likt dessa.  

 

 

 

 

 



14 
 

2.0 Bakgrund 

2.1 Rymdkapplöpningen – ett politiskt maktspel 

I denna del av uppsatsen så kommer vi titta på hur rymdkapplöpningen kom att bli till, men 

även vad det betydde för de inblandade samt vissa utomstående nationer. 

Rymdkapplöpningen, precis som allt annat i historien, har rötter som förklarar hur det kunde 

utvecklas. Dessa rötter är viktiga att känna till, så att man kan sätta hela händelsen i 

perspektiv och förstå dess vikt på, i detta fall, kalla krigets politik.  

Vi känner till att USA ska ha vunnit Space Race genom att landa den första människan på 

månen 1969. Att USA skrev ”reglerna” för målet med rymdkapplöpningen själva är en annan 

sak, men sanningen är att USA låg efter i kapplöpningen under en lång tid. Under 1930-talets 

utveckling av missiler så var inte USA och Storbritannien lika intresserade att hålla samma 

tempo som till exempel Tyskland, Frankrike och Sovjetunionen. Det finns anledningar till det: 

USA:s geografiska position gav dom en slags trygghetskänsla då de var avskilda från Europa. 

Atlanten och Stilla havet var barriärer som skyddade från eventuella angrepp. 

Missilteknologin var inte i det stadiet att missilers räckvidd nådde så långa sträckor än att det 

kunde träffa mål i USA. Istället prioriterade USA allianser12 under krig, vilket vi kan se under 

andra världskriget med Sovjetunionen och Storbritannien, men även senare under kalla kriget 

då NATO skapades. 

Andra världskrigets slut 1945 ändrades spelplanen för missilteknologin helt. Tyskland 

tvingades ut från missilkapplöpningen (nedrustning på grund av förlust i andra världskriget) 

och delades upp geografiskt och politiskt mellan fyra makter: USA, Storbritannien, Frankrike, 

Sovjetunionen. Med Tyskland ute ur kapplöpningen och kalla krigets början så blev 

missilteknologin mycket viktigt för USA. Tyskland hade innan andra världskrigets slut tagit 

stora steg i missilutvecklingen med V-2, en missil som nådde längre sträckor än andra under 

denna tid. Med tanke på att atomvapen kom att bli en central faktor under kalla kriget så 

kunde inget land, speciellt inte USA, se förbi det alltmer växande hotet som 

missilkapplöpningen hade skapat.13  

Av kalla krigets mer lugnare natur (relativt sett med andra världskriget) så blev 

missilkapplöpningen även en politisk fråga än endast en militär för både USA och 

Sovjetunionen. Tankar om rymden blir mer aktuella för Sovjet eftersom det började bli 

                                                           
12 Moltz, James Clay, 2008, s. 69 
13 Ibid, s. 70 f 
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möjligt rent teknologiskt på grund av missilkapplöpningen. Sovjet ville visa för en skeptisk 

och delad värld att kommunismen hade en stark teknologisk sida, något som USA först 1957 

insåg att de bör engagera sig mer i.14 James Clay Moltz förklarar hur rymden blev ännu en 

spelplan där politik och nationell säkerhet tog ut sina svängar: ”If the incentives for missile 

development before 1945 had stemmed mainly from national security concerns and broader 

geopolitical goals, it stood to reason that space would eventually inherit these stimuli as 

well.”15 

I slutet av 1950-talet så var det klart att nationernas utveckling för teknik att ta sig till rymden 

blev ett mätinstrument för nationell makt.16 I vissa mån verkade det som att de prestationer 

som gjordes inom det som kom att kallas för Space Race mer var politiskt drivna än 

forskningsmässigt, åtminstone till en början. Denna observation kan vi se för båda parterna: 

det sovjetiska rymdprogrammet hade ingen hög prioritet för Sovjetunionens politiska ledning. 

De prestationer av Sovjetunionen i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet accepterades 

motvilligt av det Kommunistiska Partiet som styrde landet, och användes endast som 

propaganda för att visa det socialistiska systemets dygder och få ut så mycket politisk vinning 

som möjligt.17 Detta kan vi se efter Sputnik 1957 och Gagarins rymdfärd 1961, där 

Sovjetunionen var först att skicka upp den första satelliten i rymden och en människa i 

omloppsbana runt jorden, som därmed blev den första människan i rymden. De politiska och 

teknologiska vinningarna skulle reflektera deras militära styrka, där Chrusjtjov inte höll 

tillbaka.18 

USA svarade på Sovjets Sputnik 1 med en egen satellit: Explorer 1 skickades upp i början av 

1958 och rymdkapplöpningen var igång på riktigt mellan nationerna. Medan allmänheten fick 

höra att kapplöpningen handlade om icke-militärisk utforskning av rymden, så anade det 

amerikanska och ryska folket att det verkliga målet var att få en dominant ställning i kalla 

kriget:19 ”Despite continuing collaboration in outer space exploration, the primary motivation 

of both the United States and the Soviet Union for entering outer space was neither scientific 

nor commercial, but military.”20 

                                                           
14 Moltz, James Clay, 2008, s. 70 f 
15 Ibid, s. 70 f 
16 Ibid, s. 70 
17 Siddiqi, Asif A., 2003, s. 351 
18 Osman, Tony, 1983, s. 41 
19 Caldicott, Helen & Eisendrath, Craig, 2007, s. 4 
20 Ibid, s. 7 
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Trots att allmänheten inte fick höra hela sanningen så var USA öppen med sina prestationer – 

både de lyckade och de misslyckade händelserna under Space Race. Det amerikanska folket 

var hela tiden medvetna om John Glenns rymdfärd 1962 och alla de misslyckanden som 

fördröjde uppskjutningen i flera månader. Sovjetunionen rapporterade inte misslyckanden, 

och de uppskjutningar som gjordes blev känt för allmänheten, i bästa fall, under själva 

operationerna, men oftast efter att de var över.21  

Två år senare valde Chrusjtjov att gå steget längre. Gagarins rymdfärd hade lyckats att göra 

världen skeptiskt inställd till USA och hade öppnat dörrar för Sovjetunionen och 

kommunismen. Det var såklart symboliska och politiska vinster för Sovjet som var 

drivkraften, med Sputnik 1 och Gagarin. Chrusjtjov skickade år 1963 upp den första kvinnan i 

rymden, Valentina Teresjkova.22 Detta gynnade Sovjet då de kunde använda detta som 

propaganda för att visa att kommunistiska kvinnor var jämställda med männen, vilket de 

också gjorde. 

1957-1962 var en stor tid för Sovjetunionen i rymdkapplöpningen. Med Sputnik 1 och 

Gagarins rymdfärd så verkade det som att Sovjet var mer utvecklade inom teknik än USA var. 

