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The aim of this study is to show how the former secretary general for the United Nations, Dag 

Hammarskjöld, has been portrayed by Swedish media during the 21th century. The analyzed 

newspapers are Svenska Dagbladet, Expressen and Jönköpings-Posten, two nationwide 

newspapers and one local. This is done through a content analysis and the theory used for this 

study is a memory-cultural perspective, in order to show how media has shaped 

Hammarskjöld’s memory. 

The content analysis is structured with a code scheme consisting of nine different code units 

representing different themes; three themes of symbolism, three themes of characteristic, and 

three themes of qualification. The result of the analysis shows that the newspapers mainly focus 

on portraying Hammarskjöld as a symbol for the United Nations and moral values, as a person 

representing determination, and as a qualified politician and diplomat. There are also no visible 

patterns in the content analysis that would imply differences between how the nationwide and 

local newspapers portray Hammarskjöld. 
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1 Inledning  

Den 18 september 1961 chockades världen då den möttes av nyheten att Förenta Nationerna 

(FN) generalsekreterare Dag Hammarskjölds flygplan hade störtat. FN-planet var på väg från 

Kongo till ett möte i Nordrhodesia, nuvarande Zambia, då det av okänd anledning kraschade 

bara några kilometer bort från landningsbanan. Ur spänningarna från Kalla kriget hade 

Hammarskjöld skaffat sig många allierade men samtidigt många fienden. Inbördeskriget i 

Kongo var anledningen till att Hammarskjöld lämnat FN:s huvudkontor med syfte att skapa 

fred, en resa som således skulle bli hans död. Exakt vad som orsakade kraschen har däremot 

förblivit ovisst. Intresset kring Hammarskjöld var under tiden stort och det gavs ut ett stort 

antal böcker och artiklar om honom de följande åren efter hans död, bl.a. självbiografin 

Vägmärken. Intresset svalnade efter tid men fick ett uppsving igen under 1990-talet.1  

Om vi någonsin kommer få reda på sanningen om Hammarskjölds död är svårt att veta, men 

hans arbete och minne har sedan hans tillträde som generalsekreterare inspirerat såväl litteratur 

som världsledande politiker. Han har karaktäriserats av ärlighet, integritet och omsorg för 

andra. 2  Kofi Annan, FN:s generalsekreterare mellan 1997 och 2006, refererade till 

Hammarskjöld i sitt första tal inför generalförsamlingen och hans kommande arbete skulle i 

stor utsträckning inspireras av Hammarskjöld.3 Idag nämns Hammarskjöld fortfarande som en 

av de mest betydelsefulla svenskarna som levat och kopplas samman med andra humanitära 

förkämpar som Folke Bernadotte, Harald Edelstam, Olof Palme och Raoul Wallenberg.4  

Med bakgrund av detta kommer denna studie att analysera vilken betydelse Hammarskjölds 

minne har fått, både nationellt och lokalt, så som det har framkommit i svensk media de senaste 

två decennierna. För att göra detta och skapa en så korrekt förståelse som möjligt krävs 

närläsning och noggrann analys av de texter och ord som media har använt i samband med 

Hammarskjöld. 

 

                                            
1 Svegfors, Mats. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken. Stockholm: Nordstedts, 2005, 321. 
2 Ibid, 22-23. 
3 Ibid, 322. 
4 Wernstedt, Michael. Raoul Wallenberg hade skämts idag. Expressen. 2015-10-12. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie ska undersöka hur de svenska dagstidningarna Svenska Dagbladet (SvD), 

Expressen och Jönköpings-Posten (JP) har gestaltat Dag Hammarskjöld. Syftet är att få vetskap 

om hur minnet av Hammarskjöld har kommit till uttryck i svensk media under 2000-talets två 

första decennier och tidsavgränsningen beror på det utökade intresset kring honom som 

uppstod åren runt millenniumskiftet. För detta arbete har följande frågeställningar utformats:  

1. Vilka teman kring Hammarskjöld lyfter media fram mest under 2000-talet? 

2. Skiljer sig beskrivningarna av Hammarskjöld på nationell (SvD och Expressen) 

respektive lokal (JP) nivå? 

