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Abstract 
 

World War II is one of the largest historic events that we learn about in schools today. The war 

ended 75 years ago which means that we are left with stories, books and old news papers for 

information. Sweden was not an acting part in the war, it was declared neutral. Therefore, 

because of my interest in world war II and journalism, I want to investigate what certain news 

papers said about Hitlers actions a year before the invasion of Poland when world war II began. 

From earlier reserach I will discuss the paper Aftonbladet and in my own research I will 

investigate my local news paper Hallandsposten. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 
Efter ett krig som skakat om världen på ett barbariskt sätt och ofta kallat totalt onödigt så 

försöker stormakterna hitta en lösning för att detta aldrig ska kunna hända igen. Eftersom 

Tyskland var en utav de pådrivande makterna under första världskriget så väljer man att 

begränsa Tysklands makt framöver. De får ha kvar 100.000 soldater, de tvingas ge upp 

landområden som gränsar till grannländer, och de tvingas betala en outhärdlig summa 

skadestånd. Det är framförallt tre områden som blir utsatta: Anschluss (Österrike), Rhenlandet 

(Frankrike) och Sudetområdet (Tjeckoslovakien). År 1936 annekterar Hitler Rhenlandet, 1938 

faller Österrike under tysk kontroll och även Sudetområdet ockuperas 1938. Våren 1939 kräver 

Hitler att fristaden Danzig, som Versaillesfördraget skapat, skulle bli tyskt då över 90% av 

invånarna var tyskar. Polen vägrar och när hösten kommit struntar Hitler i sina restriktioner och 

går in i Polen, vilket startar andra världskriget. Man kan diskutera Versaillesfördraget och dess 

oundvikliga konsekvenser en annan dag, men tanken bakom fördraget är att Tyskland inte ska 

kunna besitta möjligheten att pådriva ett nytt krig. Trots detta fredsavtal kommer Hitler 

sexdubbla soldatsiffran till år 19381 och ta tillbaka dessa förlorade områden.  

 
1.2 Inledning 

 
Officiellt var Sverige en neutral part under andra världskriget, därför kan det vara intressant att 

undersöka hur enskilda svenska tidningar såg på Tysklands utrikespolitik. Det finns många 

skrönor och myter kring Sveriges generella ståndpunkt under kriget och som framtida 

historielärare vill jag undersöka några av dessa genom att titta på hur Nazi-Tyskland och dess 

framgångar blev skildrade i media. Att hålla sig uppdaterad om samhällsförändringar genom 

nyheter är för vissa en självklarhet och för andra ointressant. Oavsett hur man blir utsatt för 

nyheter så är det svårt att undvika. Därmed är det även svårt att bli totalt opåverkad av dem. 

Idag har vi internet, en omfattande plattform med oändlig information, men på 30-talet fanns 

det inte. Internet gör att vi kan leta upp olika perspektiv och syner på olika händelser. Vi kan 

med hjälp av olika hjälpmedel och verktyg konkretisera och kritisera information som inte 

uppfattas rimliga eller troliga. 

 

1 https://spartacus-educational.com/2WWgermanA.htm 
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På 30-talet använde man sig av tidning och radio för att hålla sig upplyst kring 

samhällsförändringar, med begränsade möjligheter att söka information på annat håll efter fler 

perspektiv eller annan fakta. Jag tror därför att folket som levde på 30-talet i Sverige förlitade 

sig i regel mer på vad som sas i tidningarna, än vad vi åtminstone behöver göra idag. 

Samhällsnormer ändras med tiden, men själva idén om en slags ram för hur människor ska kunna 

samexistera har troligtvis alltid funnits. När media sedan börjar utvecklas så börjar också den yttre 

påverkan formas. Givetvis är det naturligt att förlita sig på den enda informationen som finns 

tillgänglig. All nyhetsspridning är noga genomtänkt i vad, hur och varför det sprids och 

Hallandsposten är inget undantag. Eftersom Hallandsposten är lokalhistoria för mig som är bosatt 

i Halland, så blev jag nyfiken på att se hur min lokala tidning såg på Tysklands utveckling under 

1930-talet.  

 
1.3 Syfte och frågeställning 

 
 

Denna uppsats tar hjälp av Klas Åmarks avhandling, Makt eller Moral, som är en debatt om 

internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik under åren 1938-1939. Uppsatsen 

kommer sträva efter att titta på hur Hallandsposten belyser tysk utrikespolitik under en utsatt 

period. Året innan kriget, urartar sig flera viktiga komponenter och denna uppsats kommer 

fokusera på hur ockupationen av Tjeckoslovakien skildrades av regional samt nationell tidning. 

Denna undersökning kommer lyfta fram utdrag ur lokal nyhetsmedia och sedan med hjälp av 

Åmarks avhandling navigera den nationella ståndpunkten. Som nämns i kapitel 1.1 Bakgrund 

så är Tjeckoslovakiens Sudetområde det sista som faller under tysk kontroll innan tyskarna går 

in i Polen och andra världskriget startar. Därmed anser jag att detta är en ytterst essentiell 

händelse som kan vara intressant att se hur media speglar. 

 
• Hur skildrades Nazi-Tyskland i Hallandsposten under perioden september– oktober 

1938, då ockupationen av Tjeckoslovakien urartade? 

 

1.4 Material 

 
 

Jag kommer använda mig av Hallandspostens arkiv mellan 1 september– 31 oktober 1938 och 

göra ett urval från dessa tre månader. Tillsammans med Hallandspostens artiklar kommer Klas 

Åmarks bok Makt eller Moral användas som hjälp för att se hur hans tidigare forskning visar 
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de olika sidorna, så som den nationalistiska och antinationalistiska sidan. Åmark hänvisar bl.a. till 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Ny Dag, Vestmanlands Läns Tidning och Gefle dagblad och dessa kommer 

tas upp under kolumnen ”Tidigare forskning” i denna uppsats.  