Chrusjtjov gillade att bre på med propaganda och uttalanden om Sovjets överlägsenhet i 

kapplöpningen. Prestationerna under perioden stämmer mycket bra in på sanningen, men 

bakom kulisserna doldes svagheter inom datateknik och annan mer avancerad teknik – 

områden där USA var flera år före. Denna sida var väldigt lite omtalad eftersom det inte 

publicerades likt Sovjetunionens bravader. Chrusjtjov fokuserade på en policy med hög 

publicitet för allmänheten, något som USA inte i första hand var intresserade av.23  

John F. Kennedy, USA:s president 1961-1963 och mannen som drev Space Race framåt för 

USA, var dock också intresserad av att vinna denna tävling mellan USA och Sovjetunionen 

och på så sätt få prestigen och något slags övertag i kalla kriget.24 Ordet ”prestige” dyker upp 

väldigt ofta med Kennedy, vilket understryker hur mycket politiken var inblandad i 

rymdkapplöpningen; mer så än något annat. Kennedys ton för rymdkapplöpningen ändrades 

med tiden, och trots att prestigen var viktigt så uppmärksammade han även andra aspekter än 

de politiska och militära för Space Race och kalla kriget.25 

                                                           
21 Osman, Tony, 1983, s. 50 
22 Cavendish, Richard, artikeln The Soviet Union is first to the Moon, 2009 
23 Moltz, James Clay, 2008, s. 117 
24 Logsdon, John, prologue; We Should Go to the Moon, 2010 
25 För fortsatt läsning om Kennedy, se Kennedys vision på s. 19 f 
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2.2 Sovjetunionens övertag 

USA var, efter andra världskrigets slut, västvärldens absolut ledande nation. Med det så lades 

en tung vikt på USA som bar ett stort ansvar för demokratin i Västeuropa. Det potentiella 

hotet från Sovjetunionen var konstant, och USA visste att det kommer ske teknologiska 

landvinningar av Sovjet inom missilteknik inom en snar framtid.26 Sovjetunionen arbetade i 

tystnad, men år 1955 så började USA:s organ för nationell säkerhet, National Security 

Council (NSC), misstänka att Sovjet skulle avfyra en militär satellit inom de närmsta åren. 

Detta skulle innebära att USA:s rykte som den teknologiska ledaren riskerade att ifrågasättas 

av andra länder.27 Misstankarna var korrekta, och i oktober 1956 så diskuterades satelliten i 

Moscow News.28 Satelliten blev känd för allmänheten, men USA var trots det närmast 

övertygade att Sovjetunionen inte kan mätas med deras egen missilteknik. Tillkännagivandet 

av satelliten ignorerades därför helt, något som kunde ha förberett USA för Sputnik som 

lyckades skjutas upp lite mindre än ett år senare.29 

Det finns många anledningar till att USA inte oroade sig för mycket för satelliten. Rysk 

teknologi hade innan inte dragit till sig för mycket uppmärksamhet, och i USA så var 

teknologin väldigt utvecklad med bilar, television, mekaniserat och effektivt jordbruk samt 

mycket annat. Endast USA:s utveckling av atombomben gav amerikanerna ett stort 

självförtroende och tog åt sig rollen som ledande inom teknologi i världen. Sputnik var 

vändpunkten för USA:s självförtroende och de blev chockade av Sovjetunionens stora 

framsteg i teknologi. Vissa brittiska och amerikanska forskare ifrågasatte Sovjetunionen med 

att säga att de inte kunde ha skickat upp en artificiell satellit i rymden än. Trots det så trodde 

den största allmänheten att det var sant, och USA:s teknologiska expertis kom att bli öppen 

för diskussion.30 

Sputnik var mer än en satellit. Det förde mig sig stora politiska och militära vinningar för 

Sovjetunionen och kommunismen, något som började oroa västvärlden.31 Rollen som 

världsledande inom teknologi var mycket viktigt, speciellt under ett krig som nu, bevisligen, 

kunde skicka missiler runt hela världen. USA hade inte längre två hav som barriär, vilket 

resulterade i en stor press för anfall på hemlandet. Thomas Dresser White, befälhavare för 

                                                           
26 Moltz, James Clay, 2008, s. 83 
27 Ibid, s. 87 
28 Osman, Tony, 1983 s. 38 
29 Ibid, s. 38 
30 Ibid, s. 36 
31 Levine, Alan J., 1994, s. 58 
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USA:s flygvapen, menar att ”whoever has the capability to control space will likewise possess 

the capability to exert control of the surface of the earth.”32 Citatet summerar den militära 

anledningen till rymdkapplöpningens angelägenhet vilket förstärks av hotet av kalla kriget. 

Västvärlden hade dock mer än militära anledningar för att ta sig an den rollen, vilket speglas 

av Alan J. Levine: ” [...] most Westerners had assumed that the West must be ahead simply 

because it was a free society.”33 

Den politiska aspekten var central för hela Space Race-perioden, vilket går hand i hand med 

den militära. När dessa aspekten kombineras med prestige, internationell status och hela 

världens blickar på dig så påverkas dina beslut. Så blev fallet för USA när offentliga 

opinionsundersökningar i Västeuropa visade att Frankrike, Italien, Tyskland och 

Storbritannien hade, med stor marginal, blivit övertygade att Sovjet hade gått om USA i 

forskningsutveckling och i militär makt efter händelsen med Sputnik 1957. USA kände till 

detta, och en förfrågan om ett samarbete med Sovjetunionen skulle vara ett erkännande av en 

lägre status än Sovjet, något som USA inte ville göra. President Eisenhower, vid denna tid, 

gick emot idén att tävla med Sovjet om rymden och ville egentligen inte lägga ner mer pengar 

på rymdkapplöpningen, men det var i princip tvunget nu på grund av status och politiska skäl, 

samt en militär press på vad Sovjet kan tänkas göra med sin nyvunna ledande roll.34 

Sovjetunionens bravader fortsatte efter Sputnik när de var den första nationen i världen som 

lyckades skicka upp en människa i rymden. 1961 så befann sig Jurij Gagarin i omloppsbana 

runt jorden, något som skapade avundsjuka i västvärlden. Denna gång så var det nästintill 

förväntat av det skulle ske35 och USA:s reaktion var en blandning av orolighet och 

beslutsamhet att komma ikapp.36 President John F. Kennedy lät kritisera Gagarins färd, och 

Chrusjtjov använde händelsen för propaganda. Det sades att Gagarins rymdfärd 

uppmärksammades i lika stor skala som Stalins död i Sovjet där Chrusjtjov ville visa hur 

socialismen är övermäktig inom forskning, teknologi och militär makt.37 Kennedy, trots 

motstridigheter i början, ville se USA på stadiga fötter igen i rymdkapplöpningen, och han 

blev mannen som satte press på Sovjetunionen med tankarna på en prestigefylld vinst för 

USA i Space Race. 

                                                           
32 Caldicott, Helen & Eisendrath, Craig, 2007, s. 3 f 
33 Levine, Alan J., 1994, s. 58 
34 Moltz, James Clay, 2008, s. 92 
35 Till skillnad mot Sputnik 1 
36 Levine, Alan J., 1994, s. 119 
37 Moltz, James Clay, 2008, s. 107 
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2.3 Kennedys vision 

Innan Kennedys tid som president så var NASA fullt igång med att utveckla ett nytt 

rymdprogram som skulle få upp en man på månen innan 1960-talets slut. Programmet fick 

namnet ”Apollo”, och blev bemött med stor entusiasm och stöd av USA:s kongress. President 

Eisenhower var inte lika intresserad av rymdprogrammet, som han, efter råd av hans 

forskningsrådgivare, blev ledd att tro att de anledningarna till en månlandning endast är ytliga 

och inte skulle bidra med något värdefullt.38 Inte mycket ändrades när John F. Kennedy vann 

presidentvalet 1960. Trots att Kennedy ansåg Eisenhower att vara svag och självgod så 

fortsatte arbetet med Mercuryprogrammet39 extremt sakta.40 Kennedy gav Eisenhower 

skulden för att ha gett Sovjet chansen, vilket dom tog, att skapa ett gap inom missilteknologi 

mellan USA och Sovjet med favör till Sovjet.41 Mercuryprogrammet var, till och med innan 

presidenten eller det amerikanska folket förstod, USA:s chans att komma ikapp eller 

åtminstone fram till Sovjet nivå i missil- och rymdteknologi, men även politiskt. Men 

Kennedy ville inte identifiera sig med programmet vid denna tid, eftersom han egentligen inte 

var intresserad av rymdkapplöpningen överhuvudtaget.42 

Under sin tid i senaten43 så låg Kennedys största fokusområde på försvaret och internationell 

politik. Han argumenterade mest om missilgapet, speciellt efter 1957 med Sputnik, som 

syntes allt tydligare. Detta gap, menar Kennedy, var en klar nackdel, militärt sett, mot 

Sovjetunionen. Under sin presidentkampanj så talade Kennedy inte mycket om framtida 

rymdforskning. Det var först en tid efter att han inträdde Vita Huset som rymdretoriken kom i 

kraft.44 

Efter valet och att Kennedy blev USA:s nya president så började oroligheter att ske på Kuba. 