1.2 Tidigare forskning 

Det har skrivits flera biografier som behandlar Hammarskjölds liv och vissa av dem tar också 

upp aspekter kring vad hans person symboliserar vilket är relevant för denna uppsats. Bland 

annat har följande biografier varit användbara för att få en förståelse av Hammarskjöld: Dag 

Hammarskjöld: Att bära världen (Berggren), Dag Hammarskjöld: Den förste moderna 

svensken (Svegfors), Dag Hammarskjöld (Wallensteen) och Möten med Dag Hammarskjölds 

Vägmärken (Gustafsson). Ordvalen för att beskriva Hammarskjöld i dessa biografier skiljer sig 

i de olika verken men det är många gemensamma teman som lyfts fram. Ärlighet, integritet 

och omsorg för andra är karaktärsdrag som framhävs och insatser för mänskliga rättigheter 

samt initiativ till omorganisation och fredsbevarande projekt är sådant han också kopplas 

samman med.5 Han beskrivs även som en djupt religiös man, full av integritet och odelad 

pliktkänsla, vilket tydliggörs i Lisbeth Gustafssons biografi.6  Denna integritet lyfter även 

Svegfors genom beskrivningen av Hammarskjölds kompromisslöshet i förhållande till sin 

plikt.7 Hans framgångsrika roll som politiker och diplomat framhålls i näst intill samtliga 

sammanhang där FN kommer på tal, men Ask och Mark-Jungkvist belyser även att 

Hammarskjöld hade en ”lysande karriär som ekonom bakom sig innan han blev 

generalsekreterare” som han fick nytta av i sitt uppdrag. De belyser även det krafttag han tog 

                                            
5 Svegfors. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken, 22-23. 
6 Gustafsson, Lisbeth (red.). Möten med Dag Hammarskjölds Vägmärken. Örebro: Cordia, 2005, 9 & 22. 
7 Svegfors. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken, 9. 
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för internationell solidaritet och alla länders självbestämmanderätt i en tid av 

avkolonialisering.8 Hans kvalitéer inom och den tid han ägnade åt juridik framhålls också.9 

Den studie som ligger närmast min studie är uppsatsen ”Dag Hammarskjöld var mannen med 

en mission” av Malte Nordlöf. Det är en innehållsanalys om hur media, mer bestämt 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, rapporterade kring Hammarskjöld som människa och symbol 

vid tiden av hans död 1961. Även om Nordlöfs studie ligger nära denna skiljer den sig 

kronologiskt och i urval av analysobjekt. Ett kortfattat resultat av vad han kom fram till i sin 

studie var att Hammarskjöld i rapporteringen användes som en symbol för fred, lojalitet, 

enkelhet och svenskhet men också att bevakningen av honom handlar om något större.  

I rapporteringen används han som symbol för fred, lojalitet, enkelhet och svenskhet. 

På detta sätt handlar bevakningen om Dag Hammarskjöld inte bara om att skildra 

dennes liv och leverne utan även att måla upp moraliska riktlinjer för läsarna. För 

genom att se upp till människan Dag Hammarskjöld och dennes betydelse för FN och 

världsfreden godkänner läsaren också att de egenskaper som beskrivs som 

signifikativa för Dag Hammarskjöld är sanna och något att sträva efter.10 

Resultatet av studien visar Hammarskjölds betydelse för en bred aspekt av teman som Nordlöf 

sedan länkar samman med den roll som media har för skapandet av moral, värderingar och 

myter. Föreliggande studie kommer att visa vilka teman som har varit mest framhävande i 

nyhetsrapporteringen under 2000-talet samt om denna rapportering skiljer sig mellan nationella 

och lokala tidningar. 

1.3 Teoretisk ansats 

I den teoretiska ansats som använts för denna studie har ett historiekulturellt perspektiv 

kombinerats med forskning om hur media påverkar värderingar i samhället. För detta har 

Dybelius avhandling Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-

2009 och dess beskrivning av historiekultur legat till grund. Utgångspunkten för denna studie 

är att undersöka hur medier har gestaltat Hammarskjöld utifrån minneskultur, med andra ord 

genom att medvetet använda honom och det han kopplas samman med för att skapa traditioner. 

