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1. Inledning

När skottet i Sarajevo skakade om kontinenten 28 juni 1914 följde Europas länder 

krigsupptrappningen mellan Österrike och Serbien med nyfiket intresse utan att riktigt förstå vad 

konsekvenserna skulle bli för dem själva. En månad senare stod det klart att Österrikes 

krigsförklaring till Serbien inte skulle förbli ett nytt Balkankrig, begränsat till en liten del av 

sydöstra Europa, utan ett krig som på mycket kort tid skulle sprida sig över hela kontinenten och så 

småningom världen. Stora delar av Europa delades upp i två läger. På ena sidan stod Ententen, de 

länder som samlades kring stormakterna Storbritannien, Frankrike och Ryssland kallades. På 

motsatt sida stod Trippelalliansen med Österrike-Ungern, Tyskland och Italien i spetsen. De flesta 

länderna tvingades att välja sida. Ett av dem som valde en annan väg var Sverige, ett beslut som 

med facit i hand kan kännas självklart men som då, i början av kriget, splittrade den svenska 

opinionen. För att undvika att dras in i ett krig gick regeringen ut med en uppmaning till landets 

medier om att hålla sig neutrala till kriget. I denna uppsats ska jag bland annat titta på hur väl denna

uppmaning efterföljdes och undersöka möjliga förklaringar till varför vissa tidningar valde en annan

linje. 

1.1. Historisk sammanhang

1.1.1.  Sverige och neutralitet under första världskriget

Innan jag går in på att beskriva vad den svenska neutraliteten under första världskriget innebar kan 

det vara på plats att förklara vad neutralitet är ur det internationellt rättsliga perspektivet. I antologin

”Neutralitet och försvar” förklaras neutralitet som den folkrättsliga status som en stat strävar att 

uppnå vid ett krig mellan andra makter. Avsikten är att uttrycka att landet i fråga inte har några 

tankar på att ingripa i konflikten och att det förväntar sig att de i konflikten inblandade parterna 

avstår från att angripa det neutrala landets territorium och på så sätt uppnå strategiska, ekonomiska 

eller politiska fördelar i kampen mot fienden. Därmed vilar neutraliteten på två grundpelare: 

opartiskhet och respekterad territoriell integritet. Opartiskhet är den grundläggande skyldigheten en 

neutral stat måste respektera och hålla fast vid medan respekterad territoriell integritet är den 
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grundläggande rättighet staten i detta läge har att förvänta. Opartiskhet i medierna är också en del 

av den allmänna opartiskheten.

Reglerna om hur krigförande och neutrala länder ska uppföra sig mot varandra i krigssituationer 

finns nedtecknade i 1907 års Haagkonvetioner och lyder:

 den neutrala staten skall iakttaga opartiskhet och avstå från åtgärder ägnade att gynna 

endera av de krigförande;

 den neutrala staten är pliktig att värna sitt territorium mot skilda tänkbara 

neutralitetskränkningar. 

En partisk rapportering i landets medier kan också tolkas som neutralitetsbrott vilket var 

anledningen till att det svenska utrikesdepartementet utfärdade sin uppmaning till svenska medier i 

juli 1914.1

1.1.2. Sverige och stormakterna

Efter det att stormakterna drogs in i kriget stod det klart för den svenska regeringen att Sverige står 

inför ett allvarligt dilemma. Med britterna och tyskarna på motsatta sidor var den västeuropeiska 

kulturkretsen splittrad. Ett svenskt inträde på Ententens sida ansågs av den svenska regeringen vara 

orimlig eftersom Ryssland, som regeringen ansåg vara det största hotet, också ingick i den alliansen.

När regeringen förklarade Sverige neutralt till kriget betraktades detta med skepsis av de båda 

krigförande sidorna, mycket på grund av Sveriges starka kulturella och kommersiella bindningar till

Tyskland. 

Relationerna till Tyskland förblev friktionsfria under hela kriget trots tyskarnas initialt envisa försök

att dra Sverige över till sin sida i konflikten. Hammarskjölds regering var fast besluten att 

upprätthålla den svenska neutraliteten och förblev sval för tyska alliansnärmanden.  

Däremot blev relationerna till Ententen kyliga, mycket på grund av den ömsesidiga animositeten 

mellan Sverige och England. Animositeten saknade en militär dimension men var full av 

handelspolitiska och folkrättsliga kontroverser. Den svenska neutraliteten stod i vägen för Englands 

ambitioner att genom sitt blockadsystem isolera Tyskland. Sveriges eget intresse låg i att 

upprätthålla en normal handel med Tyskland. Det ryktades att Ryssland var föremål för bearbetning 

1 Hugemark (1986), s.68
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från brittisk sida i syfte att få den ryska regeringen att förklara krig mot Sverige. Det spekulerades 

om att Englands huvudsyfte skulle vara dels att motverka en eventuell separatfred mellan Ryssland 

och Tyskland och dels att tvinga Sverige med i kriget, vilket skulle ge britterna möjlighet att 

förstärka blockaden mot Tyskland. Svenskarna befarade även att England skulle tvinga Norge att 

anfalla Sverige.2

1.1.3. Kränkningen av Belgiens neutralitet

Denna händelse beskriver jag närmare då det utspelar sig under perioden som jag kommer att 

granska. I samband med krigets utbrott 1914 försökte Belgien förbli neutralt. Tre dagar efter 

Österrike-Ungerns krigsförklaring mot Serbien beordrades en allmän mobilisering i Belgien med 

syftet att värna om landets neutralitet. Den tyska krigsplanen gick ut på att förflytta sina trupper 

över belgiskt territorium för att komma åt och anfalla Frankrike. Därför begärde Tyskland att 

Belgien skulle tillåta tyska trupper att förflytta sig genom landet. När den belgiska regeringen 

nekade tyskarna denna begäran invaderades Belgien trots landets neutralitet. Den tyska invasionen 

av Belgien ledde till att Storbritannien förklarade Tyskland krig. Storbritannien hade sedan ett 

tidigare diplomatiskt avtal stått som en av garanterna för den belgiska neutraliteten och var därmed 

bunden till att försvara den.3 Händelserna i Belgien väckte debatt i Sverige vilket kunde läsas om i 

de tidningarna jag granskade.

1.1.4. Kort om krigshändelserna som omtalas i de analyserade artiklarna

I enlighet med den s.k. Schlieffenplanen anföll tyskarna i augusti 1914 Belgien som en del av 

Tysklands offensiv mot Frankrike. Som svar på den tyska offensiven satte fransmännen igång sin 

egen motffensiv och anföll tyska trupper i Lothringen. För att bistå fransmännen överförde britterna

en expeditionskår till Frankrike. Samtidigt invaderade österrikarna Serbien och inledde en stor 

offensiv i ryska Polen. Ryssland svarade med att anfalla Ostpreussen. 

Ingen av dessa offensiver lyckades. Tyskarna vann förvisso slaget om Frankrikes gränser men i 

stället för en snabb seger övergick kriget i västfronten så småningom i skyttegravsstrider. På 

ostfronten där tyskarna hade förväntat sig ett defensivt krig lyckades de uppnå stora framgångar mot

2 Hugemark (1986), s. 68
3 Stevenson (2004), s. 46
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de anfallande ryssarna i Ostpreussen. Trots flera försök under sommaren och hösten 1914 

misslyckades österrikarna med att invadera och ockupera Serbien. Även den österrikiska offensiven

mot Ryssland misslyckades och bröt samman i september 1914.4

Tidslinjen:

 20 augusti 1914 - Bryssel ockuperas av tyskarna. Påven Pius X dör. Stora drabbningar 

mellan ryssar och tyskar i Ostpreussen.5

 21 augusti 1914 - Östrrikiska armén börjar dra sig tillbaka ur Serbien.6

 22 augusti 1914 - Österrike-Ungern förklarar krig mot Belgien. 

 23 augusti 1914 - Japan förklarar krig mot Tyskland.7

 24 augusti 1914 - Österrike-Ungern bryter diplomatiska relationer med Japan. 

 25 augusti 1914 - Serberna befriar staden Sabac och de sista av österrikiska trupperna drivs 

ur Serbien. Den första österrikiska offensiven mot Serbien bryts.8 Japan förklarar krig mot 

Österrike-Ungern.9 Den belgiska staden Leuven förstörs av tyskarna.

1.1.5.  Pressens roll i det mediala kriget

 

Precis som idag spelade pressen under första världskriget en viktig roll för opinionen i landet. På 

grund av den täta rapporteringen om kriget hade även neutrala länder som Sverige svårt att mentalt 

hålla sig ifrån kriget.10 Den svenska pressen var den viktigaste informationskällan för svenskar som 

ville hålla sig uppdaterade om krigets framfart. Till skillnad från de krigförande länderna som 

utnyttjade sina tidningar i propagandasyfte kämpade det neutrala Sverige att förbli immun mot det, 

trots de olika åsikterna som rådde om själva neutraliteten inom landet.11 

4 Bo K A Huldt, Nationalencyklopedin, Första världskriget. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget (hämtad 2018-01-05)

5 Bo K A Huldt, Nationalencyklopedin, Första världskriget. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget (hämtad 2018-01-08)

6 Bo K A Huldt, Nationalencyklopedin, Balkanfronten. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f
%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget/balkanfronten (hämtad 2018-01-08)

7 Bo K A Huldt, Nationalencyklopedin, Första världskriget. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget (hämtad 2018-01-05)

8 Bo K A Huldt, Nationalencyklopedin, Balkanfronten. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f
%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget/balkanfronten (hämtad 2018-01-08)

9 Bo K A Huldt, Nationalencyklopedin, Första världskriget. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget (hämtad 2018-01-08)

10 Sturfelt (2008), s. 38
11 Sturfelt (2008), s. 39
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Tiden fram till 1920-talet beskrivs som den stora expansionsperioden för svensk dagspress.12 Med 

några få undantag var de flesta tidningarna på olika sätt knutna till de befintliga partierna. Åsikterna

som tidningarna stod för visades på ledarplats men präglade även det redaktionella materialet, 

genom bland annat urvalet av nyheterna, rubrikerna och texternas innehåll.13 

1.1.6. Borgerlig press

Den stora skillnaden mellan den borgerliga och den socialdemokratiska pressen var att den senare 

byggdes upp av själva partiet och var en del dess verksamhet. 

Begreppet borgerlig används här för främst tidningar som identifierade sig som liberala och 

konservativa vid den tiden. Typiskt för borgerlig press var att den drevs av personer som var både 

intresserade av att bilda opinion och att göra en bra affär. Förhållningssättet till partiet som 

tidningen stödde kunde se olika ut. Svenska Dagbladet beskrivs till exempel som högerns och de 

kulturkonservativas organ och har ägts av bland andra finansmannen Ivar Kreuger och Ernst 

Trygger, under 1920-talet statsminister i en högerregering.14 Göteborgs Handels- och Sjöfarts 

Tidning å andra sidan uppges ha haft en egen, självständig stil i förhållande till partiet.15 

1.1.7. Den socialdemokratiska partipressen 

Den socialdemokratiska pressen hade som syfte att följa och stödja aktuella politiska strategier och 

skriva i överensstämmelse med partiprogrammen.16 Grunden för den socialdemokratiska 

partiledningens arbete i tidningsfrågor var partistadgans bestämmelser om den socialdemokratiska 

pressen. Där bestämdes bland annat villkoren för start av en tidning, villkoren för ekonomiskt stöd, 

tidningsfinansiering och tillsättning av redaktörer.17 Tidningarnas beroende av den så kallade 

tidningsfonden var partiledningens främsta redskap för kontroll av partipressen. Man inrättade även 

organet Samorganisationen där både ekonomiska och redaktionella frågor rörande tidningsföretaget 

behandlades under partistyrelsens överinseende.18 

12 Hadenius/Weibull (1999), s.55
13 Hadenius/Weibull (1999), s. 311
14 Hadenius/Weibull (1999), s. 56
15 Hadenius/Weibull (1999), s. 58
16 Hadenius/Seveborg/Weibull (1970), s. 10
17 Hadenius/Seveborg/Weibull (1970), s. 171
18 Hadenius/Seveborg/Weibull (1970), s. 172-173
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Genom tidningsstadgan hade partiledningen ett stort inflytande vid redaktörstillsättningar och 

därmed över tidningarnas innehåll. Det gick dock inte att skydda sig helt mot redaktörer som valde 

att inte följa den gällande partilinjen.