1.5 Avgränsning. 

 
 

Denna uppsats kommer titta på Hallandspostens dagstidningar mellan perioden 1 september 1938 

– 31 oktober 1938. En sådan avgränsning har gjorts på grund av de oroligheter som strömmade 

in i samband med ockuperingen av Tjeckoslovakien, vilket har en signifikant betydelse för 

världskrigets utbrott ett halvår senare. Det är en period då Adolf Hitler verkat som rikskansler 

i 5 år då både civila och journalister runt om i världen har kunnat lära känna ett visst agerande 

och uppsåt. Denna studie kommer även titta på Svenska Dagbladet inom vissa ramar för att 

eventuellt hitta olika tolkningar på samma nyheter. En ytterligare anledning till denna 

avgränsning är för att det kan anses vara en känslig och orolig period när tyska trupper börjar 

vandra över landsgränsen på allvar och ockupera fråntagna områden. Vilket därmed kan vara 

intressant att titta på hur media väljer att skriva om detta faktum. Min undersökning kommer 

vara baserad på Hallandspostens dagstidningar för att få en närmare blick på vad 1930-talets 

invånare i Halland tog del av för information. 

 
2. Teori 

Jag vill undersöka eventuell nazivänlig media under 30-talet i Sverige med stöd av Åmarks syn 

på vad nazivänlig media är. I avhandlingen Makt eller moral nämner Åmark flera olika 

tidningar och dess relevanta utdrag. Med hjälp av dessa för han en diskussion för hur 

tidningarna enligt hans tolkning förhåller sig politiskt och i detta fallet, nazivänlig eller 

antinazistisk. Här presenteras Åmarks relevanta utdrag som sätter grunden för min 

undersökningsanalys. Det kommer göras en historisk undersökning av opinionsbildning utifrån 

Aftonbladet, Hallandsposten och med inslag av Svenska Dagbladet.  

Denna nyhetsspridning breder ut sig på olika sätt i en så kallad flerstegshypotes. I första steget 

befinner sig de aktörer som uppmärksammar media via exempelvis radioprogram eller läser en 

tidning. I nästkommande steg talar man om de aktörer som inte lyssnade på radioprogrammet 

eller läste tidningen, men hörde nyheterna på annat håll, till exempel från en bekant som läst 

tidningen. Det kan urarta sig på många olika sätt, och detta kan kallas flerstegshypotesen. Detta 

tankesätt visar att det är ett enormt mörkertal kring hur många som faktiskt tar del av tidningarna 

och radioprogrammen eftersom det gärna sprids i fler steg än ett, vilket i sin tur betyder att 
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media har större påverkan på människor än vad man kan ta reda på genom statistik. Inget 

undantag under 30-talet. Det betyder även att man inte kan dra slutsatser från enbart kunskap 

om innehållet, om massmedias konsekvenser och effekter. Detta leder till att studien ej kommer 

behandla eller analysera effekter utan istället fokusera på hur den offentliga opinionsbildningen 

ser ut. Därav kommer denna studie följa liknande spår som Åmarks avhandling och bilda en 

idéanalytisk undersökning.  

 

Tidigare forskning 
 

2.1 Den nationalistiska linjen 

Åmark förklarar att den nationalistiska linjen främst företräddes av högervinklade tidningar. 

Han menar att denna högervinklade grupp utgick ifrån att en av de grundläggande orsakerna till 

konflikterna som uppstod 1938 var olösta nationalitetsproblem2. Nationalism är enligt NE.se: 

”det tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa 

karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra 

kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största 

möjliga politiska oberoende.” 3Åmark menar att enligt denna grupp av högertidningar så borde 

nationell tillhörighet utgöra den viktigaste statsgrundande principen och om den inte följdes så 

kunde man förvänta problem. 

Åmark hänvisar till Elis Håstad som skrev i Svensk Tidskrift att erfarenheten visar oss att 

ideologier kan ändras men den mest stabila och oförkränkbaraste politiska faktor är ens 

nationalitet.4 Versaillesfreden skapade stora problem för Tyskland och dess närliggande 

områden. Eftersom nationaliteten var viktig, utgjorde det en stor förlust att man förlorade 

Sudetområdet, delar av Österrike samt sina mobiliseringsmöjligheter vid gränsen till Frankrike. 

Det skrevs tidigt i nationalistiska tidningar att Sudetområdet var Tyskland berättigade. Enligt 

Aftonbladet var Tysklands utrikespolitik harmlös då de ville återupprätta sin ställning som 

stormakt och nå nationell enighet. 

 

 

 

2 Åmark s.35 
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Den 14 september 1938 skrev Aftonbladet följande: 

 
”Att Tysklands makt växter och att tyskar vilja sluta sig samman, är blott enligt med nationens 

kraft och folkrikedom. Det är en sak som världen får finna sig i. Och om krigsrisker uppstå, så är 

detta lika mycket eller mer de andra maktbesittande folkets skuld, eftersom de ej vilja finna sig i 

historiens naturliga och även berättigade förändringar.” s.44 

 

Aftonbladet hävdade att Hitler inte hade någon avsikt med att starta krig, utan endast att ta 

tillbaka det som han hade full rätt till och att vid ett krigsutbrott så skulle inte Tyskland hållas 

ansvariga. Konflikten som utbrast till början av återtagandet av områdena ansåg Aftonbladet 

var västmakternas skuld på grund av att de försökt hindra Tyskland att återinta sin 

stormaktsställning som de hade rätt till. Aftonbladet erkände inte nazismen som en ideologi, 

utan istället som ett sätt för Tyskland att effektivisera sin utrikespolitik. 