Dessa traditioner kan vara allt från att ha goda värderingar och kämpa för mänskliga rättigheter 

                                            
8  Ask, Sten & Mark-Jungkvist, Anna (red.). Freden som äventyr: Dag Hammarskjöld och FN:s framtid. 

Stockholm: Atlantis, 2005, 219-220. 
9 Ibid, 175. 
10 Nordlöf, Malte. Dag Hammarskjöld var mannen med en mission: En innehållsanalys av nyhetsrapporteringen 

kring Dag Hammarskjöld som människa och symbol vid dennes död i september 1961. Växjö: Linneuniversitetet, 

2014, 45. 
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till att ha en tilltro på FN. Utbildningskultur och populärkultur bortses från i analysen av artiklar 

för att i så stor utsträckning som möjligt fokusera på hur de skapar och för vidare 

Hammarskjölds minne för just minneskulturen. Valet att inrikta studien på medias påverkan 

beror till stor del på den moraliskt uppfostrande och bildande funktion som media har, vilket 

därmed blir en roll för skapande och omhuldande av traditioner.11 Efter en inblick i den tidigare 

forskningen samt källmaterialet kring Hammarskjöld anser jag att begrepp som är viktiga för 

studiens avseende är symboler, karaktärsdrag och positioner och dessa är implementerade som 

kategorier i den innehållsanalys som studien bygger på. Denna process presenteras mer 

utförligt i metod- och materialavsnittet.  

1.3.1 Minneskultur 

Anders Dybelius gav år 2012 ut sin avhandling där han klargör hur minnet av Döbeln har 

använts sedan 1848 och fram tills idag, en process som ligger nära syftet i denna studie. Genom 

att sätta in Döbeln i en historiebruksmodell undersöker Dybelius hur minnet av denna 

symbolgestalt har använts av olika personer och grupper över tid för historiekulturen. Vidare 

konstaterar han att värdet av Döbelns minne varierar genom historien men att det oftast uppstår 

i kristider.12 Historiekultur delas in i tre olika dimensioner, den kognitiva (utbildningskultur), 

den estetiska (populärkultur) och den politiska historiekulturen (minneskultur). 13  Denna 

kategorisering hänvisar Dybelius till den tyske historikern Jörn Rüsens teorier kring 

indelningen av historiekultur, där bl.a. utbildningskulturen står för ”vetenskapen och har till 

syfte att sträva efter en sanning och att nå fram till det mänskliga förståndet”.14 Vidare står 

populärkulturen för ”skönhet och har till syfte att stimulera fantasin och förmedla en 

känsloupplevelse” medan minneskulturen står för ”viljeyttring och att uppnå makt eller, 

annorlunda utryckt, ’ett medvetet skapande och omhuldande av traditioner’”.15 Den sistnämnda 

teorin kommer i föreliggande studie väl till hands för att analysera hur minnet av 

Hammarskjöld har använts för olika syften och intressen. 

Enligt Mats Svegfors karaktäriserades Hammarskjölds arbete som etiskt och moraliskt och 

personen Hammarskjöld karaktäriserades av ärlighet, integritet och omsorg för andra. 16 

Nordlöf drar i sin undersökning slutsatsen att Hammarskjöld omskrevs i tidningarna vid tiden 

                                            
11 Nordlöf. Dag Hammarskjöld var mannen med en mission, 12. 
12 Dybelius, Anders. Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. Diss., Göteborgs 

Universitet, 2012, 37-56. 
13 Ibid, 9. 
14 Ibid, 9. 
15 Ibid, 9. 
16 Svegfors. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken, 22-23. 
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han omkom som synonym med FN, världsfreden och hopp för framtiden. För Sverige beskrevs 

han också som länken mellan nuet och det som varit, samt som en man av folket. Nordlöf 

konstaterar också att Hammarskjöld i tidningarna inte bara representerade sig själv utan också 

svenska kvalitéer och normer.17 

1.3.2 Nyhetsrapportering & värderingar 

Som tidigare nämnt har media en moraliskt uppfostrande och bildande funktion i samhället, 

framförallt genom sin förmåga att skapa och föra vidare traditioner, vilket är en central del för 

minneskulturen. I och med att undersökningsmaterialet är media implementeras därför även 

nyhetsrapporteringens påverkan i den teoretiska ansatsen. Författarna Graham Knight och 