Två redaktörer i den socialdemokratiska pressen blev före och under det stora kriget kända för sina 

avvikande åsikter. Den ene var A. J. Christiernsson som var redaktör på Skånska Social-

Demokraten och starkt engagerad i försvarsfrågan. Han manade till upprustning vilket av paritet 

tolkades som kritik av dess officiella politik.19 Den andre var A. C. Lindblad, redaktör på Ny Tid, 

som väckte stor uppmärksamhet genom att i tidningen företräda en mera tyskvänlig hållning än den 

som var partiets officiella. Följden för Christiersson blev uteslutning ur partiet då man ansåg att det 

fanns anledning att tro att han skulle utnyttjas av de borgerliga krafterna vid valrörelsen detta år. 

Lindblad varnades men när han ignorerade order uppifrån avskedades han med pension.20 

2. Syfte och frågeställning

Att kontrollera dagspressen var ett stort problem för den svenska regeringen då många tidningar 

öppet hade visat sina sympatier för den tyska saken, vilket äventyrade Sveriges neutralitetspolitik 

och ökade risken för ett fientligt ingripande från Ententens sida. Det tyska inflytandet över svensk 

press finns presenterad i studien ”The German infiltration of the Swedish Press during the early 

stages of the First World War” av historieprofessor Jarl Torbacke där han hävdar att den svenska 

pressen varit infiltrerad av tyska agenter under krigets tidiga skede, vilket jag kommer att presentera

mer detaljerat senare i uppsatsen. Torbacke hänvisar till dokument som hittades i det tyska 

statsarkivet, när de allierade intog Berlin i slutet av andra världskriget, som stöder hans påstående. 

De flesta krigsrapporter kom från tysk sida och var utformade efter det tyska intressen.21

En opartisk krigsrapportering var nödvändig om den svenska neutralitetspolitiken skulle tas på 

allvar av de krigförande sidorna. Därför gick Hammarskjölds regering redan 31 juli 1914 ut med en 

uppmaning till svenska medier att hålla en neutral linje i den pågående stormaktskonflikten. Enligt 

uppgifter som har presenterats i boken ”Den svenska pressens historia III”, av Lundström, Rydén 

19 Hadenius/Seveborg/Weibull (1970), s. 83
20 Hadenius/Seveborg/Weibull (1970), s. 186-187
21 Torbacke (1994), s. 74
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och Sandlund, respekterades uppmaningen inte av alla tidningar, särskilt de borgerliga .22

Med Torbackes hypotes som utgångspunkt kommer jag att analysera det redaktionella innehållet i 

fyra tongivande tidningar i landet för att se hur väl de följde regeringens uppmaning om neutralitet 

och på vilket sätt de beskrev kriget. Mitt syfte är att, om möjligt, fastställa hur de analyserade 

tidningarna hanterade neutralitetsfrågan. Mina forskningsfrågeställningar är följande:

 Hur väl hörsammade de granskade tidningarna regeringens uppmaning om neutralitet i 

krigsrapporteringarna? 

 Finns det indikatorer i de granskade tidningarnas nyhetsrapporter och de redaktionella 

åsikterna som talar för Jarl Torbackes påstående om att tyskarna kunde ha infiltrerat 

svensk dagspress i ett tidigt skede av första världskriget?

 

Undersökningen avser perioden mellan 20 augusti och 26 augusti 1914 och omfattar följande 

tidningar: Svenska Dagbladet (SvD), Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT), Skånska 

Dagbladet (SkD) och Social-Demokraten (SD). Perioden är intressant ur det perspektiv att  Sverige 

vid den tiden balanserade mellan neutralitet och krig. Den svenska opinionen var väldigt splittrad i 

neutralitetsfrågan och regeringen handskades med motståndare som fanns både i och utanför egna 

leden, inte minst medier som spelade en avgörade roll i den svenska neutralitetsvakten.

3. Metod

För detta forskningsarbete har jag valt att använda mig av en kvalitativ textanalys och analysen 

kommer att bestå av två undersökningsansatser: normativ och explanativ. 

Den normativa ansatsen har för syfte att jämföra texternas innehåll mot en på förhand uppställd 

norm för innehållets utseende.23 I det här fallet ställs jämförelsen mot forskningens frågeställning 

om tidningarnas förhållningssätt till neutralitetsuppmaningen. Jag vill alltså undersöka om 

tidningarna i det publicerade materialet följde regeringens uppmaning om neutralitet med 

uppmaningen som den på förhand uppställda normen.

Eftersom den normativa ansatsen är begränsad till att beskriva textens innehåll kan jag inte utifrån 

22 Lundström/Rydén/Sandlund (2001), s. 124-126
23 Asp (1986), s.20.
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den urskilja tidningarnas intentioner. För att kunna göra det kommer jag även att genomföra en 

explanativ innehållsanalys med innehållet som beroende variabel. Denna ansatstyp har ett 

förklarande syfte och sätter texternas innehåll i relation till bakomliggande orsaksfaktorer.24 Min 

tanke är att jag med hjälp av innehållet i texterna får en bild av de redaktionella intentionerna. Med 

andra ord använder jag explanativ ansats för att tolka de redaktionella intentionerna och därmed 

försöka avgöra om de kan kopplas till Torbackes hypotes.

En svaghet med den kvalitativa innehållsanalysen är att den utgår från forskarens egna tolkningar av

texternas innehåll och syfte. Därför kommer jag i analysresultatet inte uttala mig i alltför bestämda 

former. Mitt syfte är att inte hitta bevis till Torbackes påstående utan att se om det finns möjliga 

indikatorer som talar för det. 

3.1. Precisering av de analytiska redskapen i textanalysen

Syftet med analysen är, som Esaisson skriver, att eftersöka innehållet som ”ligger dolt under ytan 

och endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten med hjälp av analytiska verktyg”.25 

Metoden innebär att texten läses flera gånger både snabbt och översiktligt och långsamt och 

fundersamt med hjälp av specificerade analytiska verktyg.26 För att forskaren ska uppnå djupare 

förståelse av texten bör denne konkretisera den allmänna problemställningen till ett antal 

preciserade frågor som ska ställas till textmaterialet.27 

I mitt fall bröt jag ner frågeställningen om tidningarnas neutralitet till följande frågor som kommer 

att utgöra min analytiska verktygslåda:

 Hur representeras rapporter från Ententen respektive Trippelalliansen? 

 Hur mycket utrymme får de olika sidors framgångar respektive nederlag? 

 Uttrycker sig skribenterna på de olika publikationerna övervägande positivt eller negativt 

om någon sida i konflikten genom att hylla eller svartmåla?

 Hur behandlades kränkningen av Belgiens neutralitet i tidningarna?

 Finns det en tendens till partitagande i de redaktionella åsiktstexterna respektive rena 

nyhetsrapporteringen?

24 Asp (1986), s.20.
25 Esaiasson/Gilljam/Oscarsson/Towns/Wängnerud (2012), s. 211
26 Esaiasson/Gilljam/Oscarsson/Towns/Wängnerud (2012), s. 213
27 Esaiasson/Gilljam/Oscarsson/Towns/Wängnerud (2012), s. 216
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 Vilken narrativ om kriget kan man se i texterna?

4. Forskningsläge

Jag har tagit del av flera studier som fokuserar på den svenska neutraliteten under första 

världskriget och opinion. Här presenteras de som jag anser ligga närmast det ämne som jag kommer

att studera. 

Det mest intressanta för min forskning är Jarl Torbackes hypotes om att den svenska pressen hade 

blivit utsatt för tysk påverkan. Vid ett symposium i Visby, 4-7 augusti 1993, presenterade Torbacke, 

professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, sin hypotes om att den svenska pressen 

hade blivit utsatt för tysk infiltrering. Torbacke lutade sig på tidigare forskning från Kilander samt 

de arkivstudier av utrikesdepartementets material som utfördes i Berlin efter andra världskriget och 

som finns presenterade i statsvetarens Leif Kihlbergs bok, Dagens Nyheter och demokratins 

genombrott.28 För detta arbete har jag inte möjlighet att fördjupa mig i det ursprungliga 

källmaterialet. Min studie kan istället ses som ett komplement till deras arbete. Till skillnad från 

Torbacke fokuserar jag på textanalys av de granskade tidningarna och dess texter och på det sättet 

försöker avgöra om det finns indikatorer som talar för hans påstående.

Svenbjörn Kilander, vid Mittenuniversitetet, fokuserade i sin doktorsavhandling på svensk censur 

under de första decennierna av 1900-talet och visar på olika metoder som staten använde för att få 

medierna att lyda neutralitetsuppmaningen.29 En av Kihlanders slutsatser är att svenska staten 

införde informationscensur mot svenska medier för att värna om den svenska neutraliteten och 

motverka den protyska inställningen som rådde i vissa tidningar.30 Till skillnad från Kilanders 

fokuserar min forskning på hur kriget presenterades under de rådande omständigheterna och vilka 

tendenser till partitagande man kan se i de enskilda tidningarna. 

En annan forskningsprojekt som ligger nära mitt är rapporten ”Eldens Återsken: Första 

världskriget  i svensk föreställningsvärld”, av Lina Sturfelt, filosofie doktor i historia vid Lunds 

Universitet. Lina Sturfelt fokuserade på svenskars inställning till neutraliteten under första 

28 Torbacke (1994), s. 74, Kihlberg (1960), s. 121
29 Kilander (1981), s. 71
30 Kilander (1981), s. 72
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världskriget. Syftet med hennes rapport var att visa hur första världskriget formade svenskars 

föreställningar om krig och neutralitet. Hon identifierade tre olika neutralitetsberättelser, narrativ, i 

den svenska veckopressen och min tanke är att använda hennes narrativmodell för att identifiera de 

granskade tidningarnas framställningar av kriget. 

Även Sturfelts metod ligger nära min egen forskning, då hon genom textanalyser identifierade flera 

olika narrativ av den svenska veckopressen och skönlitteraturen före, under och efter kriget. Jag 

bygger vidare på de narrativen som hon identifierar i sin granskning men fokuserar istället på 

dagspressen och väljer en snävare tidsram samt anknyter till neutralitetsuppmaningen. Dessutom 

tittar jag mer på aktörerna, det vill säga tidningarna, och försöker se om det finns tendenser som kan

tala för tysk påverkan (presenteras närmare i Teori). 