 
Svenska Dagbladet delade till viss del några utsagor från den nationalistiska ideologin. De 

menar att när Tysklands möjligheter till mobilisering begränsas rejält, skapar det nästan en 

automatisk motstöt till västmakterna. Den 30 augusti 1938 skrev Svenska dagbladet följande: 

 
”Menige man har rätt i sin grundinstinkt att det nutida totala kriget för alla parter innebär en sådan 

oerhörd risk, att insikten härom är att räkna som den främsta fredsbevarande faktorn. Men olyckan 

kan ändå vara framme som vid en automobiltävling. Ingen deltar i denna för att direkt utmana 

faran; plötsligt kan dock en man förlora herraväldet över ratten och katastrofen är oundviklig. På 

samma sätt gick det till när Europa 1914 enligt Lloyd George ”sladdade in” i världskriget, och det 

finns i detta nu mindre garantier än någonsin sedan 1919, att en upprepning är utesluten. Däremot 

kunna vi vara förvissade att den sats besannas, som exc. Sandler formulerade i söndags, nämligen 

att i ett allmänt krig blir alla slagna.” s.47-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nationalism 
4 Åmark s.35 



6 Åmark, s.49 

8 

 

 

Här hänvisar Svenska Dagbladet som att ett krigsutbrott kunna kategoriseras som ett olycksfall 

precis som första världskriget var då man uttrycker att ”Europa sladdade in i världskriget”. 

Under rubriken ”Den nationalistiska linjen” från Åmarks bok kan man hitta flera exempel på 

utlåtanden från Aftonbladet men även Svenska Dagbladet som tyder på en nazivänlig jargong. 

 

 

 
2.2 Antinazistiska linjen 

De antinazistiska medierna företräddes av många liberala tidningar och deras utsaga var att de 

allvarliga kriserna under 1938 var en direkt följd av Tysklands aggressiva utrikespolitik. Man 

hävdade att nazisternas mål var att expandera Tyskland territoriellt, vilket skulle medföra en 

expansion av makt.5 Till skillnad från Aftonbladet och Svenska Dagbladet så antydde de 

antinazistiska tidningarna att tyskarnas mål var att skapa en nazihegemoni i Europa och att det 

därför inte fanns någon anledning att begränsa Tysklands expansion. Ju större Nazi-Tyskland 

blev, desto större skulle hotet bli. Dessa antinazistiska tidningar hävdade att ockupationen av 

Österrike endast var en del av Tysklands expansion och att Tjeckoslovakien skulle bli nästa 

offer eftersom dem låg i skärningspunkten mellan råvarutillgångarna som tyskarna ville 

kontrollera.6 Nu började Tyskland sprida budskap, ett budskap var skrämseltaktik genom att 

hota sina motståndare med löfte om Tysklands starka vapenmakt, tillsammans med en nationell 

försäkring om fred. På grund av den redan inskränkta nationalitet som många tyskar kände som 

en konsekvens av första världskriget så använde sig nazisterna av det genom att hänvisa till 

rättsprinciper. Faktumet att Tyskland inte skulle kontrolleras eller begränsas av andra stater, 

utan inneha en nationell självbestämmanderätt, var något som inte bara nazisterna ville uppnå. 

Tidningen Ny Dag delade med sig av sin uppfattning kring oroligheterna i Tjeckoslovakien: 

 
”För herr Hitler rör det sig icke om att skaffa sudettyskarna rättvisa, de äro blott brickor i hans 

spel, utan att utvidga Tysklands storhet och makt. I denna strävan är Tjeckoslovakien blott en 

episod, … Framför allt ligger det i vägen för Tysklands ”Dang nach Osten”, och för dess strävan 

att upprätta ett germanskt imperium.” s.49 

 

 

 

 

 

     5 Åmark, s.48
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Enligt den antinazistiska rörelse var det den nazistiska diktaturen och politik som orsakade 

oroligheterna och kriserna. Dess målsättning och konflikthantering förvärrade situationer och 

orsakade krigsriskerna.7  

 
2.3 Samförståndspolitiken 

 
 

Chamberlain yrkade på ett samarbete. Ett samförstånd mellan England och Frankrike, och 

mellan Tyskland och Italien. Detta samförstånd skapades med mål om att behålla fred genom 

ett gemensamt förtroende och lugn i Europa. I detta beslut fanns det ingen plan på att inkludera 

sovjetunionen i ett samarbete vilket skapade vissa begränsningar. Tanken var att samarbetet 

skulle präglas av kompromisser för att på ett fredligt sätt bemöta Tysklands utrikespolitik 

genom att låta dem åter inta sin stormaktsställning i världen med hopp om att nazismen skulle 

minska. Denna samförståndspolitik förespråkades av främst Östergötlands Dagblad, 

Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Stockholms-Tidningen och Svenska 

Morgonbladet.8 Inledningsvis stöttade även Aftonbladet denna samförståndspolitik, men de var 

mer benägna att tillmötesgå Tysklands krav än Chamberlain och därmed hade de olika mål. 

Den 30 september 1938 skrev tidningen: 

 
”Inte minst för Tjeckoslovakien skull voro västmakterna skyldiga att bringa avgörande insatser 

för en fredlig lösning. Hela Prag-situationen var ohållbar, politiskt och militärt. Västmakterna voro 

med historisk nödvändighet föranlåtna att bidra till korrigeringen av en statlig anomali, som varit 

till olycka inte minst för tjeckerna själva.”9 

 

Aftonbladet hade förtroende i att Europa skulle landa i en fredlig utveckling om de tyska kraven 

tillmötesgick. Det har nämligen visat sig att Aftonbladet jobbade under Tysklands ledning och 

riktade aktivt hat mot den sovjetryska politiken.10 

 

 

 

 
 

7  Åmark s.50 
8  Åmark s.57 
9  Åmark s. 68 
10Åmark s.68 
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3. Metod 

 

Denna studie är komparativ mellan olika tidningar som främst når ut till den svenska 

befolkningen. Aftonbladets utsagor kommer direkt från Klas Åmarks avhandling och har 

därmed redan genomgått ett urval. Svenska Dagbladets publicerade tidningar kommer 

direkt från källan, likaså Hallandsposten. Studien kommer behandla huruvida det finns 

någon partipolitisk aspekt hos de utvalda tidningarna genom att titta på flera olika saker. 