Tony Dean antyder att media har en stor inverkan på och funktion gällande normer och 

värderingar i vårt samhälle. De menar att den rapportering som sker kring t.ex. brott och andra 

dåliga nyheter har en moraliskt uppfostrande och bildande funktion. Resultatet blir att 

nyhetstexten konstruerar och för vidare sociala normer och konventioner i form av myter.18 

Vidare menar Nordlöf att texterna ”byggs upp på det sättet att de dominerande och vedertagna 

åsikterna i kulturen blir de enda rätta”.19 Användandet av symboler och myter i journalistiska 

texter fyller en viktig funktion i att servera färdiga modeller för hur vi som läsare ska avkoda 

själva budskapet i texten och därefter använda oss av den informationen.20 

Detta traditionsskapande kan dock även verka för negativa effekter och den makt som media 

har över samhällsbilden är något som problematiseras i Simon Cottles bok där etniska 

minoriteters framställning i media behandlas. Han menar att media bidrar till att generera en 

polarisering i samhället, en bild av vi och dem, som bygger på fördomar.21 Denna syn på 

medias verkan delas även av Maria Georgiou och Roger Silverstone som menar att minoriteter 

ofta är exkluderade i media, antingen genom en obefintlig eller låg representation, men när de 

väl syns är det många gånger genom en stereotypisk bild som inte stämmer överens med deras 

egen självbild.22 

                                            
17 Nordlöf. Dag Hammarskjöld var mannen med en mission, i. 
18 Knight, Graham & Dean, Tony. Myth and the structure of news. Journal of Communication. Vol. 32, nr. 2, 

1982: 144-161, 145. 
19 Nordlöf. Dag Hammarskjöld var mannen med en mission, 12. 
20 Knight & Dean. Journal of Communication, 146. 
21 Cottle, Simon. Ethnic Minorities and the Media. Maidenhead: Open University Press, 2000, 36-37 
22 Georgiou, Maria & Silverstone, Roger. Editorial introduction: Media and minorities in multicultural 

Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 32, nr. 2, 2005: 433–441, 435. 
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1.4 Metod och material  

För att göra rimliga tolkningar av texter med validitet och reliabilitet är det viktigt att det så 

gott det går undviks fällor som kan resultera i missvisande resultat. En grundpelare i varje 

tolkningsprocess är den förförståelse som läsaren har, utan viss del av detta är tolkning omöjligt. 

Alla de kunskaper, upplevelser och uppfattningar som en person redan har påverkar tolkningen 

och förståelsen av en text. Just medvetenheten om förförståelse är en viktig komponent när 

man ska tolka en text, att aldrig möta den tomhänt. 23  En annan viktig komponent i 

tolkningsprocessen är att försöka ta fasta på textens betydelse vid dess produktion, t.ex. vad för 

slags språkhandling (genre) som används, termers betydelse i skapandets stund, samt 

kontextkännedom.24 Denna undersökning är beroende av en trovärdig textanalys av de artiklar 

som granskas för att delge resultat med validitet och reliabilitet. Därför används den 

textanalytiska inriktningen innehållsanalys för denna undersökning, vilken kan användas för 

att göra ”kvantifierade jämförelser av förekomsten av vissa element i texter”.25 Man kan även 

använda denna inriktning för att komma åt allmänna värderingar i samhället. 26  För detta 

används tillvägagångssätt och analyseringsstrategier som framgår i Göran Bergströms och  

Kristina Boréus metodbok Textens mening och makt. En av dessa strategier är att skapa ett 

kodschema, där det är vad texten handlar om, inte dess språkliga form, som är det viktiga.27 