Med grisbuktsinvasionen45 så blev pressen större för Kennedy som ville göra något 

dramatiskt. Tankar om hur han kunde slå Sovjetunionen ledde till att han rådfrågade Johnson, 

vice presidenten, ifall ett rymdprogram som skulle ta en amerikan till månen var möjligt.46 

                                                           
38 Osman, Tony, 1983, s. 44 
39 Mercuryprogrammet var USA:s rymdprogram som infattade många rymdskepp och uppdrag, bland annat 
Friendship VII, det rymdskepp som John Glenn – den första amerikanen i omloppsbana – åkte med år 1962 
40 Harvey, Brian, 1988, s. 49 
41 Osman, Tony, 1983, s. 44 
42 Harvey, Brian, 1988, s. 49 
43 Kennedy satt i senaten från 1953-1960 
44 Logsdon, John, 2010, s. 6 
45 ”Bay of Pigs Invasion”, ett misslyckat militärt anfall av USA för att störta Fidel Castro som ledde den 
kommunistiska regeringen i Kuba, 17 april 1961 
46 Levine, Alan J., 1994, s. 121 
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Frågan hade redan diskuterats smått under Eisenhowers tid som president, och Johnson var 

väl informerad om de planer som lades fram då. En månlandning skulle vara möjligt, men det 

skulle kosta otroligt mycket pengar, ett hinder som var tvunget att inverka i diskussionen och 

sedan beslutet om rymdprogrammet.47 Det var kort efter Jurij Gagarins rymdfärd 1961 som 

Kennedy på allvar ville satsa på rymdkapplöpningen. Ett rymdprogram som skulle ta 

amerikanska astronauter till månen bemöttes positivt och förväntansfullt av Kennedy. Ett 

sådant projekt skulle ge USA prestigen att vinna kapplöpningen till månen, vilket i sin tur 

skulle leda till en stor vinst i kalla krigets front.48 Intressant nog så var dessa de primära 

anledningarna till rymdprojektet, utan någon större tanke till den mängd information i 

forskning som ett besök på månen skulle bidra till, främst inom astronomi. Det är kanske inte 

så konstigt att Kennedy uttryckte sig på det sättet med tanke på sin bakgrund inom senaten 

samt att detta var en period av politiskt präglat krig. 

Bland de mest kända uttalanden om Space Race från Kennedy kommer från hans tal vid Rice 

University, Texas, år 1962. I talet hör vi hur Kennedy passionerat pratar om att kämpa för ett 

mål och en dröm inom rymdkapplöpningen, både i rymden och på jorden. Han talar om att bli 

den första nationen att nå månen, något som skulle vinna prestige till USA och en stark röst 

för fred på jorden och det hittills okända rymden. Kennedy säger att de har haft sina 

misslyckanden, men så har även andra, även om de inte erkänner det. Han menar såklart 

Sovjetunionen, och fortsätter med att USA har fler satelliter än något annat land och är bättre 

utvecklade samt ger mer information om rymden till världen än Sovjetunionens satelliter. 

Med tal likt dessa och pressen att ligga efter i Space Race så är det inte så konstigt att 

Kennedy fick folket med sig och var en del av orsaken till att USA blev först på månen 1969, 

trots att han själv inte var vid livet då.49 
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48 Logsdon, John, prologue; We Should Go to the Moon, 2010 
49 John F. Kennedy, tal vid Rice University, Texas, 12 september 1962 
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3.0 Tidningarnas situation under rymdkapplöpningen 

Läget efter andra världskriget, politiskt sett, såg bra ut för kommunister i Sverige och i övriga 

Europa.50 Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) uppgifter om valresultat i riksdagsval så steg 

Vänsterpartiet51 från 4,2 procent år 1940 till 10,3 procent år 1944 i Sverige.52 Det finns två 

anledningar till detta, vilka är att Sovjetunionens framgångar vid Stalingrad 1942 och 

kommunisternas engagemang i motståndsrörelser under andra världskriget.53 Krigets slut 

innebar även att socialismen som stort blomstrade på grund av efterfrågan på full 

sysselsättning, rättvis fördelning av samhällets överskott och ekonomisk demokrati. Detta 

kallades för efterkrigsprogrammet som skulle förbereda Sverige för en depression som 

Socialdemokraterna hade befarat. Dock så blev det ingen depression på grund av den 

ekonomiska hjälp som Europa tog till sig av USA, Marshallplanen.54 Svenskt näringsliv tog 

fart på grund av den stora efterfrågan i Europa att bygga upp det som kriget hade förstört.55 

Politiken syntes även i tidningarna, vilket vi kan se tydligt från Dagens Nyheter (DN), där 

Herbert Tingsten (chefredaktör för DN 1946-1959) kritiserade vänsterflanken och 

Sovjetunionen (och de som var neutrala mellan öst och väst) för att de – mer eller mindre – 

inte hade ett liberalt politiskt synsätt. Den grupp som var neutrala kallades för den ”tredje 

ståndpunkten”,56 något som är likt den postrevisionistiska skolan som Lundestad har skrivit i 

sin bok.57 

Trots att denna uppsats inte behandlar Dagens Nyheter så kan vi ändå se en politiskt 

intresserad media av varierad form. Faktum är att den politiska verksamheten i tidningar i 

slutet av 1940-talet började växa sig större, vilket gynnade tidningarna med fler läsare: ”Det 

ideologiska innehållet var i det polariserade politiska läget snarare en positiv än en negativ 

konkurrensfaktor.”58 

Både Aftonbladet och Expressen hade ett stort intresse att nå läsare i Stockholm, där 

Aftonbladet lyckades bäst – hela 60 procent av upplagan var koncentrerad där. 1956 så såldes 

                                                           
50 Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars, 2013, s. 293 
51 Vänsterpartiet, tidigare Vänsterpartiet Kommunisterna (vpk), Socialisterna och Svenska Kommunistpartiet 
(SKP) 
52 Uppgifter från Statistiska Centralbyrån, scb.se, ”Historisk statistik över valåren 1910-2014” 
53 Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars, 2013, s. 293 
54 Lundestad, Geir, 2015, s. 35 
55 Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars, 2013, s. 293 
56 Engblom, Lars-Åke, Jonsson, Sverker, Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per, 2002, s. 27 
57 Lundestad, Geir, 2015, s. 23 
58 Engblom, Lars-Åke, Jonsson, Sverker, Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per, 2002, s. 26 
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Aftonbladet till Landsorganisationen (LO), vilket var en stor händelse för tidningen.59 

Däremot medföljde vissa konsekvenser för LO och Aftonbladet med läsare som valde andra 

tidningar istället. Tidningens framtid blev osäker i slutet av 1950-talet. Vid den tiden så var 

Expressen drygt 50 procent större än Aftonbladet, vilket kan förklaras genom att LO köpte 

Aftonbladet och innan dess att Aftonbladets ekonomi försämrades i samband med 

Koreainflationen (under Koreakriget). Ledningen och redaktionen behövde mixas upp, något 

som gjordes i början av 1960-talet. Det nya årtiondet började bra för tidningen, som var i 

kamp med Expressen.60 Aftonbladet ökade mer än Expressen, vilket var ovanligt att se för 

Aftonbladets struktur. Det var en tidning som egentligen inte hade en växande läsekrets, men 

satsade mer på återkommande läsare. 