Hur tidningarna väljer att formulera sina rubriker, hur dem beskriver Hitler eller hans 

tillvägagångssätt, vilket urval de själva gör, vad de anser är viktigt att skriva om, vilka 

sammanhang Hitler sätts i av media, var man lägger fokus osv. På Hallandspostens hemsida 

finns de utgivna tidningarna lagrade så långt tillbaka som till år 1907. I detta arkiv har man 

möjlighet att söka på specifika datum samt sökord som nämns i tidningarna. På så sätt har 

jag använt mig av flera olika sökord som t.ex: Hitler, judar, Nazi-Tyskland, Prag, 

Tjeckoslovakien och Sudet. Jag granskar materialet och söker efter artiklar som kan anses 

öppna för tolkning vad det gäller vad som är skrivet och hur. Jag kommer specifikt leta efter 

subjektivitet och objektivitet och försöka granska vad detta kan ha för betydelse för artikelns 

uppbyggnad och mål. Jag kommer titta på Svenska Dagbladet som, liksom Hallandsposten, 

har ett arkiv man kan undersöka. Där kommer jag mest ha i åtanke om vad Hallandsposten 

sagt om vissa händelser och försöka hitta detta i SvD för att jämföra hur dem eventuellt 

tolkar nyheterna annorlunda. Källorna som denna studie kommer baseras på är främst 

primärkällor, i form av tidningar. Det kommer inte diskuteras huruvida vad som sägs i 

vardera tidning är sanningsenligt eller ej, därmed finns det ingen oro över att någon tidning 

publicerat falska nyheter eftersom denna studien inte kommer ta sig an detta. Det råder 

tvivel kring nyhetsmedias pålitlighet då det kan anses att någon totalt oberoende tidning 

inte existerar, men detta stjälper ej denna studie, utan snarare hjälper den. Det är alltså inte 

meningen att gå till grund med vad som är 100% fakta och inte, utan istället fokusera på 

vad tidningarna väljer att publicera. Studien kommer lyfta fram olika typer av material så 

som citat, ordval och urval för att tydliggöra eventuella ställningstagande. Hallandsposten 

utgör den lokala delen av studien och Aftonbladet samt SvD den nationella. Det är tre 

svenska tidningar och studien kommer därmed utgå ifrån att det är de svenska invånarna 

som tagit del av informationen som spreds på 30-talet, men givetvis finns det möjlighet att 

infon tagit sig över landsgränserna och fler har tagit del av informationen. Aftonbladet kallar 
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sig själva idag obunden socialdemokratisk2, Hallandsposten anser sig själva vara oberoende 

liberal3 och Svenska Dagbladet benämner sig själva som obunden moderat4. 

 
 

4. Undersökning 

 
4.1 2 September 1938 

På löpsedeln av Hallandsposten detta datum läser man tydligt ”Hitler utlovar fred. Krigen äro 

alltid ödesdigra misstag. Bolsjeveringshotet Europas största fara.” 

Det finns två större ideologier som härjar i Europa denna tid: högerextremism och 

vänsterextremism. När man talar om den högra sidan så faller nazister och fascister under 

kategorin och i den vänstra riktningen finner vi kommunismen, i detta fallet bolsjevikerna som 

främst håller till i Sovjetunionen under Vladimir Lenins styre. Många européer under denna tid 

är rädda för kommunismen som resulterade i den ryska revolutionen 1917 och dess 

efterföljande förödande inbördeskrig där ca 20 miljoner människor miste livet.11 På 

Hallandspostens löpsedel skriver man att Bolsjeveringshotet är Europas största fara. Den 

meningen i sig kan styra läsare till att motsätta sig den vänsterextrema ideologin, och därav mer 

naturligt resonera att den nationalsocialistiska ideologin inte är en fara för Europa. Efter 

världskriget som tog slut 20 år tidigare så är man givetvis rädd för ytterligare oroligheter i 

Europa och genom att publicera frasen ”Hitler utlovar fred” så förmedlar Hallandsposten en 

känsla av tillit och hängivenhet till rikskanslerns ord eftersom han anser att krig är ”ödesdigra 

misstag”. Bakom alla ideologier finns det anhängare och motståndare och nazismen är inget 

undantag, därmed kan det tolkas som och att Hallandsposten förser folket med ett farligare 

alternativ (bolsjevikerna) för att nazismen inte ska uppfattas som lika farligt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+3ee29995-9b89-11d5-a701-0002440207bb 
 

12 https://info.hallandsposten.se/om-hallandsposten/ 
 

13 https://kundservice.svd.se/omsvd/ 
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4.2 13 September 1938 

 
 

”Jag vill att förtrycket i Tjeckoslovakien upphör!”, denna rad kan man se på första sidan av 

Hallandspostens nummer den 13 september 1938. Rubriken är en del av Hitlers omfattande tal 

som hölls i Luitpoldarenan i Nürnberg. Rubrikerna på löpsedlar är vad som drar mest 

uppmärksamt och ofta den information som mängder av människor får om de inte väljer att 

köpa tidningen och läsa resterande tillhörande text. Talet är oroväckande på många plan, här är 

några exempel: 

”Det var en nödvändighet att skapa enighet mellan de politiska och ekonomiska ledarna samt mellan dem och 

folkets massa. Härför krävdes det att judeelement skulle avlägsnas.” 

 

”Vi äro upprörda över demokratiernas brist på uppriktighet. Falskheten börjar då demokratierna låtsas sig vara 

folkliga regimer och säga att vi äro diktatorer.” 

 

”Den allsmäktige guden har icke skapat dem för att de skola vara underkastade en makt som de avsky och han 

skapade icke sju miljoner tjecker för att övervaka 3 ½ miljoner tyskar och hålla dem i förmyndarskap Det tillstånd 

som råder i denna stat är outhärdligt. Dessa människor har berövats sina rättigheter att bestämma om sig själva. 