5. Teori

För min uppsats har jag främst lutat mig mot de två ovan nämnda arbeten som fokuserade på den 

svenska pressen under första världskriget. Genom att analysera och tolka texter publicerade i den 

svenska veckopressen under första världskriget försöker Sturfelt visa hur konflikten hade format 

svenskars föreställningar om krig och neutralitet. Sturfelt identifierar tre olika narrativ som enligt 

hennes resultat präglade den svenska veckopressen under kriget. Dessa kallar hon för: 

 den negativa bilden

 den lilla svenska neutraliteten

 den storsvenska neutraliteten

Lina Sturfelt argumenterar att neutraliteten under perioden fram till krigsutbrottet ansågs vara en 

politisk doktrin men att begreppet fick en ny moralisk laddning under det stora kriget och förblev en

ständig källa till oro, osäkerhet och motstridiga föreställningar om Sverige både på hemfronten och 

bortom landets gränser. Kriget i sig skapade ett sådant känsloklimat som gjorde det svårt för 

människor att inte dras med i det vilket gjorde att neutraliteten framstod som obegriplig. Det blev 

helt enkelt omöjligt att tänka i neutrala termer och de neutrala länderna misstänktes av de 

krigförande länderna för att dölja en hemlig partiskhet.31 Denna inställning hos gemene svensken 

skapade den negativa neutralitetsberättelsen om den svenska neutraliteten.

31 Sturfelt (2008), s. 185
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Några händelser, även i det tidiga skedet som jag har valt att titta på, hade stor inverkan på 

opinionen enligt Lina Sturfelt. En sådan händelse är Tysklands angrepp mot det neutrala Belgien, 

som skildrades som ett offer i ett stormaktsspel. För svenskar bekräftade kränkningen av den 

belgiska neutraliteten att ett starkt inre och yttre försvar var det enda sättet att försvara landet. Man 

kunde helt enkelt inte förlita sig på stormakternas skydd och hjälp.32 Bristen på krigsentusiasm 

vändes till en fördel. Den svenska försvarsmobiliseringen beskrevs som föredömlig och präglad av 

fosterlandskärlek. Bilden av den ansvarsfulle, städade och kontrollerade svenska mobiliseringen 

ställdes i kontrast till de krigförande stormakternas hysteri, krigsupphetsning och våldsberusning. 

Syftet bakom den lilla svenska neutralitetsberättelsen var att avdramatisera och främmandegöra 

kriget. 

Den storsvenska neutralitetsberättelsen var dominerande i slutskedet av kriget då kaoset som rådde 

på kontinenten ställdes i kontrast till tryggheten, ordningen och freden i Norden. Nordborna 

utmålades som framtidens människor och Norden som mönstermodellen för 1900-talets fredliga 

värld, med Sverige som den självklara ledaren och förebilden.33 På grund av den tidsramen jag har 

valt att titta på väntar jag mig inte att finna detta narrativ i min undersökning. 

Min forskning bygger vidare på Sturfelts arbete. Genom att fokusera på dagspressen under en 

snävare tidsram har jag kunnat göra en djupdykning i tidningstexterna. Syftet är att visa hur den 

svenska neutralitetsbilden presenterades och vilka narrativ framträdde. Stämmer de överens med de 

av Sturfelt identifierade berättelserna? Dessutom fokuserar jag till skillnad från Sturfelt på att 

jämföra tidningar med varandra och därmed lägger större fokus på aktören bakom narrativen. 

Det andra arbetet som min forskning anknyter till är som tidigare nämnts Jarl Torbackes föredrag 

”The German infiltration of the Swedish press during the early stages of the First World War”. I 

den presenterade Jarl Torbacke ett påstående om att den svenska pressen hade blivit utsatt för tysk 

infiltrering under krigets tidiga skede. Han kom fram till att Svensk Telegrafbyrå under 1870-talet 

hade fallit under tysk inflytande, något som inte märktes förrän under första världskriget. Han 

menar att de tyska krigsrapporterna favoriserades vid urvalet av krigsrapporter medan Ententens 

krigsrapporter ofta ignorerades. Torbacke menade att detta hade lett till att svensk rapportering blev 

dominerad av tysk krigsåskådning och propaganda. Den orättvisa behandlingen av Ententens 

krigsrapporter ledde, enligt hans efterforskningar, till att de allierade senare under hösten av 1914 

32 Sturfelt (2008), s. 195-198
33 Sturfelt (2008), s. 203- 205
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skickade en officiell protest till svenska utrikesdepartementet.34 

Torbacke säger också att den tyska staten kände sig så pass säker på de svenska sympatierna att den 

till och med startade informationsbyråer i Sverige med uppdrag att producera fram krigsartiklar 

redo för tryck i de svenska tidningarna. Detta föregicks av ett flera decennier långt förarbete från 

tyskt håll där de samlade relevanta uppgifter om svenska tidningar och dess distribution vilket i sin 

tur underlättade den tyska infiltrationen av de svenska tidningarna. 

Torbackes forskning har också visat att en fjärdedel av all svensk press hade kontakt med de av 

Tyskland inrättade informationsbyråerna. Vidare menar han att hälften av de 83 borgerliga 

dagstidningarna som fanns i Sverige vid denna tid var antecknade som mottagare för byråernas 

informationsmaterial. Av de 88 liberala dagstidningarna fanns 17 antecknade som mottagare. 

Torbacke kunde dock inte presentera några uppgifter om det tyska officiella inflytandet på den 

socialdemokratiska pressen eftersom den inte fanns listad bland de tyska uppgifterna.35 Störst 

framgång med distribution av sin propaganda hade tyskarna bland de mindre provinstidningarna 

som inte hade ekonomiskt råd med bevakning av utlandsnyheter.36 Hur omfattande den tyska 

infiltreringen var illustreras bäst av det faktum att en majoritet av Aftonbladets aktier hamnade i 

tyska händer då de köptes av den tyska staten år 1915 vilket onekligen öppnade tidningen för en 

tysk påverkan.37

Jag avser inte att bortom all tvivel bevisa att de tidningar som används som källmaterial i min 

granskning hade infiltreras, men vill istället se om det finns några tendenser i rapporteringen som 

kan stödja den teorin. Jag tar med andra ord Torbackes tes och prövar den mot det utvalda 

källmaterialet. 

Mitt eget arbete bygger vidare på Sturfelts och Torbackes forskning. Genom att granska den valda 

dagspressen vill jag visa hur den svenska neutralitetsbilden presenterades och vilka narrativ 

återfinns i det granskade källmaterialet. Min tanke är att genom djupgående textanalyser och 

metodfrågorna försöka identifiera de olika narrativen om neutraliteten och hur de presenteras. Detta 

ska hjälpa mig besvara frågorna om vilka tidningar hade följt regeringens uppmaning om neutralitet

och om det finns indikatorer i de granskade tidningarnas rapporter och de redaktionella åsikterna 

34 Torbacke (1994), s. 73, Kilander (1981), s. 61-75
35 Torbacke (1994), s. 76
36 Torbacke(1994), s. 78
37 Torbacke (1994), s. 79, Kihlberg (1960), s. 123
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som talar för Jarl Torbackes påstående.

6. Källmaterial

Jag har använt mig av fyra primära källor i min undersökning. Dessa är Svenska Dagbladet, 

Skånska Dagbladet, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Social-Demokraten. En kopia av 

varje tidning och för varje dag under perioden från 20 och till och med 26 augusti 1914 har använts.

Undantaget är kopia av Svenska Dagbladet från 25 augusti som var ofullständigt och som jag därför

valde att inte använda som källa i undersökningen. 

Tidningarna valdes också för att uppnå en viss bredd när det kommer till geografisk spridning och 

politisk färg. Jag har dock valt att inte fördjupa mig i landortspressen, då jag bedömer att jag inte 

skulle hinna analysera ett så pass stort material inom den givna tidsramen. Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning var en liberal tidning med sitt huvudsäte i Göteborg.38 Den liberala tidningen 

Skånska Dagbladet hade istället ett stort täckningsområde i Skåne.39 Den socialdemokratiska 

tidningen Social-Demokraten tillhörde socialdemokraternas partipress,40 var dess främsta tidning 

och gavs ut i Stockholm.41 SvD har varit en av de största svenska konservativa tidningarna också 

med huvudsäte i Stockholm.42 

7. Resultat och analys

7.1.1. Svenska Dagbladet

 

20 augusti 1914 – resultat och analys

I rapporterna hyllas Trippelalliansens framgångar, speciellt de tyska. Ententens framgångar, å andra 

38 Vallinder Torbjörn, Nationalencyklopedin, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/göteborgs-handels-och-sjöfarts-tidning (hämtad 2017-11-19) 
39 Nationalencyklopedin, Skånska Dagbladet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skånska-dagbladet 
(hämtad 2017-11-19) 
40 Hadenius/Seveborg/Weibull (1970), s. 172-173
41 Weibull/Wadbring (2014), s. 45
42 Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dagbladet 
(hämtad 2017-11-19) 
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sidan, nedvärderades eller ifrågasattes av tidningens skribenter. De anklagelser om tyska 

krigsförbrytelser som förekommer i vissa rapporter ställs mot uttalanden från tyska 

regeringsrepresentanter baserade i Bryssel där de tidigare beskrivna attacker mot belgiska civila 

rättfärdigas som straffaktioner för oprovocerade ”bakhållsattacker” mot tyska soldater och Röda 

korset.43 

Ingen kritik av kränkningen av det neutrala Belgien förekommer. Istället lyfts det fram uttalanden 

som ska bevisa att tyskarnas kränkning av Belgiens territoriella integritet och neutralitet var legal.44 

De kommentar som kommer från SvD:s redaktion och som ofta inleder tidningens 

sammanfattningar av krigsläget bär spår av cynism riktad mot engelsmän. Ett exempel är den 

engelske lord Kitcheners varning riktad mot engelska trupper om att avstå vin och kvinnor samt 

hans löfte till dem att de inte kommer att strida i fientliga länder.45 Att ta upp ett sådant exempel i 

egna analyser kan ha för avsikt att måla engelsmän som odisciplinerade och fega vilket ensamt 

kanske inte skulle upplevas som neutralitetsbrott men ihop med andra rapporter förstärker bilden av 

protysk orientering i tidningen.

21 augusti 1914 – resultat och analys

SvD-s inledningskommentarer av krigsläget på kontinenten inleddes med en neutral rapport av olika

krigsrykten och nyheter. Men den neutrala tonen övergick så småningom till kritik av alla rapporter 

som gick emot den bilden av kriget som den tysk-österrikiska sidan förmedlade. Nyhetssidan 

dominerades av rapporter om de tyska framgångarna i Belgien och Frankrike. Skribenten noterade 

också att de tyska framgångarna sprider stor oro bland Ententens medlemmar.46 

Rapporter om tyska motgångar i kriget förekommer också denna dag. Till exempel nämns 

fransmännens framångar mot tyskarna. Detta följdes då direkt av ett passage som handlar om att det

franska folket misstrodde sin egen regerings rapporter om den egna arméns krigsframgångar. Som 

läsare blir jag undrande till om syftet har varit att informera om fransmännens seger eller ifrågasätta

informationens sanningshalt. 