I kampen mellan Aftonbladet och Expressen så var Aftonbladet den mer passiva tidningen 

som inte vågade gå i närkamp med Expressen. Journalistiken mellan de två tidningarna var 

mycket olika där Expressen vågade gå steget längre för att få nya läsare hela tiden, och inte 

litade på återkommande läsare likt Aftonbladet. P.G. Peterson (chefredaktör för Aftonbladet 

sedan 1933) menar att de inte kunde riskera att göra påhopp på samma sätt som Expressen, 

just på grund av att de inte vågade äventyra sin läsekrets.61 Innan försäljningen till LO så var 

Aftonbladet en politiskt obunden tidning som skulle hålla en neutral ställning politiskt sett. Så 

var inte fallet för Expressen som redan år 1944 klassades som liberal. Läget ändrades för 

Aftonbladet 1962 då tidningen ändrade till att vara socialdemokratisk,62 antagligen på grund 

av försäljningen till LO som stöddes av socialdemokrater. 
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62 Enligt Nya Lundstedts beskrivningar av svenska dagstidningar 
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4.0 Uppsatsens huvuddel 

I detta avsnitt så undersöks källmaterialet, alltså de kvällstidningar författaren har valt. 

Tidningarna har undersökts genom mikrofilmer i Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar. 

Tidsspannet för tidningarna som har undersökts är fem dagar före samt fem dagar efter 

händelserna inträffade. Detta betyder att med Gagarins rymdfärd som ägde rum den 12 april 

1961 så har tidningarna undersökts mellan 7-17 april 1961, och med John Glenn, som ägde 

rum den 20 februari 1962, så har tidningarna mellan 15-25 februari 1962 undersökts. 

Anledningen till tidsspannet är för att se ifall rapporteringar om förberedelser till 

rymdfärderna existerar och slutligen för att se om ledarsektionerna börjar framträda mer efter 

händelserna har inträffat.  

Det som kommer presenterar härnäst är nyhetsrapporteringar och ledare som uppsatsen har 

stött på i tidningarna. Informationen som läggs fram i denna sektion är endast från tidningarna 

och författaren som har bearbetat texterna har gjort maximalt möjligt för att ha så lite 

påverkan på texterna som det går. Materialet analyseras i senare delar av uppsatsen.63 

4.1 Gagarins rymdfärd – artiklar i Expressen 

Mellan datumen 7-10 april så hittas inga rapporter alls som rör Gagarin. Skriverierna börjar 

den 11 april där löpsedeln var överväldigad med ”RYMDMAN: Ryktes-storm” samt ”Moskva 

tiger”. Under dessa rubriker så står det skrivet att det kan röra sig om falska rykten, och att de 

(redaktionen för Expressen) väntar på bekräftelser från Moskva ifall en ryss har sänts upp 

eller inte. Rapporterna fortsatte på sida 8 med att ryktet var ”mycket löst grundat” och att man 

kan ”tryggt utgå från att ingenting hänt.”64 Själva ryktet löd, vilket Expressen tar upp, att 

rymdmannen hade omkommit vid resan och att det var anledningen till att Sovjet tiger. 

Den 12 april, då Gagarin officiellt sköts upp i rymden, var löpsedeln återigen 

överväldigad: ”RYMD-RYSSEN HAR LANDAT”, löd det, och en stor bild på Gagarin. 

Expressen hade även en tidslinje på själva rymdfärden med vad som hände när. På nästa sida 

(sida 2) fortsatte Expressen med att presentera rymdfararen och att ”människan tagit det första 

trevande steget ut i världsrymden. Man kan bedöma denna händelse som en imponerande 

sportprestation i teknikens tidevarv. Man kan också säga att det är en uppvisning i 

propagandakonst.”65 Expressen understryker på samma sida vikten av händelsen och hur det 
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64 Expressen, 11 april 1961 
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har utvecklats genom historien att utforska rymden på ett positivt sätt, vilket återspeglas i 

detta citat: ”I detta perspektiv markerar nämligen den första rymdfärden början till ett nytt 

skede i livets utveckling. Fjärilen har lämnat sin puppa – vi har spänt våra vingar till flykt ut 

mot den stora vida, förut oåtkomliga världen.”66 

Sida 6 bjuder på rapporteringar av mer politiskt innehåll. I en artikel beskriver Expressen att 

Gagarin vann en ny seger åt Sovjet i rymdkapplöpningen, och att ”kapplöpningen mellan de 

båda stormakterna USA och Sovjetunionen var avgjord.”67 

Expressen la till en liten instickare, där rymdforskare vid en konferens i Florens säger att 

rymdfärden var en stor bragd samt att de inte var förvånade att det var ryssar först ute i 

rymden och inte amerikaner. H C van de Hulst, ordförande för rymdforskningenskommitén, 

menar att det helt klart var en bragd men att vetenskapen inte är någon kapplöpning.68 

Gagarin tar sig till första sidan återigen den 13 april. Denna gång står det med stora bokstäver 

på ryska (och sedan översatt till svenska) ”HURRA, GAGARIN!”. Rapporteringen fortsätter 

på sida 7 om hur framtiden kan se ut för Sovjet. Gagarin säger själv, enligt Expressen, att hans 

rymdfärd ”bara var början”, och att Sovjetunionen kan ta sig till månen redan om 4-6 år.69 

Arne Thorén, Expressens korrespondent i New York, är författare till många av de artiklar 

som har publicerats om Gagarin. Thorén är den journalist som alltså återkommer flest gånger, 

där han började vid den politiska änden med att dra in USA i historien. På samma sida (sida 7) 

så har han publicerat en artikel att ingen på det amerikanska hållet förnekar rymdfärden, och 

att det bidrog till en stor prestigevinst för Sovjet. Artikeln behandlar även Kennedy som 

gratulerade ryssarna, men där han (Kennedy) berättade att ingen är tröttare än han att 

fortfarande se ryssarna först i rymden (Kennedy tänkte antagligen på Sputnik 1 där Sovjet var 

före USA med en satellit i rymden). Den ryska bedriften ska, enligt Thorén och därmed 

Expressen, ha påverkat det ”politiska klimatet i världen”, vilket hördes i Washington.70 Vad 

som exakt menas med det står inte skrivet. 

Ledarsektionen hade nu också börjat vakna. Den ena artikeln handlade om genus, där det 

diskuterades varför det var en man och inte en kvinna som sköts upp först. Författaren till 
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texten beskrev de fördelar kvinnor har över män i rymden,71 vilket var intressant. Det var för 

övrigt väldigt tyst i ledarsektionen, vilket är sant även i Aftonbladet och i artiklar om John 

Glenns rymdfärd vilket vi kommer till senare i uppsatsen. 