Man ruinerar dem ekonomiskt. Man söker förinte dem. Man vill undertrycka sudettyskarna. […] Det rådande läget 

för dessa människor, vilka äro berövade sina rättigheter, måste ta slut.” 

 
Som en antinazist skulle det finnas ett flertal andra passande rubriker att välja från, men att 

Hallandsposten valde en rubrik som tyder på att Hitler vill stoppa förtrycket i Tjeckoslovakien 

kan vara intressant att diskutera. Uppmärksammandet och drivet att vilja stoppa 

människoförtryck är något alla människor med empati och medmänsklighet troligtvis 

instämmer med och det är detta, verkar det som, som Hallandsposten förespråkar. 

Hallandspostens rubrik tyder på att Hitler vill stoppa förtrycket i Tjeckoslovakien, vilket de 

flesta empatiska människor bör hålla med om, därav håller man med Hitler. Min tolkning är 

därmed att Hallandsposten försöker få Hitler att framstå som en fredlig och empatisk ledare. 

Rubriken ger folket en positiv och hoppfull blick över framtiden för Tjeckoslovakien, och det 

är inte av en slump som den rubriken valdes ut. 

 
I slutet av artikeln hänvisar Hallandsposten till folket i Prag, och att det finns hopp för 

förhandlingar i framtiden. De väljer även att belysa London och Paris, varav båda städer tog



13  

emot talet med ”lugn”. I Paris ansåg man att det som stod ut mest från talet var förklaringen om 

tyskarna i Tjeckoslovakien som ska ha fått sin rätt berövad. Detta tyder på att det råder en viss 

trovärdighet hos Hitler från dessa tre städer eftersom de kan i viss mån känna sig lugna efter 

detta något aggressiva tal. Detta är också något som Hallandsposten vill att den halländska 

befolkningen ska veta. 

Svenska Dagbladet skrev också om denna händelse, men valde en lite annorlunda riktning på 

det. På löpsedeln den 13 september kan man läsa: ”Ingen ljusning genom Hitlers tal.” Deras 

försiktighet och tvivel fortsätter med underrubriken: ”Bestämda löften om hjälp åt 

sudettyskarna, men inga konkreta förslag.” Det råder ingen tvivel om att Svenska Dagbladets 

syn på Hitlers tal och löften inte är i närheten av så optimistisk som Hallandspostens. Man kan 

också fundera över om Hallandsposten tagit del av Svenska Dagbladets tidning den 13 

september för att senare skriva en löpsedel inspirerat av hopp och förtroende den 29 september 

då man väljer att använda samma ord ”ljusning” men vänder det till något hoppfullt. Det kan 

ses som att Hallandsposten tar Hitlers ord i förtroende genom att sprida vidare budskapet om 

löftet han gav till sudettyskarna som innebär bl.a. att förtrycket ska upphöra. Svenska Dagbladet 

å andra sidan, ifrågasätter huruvida man kan lita på löften om det inte finns några konkreta 

förslag eller åtgärder.  

 
4.3 29 september 

På löpsedeln: ”En ljusning i det politiska läget. Hitler inbjuder till fyrmaktskonferens” 

Trots de oroligheter som råder vid detta tillfälle. Rädslan för krig vilar över hela Europa men 

än finns det hopp menar Hallandsposten. Samt lite längre ner på löpsedeln kan man läsa 

rubriken ”Hitler har sänt ett lugnande brev till Chamberlain.” Det finns flera alternativ till hur 

man kan få rubrikerna mer neutrala, men det enklaste sättet bör vara att ta bort eller ändra de 

beskrivande orden: ”ljusning” och ”lugnande”. Hade det istället stått ”Hitler har sänt ett brev 

till Chamberlain.” hade folket fått skapa sig en egen uppfattning om situationen och artikeln 

genom att läsa vidare. Genom att lägga till den lilla, men ack så betydelsefulla, detaljen 

”lugnande” så har man fått information om hur brevet uppfattades av Chamberlain, enligt 

Hallandsposten, och känner troligtvis ett mindre behov av att läsa vidare för att man förstått att 

det var ett rogivande brev och då litar man på det. 

När man läser rubriken: ”En ljusning i det politiska läget. Hitler inbjuder till 

fyrmaktskonferens” cirkulerar många tankar. Ordet ”ljusning” är positivt laddat och man 

förknippar det nu med situationen i Europa. Faktumet att Hitler bjuder in till konferens med 

Storbritannien, Frankrike och Italien kan tolkas som att det är Hitler som ska uppfattas vara den 
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som söker efter fred och överenskommelse. 

Svenska Dagbladet publicerade den 16 september, alltså 13 dagar innan: ”Chamberlain dryftar 

folkomröstning? Fyrmaktskonferens nästa vecka i Berlin.” Denna rubrik ger en annan klang än 

Hallandspostens rubrik. Svenska Dagbladet skriver om att en fyrmaktskonferens kommer äga 

rum i Berlin, men antyder ingenting om vem som eventuellt ligger bakom det. Enligt 

Hallandsposten så är denna fyrmaktskonferens Hitlers idé och man använder detta för att ge 

hopp till folket genom att utgå ifrån att denna konferens ger en ljusning i det politiska läget.  