 

De ryska rapporterna om framgångar mot tyskar i Ostpreussen beskrevs av tidningen som 

43 ”Den tyska krigföringen i Belgien”, ”Det olyckliga Visé”, s. 1, SvD, 20/8/1914 
44 ”Belgiens 'neutralitet'”, s. 1, SvD, 20/8/1914
45 Artikeln saknar rubrik, s. 1, SvD, 20/8/1914
46 ”Tyskarnas framryckning väcker oro i Paris”, s. 1, SvD, 21/8/1914
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”tvivelaktiga”.47 De ryska rapporterna om egna framgångar mot Österrike ifrågasattes också med 

kommentarer om att de var flera dagar gamla och att de tyska segrarna i östfronten gjorde vissa 

ryska påståenden osanna.48 Den typen av kritisk bemötande av nyheter förekom inte när det 

handlade om rapporter som kom från Trippelalliansens läger. SvD publicerade också rapporter om 

påstådda ryska rädslor för bulgarer inom den ryska kejsardömet samt det ryska folkets påstådda 

vidskepliga rädsla för solförmörkelse.49 Även denna nyhet kan anses vara ett partitagande då 

Ryssland, Tysklands fiende i kriget men även Sveriges ärkerival, förlöjligas och utmålas som en 

vidskeplig och bakåtsträvande nation.

Rapporterna om Prags uppror mot tyskarna bedömdes av SvD som överdrivna och opålitliga då 

”nyheten ska ha passerat många mellanhänder från Prag till Köpenhamn”.50 Österrikiska rapporter 

om dess framgångar i Serbien fick mycket utrymme. Samtidigt publicerades en text om den ryska 

tsarens hälsning till serberna på grund av deras framgångar i strid men utan att närmare beskriva 

dessa serbiska framgångar. Detta kan ses som att man återigen väljer att ignorera nyheter som inte 

handlar om Trippelalliansens framgångar.

22 augusti 1914 – resultat och analys

Även denna nyhetsdag gjorde SvD-s redaktion ett försök att i de egna kommentarernas inledning 

upprätthålla en neutral hållning till de krigande sidorna. Men, återigen, övergav de den opartiska 

linjen för att mot slutet av artikeln låta Tysklandshyllningar ta över. Det spekulerades om en 

splittring i England gällande kriget mot Tyskland. Åsikten som framförs är att det ”inte ligger i 

Englands intresse” att kriga mot det tyska ”högt utvecklade kulturfolket” och att ”om det nu vare 

tänkbart” utplåna den tyska stormakten.51 Här blir det tydligt hur den tyska kulturen uppfattas av 

redaktionen och rimligen måste detta betraktas som ett regelrätt brott mot neutraliteten. När det 

gällde rapporter från kriget skrevs det exempelvis återigen om de franska framgångarna. Men även 

denna gången följdes rapporterna om Ententens framgångar av rapporter om tyska storsegrar, bland 

annat Lothringen, som SvD redaktionen bekräftade med ett officiellt erkännandet av nederlaget från

den franska sidan. 

Det rapporterades också om motsägelsefulla nyheter från engelsk-franskt håll gällande erövringen 

47 ”Ryssarna ha intagit Gombinnen”, s. 1, SvD, 21/8/1914
48 ”Ryska meddelanden om gränsstriderna”, s. 6, SvD, 21/8/1914
49 ”Ryska farhågor”, s. 6, SvD, 21/8/1914
50 ”Uppror och fruktansvärt blodbad i Prag”, s. 6, SvD, 21/8/1914
51 Artikeln saknar rubrik, s. 1, SvD, 22/8/1914
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av Bryssel, där engelsmän påstod att tyskarna erövrat staden medan fransmän i en officiell 

kommuniké menade att staden inte fallit i tyska händer.52 Det är förståeligt att rapporter från ett krig 

och som kommer från de olika parterna kan bli motsägelsefulla. Men när denna artikel ses ihop med

andra artiklar publicerade tidigare i veckan förstärks bilden av Ententens krigsrapporter som 

opålitliga. 

Man publicerades även en tysk rapport om läget i England där läsaren fick veta att vissa engelsmän 

protesterar mot kriget mot Tyskland. I rapporten betonades att kriget förstör möjligheterna för en 

samlad engelskt-tyskt försvar av den västerländska kulturen mot ”det asiatiska barbariets 

stormangrepp”.53 Publiceringen är intressant då den visar en nytt narrativ i krigsdebatten i Europa, 

nämligen ”kriget mellan raser”. Det går också att utläsa redaktionens åsikt om att England i sitt 

fientliga förhållningssätt till Tyskland utsätter hela västvärlden för fara inför det asiatiska hotet.

Vad som kännetecknar SvD:s rapportering och kommentarer såhär långt var tidningens indirekta 

stöd för den tyska kränkningen av Belgiens neutralitet. Det förekom ingen kritik i tidningen mot 

Tysklands neutralitetskränkning och även tyska uttalanden om att Belgien försatt sig själv i denna 

situation publicerades utan någon motröst.

Samma dag publicerade en rapport som beskrev hur väl tyskarna behandlade medborgare från 

fiendeländer som befinner sig i Tyskland. Det påståendet kom direkt från Tyskland och var kopplat 

till tidigare anklagelser från Ententens läger om förföljelser av ”fientliga” icke-tyska medborgare . 

Därefter citerar SvD den spanske Tysklandambassadörens som förnekade Ententens anklagelser om 

tyska förföljelser .54 

En nyhet från Wien publicerades om en påstådd antirysk revolution i Kaukasus. Det rapporterades 

även en tysk nyhet om dåliga mobiliseringsresultat bland ryska trupper i Ryssland. En nyhet om en 

stor serbisk seger mot Österrike publicerades också men först efter ett officiellt österrikiskt telegram

som förnekar den serbiska segern.

Vid det här laget gick det att urskilja ett mönster i SvD krigsrapportering. Det gick ut på att all 

information som på något sätt framställde Trippelalliansen på ett negativt sätt följdes upp av nyheter

och rapporter som skulle negera eller förmildra den negativa bilden. Noterbart är också att det ofta 

52 ”När tyskarna ryckte in i Bryssel”, ”'Läget oförändradt' vid Bryssel”, s. 1, SvD, 22/8/1914
53 ”Klyftningen inom Englands opinion”, s. 1, SvD, 22/8/1914
54 ”Tyskarna söka mildra krigets hårdhet”, s. 1, SvD, 22/8/1914
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förekom exklusiva nyheter från Berlin riktade endast till SvD vilket kan tyda på ett djupare 

samarbete mellan tidningen och tyska källor. 

23 augusti 1914 – resultat och analys

I inledningen till redaktionens sedvanliga artikel som sammanfattar det aktuella krigsläget på 

kontinenten hyllade SvD:s redaktion den tyska nationalismen och betecknade den som 

ursprungskälla till landets militära makt, framgång och nationella enighet. Samtidigt antydde 

tidningen att nationalismen borde bli ett vinnande koncept för alla länder. Samtidigt kritiserades och

hånades socialismen och kommunismen som rörelser som försvagar nationell anda.55 

Tidningsredaktionens krigssympatier kunde även denna gången kopplas till Tyskland och dess 

allierade medan den klara aversionen mot socialismen och kommunismen speglade tidningens 

politiska färg.

SvD fortsatte kritisera tyska krigsfiender genom att beskriva den franska krigspolitiken och 

resursplaneringen som misslyckad och detta  trots att landets krigsbudget varit högre än den tyska 

krigsbudgeten. Som ett exempel skrev man att franska soldater fick ta med sig egna skor till kriget 

medan de tyska soldaterna fick flera par från staten.56 

Exemplet kunde ses som en objektiv illustration av de två krigande sidornas resursplanering. Men 

med tanke på hur de tidigare krigsrapporteringarna och analyserna såg ut kunde det också tolkas 

som en del av tidningens medvetna strategi att måla upp Tyskland och den tyska armén som 

överlägsna sina motståndare trots mindre resurser.

Tidningen fortsatte att kritisera alla nyheter som gick emot den idealiseringen av Tyskland som 

började etableras i tidningen. Man fortsatte att rapportera om tyska segrar mot fransmännen på alla 

fronter och nyheten om att den franska staden Metz förklarat sig lojala den tyske kejsaren fick extra 

uppmärksamhet.57 Nyheter om ännu fler tyska krigsbrott mot civila rapporterades men utan 

uppföljning och detaljer. Istället riktades uppmärksamhet mot en nyhet om hur den tyske kejsaren 

Wilhelm försökte förmå den engelske kungen att garantera fransk neutralitet. Kejsarens 

förhoppning var att garantin skulle hålla Frankrike utanför kriget medan Tyskland krigade mot 

Ryssland.  Men eftersom den engelske kungen avböjde kejsarens förslag framställdes han av 

55 Artikeln saknar rubrik, s.1 , SvD, 23/8/1914
56 Artikeln saknar rubrik, s. 1, SvD, 23/8/1914
57 ”Stort segerjubel i Metz”, s. 1, SvD, 23/8/1914

17



kejsaren som ansvarig för Frankrikes fortsatta lidande.58 Nyheten presenterades utan kritik som 

exklusivt ämnat för SvD från tyska medarbetare i Berlin. Denna exklusivitet och den uteblivna 

kritiska granskningen av tyska rapporter fortsätter att förstärka min uppfattning av tidningen som 

tyskvänlig och öppnar upp för idén att tidningen påverkades direkt av Tyskland. 

Tidningen rapporterade också att Tysklands regering kritiserade de som sprider Ententemakternas 

propagandalögner. En av huvudnyheterna handlade om en välmående tysk riksbank som sedan 

jämfördes med den skuldsatta engelska riksbanken.59 Fler exklusiva rapporter till SvD och från 

Tyskland publicerades som den om påstådd engelsk ovilja att kriga mot Tyskland. I detta 

tidningsnummer anklagade dessutom SvD:s redaktion sina kollegor i den Köpenhamnsbaserade 

tidningen Politiken för att i en av sina artiklar sprida lögner om en antiösterrikisk revolution i 

Prag.60 Samtidigt hyllades österrikiska framgångar i Serbien medan rapporter om serbiska segrar 

förkastades och förlöjligades, inte minst i tidningens egna kommentarer.61

24 augusti 1914 – resultat och analys

Rapporten om Japans krigsproklamering mot Tyskland kommenterades av SvD-s redaktion. 

Samtidigt bedömde redaktionen Japans framtida krig mot Tyskland som ”oblodig och inskränka sig 

till telegrafisk proklamation om herravälde över sjö samt kaperi av handelsfartyg, om sådana nu kan

anträffas”.62  Även denna dag uteblev inte tidningens lovord av Tyskland, med den unge prinsen i 

spetsen, som hyllas för sina militära framgångar.63 

SvD:s redaktion anklagade Frankrike för att ha övergivit Belgien efter att ha dragit in landet i krig 

för att ”blöda” för den franska saken. Det spekulerades fritt att belgarna hade ångrat sitt beslut att 

vända sig till Ententen istället för Tyskland. SvD framställde Frankrike som förrädare och det 

fransk-engelska ekonomiska engångsbiståndet till belgarna kallades för blodbetalning.64 

Krigsrapporteringarna handlade för det mesta om Trippelalliansens framgångar och Japans 

krigsförklaring. 