Bland de få ledare så hittar vi Lennart Edbergs artikel vid samma datum. Edberg beskriver 

varför Sovjet valde att satsa resurser på rymdprogram, där han skriver att Sovjet ville hålla 

jämvikt med USA som hade flygbaser nära Sovjetunionen. Jämvikten skulle då nås genom att 

utveckla fjärrobotar som kunde nå USA från Sovjet.72 Artikeln visar att ett av 

rymdkapplöpningens huvudsakliga syfte alltså var tydligt även för allmänheten vid denna tid, 

och Edberg känner till faktorer som vi idag skulle använda för att förklara de omständigheter 

som existerade då, nämligen militära omständigheter. 

Den 14 april behandlade bland annat Gagarin med ett stort fokus på när han landade i 

Moskva. Redaktionen för Expressen lade fram hans insats som heroisk. Sida 6 följde med att 

Chrusjtjov gav Gagarin en stor kram, samt en intervju där Gagarin säger att uppdraget är 

utfört och att han mår utmärkt.73 

En direkt pik mot kalla kriget ges på sida 9 där en artikel handlar om eventuellt en ny ryss i 

rymden om ca en månad. Texten nämner att detta kan dra ihop en orosvåg i Amerika ifall 

rymdfararen stannar en längre tid än Gagarin i rymden. Gagarin var endast uppe i ungefär 1 

timme och 30 minuter, vilket gjorde att han inte hann färdas i omloppsbana så långt och 

kunde landa i Sovjetunionen igen. Ifall nästa kosmonaut stannar längre betyder det att hen är 

tvungen att färdas runt jorden, direkt över USA: ”tänk er en rysk spion som med teleskop 

kikar ner från rymden mot amerikanska bakgårdar och försvarsanläggningar!”74 löd det i 

artikeln. 

15 april började med en stor bild på Gagarin när han kliver in i rymdfarkosten ”Vostok” efter 

att han har vinkat adjö till sina kamrater nedan. Den korta texten nedanför bilden beskriver 

händelsen precis innan uppskjutningen där Gagarin framställs som en driven kosmonaut. 

Flera artiklar på sida 6 fortsätter på vad löpsedeln hade börjat.75 

Gagarins rymdfärd blev verkligen en stor sensation i medier, vilket återspeglas i en artikel på 

sida 7, ”NI KAN SJÄLV BLI EN GAGARIN”, som handlar om framtidsvisioner för 
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flygplan: ” [...] det lär inte dröja så värst länge förrän SAS tvingas byta ut sina jetplan mot 

raketplan.”76 En intressant artikel, nu i efterhand.  

Arne Thorén dyker upp igen. Hans artikel är, precis som hans förra, fokuserad på 

rymdkapplöpningen i stort och han drar in USA vid flera tillfällen. Han skriver att all den 

publiciteten om Gagarin i medier gör att de ansvariga för USA:s rymdprogram skyms undan 

trots att de har hunnit lika långt eller till och med längre än ryssarna. Thorén fortsätter med att 

Washington anser, precis som under Eisenhowers tid, att en rymdkapplöpning inte ens 

existerar, och att fokus bör flyttas från att vinna en tävling till utforskandet av rymden. Sovjets 

seger med Gagarin var inte en seger i någon kapplöpning, utan en seger för forskningen, 

menar de. De rymdbedrifter som Sovjet står för är endast sensationella och 

uppseendeväckande i medier, medan USA ligger före i den vetenskapliga sidan. Washington, 

skriver Thorén, har inte som mål att vinna prestige, men att ”systematiskt samla in så mycket 

vetenskapliga kunskaper om rymden som möjligt”. Förklaringen till det ryska försprånget är 

att de började arbeta med missilteknik som skulle kunna leverera atomvapen tvärs över jorden 

– ett arbete som krävde stora och lyftstarka raketer.77 

Den 16 april gavs inte tidningen ut enligt mikrofilmerna, och innehållet den 17 april var som 

att Gagarins rymdfärd aldrig hade hänt. Vad som hände efter den 17 april är inget som denna 

uppsats tar upp, där ytterligare forskning kan behöva göras för en bredare bild från eventuellt 

fler artiklar av både redaktionen och – framför allt – i ledaren. 

4.2 Gagarins rymdfärd – artiklar i Aftonbladet 

Precis som Expressen så är datumen 7-10 april helt fria från något om Gagarin. Rapporter 

kommer först den 11 april även i Aftonbladet med liknande innehåll: ”Troligen lyckad 

landning men Moskva tiger än”78 som rubrik på löpsedeln. Sida 4 fortsätter rapporteringen, 

skrivet av Eugen Semitjov, Aftonbladets rymdexpert. Semitjov anvisade till USA:s 

rymdforskning och pekar på att Sovjet hittills har slagit de i alla rymdfartens grenar, där 

amerikanerna endast har gjort ett ”förenklat ’höjdhopp’”. Ryktena om en kosmonaut i rymden 

kan stämma, menar Semitjov.79 
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Den 12 april har ryktena bekräftats vilket syns i Aftonbladet. Gagarin når löpsedeln där det 

står skrivet att händelsen har en ”enorm betydelse för ryska politiken” och att Sovjetunionen 

kommer utnyttja bedriften utrikespolitiskt: ”Ryssarna anses vara övertygade om att denna 

prestation kommer att bli av ett enormt propagandavärde i deras strävanden på diplomatisk 

väg att vinna gehör hos alliansfria stater gentemot västmakterna.”80 

En annan artikel jämför också Sovjets och USA:s prestationer i rymdkapplöpningen, där USA 

inte når långt. Aftonbladet skriver att USA först kan nå Sovjets nivå på bedrifter med en 

amerikan i rymden vid årets slut, och är därför en bit efter Sovjet i rymdbedrifter.  

Löpsedeln den 13 april gör en oväntad vändning: ”Tidtabellen orimligt – engelska experter 

säkra: RYMRESAN TIDSBLUFF!” lyder den. Aftonbladet skriver att engelska 

vetenskapsmän är övertygade att ryssarna har spelat in Gagarins rymdfärd fem dagar innan 

det ägde rum.81 Rymdfärden sändes från rysk TV vilket delades till andra nationer, och detta 

ska då vara en tidigare inspelning. Vilka vetenskapsmännen är får man dock inte veta.  

I artikeln tas Kennedy upp, där han säger att han är trött på att vara ”eviga tvåan”, alltså efter 

Sovjet i rymdkapplöpningen.82 En liknande artikel kan vi även hitta i Expressen. 

För första gången får allmänheten höra lite om Gagarins fru – som var ovetande om Gagarins 

uppdrag tills hon hörde det på radion. Aftonbladet använde tidningen Pravda83 som källa för 

att rapportera om en intervju med Gagarin där han säger att han är beredd på att göra en till 

resa ut i rymden i framtiden samt att uppdragen han utför är för ”vårt ärorika kommunistparti, 

vår egen sovjetregering och vårt kära fosterland”.  