 

 

4.4 4 oktober 

 

Den 29 september 1938 stod Münchenavtalet klart12. Hitler fick igenom sitt krav som innebar att 

Tyskland fick ockupera Sudetområdet och två dagar senare marscherar tyska trupper förbi 

gränsen mellan Tyskland och Tjeckoslovakien. En ceremoni med orkester hölls vid gränsen före 

inmarsch. Det är svårt att veta hur den övergripande attityden var gällande tyskarnas ockupation 

av Sudetområdet den 1 oktober 1938. Då visste man inte vad det skulle komma att innebära. I 

detta utdrag från 4 oktober 1938 beskrivs Hitlers resa i detalj. På omslaget i Hallandsposten utgörs 

en stor artikel om Hitlers inmarsch i Sudetlandet. Bilder drar oftast en automatisk uppmärksamhet 

till sig och i mitten av omslaget syns en bild på sudettyska kvinnor som hälsar de tyska trupperna 

välkomna in i Kleinphilipsreuth. Följaktligen lyder rubriken ”Hitler gör nu sin Eriksgata i 

Sudetland.” och underrubriken ”Hälsades med frenetiskt jubel.” Fortsättningsvis längre fram i 

artikeln hittar man: ”Tyska flickor strödde blommor för Hitler”. Det hölls en ceremoni vid 

gränsen innan inmarsch där en orkester spelade ”Deutschland über alles”. Detta är några av de 

detaljer som Hallandsposten har valt att framföra i artikeln. Det är omöjligt att veta vad det ligger 

för exakt syfte bakom artikeln men det tåls att tolkas. Hallandsposten skriver om hur Hitlers 

framgångar möts med jubel, vilket kan med stor sannolikhet ge läsare uppfattningen att hans 

ockuperingsplaner är välkommande. Sverige har ännu inte mött de tyska trupperna, utan förlitar 

sig därmed mycket på vad som skrivs i tidningarna. När fredsfördraget i Versailles 

undertecknades (28 Juni 1919), innebar det flera olika missöden för Tyskland och ett utav dessa 

var att ge upp närliggande områden som de längre inte skulle ha inflytande över13. 

 

12 https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/andra-varldskriget/aren-fore- 
krigsutbrottet/tyskland-ockuperar-tjeckoslovakien 

13 
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Sudetområdet var ett utav dessa områden. Detta betyder att Hitler aggressivt går emot ett 

fredsavtal som betecknades efter första världskriget. Ett fredsavtal som stiftades för att man 

ville begränsa tyskarnas mobiliseringsmöjligheter för att grannländerna inte skulle känna sig 

hotade av Tyskland framöver. Av Tysklands aggressiva utrikespolitik, väljer Hallandsposten 

att belysa det jublande välkomnande dem får när Hitler aktivt går emot de bestämmelser som 

betecknades 1919. 

 
Vid ett flertal gånger används titeln ”rikskanslern” istället för ”Hitler”, vilket förvisso är hans 

position, men att använda det ordet upprepande gånger får en viss effekt. När man läser 

rikskansler så blir man påmind om den maktposition han har som ger honom möjligheten att 

återta detta gränsområde i Tjeckien, dessutom med jublande reaktioner. Ordet kan också 

utstråla känslan av att det ska bära med sig en viss respekt genom att ge hänsyn åt Hitlers 

utlands-ockupationer.  

Svenska Dagbladet skriver återkommande om ockupationen och hur det tas emot. Den 17 

september skriver dem bl.a: ”Väldig ström av flyktingar till Tyskland.” och ”Flyktingströmmen 

en sorglig syn.” Hallandsposten verkar visa en annan verklighet när de istället fokuserar på hur 

väl bemötta de tyska soldaterna blev. Visserligen nämns även den del av sudettyskar som 

jublade i SvD, men med en mer rättvis syn då man tar upp båda sidor. Den 19 september skriver 

Svenska Dagbladet även följande: ”Krig väntas i en nära framtid”, medan Hallandsposten 

fortfarande publicerar hopp om överenskommelser och fred på grund av Hitlers löften. Den 22 

september kan man läsa SvD följande löpsedel: ”Prag pressades att kapitulera”. Hallandsposten 

har inte skrivit något om hur Prag (eller Tjeckoslovakien) tvingats kapitulera, utan framför 

istället att tyskarna blev välkomnade med frenetiskt jubel vid inmarschen. Dagen efter, 23 

september lyfter SvD fram att det förekommer massdemonstrationer i Prag. Ytterligare två 

dagar senare, skriver SvD att Hitler vill rycka in om en vecka och att distrikt med över 75% 

tyskar i en skola ska utrymmas av tjecker den 1 oktober. Den 29 september skriver SvD att 

Hitler förklarade i Berchtesgaden att han är beredd att ta ett världskrig.  

 

 

 

 
 

4.5 6 oktober 

På löpsedeln den 6 oktober kan man läsa: ”Hitler tackar tyska folket. Nu kunna vi glädja oss åt 

julen. Vi måste hjälpa sudeterna. Om få år vill jag inte se ett rachitiskt barn i det här landet!” 

Hallandsposten styrker Hitlers tacksamhet och tillgivenhet. Allra först skriver Hp en egen 
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utsaga från situationen: ”Hitler tackar tyska folket.” Vilket gör att läsarna kan förvänta sig att 

läsa om Hitlers tacksamhet och att Hp tycker att det bör belysas. Sedan styrker Hp sitt påstående 

med två citat från Hitler, som ger läsarna hopp om en lycklig jul. Vidare i tillhörande text kan 

man läsa mer ingående om Hitlers tacksamhet och glädje över ett fantastiskt resultat från 

ockupationen av sudetområdet. Hp lyfter fram Hitlers följande ord: ”Jag har upplevat många 

glädjedemonstrationer, men här såg jag för första gången glädjens tårar i hundratusentals 

människors ögon.” Hp belyser att Hitler hade sett byar och städer undernärda och i nöd då sade 

han följande: ”Vi måste hjälpa dem. Om några få år vill jag inte se ett rachitiskt barn i det här 

landet. År 1938 kommer i det tyska folkets historia att vara ett stort, oförnekligt stort år. I och 

med detta år ha de sista skamliga sidorna ur den ödets bok, man en gång tilltänkt oss, rivits 

bort.” Hp lyfter fram de delar av Hitlers tal som grundar sig i hopp och uppmuntran om en 

bättre framtid för människor i nöd, vilket ger läsarna intrycket av en man som besitter 

medmänsklighet och villigheten att stå upp för en minoritets rättigheter. En tillhörande och i 

relation till text någorlunda stor bild möter ögat. Det är en bild på tyska generaler, Himmler och 

Hitler som delar en måltid ”i det fria” med lyckliga ansiktsuttryck. En bild som kan tolkas ge 

en känsla av glädje, frihet, enighet och framtidstro. 