58 ”Kejsar Wilhelms försök att skona Frankrike”, s. 1, SvD, 23/8/1914
59 ”Englands finansiella svårigheter”, s. 6, SvD, 23/8/1914
60 ”Revolutionen i Prag rysk-dansk lögn”, s. 6, SvD, 23/8/1914
61 ”Österrikisk seger i Serbien”, s. 6, SvD, 23/8/1914
62 Artikeln saknar rubrik, s. 1, SvD, 24/8/1914
63 ”Ännu en tysk seger”, s. 1, SvD, 24/8/1914
64 Artikeln saknar rubrik, s. 1, SvD, 24/8/1914
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En rapport där belgiska medborgare anklagade den belgiska regeringen för att ha blivit förda bakom

ljuset publicerades.65 Ryska rapporter om framgångar i Ostpreussen negerades med publiceringen av

motsägande tyska rapporter. Återigen visade tidningen sin tyskvänlighet genom att oprovocerat och 

på egen hand beteckna ryska framgångsrapporter som endast påståenden. Alla rapporter om 

österrikiska motgångar i Serbien följdes av flera tysk-österrikiska rapporter som hävdade fortsatta 

egna framgångar. Slutligen publicerade tidningen en ”Tysk sammanfattning av krigsläget” - ingen 

sammanfattning gällande Ententens syn på kriget presenterades.66

25 augusti 1914 – resultat och analys

Denna dagen har jag valt att inte analysera då tidningskopian som jag hade tillhands inte varit 

komplett då flera sidor i tidningen var oläsbara eller skadade.

26 augusti 1914 – resultat och analys

Sedvanligt inledde SvD krigsrapporterna med egna kommentarer. Denna gången gällde det 

rapporterna om franskt nederlag på alla fronter som ledde till att Frankrike övergick från offensiv 

till defensiv. Tyskland krigsmaskineri och landets militära överlägsenhet hyllades. Samtidigt 

uppmärksammades den ryska offensiven i öster och beskrevs som hot mot tyska gränsen i öst.67

Det publicerades en fransk rapport om god moral bland de franska trupperna trots defensiven. I 

rapporten nämndes också den franska generalstabens försäkran om att defensiven bara var tillfällig 

och att den kommer så småningom att följas upp av en offensiv. Den franska rapporten följdes upp 

av en tysk rapport som meddelade att fransmän har slagits undan på alla fronter och att de drabbats 

av stora förluster.68

Överlag dominerade rapporter om Trippelalliansens segrar och Ententemakternas förluster. De 

ryska rapporterna som talade om segrar mot österrikare och tyskar följdes av österrikisk-tyska 

rapporter om storsegrar mot ryssar. De ryska trupperna, i synnerhet kosackerna, som strider i 

Ostpreussen beskrevs som barbariska och anklagades för förstörelselusta och onödiga 

65 ”Belgarna förda bakom ljuset af regeringen”, s. 5, SvD, 24/8/1914
66 ”Tysk sammanfattning av krigsläget”, s. 5, SvD, 24/8/1914
67 Artikeln saknar rubrik, s. 1, SvD, 26/8/1914
68 Artikeln saknar rubrik, s. 1, SvD, 26/8/1914
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våldsamheter.69

Tidningen publicerade också Österrikiska anklagelser om serbiska grymheter mot österrikiska 

officerare, soldater och ambulanser. I slutet av den österrikiska rapporten meddelades det att dessa 

grymheter som enligt dem utfördes av både civila serber och soldater gav österrikarna rätten att 

bestraffa serberna.70 Därefter följde en rapport om serbiska anklagelser riktade mot österrikarnas 

grymheter mot civila men utan lika stor detaljrikedom som i det föregående fallet. Här är ordningen 

avgörande för att skapa en bild av att det serbiska civila utsätts för är rättfärdigat. Nyheten hade 

kunnat presenteras så att man inledde med de serbiska anklagelserna om brott mot civila, vilket 

skulle ge en helt annan bild av rapporten. 

En avvikande nyhet kom från London där man berättade att den belgiska regeringens sändebud i 

staden hade rapporterat om tyska grymheter mot civila, som enligt honom orättvist anklagades för 

att ha deltagit i strider mot tyskar.71 Det ovanliga med denna nyhet var att den inte följdes av en 

negerande passage från redaktionen eller av någon annan rapport. 

SvD publicerade även ett uttalande från den nyligen avlidna påven där han, enligt hans personliga 

läkare, ska ha sagt att det österrikiska kriget är rättvist.72

En text från en framstående rumänsk historiker och tidningsman publicerades. I den försvarade han 

de tyska handlingarna i kriget. Historikern försäkrade läsarna att det tyskarna gjorde var att 

beskydda den västerländska kulturen från den aggressiva panslavismen med Ryssland i spetsen. I 

texten kallades det pågående kriget ett försvarskrig mot en slavisk världsherradöme.73 Här 

presenterade tidningen ännu en vinkel av kriget där västerländska fiender var slaver.

Delsammanfattning

Under den granskade perioden hade 328 krigsrapporter publicerats. En majoritet av rapporterna, 

162 stycken, hade sitt ursprung i Trippelalliansens läger medan 138 rapporter kom från Ententens 

sida. 28 rapporter kom från de neutrala länderna. I min analys kom jag fram till att de redaktionella 

åsiktstexterna var starkt tyskvänliga. Men även nyhetsrapporterna var genomsyrade av åsikter som 

69 ”Våra dagars hunner”, s. 5, SvD, 26/8/1914
70 ”Krigets barbari”, s. 5, SvD, 26/8/1914
71 ”Tyska grymheter mot befolkningen”, s. 5, SvD, 26/8/1914
72 ”En röst från grafven”, s. 6, SvD, 26/8/1914
73 ”Hvad kampen gäller”, s. 6, SvD, 26/8/1914
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på olika sätt gynnade Trippelalliansen. 

Redaktionen har inte lagt särskilt stor vikt vid neutralitetsuppmaningen under de granskade dagarna.

I rapporterna hyllades Trippelalliansens framgångar, speciellt de tyska. Ententens framgångar å 

andra sidan nedvärderas eller ifrågasätts av tidningens skribenter, vilket gick tvärt emot regeringens 

uppmaning om en neutral nyhetsrapportering. De kommentarer som kom från SvD-s redaktion och 

som ofta inledde tidningens sammanfattningar av krigsläget var ofta fulla av cynism riktade mot 

engelsmän. Engelska, franska, belgiska, ryska och serbiska rapporter ifrågasattes i synnerhet då 

informationen rörde dessa länders seger mot tyskarna och deras allierade i kriget. Den tyska sidan 

ifrågasattes dock aldrig. Ett nytt krigsnarrativ som framträdde i flera av artiklarna gick ut på att 

ställa den germanska kulturen mot den slaviska och framställa tyskarna som västerländska 

förkämpar och slaver som barbarer.

Noterbart är också att tidningen publicerade vad de kallade för exklusiva nyheter från tyska källor 

som tidningen uppgavs vara först med. Hur dessa artiklar letat sig fram till SvD framgår inte och 

väcker frågan om det inte är just den typen av artiklar som Torbacke menar har producerats i 

Tyskland med syfte att påverka den svenska opinionen. 

Tysklands invasion av Belgien och kränkningen av dess neutralitet ifrågasattes inte av tidningens 

redaktion. Istället gav tidningen utrymme åt tyska källor som bortförklarade Tysklands agerande 

och istället lade skulden för neutralitetskränkningen på Belgien. Jag tolkade de redaktionella 

rösternas tystnad och avsaknad av sympatier för den neutrala Belgien som ett stöd för Tysklands 

agerande. 

De kommentarer som var signerade av redaktionen var enligt min analys väldigt tyskvänliga. Även 

de flesta av nyhetstexterna var färgade av åsikter, vilket tog sig uttryck i hyllningar för tyska och 

dess allierades framgångar samt svartmålning av de Tysklands fiender.

Det samlade intrycket av tidningen är att den var protysk och negativt inställd till neutraliteten. 

Detta speglas i tidningens entusiasm till kriget och avsaknad av sympatier för det neutrala Belgien. 

De många texter där tyska sympatier lyser igenom visar på tendenser som kan, ihop med annan 

forskning, stödja Torbackes påstående om tysk påverkan av svenska medier. Hyllningar av allt som 

var tyskt och exklusiva nyheter ämnade i första hand för SvD öppnar för möjligheten att tidningens 

redaktionella politik propagerade för den tyska saken. 
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7.1.2. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

 

20 augusti 1914 – resultat och analys

Tidningen inledde krigsrapporterna med att i en och samma artikel publicera uttalanden från en 

beryktad japansk general, som för en italiensk författare förutspådde en framtida fransk-engelsk 

seger. Den andra förutsägelsen kom från en tysk överbefälhavaren som förutspådde en tysk seger i 

den tyska tidningen Der Tag. GHT klargjorde också att Der Tags skribent trodde mer på 

förutsägelsen om en tysk seger.74

Tidningen valde att presentera en del nyheter genom att i samma artikel ställa upp rapporter från de 

olika krigande lägren mot varandra och samtidigt kommentera dem som exempelvis ”föga 

upplysande” då det inte gav en klar bild av den rådande situationen.75

En omfattande presentation av tyska, franska och ryska arméer gjorda av en tysk militärfackman 

publicerades76. Överlag publicerades samma och liknande nyheter som i de övriga tidningarna som 

undersöktes i mitt arbete. Anmärkningsvärt för denna utgåva var den tyskvänliga och 

antiryska/antislaviska inställningen som präglade en rysk rapport om en serbisk storseger mot 

österrikare. Med artikelns rubrik ”Serbernas obefintliga 'lysande seger'” antydde redaktionen att 

det handlade om påhitt trots att bevis till sådant påstående saknades av tidningen.77 

21 augusti 1914 – resultat och analys

GHT publicerade ett egenproducerat reportage från Berlin som talade om hur välorganiserad den 

tyska mobilisering varit och hur stor tillit befolkningen hade för sin militär samt hur befolkningen 

accepterade kriget trots att de inte ville bli indragna i det.78 Indirekt beskylldes Ryssland för kriget 

då landet vågade gå emot den tyska militära makten. 

Tidningen fortsatte med sin krigsbevakning genom att publicera norska Aftonpostens och 

Morgonbladets analyser om upptrappningen inför slaget vid Lothringen. Analyserna antydde att 

74 ”Vem kommer att segra?”, s. 1, GHT, 20/8/1914
75 ”Ur nattens telegram”, s. 1, GHT, 20/8/1914
76 ”Den tyska, franska och ryska landstormen”, s. 1, GHT, 20/8/1914
77 ”Serbernas obefintliga 'lysande seger'”, s. 7, GHT, 20/8/1914
78 ”Berlin i krigstillstånd”, s. 2, GHT, 21/8/1914
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man på tidningen trodde på en tysk seger trots det rapporterade tyska tillbakadragandet inför den 

franska offensiven. De norska tidningarnas analytiker tycktes vara säkra på att fransmän kommer att

ha det mycket svårt att vinna mot tyskar trots att slagets utgångsläge vid den här tiden var okänd. 

Att tidningen valde att publicera dessa analyser som endast spekulerade om en tysk seger kan tyda 

på GHT-s avsikt att väcka optimismen och entusiasmen hos tysklandsanhängare i Sverige. 

Trots dessa tyskvänliga tendenser publicerade tidningen ett svenskt vittnesmål om tysk 

bombardemang av den ryskkontrollerade hamnstaden Libau som ledde till dess förstörelse och 

många civila offer.79 Samtidigt publicerade tidningen ett vittnesbrev, som tidigare hade publicerats 

även i SvD, och som skildrade hur en svensk kvinna upplevde förföljelser av tyska civila i den 

franska kolonin Algeriet.80 

En mer balanserad nyhetsrapportering av krigshändelser med källor från de båda drabbade sidor 

ihop med de båda vittnesmålen tyder på att GHT:s redaktionen hade ambitionen att förmedla en 

balanserad bild av kriget.