Fokus flyttas sedan till USA där en talesman för NASA ska, enligt New York Times, ha sagt 

att om en man skulle ha sänts upp i rymden så skulle de ha upptäckt det med hjälp av de 

kontrollorgan de har i besättning och avslöjat den eventuella uppskjutningen för folket i 

USA.84 

I en annan artikel, som handlade om USA:s visioner för rymden samt en diskussion av 

Kennedy om ideologiskt styrelseskick, så exponerades den politiska aspekten av Space Race 

ordentligt. Aftonbladet skriver att president Kennedy framhöll under en presskonferens att 

Gagarins rymdfärd ”inte innebär att den fria världen håller på att förlora den globala 
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kraftmätningen med kommunismen”. Han fortsatte med att informera att USA planerar egna 

projekt inom rymdområdet som kommer att motsvara eller till och med överträffa 

Sovjetunionens prestationer.85 

Under presskonferensen svarade Kennedy på ifall Gagarins rymdfärd är ett tecken på att 

kommunismen som styrelseskick är mer hållbart då Sovjetunionen ligger före alla andra 

länder. Han sa då att vi alla befinner oss i en period där styrelseskicken testas för att se vilket 

som är mest hållbart i längden. Diktaturer har fördelar under korta perioder genom att kunna 

påbörja projekt som Gagarins rymdfärd på ett mer effektivt sätt, vilket görs genom att inte 

bekymra sig vad folket anser om det, menar Kennedy. Han avslutade med att tillägga att deras 

system är bättre under längre perioder då det ”passar folkets egenskaper och förhoppningar 

bättre.”86 

Löpsedeln den 14 april var fylld med rysk glädje: ”Jublande ryssar dansar på gatorna”. 

Artiklarna handlade om välkomstceremonin som Chrusjtjov ordnade till Gagarins ära, där han 

sa att de inte vill att dessa raketer de nu kan bygga ska bära dödsbringande vapen, och att 

Sovjetunionen vill ha en avrustning. ”Vi är internationalister som vill leva i fred och vänskap 

med alla människor”,87 säger Chrusjtjov enligt Aftonbladet.  

Datumet 15 april fanns inte som mikrofilm. Det kan bero på att datumet var en lördag, men 

det var även förklaras med att det var slutet av mikrofilmen och kan möjligtvis klippts bort av 

praktiska anledningar. 

Hammarskjöld och FN ska ha hyllat Gagarin skrev Aftonbladet den 16 april. Samtidigt 

använder de den amerikanska tidskriften ”Missiles and Rockets” som säger att Gagarin har 

gett Sovjet ”ett kolossalt försprång i utvecklingen av en bevingad militär rymdfarkost”. 

På samma sida så hittar vi en relaterad artikel. Den säger att Sovjetunionen nu har tekniken att 

skicka kärnvapen överallt på jorden,88 vilket är en direkt kommentar till den militära aspekten 

av rymdkapplöpningen.  

17 april var, precis som Expressen, en ödesdag för Gagarin. Här syns alltså ingenting om 

rymdfärden alls. 
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I överlag så fanns ingenting Space Race-relaterat i ledarsektionen över huvud taget. Det 

förvånar mig eftersom det är i allra högsta grad en politisk händelse som skakade om världens 

uppfattningar om makt i kalla kriget. Vad det kan bero på låter uppsatsen vara osagt, men min 

teori är att folket i Sverige inte har hunnit forma sina åsikter än då de undersökta datumen är 

så tätt inpå själva händelsen.  

John Glenns rymdfärd 

John Glenn sköts upp i rymden den 20 februari 1962 och blev därmed den första amerikanen 

att åka i omloppsbanan runt jorden. USA har tidigare varit i rymden,89 men denna gång så 

kunde USA för första gången mäta sig med Sovjetunionens prestation med Gagarin. John 

Glenns rymdfärd är en otroligt viktig händelse i historien inom rymdkapplöpningen, 

rymdforskning samt västvärldens övertygelse och självförtroende. Inte bara visade han att 

USA kunde leverera precis som Sovjet, men även att aldrig ge upp att försöka nå något 

fantastiskt (det krävdes 11 försök för att lyckas med uppskjutningen). I följande avsnitt så 

kommer uppsatsen presentera rapporteringar precis likt ovan med Gagarin. Datumen som har 

undersökts har likadant tidsspann som Gagarin – fem dagar före och fem dagar efter 

händelsen. Det betyder att datumen blir 15-25 februari 1961, där händelsens skedde den 20 

februari. 

4.3 John Glenns rymdfärd – artiklar i Expressen 

Expressens rapporter började först den 20 februari. Datumen 15-19 februari hade alltså inget 

innehåll om Glenn alls, något som är väldigt likt rapporterna om Gagarins rymdfärd. Halva 

löpsedeln handlade om Glenn, där det står att detta blir Glenns 11:e försök att nå rymden. På 

sida 6 fortsätter det med att han har försökt flera gånger, men på grund av det idealiska vädret 

– något som har hindrat honom vid ett antal andra försök – så kan det gå vägen för honom 

denna gång.90 

Rapporterna slutade där för dagen, och det dröjde till nästa dag, den 21 februari, för 

Expressen att få artiklarna i rullning. Glenn fick nu hela löpsedeln för sig själv med ”USA 

JUBLAR” som rubrik. Under den stod det att Glenn hade lyckats ta sig till rymden, och att 

frågan ”vad ska nu ryssarna hitta på?” var något som hela världen frågade sig.91 Sida 2 skrev 

mer allmänt om händelsen i stort, till exempel att rymdresor har blivit ”ett inslag i vår egen 

                                                           
89 Shepherd, Kittinger för att nämna några 
90 Expressen, 20 februari 1962 
91 Expressen, 21 februari 1962, löpsedeln 



30 
 

vardagsverklighet” och att Glenns rymdfärd blev ”en triumf för den amerikanska principen att 

ge världen full insyn i rymdforskningen, både i misslyckanden och framgångar”. Efter detta 

kom en vågad pik till Sovjet: ”Kan för övrigt ryssarna efter denna lektion underlåta att 

invitera världspressen till nästa kosmonautstart från Baikonur?”92 (Baikonur i Kazakstan har 

en rymdraketuppskjutningsplats, ”kosmodromen i Baikonur”, som Sovjetunionen använde för 

sina rymdraketer).  

Sida 6 och 7 behandlade bland annat den glädje som USA känner just nu, att de äntligen har 

hittat en efterföljare till Gagarin som har ett amerikanskt pass i fickan. Under själva 

rymdfärden så stötte Glenn på några problem som till slut löstes, men att det amerikanska 

folket var fullt medvetna om vad som hände Glenn hela tiden. Artiklarna handlade även om 

att Kennedy var på väg till Cape Canaveral (rymdraketuppskjutningsplats i Florida, USA) där 

han ska träffa Glenn så småningom. USA:s tempo inom Space Race kan inte öka mer 

eftersom de redan nu körs för fullt, vilket – skriver Expressen – är ett måste för USA för att 

inte hamna efter Sovjet ännu mer.93 

Sida 19 visade Expressen en illustration av USA:s framtida rymdprojekt. Illustrationen är i 

form av stora tecknade bilder av olika rymdskepp, bland annat det som ska ta USA till månen. 

Teckningarna är gjorda av Expressens egna tecknare, Lennart Edberg och Magnus Gerne, där 

Expressen visade ett stort intresse för rymdresor, i det här fallet USA:s framtida rymdskepp.  