 

 

 

 

 

5 Analys och Diskussion 

 

5.1 Jämförelse Aftonbladet, Hallandsposten och Svenska Dagbladet 

 

Media är något som man kan antingen aktivt söka efter av eller ta del av utan avsikt. Oavsett 

hur man håller sig uppdaterad så är det naturligt att bli påverkad av det. Varje redaktion väljer 

själv vilken vinkling man vill luta åt. Utifrån min undersökning av Hallandsposten från 1938 
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så är min tolkning följande. Det råder tydliga skillnader mellan de utsagor som Aftonbladet delat 

med sig under samma tidsperiod som Hallandsposten. Aftonbladet väljer att flera gånger bana 

vägen för Tysklands utrikespolitik. Hitler höll ett långt tal den 12 september 1938 i Nürnberg där 

han uttryckte förakt mot judar och att de vill köra ut allihopa på grund av ”överbefolkning” och 

samtidigt hävdar att alla 3,5 miljoner sudettyskar lever under förtryck och har inga rättigheter. 

Han kallar västvärlden för skyldiga till dubbelmoral, men jag tror många skulle kunna vara 

överens om att Hitler besitter den egenskapen själv. Två dagar efter Hitlers tal, skriver 

Aftonbladet att Tysklands ökande makt är något världen får finna sig i. 

 
Under åren 1936-1945, använde sig svenska regeringen av en neutralitetspolitik, flera 

restriktioner gjordes för att inte förarga främmande makter och för att hålla Sverige utanför 

kriget. Den svenska pressen skulle införlivas i neutralitetspolitiken och flera inskränkningar i 

Tryckfrihetsförordningen gjordes för att genom förordningar försöka styra vad pressen fick och 

inte fick skriva.14 Denna restriktion betydde att eftersom Sverige som stat skulle hållas neutralt 

så krävdes det att invånarna till en stor utsträckning inte skulle kunna bli påverkade av medias 

vinkling. Vad som bröt mot dessa restriktioner var till stor del en tolkningsfråga och det borde 

därför vara svårt att urskilja vad som var godkänt att publicera och inte. De olika utdragen från 

Aftonbladet som finns med i denna uppsats har blivit godkända för publicering men det kan 

vara värt att fundera över hur man har tolkat dessa artiklar. 

 
Jag anser att det finns tämligen distinkta skillnader på Aftonbladet och Hallandsposten i denna 

undersökning. Hallandsposten skriver löpsedlar som väljer att hjälpa människor med hur man 

kan se på nazismen. Jag uppfattar Aftonbladets sätt att skriva som att de istället har en 

konstaterande ton på hur man ska tänka. Det finns mängder med olika sätt att förmedla 

information och den kan då uppfattas på olika vis medan baktanken kan vara densamma. 

Aftonbladet väljer en mer direkt och självsäker strategi som kan påverka en viss typ av 

människor, medan Hallandsposten istället ger en indikation på hur dem själva ser på 

händelserna och hjälper till att vägleda människor mot samma håll. Restriktionen i media 

handlade om att Sveriges befolkning inte skulle bli påverkade och vinklade av media på grund 

av Sveriges neutralitetspolitik. Ändå har Aftonbladet tillåts publicera exempel som nämns i 

 

 
 

14 https://riksarkivet.se/censur-i-sverige 
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kolumnen ”Tidigare forskning”. 

Trots att man brukar prata om att Aftonbladet och Hallandsposten befinner sig på olika håll vad 

det gäller politisk vinkling så anser jag att de inte är såpass olika under denna tid. Båda tidningar 

kan uppfattas som sympatisörer bara i olika utsträckningar. 

 
Hallandsposten håller sig övergripande till fakta och har en mer neutral ton. De hänvisar i stor 

utsträckning till källor direkt eller citera dom. Varav Aftonbladet tenderar att fokusera på 

argumentativa artiklar. Skillnaden mellan tidningarna visas här vara relativt stor, men frågan är 

om konsekvenserna liknar varandra ändå? Ibland kan faktumet att inte ha en åsikt, vara lika 

riskabelt. Den officiella synen på Sveriges deltagande i andra världskriget är att landet var 

neutralt15 Trots detta råder det en viss tveksamhet om man kan kalla ett land neutralt som låter 

nazistiska trupper använda Sveriges järnvägar för att ta sig till grannlandet Norge. Trots detta, 

är det viktigt att försöka förstå den då levande svenska befolkningen. Rädslan tillsammans med 

vetskapen att de tyska trupperna med stor säkerhet hade tagit sig igenom Sverige med våld i 

annat fall fanns nog där. 

Om man tittar på tidningarnas officiella tillhörighet så är Aftonbladet socialdemokratisk, Hallandsposten liberal och 

Svenska Dagbladet moderat. Om man tittar på den politiska skalan vi har fått från när nationalförsamlingen skapades 

1789 så råder en höger- och vänsterpolitik. Den socialdemokratiska riktningen ter sig till den vänstra sidan och 

liberalerna samt moderaterna till höger. Om man kan titta på politik så svart och vitt så borde detta indikera att 

Hallandsposten och Svenska Dagbladet stått på samma sida om denna händelse, eller åtminstone betydligt närmare 

varandra, men det tycks dem inte göra.  

Riksarkivet.se är ett uppslagsverk för myndigheter . När man söker på ”Aftonbladet” står det följande:  ” Från 

Aftonbladets begynnelse höll tidningen en liberal inriktning. År 1874 intog de en mer konservativ inriktning. 

Tidningen var tyskvänlig under första världskriget och höll en hög produktion. Efter krigstiden, runt 1920, 

ändrades inriktningen åter till det mer liberala. 