22 augusti 1914 – resultat och analys

Tidningen inledde krigsrapporteringen med ännu ett egenproducerat reportage om hur 

välorganiserat Berlin och Tyskland fungerade i krigstid. I reportaget kunde man läsa att inga 

chockhöjningar av priser tilläts av regeringen och att folket var övertygat om en snabb tysk seger 

och en återgång till freden.81 Reportaget gjordes av en svensk korrespondent som var bosatt i Berlin.

GHT publicerade också ett reportage från den belgiska staden Antwerpen där skribenten i stort sett 

inte skrev något specifikt kring den rådande situationen i Belgien utan ägnade sig åt att med nostalgi

berätta hur staden hade sett ut innan kriget. Skribenten berättade i förbifarten hur fientliga belgare 

nu var mot allt som var germanskt och tyskt.82 

Även GHT, likt SvD, valde att publicera den tyska översikten av kriget utan någon motsvarighet 

från Ententens sida.83 I övrigt dominerades krigsrapporteringen av tyska framgångar men inga direkt

79 ”Libaus förstöring”, s. 5, GHT, 21/8/1914
80 ”Under krigspanik i Algier”, s. 5, GHT, 21/8/1914
81 ”Berlin i krigstillstånd”, s. 2, GHT, 22/8/1914
82 ”Två belgiska städer”, s. 2, GHT, 22/8/1914
83 ”En tysk översikt av krigsläget”, s. 7, GHT, 22/8/1914
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partiska kommentarer förekom. 

23 augusti 1914 – resultat och analys

Samma nyheter som förekom i SvD-s utgåva för samma dag fanns publicerade även i GHT. 

Nyheterna handlade mestadels om Tyskland och dess segrar, men precis som tidigare uteblev  

partiska kommentarer från redaktionen. Noterbart var att tidningen hittills, likt SvD, inte valt att 

kritisera kränkningen av den belgiska neutraliteten. Vad som däremot förekom var en romantisering 

av den germanska nationalismen och broderskapet.84 

24 augusti 1914 – resultat och analys

I takt med att allt fler rapporter bekräftade tyska segrar över fransmän ändras även tonen i 

tidningens rubriker. Rubrikerna var inte längre lika balanserade som förut. Exempelvis kunde 

rubriken ”Den tyska lavinen rullar framåt. Tyskarna segrar längst hela västfronten” tyda på en 

större entusiasm på redaktionen gällande tyska framgångar.85

Den mest anmärkningsvärda av redaktionens kommentarer hittills hittades i detta nummer. När man

skulle förklara för läsarna varför man trodde mer på tyska uppgifter än på de övriga skrev de att det 

berodde på att tyska rapporter alltid stämde och att tyskarna aldrig uttalade sig om något som inte är

säkert och fastställt, vilket inte var fallet med de övriga krigsförande länder.86 

Att redaktionen tog för givet att allt som kom från den tyska sidan var sant kan tyda på tidningens 

tyskvänliga inställning. Att på ett sådant uppenbart sätt bedöma nyheter som inte kom från tyskar 

som opålitliga och samtidigt öppet förlita sig på det tyska ordet målade upp en bild av Tysklands 

krigsmotståndare som opålitliga. 

25 augusti 1914 – resultat och analys

Tidningen publicerade ett brev från ett ”stolt” Paris som levde för fullt och som var väldigt 

84 ”Efter slaget vid Metz”, s. 1, GHT, 23/8/1914
85 ”Den tyska lavinen rullar framåt. Tyskarna segrar längst hela västfronten”, s. 4, GHT, 24/8/1914
86 ”Situationen för dagen”, s. 4, GHT, 24/8/1914
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patriotiskt trots den omedelbara belägringsfaran från tyskar.87 En annan nyhet kretsade kring ett 

uttalande från två framstående tyska författare, som även är välkända och välrespekterade i 

England, som kritiserade England för dess ”skamliga” förhållandet till Ryssland.88 England 

anklagades för att ge stöd för Rysslands storslaviska ambitioner som hotade den germanska 

kulturen. 

Att tidningen valde att publicera uttalandet, utan någon motröst, kunde ses som en flört med 

germanismen och ett ställningstagande i kriget, åtminstone mot ryssar.

Tidningen riktade också fokus mot det tyska lidandet i Belgien genom att publicera ett vittnesmål 

från en tysk jurist i det belgiska Antwerpen där han berättade om de förföljelser som tyskar fick 

uppleva innan de flydde från staden och om den omfattande förstörelsen av tysk egendom.89

26 augusti 1914 – resultat och analys

Även i detta nummer publicerade tidningen ett reportage från Berlin. Som tidigare är reportaget 

skrivet av GHT:s korrespondent i Berlin och beskriver den rådande spionskräcken på stadens gator 

och om de svårigheterna som spionskräcken skapar för utlänningar i staden.90 

I övrigt är det ett övertag på nyheter om tyska segrar men det har nog mer att göra med det rådande 

krigsläget än partiskhet från tidningens sida.

Delsammanfattning

Under den granskade perioden publicerade tidningen 246 krigsrapporter. 115 kom från Ententens 

källor, 87 från trippelalliansen och 44 från neutrala länder, varav 22 var från Sverige. De av GHT 

producerade nyheterna, analyserna och reportagen reflekterade redaktionens egna åsikter. 

Till en början lyckades redaktionen rapportera om kriget på ett opartiskt sätt. Tidningen valde att 

presentera en del nyheter genom att i samma artikel ställa upp rapporter från de olika krigande 

sidorna mot varandra. Redaktionen valde också att inte uttrycka egna sympatier och åsikter gällande

87 ”Ögonblicksbilder från Paris”, s. 5, GHT, 25/8/1914
88 ”Tyska författare om Englands roll”, s. 5, GHT, 25/8/1914
89 ”Mänsklig bestialitet”, s. 5, GHT, 25/8/1914
90 ”Berlin i krigstillstånd”, s. 2, GHT, 26/8/1914
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krigsrapporterna utan lät dem tala för sig själva. Men alla krigande sidor behandlades inte lika. 

Rapporter från stormakterna Tyskland, Storbritannien, Österrike-Ungern och Frankrike fick likartad

inramning i texterna och presenterades som likvärdiga röster. Även om de inte fick lika mycket 

utrymme i tidningen uttryckte aldrig skribenterna direkt sympatier för någon av dem och valde inte 

sida. Detta gällde dock inte rapporter från ryska och serbiska källor. Dessa länders segerrapporter 

mot Tyskland och Österrike-Ungern beskrevs av redaktionen på ett sätt som framställde rapporterna

som opålitliga. 

Tidningen fortsatte med sin selektivt neutrala hållning under den granskade tidsperioden men tonen 

i deras rubriker började skifta från lågmäld till entusiastisk i takt med rapporterna om allt fler tyska 

framgångar i kriget. Det verkade som att de tyska framgångarna fick redaktionen att våga testa 

gränserna mer och låta vissa tysklandssympatier lysa igenom. Detta blev uppenbart framförallt i 

åsiktstexterna. I en sådan text skrev redaktionen uttryckligen att man trodde mer på de tyska 

källorna eftersom de tyska rapporterna alltid stämde och att de aldrig uttalade sig om något som inte

var säkert och fastställt. 

När det gällde Belgien och kränkningen av dess neutralitet behandlades frågan på ett opartiskt sätt. 

Jag kan inte uttala mig med säkerhet om vilken inställning till det tyska agerande rådde på 

redaktionen. Här finns två tänkbara förklaringar. En är att tidningen inte kunde ställa sig kritiskt till 

kränkningen utan att på så sätt gå emot regeringens neutralitetsuppmaning. En annan var att de 

tyska sympatierna, som inte kunde stanna under ytan trots tidningens försök, hindrade redaktionen 

från att ställa sig kritiskt till det tyska agerandet. 

Det samlade intrycket är att GHT:s bevakning och kommentering av kriget inte var direkt 

krigshyllande och neutralitetskritisk. Redaktionen visade tendenser till sympatier till den tyska 

saken och en viss antirysk samt generellt antislavisk inställning. Redaktionens selektiva uppfattning

av rapporternas trovärdighet bidrog till min uppfattning av tidningen som i grunden tyskvänlig men 

återhållsam. Till skillnad från Svenska Dagbladet, var Göteborgs Handels och Sjöfartstidning inte 

speciellt uppenbar med sina tysklandsympatier. Det finns en möjlighet att tidningen har påverkats 

av Tyskland, på ett sådant sätt som Torbacke presenterar i sin analys, men det förefaller, utifrån min 

analys, som mer troligt att de protyska tendenserna är redaktionens egna och inte resultatet av en 

yttre påverkan från Tyskland. Källmaterialet är dock för begränsat för att dra några säkra slutsatser. 
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7.1.3. Skånska Dagbladet

20 augusti 1914 – resultat och analys

Skånska Dagbladet lyckas upprätthålla en neutral hållning genom att publicera de olika krigande 

sidors rapporter utan tendensiösa kommentarer om de krigförande parterna. Här förekommer inga 

hyllningar till tyska framgångar som kunde ses i SvD och i viss mån GHT. 

Ententerapporter om segrar mot tyskar blev heller inte ifrågasatta. Det publicerades även en rapport 

från England som handlade om ett officiellt möte mellan tyska statskanslern och engelska 

ambassadören i Tyskland där tyske kanslern uttryckte hur obegripligt det var för honom att England 

var berett att gå i krig med Tyskland på grund av Belgiens neutralitet som inte är något annat än ”ett

stycke papper”.91 Detta var inget som rapporterades om i SvD eller GHT.

Tidningen publicerade även att det ryktades att tyskar skulle hade skjutit på sina egna då de trodde 

att det handlade om en rysk konvoj som transporterade fransk guld över tyskt territorium.92 Återigen

handlade det om en rapport som jag under granskningsperioden inte stött på i varken SvD eller 

GHT.

De ryska rapporterna om framgångarna i kriget ifrågasattes inte men tidningen drog sig inte heller 

för att, liksom SvD, publicera den något roliga rapporten från Ryssland och om det obehag som 

solförmörkelse väckte bland vidskepliga ryssar.93 Med tanke på att det övriga innehållet inte var 

tendesiöst läser jag inte denna artikel som ett ställningstagande i konflikten eller försök till 

svartmålning. I övrigt handlar det om samma nyheter som publicerades i de övriga granskade 

tidningar men utan tecken på partiskhet som förekommer i SvD och GHT. 

Det publiceras rapporter från båda krigsdrabbade sidor och tidningen tycks visa en vilja att 

upprätthålla balansen i rapporteringen så att alla sidor får lika stort utrymme.

21 augusti 1914 – resultat och analys

Återigen välbalanserad rapportering från alla sidor och utan egna kommentarer kring någon nyhet. 

91 ”Ett stycke papper”, s. 1, Middagsupplagan, SkD, 20/8/1914
92 ”Ett ödesdigert rykte”, sidonummer ej synlig , SkD, 20/8/1914
93 ”Ryssarna och solförmörkelsen”, sidonummer ej synlig, SkD, 20/8/1914
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Dagens nyheter handlade om att militärdugliga svensk-tyskar hade kallats in den kejserliga armén94 

samt om den tyske kejsarens tacksamhet för det svenska mottagandet av tyska flyktingar som flyr 

undan ryska angrepp.95 Det rapporterades också om att neutrala länders undersåtar hade ett fritt 

tillträde till Tyskland medan de fientliga staters medborgare nekades inträde,96 en nyhet som jag inte

stött på i SvD eller GHT.