I en artikel den 22 februari så använde Expressen rubriken ”Kennedy möter Krusse på halva 

vägen”. Med ”Krusse” menas Chrusjtjov, och Expressen är den första tidningen att använda 

det smeknamnet för honom. Om det har för avsikt att förminska honom genom det eller ifall 

Chrusjtjov brukar kallas för det är oklart. Det kan vara ännu en pik av Expressen, vilket i så 

fall är intressant, men detta påstående är bara en teori vid denna studie. Sida 6 den 22 februari 

samt sida 13 den 23 februari så skriver Expressen om ett eventuellt samarbete mellan 

Sovjetunionen och USA i Space Race. Idén är helt klart möjligt men inte så trolig. Ett 

samarbete skulle innebära att rymdforskningen tog stora steg framåt då länderna kunde 

jämföra den data de har samlat in med varandra.94 Ett samarbete hände dock inte av flera 

anledningar som diskuteras i slutsatserna.95 

                                                           
92 Expressen, 21 februari 1962, s. 2 
93 Expressen, 21 februari 1962, s. 6 och 7 
94 Expressen, 22 och 23 februari 1962, s. 6 resp. s. 13 
95 Slutsatserna börjar på s. 33  
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Den 24 och 25 februari står det ingenting alls om Glenn. Ledarna var tomma under hela den 

undersökta perioden, men Expressen skrev ändå många artiklar om händelsen och visade ett 

stort engagemang, bland annat med bildillustrationerna. Det är trots det intressant hur snabbt 

en sådan stor händelse kan försvinna ur rapporteringen, men samtidigt är det troligt att flera 

artiklar av redaktionen och i ledaren dök upp efter den 25 februari, artiklar som denna uppsats 

inte undersöker.  

4.4 John Glenns rymdfärd – artiklar i Aftonbladet 

Precis som Expressen så innehåller datumen 15-19 februari ingenting om John Glenn. Istället 

går vi direkt till 20 februari där Glenn når löpsedeln: ”GLENN UPP IDAG”. Under den stora 

bilden av Glenn så skriver Aftonbladet var och när Glenn sköts upp för att bli den förste 

amerikanen i omloppsbana runt jorden. Trots löpsedeln så hittas den första artikeln på sida 8, 

relativt sett långt bak i tidningen. Här skriver Torsten Ehrenmark, Aftonbladets 

utrikeskorrespondent i New York, om förberedelserna för uppskjutningen och om den 

spänning som amerikanerna kände framför TV:n där de kunde följa Glenns otroliga resa.96 

Den 21 februari kan vi börja se USA:s och Aftonbladets reaktion på riktigt om gårdagen. 

Löpsedeln visar en stor glädje samt Glenns kommentar att detta bara var början, något väldigt 

likt som Gagarin sa. Aftonbladet tog rapporter från Cape Canaveral där de understryker att 

Glenns färd var början på något ännu större,97 vilket vi nu i efterhand har mer kunskaper om 

vad det kan vara – månlandningen 1969. 

Sida 5 drar in Chrusjtjov som gratulerar Glenn och det amerikanska folket. Vidare kan vi läsa 

att Glenn ska ha klarat sig oskadd och mer allmänt om USA:s glädje att äntligen ha lyckats 

efter så många försök.98 

”Jag ser en ljusblå jord!”, är vad Glenn sa när han befann sig i rymden och kollade ner på 

jorden. Det var även Aftonbladets rubrik på löpsedeln den 22 februari, där de presenterade 

rymdfärden i kronologisk ordning, även här likt vad de gjorde med Gagarin. Eugen Semitjov 

är tillbaka efter sina rapporteringar om Gagarin 1961, och nu skriver han om det uppenbara 

nästa steg inom Space Race för USA och Sovjetunionen – att ta sig till månen. Båda parterna 

vill såklart ta sig dit först, och USA har kämpat hårt under den senaste tiden: ”Blev en 

                                                           
96 Aftonbladet, 20 februari 1962, löpsedeln samt s. 8 
97 Aftonbladet, 21 februari 1962, löpsedeln 
98 Aftonbladet, 21 februari 1962, s. 5 
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amerikan den första människan som satte foten på månen, skulle han ta hem en enorm 

prestigeseger åt Väst och USA kämpar frenetiskt för att förverkliga drömmen.”99 

Det har tidigare varit diskussioner om ett samarbete mellan USA och Sovjetunionen i 

rymdkapplöpningen. Torsten Ehrenmark skriver i en artikel att USA kan säga nej till den 

frågan, och han höll inte tillbaka med att ge pikar till Sovjetunionen. Bland annat skriver 

Ehrenmark att Sovjet vill samarbeta med USA eftersom de (USA) är före i Space Race nu, 

och att Sovjet känner sig tvungna att samarbeta för att hålla sig till, skriver Ehrenmark, ”de 

stora pojkarnas krets”. Men missförtroendet är stort mot Chrusjtjov, dels för att ryssarna sände 

sina kosmonauter i djupaste hemlighet, till skillnad mot USA som var öppna med sina 

misslyckanden. Pikar delades även ut till USA, där vissa forskare menar att det inte finns 

några bevis för Gagarin eller Titov, och USA menar att Glenn inte mådde illa under sin tur i 

rymden medan Sovjetunionen berättade att Titov gjorde det. Ehrenmark skriver då 

att ”logiken saknas som alltid vid fosterländska tillfällen”, riktat mot USA.100 

Med den artikeln så började rapporteringarna tona ner. 23 februari rapporterade endast att 

Glenn hade träffat Kennedy nu i Cape Canaveral som gav honom en medalj för sin insats. En 

väldigt liknande artikel kunde hittas den 24 februari, där det stod i en spalt bredvid att USA 

har tackat nej till en nedrustning, ett förslag från Sovjetunionen. Den 25 februari fanns 

ingenting alls.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Aftonbladet, 22 februari 1962, s. 5 
100 Aftonbladet, 22 februari 1962, s. 5 
101 Aftonbladet, 23, 24 och 25 februari 1962 
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5.0 Slutsatser 

I detta kapitel kommer slutsatser drar och frågeställningarna ska svaras på. Detta är alltså 

författaren för denna uppsats som med hjälp av litteratur och källmaterialet ska analysera vad 

undersökningen har för synligt resultat och vad som är mindre synligt.  

Geir Lundestads teori om de tre skolorna (traditionalistisk, revisionistisk och 

postrevisionistisk syn på kalla kriget) kommer också behandlas kort. Lundestads teori ska då 

kopplas med källmaterialet för att se om teorin kan appliceras på tidningarna. Men låt oss 

börja med frågeställningarna. 

Den första frågeställningen handlar om ifall man kan se en politisk vinkling i tidningarna. 

Med det vi vet om tidningarna, att Expressen är en liberal tidning och Aftonbladet är 

socialdemokratisk (och ägs av LO), så är det rimligt att tro att dessa är faktorer som kommer 

synas i tidningarna. Men faktum är att tidningarnas politiska skillnad inte påverkade 

artiklarnas innehåll särskilt mycket.  

I viss mån går det att se en liberal, rysk-skeptisk sida av Expressen; mer det än ett USA-

skeptiskt Aftonbladet. Vad denna uppsats upptäckte var främst hur båda tidningarna gav pikar 

och kritiserade Sovjetunionen. Trots att det sällan var så tydligt så fanns det artiklar som 

vågade gå steget längre. Detta syntes främst i artiklar om John Glenns rymdfärd, där en stor 

portion av innehållet av redaktionen, både i Aftonbladet och Expressen, egentligen inte 

presenterade Glenns rymdfärd i lika stor utsträckning eller på samma sätt som Gagarins 

rymdfärd. Istället blev reaktionen om Glenn att bollen nu är på rysk planhalva, och att Glenn 

var en slags kontring mot Gagarin. Detta är ett rimligt antagande som det finns många olika 

svar på, och tidningarna var sugna att dra dessa kopplingar. 