 

Under andra världskriget var Aftonbladet på nytt tyskvänlig, vilket skapade väldiga protester bland folket. 

Nu etablerades också deras stora konkurrenter, bland annat arbetarrörelsens Aftontidningen (utgiven av LO) 

och Bonnierkoncernens Expressen. Den liberala politiska inriktningen höll i sig fram till 1956 då dåvarande 

ägaren Torsten Kreuger sålde bolaget till LO. De behöll sin ägarposition fram till 1996. Efter det har 

bolaget Schibstedt tagit över den ekonomiska delen av företaget medan LO har behållit kontrollen över 

tidningens politiska inriktning. Idag är tidningen obunden socialdemokratisk.”5

 

5 https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+3ee29995-9b89-11d5-a701-0002440207bb&s=Balder 
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5.2 Didaktiskt perspektiv 

 
Källkritik är en stor del av den svenska gymnasieskolans styrdokument för ämnet Historia. 

Media i form av internet, tidningar och nyhetssändningar innehåller mycket värdefull och 

användbar information som är viktig för samhällets utveckling. Dessa informationskällor är 

oändliga, men samtidigt begränsade. De är begränsade på så sätt att det är människor med viljor, 

känslor och mål som ligger bakom det allra mesta. Detta kan föra med sig en alternativ syn och 

tolkning på en händelseprocess, och personen i fråga kan ha baserat sitt material på källor som 

i sin tur har haft en egen syn och tolkning på händelsen och så vidare. Detta gör inte automatiskt 

en källa falsk eller opålitlig, men det kan vara till belåtenhet att undersöka saken vidare. Ur 

historieämnets syfte hämtad från Skolverket.se: 

 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod 

och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin 

förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor 

som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser 

ur olika perspektiv.” Undervisningen för kursen ”Historia 1b” ska behandla denna del av det 

centrala innehållet: 

 

”Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan 

form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.” 

   

5.3 Vidare forskning 

 
 

Till vidare forskning hade jag velat titta på Hallandspostens urval från denna tid. Precis som att 

jag gör ett urval och en avgränsning kring vad som tas upp i denna uppsats, gör Hallandsposten 

en liknande process. Hp tar del av information från olika håll, och sorterar sedan ut bitar av 

olika anledningar. Till hjälp skulle man kunna ta fram andra tidningars utlåtanden under samma 

tid för att se vad för information som fanns tillgänglig för att sedan kunna jämföra vad 

Hallandsposten valt att ta med, inte ta med, eller ändra på till sina egna artiklar. I denna analys 
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kan man med hjälp av var tidnings politiska riktning försöka placera dem i fack och sedan verka 

fram om dess utlåtanden stödjer denna riktning och vad det säger om tidningarnas ståndpunkt 

och trovärdighet. I denna undersökning skulle man med hjälp av en annorlunda infallsvinkel 

möjligtvis kunna sätta fingret på till vilken riktning Hallandsposten förhöll sig. Idag förklarar 

de sig själva som oberoende liberala, skulle det stämma överens med 30-talets Hp i förhållande 

till andra tidningar under samma tid? 
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6 Slutdiskussion 

 
Efter denna uppsats känner jag mig manad att hävda att ett samspel mellan journalistik och politik 

är oundvikligt. En tidning behöver inte använda sig av värdeladdade ord eller uppenbara 

ställningstaganden utan det kan räcka med att en svag åsikt färgar av sig på innehållet som 

publiceras. Detta ger tidningen en vinkling och det är nästintill omöjligt att undvika på grund av 

den mänskliga faktorn. Människor har känslor, åsikter och målsättningar och dessa spelar en viss 

roll när texter skrivs, oavsett om de är argumenterande eller inte. Eftersom detta är en faktor, så 

kan det vara viktigt att förstå konsekvenserna. Efter ett världskrig följer naturligt en skör period. 

Människor är vilsna och ur balans och många förlitar sig på att media hjälper till att styra 

samhället rätt igen. Dessutom, under denna period speciellt, så söker troligtvis ännu fler efter 

media för att kunna hålla koll på utrikespolitiken. Vilsna människor söker stabilitet och trygghet 

och är sannolikt mer formbara.  Hallandsposten kategoriserar sig själva som ”oberoende liberal”16 

medan min övergripande uppfattning av Hallandspostens vinkling under 30-talet inte typiskt 

speglar den kategorin. Under rubriken ”Tidigare Forskning” och underrubriken ”Den 

antinazistiska linjen” i denna uppsats, kunde man se tydliga argument för antinazistiska åsikter 

och de skiljer sig markant från Hallandspostens skildringar. De antinazistiska tidningarna kunde 

förutspå att Anschluss endast var det första steget i den tyska expansionen och Tjeckoslovakien 

ansågs vara följande steg.17 Ny Dag visade transparenta åsikter kring Nazi-Tyskland och Hitlers 

utrikespolitik medan Hallandsposten inte alls följde denna antinazistiska linje. Trots denna 

tolkning, kan jag inte med säkerhet dra en slutsats om Hallandsposten förhållit sig till den 

verkande neutralitetspolitik som rådde då eller ej. Det kan heller inte med säkerhet antas att 

Hallandsposten har en annan vinkling än deras officiella sådan på grund av dess varierande 

publicerade artiklar då mitt urval endast är ett sådant, ett urval. Därmed är min slutsats bunden 

till min tolkning och den tyder på att det finns nazivänliga och hoppfulla toner och positivitet 

kring tysk utrikespolitik under denna period på två månader och i en eventuell vidare forskning 

kan man undersöka saken djupare för att kunna med större sannolikhet eventuellt dra dem 

slutsatserna.  

 

 

 
 

16 https://info.hallandsposten.se/om- 
hallandsposten/?_ga=2.219585753.1170547219.1578649990-797060179.1568229826 

17 Åmark, s.49 
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