Bland alla rapporter och utan tydlig koppling till någon artikel varnade tidningen sina läsare för de 

många motstridiga uppgifterna som florerade och menade att läsarna skulle ta nyheterna med en 

nypa salt tills de bekräftats.

22 augusti 1914 – resultat och analys

SkD fortsatte publicera nyhetstexter som upprätthöll en viss balans mellan de båda krigförande 

sidor. Man publicerade en text där man tar upp ett rykte om bulgariska officerare som med den 

bulgariska regeringens lov stred med belgarna mot tyskar och underströk att detta förnekades av 

officiella källor i Bulgarien.97 Nyheten är intressant eftersom den inte förekommer varken i SvD 

eller GHT där man istället berättar om ett närmande mellan Trippelalliansens makter och Bulgarien.

Skånska Dagbladets beslut att publicera denna nyhet tolkar jag som ännu ett tecken på tidningens 

vilja att opartiskt informera och avstå ifrån partisk urval av nyheter som kan gynna endast en sida i 

konflikten. Dessutom verkar man medvetet välja nyheter som inte kräver stora avvägningar med 

hänsyn till neutraliteten. 

Till skillnad från SvD presenterade SkD rapporter om de serbiska framgångarna mot österrikare 

som de tagits emot och utan negerande kommentarer.98

Skånska Dagbladet publicerade också en nyhet om att Österrike-Ungern dementerade rykten om att 

den nyligen avlidne påven på dödsbädden hade avböjt att välsigna de österrikisk-ungerska vapnen 

och att han vid samma tillfälle hade sagt att han ”välsignar endast freden”.99 Österrikiska källor 

uppgav att ett sådant möte med påven inte hade ägt rum. Denna nyhet kan ses som en motvikt till en

annan nyhet gällande påven som publicerades i SvD, där det påstods att påven hade sagt att 

94 ”De tyska landstormsmännen i Sverige”, s. 1, Kvällsupplagan, SkD, 21/8/1914
95 ”Den svenska gästfriheten”, s. 1, Kvällsupplagan, SkD, 21/8/1914
96 ”Tillträdet till Tyskland”, s. 1, Kvällsupplagan, SkD, 21/8/1914
97 ”Bulgariens officerare i Belgiens armé”, s. 1, Middagsupplagan, SkD, 22/8/1914
98 ”Serbiska segrar”, s. 1, Kvällsupplagan, SkD, 21/8/1914
99 ”Påfven och kriget”, s. 1, Kvällsupplagan, SkD, 22/8/1914
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Österrike-Ungerns krig mot Serbien var rättvist och berättigat.

23 - 26 augusti 1914 – resultat och analys

Även under resten av veckan fortsatte tidningen med balanserad nyhetsförmedling. Nyheterna har 

mestadels varit de samma som i de andra granskade tidningarna. En nyhet som stack ut, med tanke 

på att den inte tagits upp av SvD och GHT, handlade om att en tysk prins hade dödats i kriget.100

Något som är viktigt att nämna och som gäller hela granskningsperioden är att SkD likt SvD och 

GHT inte någon gång kommenterat eller kritiserat kränkningen av den belgiska neutraliteten. 

Delsammanfattning

Under den granskade perioden publicerades 378 krigsrelaterade artiklar där 169 kom från Ententen, 

184 från Trippelalliansen och 25 från de neutrala länderna. 

Skånska Dagbladet lyckades upprätthålla en neutral hållning under hela den granskade perioden. 

Det gjordes genom att krigsrapporterna publicerades utan tendensiösa kommentarer – redaktionen 

avstod från att hylla eller svartmåla någon sida i kriget. Den kontinuerliga opartiskheten från 

Skånska Dagbladet talar för att tidningens redaktion hade tagit regeringens neutralitetsuppmaning 

på största allvar. 

Redaktionen gick aldrig ut med kommentarer eller texter som talade om för läsarna hur de borde 

tolka de inkomna krigsrapporterna. I stället lät redaktionen läsarna bilda sig egna uppfattningar om 

det pågående kriget. Den enda gången som tidningen försökte påverka sina läsare var genom en 

notis där de uppmanades till försiktighet med att fullständigt lita på rapporterna förrän de kunde 

bekräftas.

När det gällde det tyska agerandet i Belgien valde redaktionen att hålla en låg profil och inte 

kritisera Tyskland. Utifrån textanalysen anser jag inte att den uteblivna kritiken beror på dold 

tyskvänlighet. Tidningen visade inga som helst tecken på en protysk inställning. Det är enligt mig 

troligare att den uteblivna kritiken berodde på att redaktionen hade gjort bedömningen att detta gick

i linje med tidningens neutrala profil. Detta beslut tål dock att ifrågasättas, eftersom avsaknad av 

100”Stupad tysk prins”, sidonummer ej synlig, SkD, 26/8/1914
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kritik kan tolkas som tyst medgivande. 

Det samlade intrycket är att tidningen lyckades upprätthålla en opartisk hållning till kriget. Den 

genomgående opartiskheten som genomsyrade tidningens alla krigsrapporter samt de redaktionella 

åsiktstexternas neutrala inställning talar för att tidningen hade en positiv inställning till regeringens 

neutralitetspolitik. Utifrån den gjorda analysen tycker jag att det är tydligt att det i Skånska 

Dagbladets fall inte finns något som kan koppla tidningen till Torbackes påstående om tysk 

påverkan eller infiltration. 

7.1.4. Social-Demokraten

20 augusti 1914 – resultat och analys

Social-Demokraten inledde med en egen redaktionell kommentar av krigsläget som jag tolkar som 

opartisk.101 Tidningens ton i rapporteringarna, rubrikerna och redaktionella kommentarerna 

präglades av sarkasm. Ett exempel på den sarkastiska tonen var att den franske generalen Joffres 

officiella telegraf där han prisade franska framgångar och informerade om stora tyska förluster fick 

rubriken ”Stora ord om små segrar”.102 Nyheten följdes upp av en fransk rapport om nedskjutna 

tyska flygplan som inte lyckades göra någon skada vid bombardemanget. Rubriken här var: 

”Flygarna som alltid misslyckas”.103

I övrigt förekom även i Social-Demokraten liknande nyheter som finns publicerade i SvD, GHT och

SkD. Till skillnad från de övriga granskade tidningarna var SD den enda tidningen som öppet 

kritiserade den tyska neutralitetskränkningen av Belgien. Kritiken fanns i en kommentar till de 

tyska uttalandena om att deras anfall mot Belgien var rättfärdig.104

Den österrikiska rapporten om att serberna deserterar presenterades av en, som jag själv uppfattar, 

sarkastisk underrubrik som lyder: ”Deserterar serberna? Så tro i vart fall österrikarna”.105

21 augusti 1914 – resultat och analys

101”Ställningen vid tredje veckans slut”, s. 1, SD, 20/8/1914
102”Fransmännen i Elsess- Lothringen”, s. 1, SD, 20/8/1914
103”Flygarna som alltid misslyckas”, s. 1, SD, 20/8/1914
104”Tyskland hotar ytterligare Belgien”, s. 1, SD, 20/8/1914
105”Deserterar serberna?”, s. 6, SD, 20/8/1914
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Tidningen publicerade en artikel ur en tysk socialdemokratisk tidning där den tyska kränkningen av 

belgisk neutralitet kritiserades med rubriken: ”Äntligen! En tysk avvikande mening om 

neutralitetskränkningen av Belgien”.106 SD var också den enda av de granskade tidningarna som 

publicerade nyheten, vilket kan bero på att den publicerade kritiken kom från en tysk 

socialdemokratisk tidning. Där kan man utläsa socialdemokraternas officiella hållning till kriget.

Återigen förekom det sarkastiska rubriker och lustiga kommentarer som till exempel kring de 

motstridiga uppgifterna om kriget i Serbien där de krigförande sidorna hävdade att de hade segrat 

inom samma områden.107 SD kommenterar det hela med att ”kriget äger det glädjande förhållandet 

rum att alltid båda parterna samtidigt och på samma ställe segra”.

SD kommenterade även de borgerliga tidningarnas, bland annat SvD:s och DN:s, hyllningar av 

Englands ovilja att gå i krig med Tyskland men också dess ovilja att vända fransmännen och 

belgarna ryggen.108 SD:s redaktion menade att det inte handlade om någon högre moral, som 

högertidningar påstod, utan om att England sin vana trogen gjorde allt ur egenintresse. Därmed 

ansåg SD att den engelska inställningen till kriget kunde och skulle ändras beroende på 

egenintresset.

Tidningens krigskritiska inställning publicerades i texten ”Blodet ropar” med en redaktionell 

kommentar att kriget var hemskt men att hoppet fanns i socialismen som kan vara grund för en 

bättre värld.109 Den tydliga krigskritiska linjen och kritiken av alla inblandade visade att tidningen 

höll sig trogen partiets riktlinjen om att förhålla sig opartisk mot de krigande parterna. 

22 augusti 1914 – resultat och analys

Första sidan bjöd på en teckning föreställande en ”ociviliserad” svart afrikansk familj som tittade ut 

över havet på det europeiska kriget. I teckningen svarade fadern på sitt barns fråga om när de kunde

göra likadant med följande ord: ”Vi är inte civiliserade ännu”.110 Bilden visade klart och tydligt 

tidningens och partiets negativa inställning till kriget.

106 ”Äntligen! En tysk avvikande mening om neutralitetskränkningen av Belgien”, s. 1, SD, 21/8/1914
107 ”Rysk lyckoönskan till serbisk seger”, sidonummer ej synlig, SD, 21/8/1914
108 ”Varför slåss England”, s. 4, SD, 21/8/1914
109 ”Blodet ropar”, s. 4, SD, 21/8/1914
110 Artikeln saknar rubrik, s. 1, SD, 22/8/1914
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23-26 augusti 1914 – resultat och analys

De återstående dagarna bjöd SD sina läsare på en neutral skildring av det aktuella krigsläget på 

kontinenten. De nyheter som inte kunde bekräftas presenterades på ett ifrågasättande sätt, som 

exempelvis i rubriken ”Har serberna segrat?”.111

Trots sitt uttalat krigskritiska inställning förblev tidningen under de granskade dagarna opartisk. Ett 

exempel på detta är de många rapporterna om österrikiska misslyckanden i Serbien och 

Montenegro. Dessa rapporter förekom inte i SvD, GHT och SkD. Mer sådana exempel fanns i 

upplagan från 26 augusti 1914 där redaktionen kom med en skildring av de drabbade sidornas 

militära styrkor och svagheter.112 I skildringen utropade tidningen Tyskland, som enligt redaktionen 

varit de europeiska högeridealisternas förkämpe, som segrare över Frankrike, som tidningen 

uppfattade som liberalismens, socialismens och demokratins förkämpe. Tidningen uttryckte sin oro 

i frågan om Frankrike var kapabel till att politiskt, ideologiskt och kulturellt överleva det stora 

nederlaget. En sådan analys förekom inte i de övriga granskade tidningarna. Här märktes tidningens

politiska färg tydligt men även dess opartiskhet som speglades i tidningens vägran att förmildra den 

Franska nederlaget trots att det för tidningens redaktion uppfattades som nederlaget för de liberala 

och socialdemokratiska idéer i Europa.