Tidningarnas redaktion stod för alla utom en artikel. På grund av detta så var såklart 

uppsatsens fokus mest riktat åt redaktionen. Båda tidningarna skrev förvånansvärt likt 

varandra, men det fanns skillnader. Till exempel i början av rapporteringarna om Gagarin, då 

det endast fanns rykten att gå på, och tidningarna ville spela på dessa som cirkulerade 

omkring: Expressen använde sig av ryktet om att Moskva tiger om att de har skickat upp en 

kosmonaut av anledningen till att personen har omkommit vid uppskjutningen. Aftonbladet 

gav däremot intrycket att ryktet om en rysk rymdman mycket väl kan stämma och det skulle 

slå allt som USA har åstadkommit i rymdkapplöpningen, däribland USA:s ”förenklade 

höjdhopp” (Joseph Kittingers fallskärmshopp från rymdens bryn 1960), vilket de nämnde.  
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Den stora variationen av innehåll i tidningarna skapade en inkonsekvent rapportering. Med 

det så följer ett väldigt spritt svar på frågan om vart fokus faktiskt låg på artiklarna. I det stora 

hela så var händelsernas betydelse för USA respektive Sovjetunionen det som Aftonbladet och 

Expressen fann mest intressant att rapportera om. Utmaningarna som Gagarin och Glenn 

stötte på och klarade av fick såklart även det mycket uppmärksamhet, speciellt Gagarin. Den 

relativt sett mindre reaktionen vid Glenns uppskjutning, sett utifrån antalet artiklar i 

tidningarna, härstammar troligtvis från att Glenn var efter Gagarin samt att det inte var lika 

överraskande då världen har fått följa hans försök att ta sig upp till rymden. Gagarins 

rymdfärd kom mer som en chock eftersom Sovjetunionen gjorde sina operationer i hemlighet, 

gömda från allmänheten tills de hade lyckats.  

Politiken drog också till sig uppmärksamhet i rapporteringarna. Här var Aftonbladet och 

Expressen mer lika varandra. Artiklarna lutade sig till västvärldens håll mer än österut, och de 

tecknen på kritik och pikar var främst mot Sovjetunionen. Trots en del pikar så presenterade 

kvällstidningarna en överraskande neutralitet till rymdfärderna. Den politiska tendensen som 

tidningarna hade verkade inte spela något större roll i innehållet, vilket vi kan se i till exempel 

hur Expressen nämner vid flera tillfällen att Gagarins rymdfärd bidrog med en viktig seger för 

Sovjetunionen samt att Gagarin är en rysk hjälte. Att Expressen såg sig själva som en liberal 

tidning verkade alltså inte göra något trots de pikar som nämndes emellanåt eftersom 

Aftonbladet, som var en socialdemokratisk tidning, skrev väldigt likt Expressen. 

Tidningarnas ledarsektion var dessvärre väldigt tunn. Endast en ledare skrevs i Expressen och 

ingen i Aftonbladet, vilket är synd. Trots det så finns det en del att lära sig av en denna brist 

av ledare. Vad det kan bero på och om man kan se denna trend i andra händelser inom Space 

Race är inget denna uppsats har undersökt. Med ytterligare forskning, till exempel med en 

längre tidsperiod i Expressen och Aftonbladet, så fanns det chans till att ledarna fylls på, och 

en undersökning kan göras.  

Istället för ledare så har denna uppsats följt tidningarnas utrikeskorrespondenter och experter 

inom området lite mer. Dessa har varit Arne Thorén i Expressen och Eugen Semitjov i 

Aftonbladet. Thorén och Semitjov är de som har behandlat Gagarin och Glenn mest och har 

tillgång till mer kunskap om området än andra som jobbar i deras respektive tidning. Just 

därför har deras artiklar ett större värde, samtidigt som de skriver mycket om det politiska 

med rymdhändelserna, speciellt Thorén. Att Thorén och Semitjovs artiklar inte kan räknas 

som ledare eftersom de är anställda av tidningarna är ett faktum som uppsatsen vill klargöra. I 

frågan om ledarsektionen ser olika ut mellan tidningarna kan svaras både ja och ingenting alls 
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på. ”Ja” eftersom båda i princip var tomma, där Lennart Edbergs artikel i Expressen inte kan 

representera hela tidningens ledarsektion då det inte räcker med en artikel. Denna uppsats har 

gjort undersökningen som den var planerad och resultatet på denna frågeställning är att det 

inte finns något slutgiltigt svar på grund av brist på material. Just därför vill denna uppsats 

författare understryka ännu en gång att undersökningens största upptäckt (inom 

ledarsektionen!) är att mer forskning måste genomföras för ett definitivt svar om 

kvällstidningarnas eventuellt färgade ledarsektion.  

Som avslutning så ges uppmärksamheten till Lundestads teori om de tre skolorna i kalla 

kriget. Uppsatsen tar hjälp av denna teori för att undersöka om tidningarna kan delas in i de 

tre skolorna för att kunna kategorisera tidningarna. Idén låter enkel i teorin men av 

anledningar som har nämnts innan så finns det problem med denna indelning. Den ena 

anledningen är just den inkonsekventa rapporteringen, den stora variationen av artiklar från 

båda tidningarna. Med detta följer bristen på ledare, vilket gör det ännu svårare att sätta en 

etikett på tidningarna. 

De förväntningar som denna uppsats har haft är en tydlig skillnad mellan tidningarna. Med 

hjälp av litteratur kan vi kartlägga hur situationen såg ut mellan USA och Sovjetunionen 

under Space Race och hur situationen såg ut i Sverige med pressen och, väldigt översiktligt, 

den svenska politiken. Härifrån syns indikationer på hur dessa situationen borde vara: ett 

Sverige som styrs av socialdemokraterna borde, i teorin, betyda att en socialdemokratisk 

tidning som Aftonbladet skriver artiklar som är mer skeptiska mot USA som är en liberal 

nation. Men vad denna undersökning märkte var att verkligheten inte såg ut så. Aftonbladet 

spelade efter händelserna och hyllade både Gagarin och Glenn i sina bedrifter, och var alltså 

neutral i ”valet” mellan USA och Sovjetunionen. Sanningen är att Aftonbladet till och med 

hade en hint av skepticism mot Sovjetunionen, något som man inte kunde förvänta sig utifrån 

hur situationen såg ut politiskt sett i rymdkapplöpningen och i Sverige. Expressen hade som 

sagt liknande artiklar som gav en positiv bild av Gagarin och Glenn, men när politiken kom 

emellan så lutade innehållet mer åt den mer liberala, USA-vänliga sidan. Expressen som 

faktiskt är en liberal tidning hade innehåll som var mer förväntat. Trots det så hyllades 

Gagarin väldigt mycket, vilket kan betyda att tidningarnas politiska etikett faktiskt inte 

spelade någon större roll innehållsmässigt. Med detta sagt så har undersökningen kommit 

fram till att med Lundestads teori så hamnar båda tidningarna på en postrevisionistisk syn på 

händelserna med en touch av traditionalistisk.  Denna klassifikation grundar sig enbart på 
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denna undersökning och inget annat än det, vilket är en viktig punkt att komma ihåg vid 

ytterligare forskning som helt klart behövs. 
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