Delsammanfattning

Social-Demokraten publicerade under den granskade perioden 218 krigsrapporter av vilka 88 kom 

från Trippelalliansen, 107 från Ententen, 22 från någon av de neutrala länderna samt en från Japan.

I det analyserade källmaterialet är det svårt att skilja mellan de redaktionella åsiktstexterna och 

nyhetsrapporterna. Allt genomsyrades av en starkt krigskritisk hållning. Med sarkasm och kritik 

beskrevs de stridande sidorna som vildar och barbarer. Alla segerrapporter, oavsett vilken sida de 

kom ifrån, förlöjligades eller kritiserades något som tydligast kunde utläsas av de sarkastiska 

rubrikerna som prydde tidningens sidor. Redaktionen gjorde sitt yttersta för att visa var de stod i 

frågan. Man kan säga att tidningen upprätthöll sin opartiskhet genom att svartmåla alla krigande 

sidor som lika dåliga. Inga hyllningar förekom. 

111 ”Har serberna segrat”, sidonummer ej synlig, 24/8/1914
112 ”Roms sista legion”, s. 1, 26/8/1914
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Ett annorlunda narrativ som förekom i tidningen och som speglade den socialdemokratiska 

världsåskådningen var redaktionens tillkännagivande att liberalismen och socialdemokratin hade 

förlorat mot konservatismen i och med det tyska segertåget i Frankrike. Tidningen uttryckte också 

en förhoppning om att det inte skulle innebära slutet för de ideologierna som låg tidningen närmast 

och fastslog att det endast var socialdemokratin som kunde leda världen mot fred. Genom att ställa 

liberalismen mot konservatismen på det sättet Social-Demokraten gjorde framträdde ett 

krigsnarrativ som inte handlade om germanism, slavism eller kulturell samhörighet utan även om 

politiska ideologier. 

Social-Demokraten var också den enda av de granskade tidningarna som öppet kritiserade Tyskland 

för dess invasion av Belgien. Det gjorde de genom att vara den enda av de granskade tidningarna 

som publicerade en text från en tysk tidning där tyskt agerande i Belgien kritiseras. Social-

Demokratens rubrik som föregick den tyska texten lydde: ”Äntligen! En tysk avvikande mening 

om neutralitetskränkningen av Belgien”, visade tydligt var de stod i frågan.

Den samlade intrycket är att det dominerade ett krigskritiskt narrativ i Social-Demokraten. 

Tidningens krigskritiska inställning talar också för redaktionens positiva inställning till den svenska 

neutraliteten. Social-Demokraten gick längre än Skånska Dagbladet i sitt försvar av svenska 

neutraliteten, genom att öppet kritisera kriget som sådant. Detta i sig kan ses som ett partitagande i 

konflikten, vilket blir tydligast i fallet Belgien där kritiken som framfördes i själva verket var kritik 

mot Tysklands agerande.

I det analyserade källmaterialet ser jag inga indikationer på att Social-Demokraten hade infiltrerats 

av Tyskland. Det är helt i linje med de fynden som Torbacke presenterade i sin hypotes där han 

säger att den socialdemokratiska pressen inte fanns på listan över de tidningar som Tyskland 

försökte påverka, utan istället hade egna kontakter med Socialdemokrater i andra länder, däribland 

Tyskland. 

8. Slutdiskussion

Vid utbrottet av först världskriget gick den svenska regeringen ut med en uppmaning till svensk 

press om att upprätthålla opartisk krigsrapportering och därmed bistå landet och regeringen i dess 

neutrala hållning till de krigsdrabbade sidorna. Opartisk rapportering i pressen har varit ett viktigt 
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inslag i den svenska neutralitetsvakten eftersom den var nödvändig för att visa de krigförande 

sidorna att Sverige höll sig neutral till konflikten för att inte riskera att bli indragen i kriget.

Syftet med mitt arbete har varit att med hjälp av den kvalitativa analysen undersöka texterna för att i

förlängningen kunna tolka de redaktionella intentionerna. För att uppnå målet med min forskning 

har jag försökt besvara följande två frågor:

1. Vilka av de granskade tidningarna hörsammade regeringens uppmaning om neutraliteten i 

krigsrapporteringarna?

2. Finns det indikatorer i de granskade tidningarnas rapporter och de redaktionella åsikterna 

som talar för Jarl Torbackes påstående om att tyskarna kunde ha infiltrerat svensk 

dagspress i ett tidigt skede av första världskriget?

Jag har kommit fram till att den tidning som gick längst i att trotsa regeringens 

neutralitetsuppmaning var Svenska Dagbladet. Redaktionen var öppet tyskvänlig och ignorerade 

uppmaningen till neutralitet både i åsiktstexterna och i sina krigsrapporter. De många texter där 

tyska sympatier lyste igenom visar på tendenser som kan, ihop med annan forskning, stödja 

Torbackes påstående om tysk påverkan av svenska medier. Hyllningar av allt som var tyskt och 

exklusiva nyheter ämnade i första hand för SvD öppnar för möjligheten att tidningens redaktionella 

politik propagerade för den tyska saken. Just dessa texter hade kunnat undersökas närmare i en 

annan studie, för att försöka spåra deras ursprung och på så sätt se om de kan ha producerats i 

Tyskland för den svenska marknaden i syfte att påverka opinionen mot neutraliteten. 

Till skillnad från Svenska Dagbladet, var Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning mycket mer 

försiktig i hur man presenterade kriget. Min undersökning visar att det gjordes försök på GHT:s 

redaktion att undvika partitagande, men att detta förändrades över tid. I takt med rapporterna om de 

tyska framgångarna ute på kontinenten blev fler, blev även den redaktionella entusiasmen för den 

tyska saken mer uppenbar. Trots det var skillnaden i krigsrapporteringen mellan SvD och GHT stor. 

Där SvD öppet hyllade tyskar och kritiserade alla dess fiender höll GHT en lägre profil och 

upprätthöll en sorts selektiv opartiskhet. Det tog sig uttryck i att tidningen inte publicerade direkt 

kritik mot Tysklands fiender Storbritannien, Frankrike och Österrike-Ungern medan Ryssland och 

Serbien målades upp som de verkliga bovarna och den riktiga faran för den västerländska kulturen -

en inställning som präglade även SvD:s kommentarer. Det finns en möjlighet att tidningen har 

påverkats av Tyskland, på ett sådant sätt som Torbacke presenterar i sin analys, men utifrån min 

analys är det mer troligt att de protyska tendenserna var redaktionens egna och inte resultatet av en 
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yttre påverkan från Tyskland.

Social-Demokraten var väldigt krigskritisk vilket kunde ses både i dess sarkastiska nyhetsrapporter 

och de redaktionella åsiktstexterna. I och med att tidningen var en del av den socialdemokratiska 

partipressen speglade den också den officiella socialdemokratiska inställningen till kriget. Till 

skillnad från SvD och GHT som gärna ville framställa kriget som en kamp för den västerländska 

kulturen och de västerländska värderingarna presenterade Social-Demokraten kriget ur ett 

ideologiskt perspektiv – som en kamp mellan liberalismen och konservatismen. I det analyserade 

källmaterialet kunde jag inte se några indikationer på att Social-Demokraten hade infiltrerats eller 

påverkats av Tyskland vilket också var Torbackes slutsats när han presenterade sin hypotes.

Den tidningen som var mest konsekvent när det gällde en opartisk krigsrapportering var Skånska 

Dagbladet. Tidningens redaktion var konsekvent med att upprätthålla en balanserad 

krigsrapportering där inga sympatier för någon sida i kriget fick förekomma. Utifrån den gjorda 

analysen tycker jag att det är tydligt att det i Skånska Dagbladets fall inte finns något som kan 

koppla tidningen till Torbackes påstående om tysk påverkan eller infiltration. 

Med hjälp av textanalysen har jag identifierat flera narrativ om kriget som tidningarna presenterade 

för sina läsare: väst mot öst, germanism mot slavism, konservatism mot liberalism. Jag utgår ifrån 

att de granskade tidningarnas krigsnarrativ även speglar deras inställning till regeringens 

neutralitetsuppmaning. Svenska Dagbladet som var uppenbart krigsentusiastisk visade tydligt med 

sin tyskvänliga attityd att redaktionen inte stödde regeringens uppmaning. Göteborgs Handels- och 

Sjöfarts Tidning som höll en mer neutral hållning till kriget visade med sin selektiva opartiskhet att 

den svenska neutraliteten inte var fel så länge den förebyggde ett krig mot en västerländsk nation. 

Social-Demokratens krigskritiska narrativ speglade den officiella socialdemokratiska inställningen 

till kriget och det socialdemokratiska stödet för ett neutralt Sverige. Skånska Dagbladets opartiska 

inställning till kriget och dess neutrala krigsrapporter visade att tidningen hade en positiv inställning

till regeringens neutralitetsuppmaning.

Om jag ska koppla de granskade tidningarna till de narrativen som identifierats av Sturfelt i hennes 

granskning av veckopressen och litteraturen under första världskrigen kan jag se flera 

beröringspunkter. Den negativa bilden av neutraliteten framträder tydligast hos Svenska Dagbladet 

där jag hittade flera exempel på krigsglorifiering och hyllningar av Tysklands heroism. Hos 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning och Skånska Dagbladet framträder snarare berättelsen om 
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den lilla svenska neutraliteten där man intar en sorts ”vänta och se-inställning”. Man skapar en viss 

distans till kriget som bidrar till att främmandegöra det. Men även under den korta perioden som jag

analyserade kunde man se hur exempelvis GHT hade svårt att hålla fast vid en neutral linje när de 

tyska segrarna blev allt fler. När det kommer till Social-Demokraten som var öppet krigskritisk kan 

man se ett embryo till den storsvenska neutralitetsberättelsen. Här var det tydligt att Sverige hade 

gjort rätt från början, även om narrativet inte hade fått de proportioner den enligt Sturfelt hade i 

slutet av kriget, där Norden utmålades som mönstermodellen för 1900-talets fredliga värld och 

Sverige en framtidsnation. 

Det är svårt att dra några säkra slutsatser vad som motiverade de olika tidningarna till att inta så 

pass olika positioner till kriget. Även om tidningarnas politiska färg inte står i fokus för denna 

undersökning, kan man dock inte undgå att notera att den mest uttalat konservativa tidningen i 

undersökning – Svenska Dagbladet – också är den tidningen som uttryckte starkaste sympatier för 

den tyska saken. Samtidigt har liberala Skånska Dagbladet varit bäst på att respektera 

neutralitetsuppmaningen. Skälen till de olika ställningstagandena kan vara många – redaktionell 

professionalitet, närheten till det politiska partiet, ägarstrukturen, enskilda skribenters politiska 

engagemang för att nämna några. Social-Demokraten agerade helt i linje med partiets politik, vilket 

inte var någon större överraskning, då partiet hade all möjlighet att kontrollera innehållet. Att 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning visade en relativt stor återhållsamhet i sina rapporter, trots 

att man kunde ana redaktionens inställning till kriget, kan bero på dess självständighet från politiska

partier och en mer professionell journalistisk inställning hos redaktionen. Även om min forskning 

ger en fingervisning, vore det intressant att i en större undersökning se hur den politiska färgen, 

främst inom de borgerliga leden, påverkade inställningen till neutraliteten och kriget. 
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