En del av konstruerandet av ett kodschema är att ta ställning till vad det är som ska räknas, så 

kallade kodningsenheter. Dessa kan vara ord, metaforer, teman, argument, etc.28 För denna 

studie valdes teman kring Hammarskjöld som grund för vad som skulle räknas. I inledningen 

av arbetsprocessen skapades, genom den tidigare forskningen och en första läsning av 

källmaterialet, en förförståelse kring Hammarskjöld för att synliggöra möjliga kodningsenheter 

till innehållsanalysen. Genom denna process fastställdes även tre kategorier som jag ansåg var 

viktiga utgångspunkter i analysen av hur media har fört vidare Hammarskjölds minne. Dessa 

kategorier blev symboler, karaktärsdrag och positioner och inom dessa skulle sedan olika 

kodningsenheter kunna arbetas fram till kodschemat. Efter att en provanalys gjorts på en liten 

del av källmaterialet skapades preliminära kodningsenheter att utgå ifrån, dessa korrigerades 

under analyseringsprocessen för att innehållsanalysen skulle fungera med de nya resultat som 

                                            
23 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, 2012, 31-32. 
24 Ibid, 32-33. 
25 Ibid, 24. 
26 Ibid, 53. 
27 Ibid, 65. 
28 Ibid, 55. 
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källmaterialet lade fram. Innehållsanalysen har legat till grund för att besvara samtliga 

frågeställningar. Resultat- och analysavsnittet är strukturerat efter kodschemat och avslutar 

med att presentera resultaten från respektive analyserad tidning. 

Själva undersökningen är förpassad till tidningsartiklar om Hammarskjöld ur SvD, Expressen 

och JP och urvalet baserades på att det är två dominerande rikstäckande dagstidningar, samt en 

etablerad dagstidning med anknytning till Hammarskjölds födelseort, Jönköping. Detta för att 

kunna urskilja om det finns skillnader i rapporteringen på nationell respektive lokal nivå. 

Undersökningen består av tio artiklar från varje tidning där Hammarskjöld tas upp eller 

refereras till i någon kontext som handlar om sättet hans minne gestaltas och lever kvar för 

eftervärlden. De artiklar som har analyserats hanterar honom i olika utsträckning, vissa 

behandlar honom mer grundligt medan andra näst intill endast nämner honom. Däremot finns 

det i samtliga texter tillräckligt med innehåll för att användningen ska kunna kopplas till 

minneskultur. Storleken på artiklarna varierar från ett stycke till texter längre än en sida. Valet 

att förlägga undersökningen till 2000-talet baseras på det utökade intresset kring Hammarskjöld 

runt millenniumskiftet.29 Artikelsökningen genomfördes dels i respektive tidningars arkiv på 

deras hemsidor, dels i Svenska dagstidningars databas. 

Sökordet som användes var ”Hammarskjöld”. Detta ledde dock till att sökningen fick fram 

många artiklar som inte ansågs vara relevanta för studien, t.ex. ett flertal artiklar som innehöll 

vägnamn uppkallade efter honom eller andra personer som hette Hammarskjöld. Dessa togs 

inte med i analysen. Även ett stort antal artiklar som enbart fokuserade på teorier kring hans 

dödsorsak valdes bort för att avgränsa undersökningen till artiklar som främst beskrev 

Hammarskjöld som person. Däremot kändes valet av ett så pass opreciserat sökord nödvändigt 

då det inte fick riskeras att rikta artikelsökningen mot ett förutbestämt tema. Att lägga till 

ordet ”FN” i sökningen skulle kunna komma att ge ett icke representativt antal artiklar om 

Hammarskjöld ur ett objektivt perspektiv. 

En ursprunglig tanke fanns att endast analysera artiklar som var tryckta omkring årsdagen av 

hans död, men sökningarna gav ett för litet antal artiklar med skilda fokusområden för att 

genomföra studien på detta sätt. Dessa representerade mestadels teorier kring dödsorsaken. 

Utöver det valda källmaterialet fanns ytterligare artiklar som kunde vara relevanta för studien 

men som slumpvis valdes bort för att avgränsa undersökningen till tio artiklar per tidning. 

                                            
29 Svegfors. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken, 321. 
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1.5 Dag Hammarskjölds bakgrund 

Dag Hammarskjöld beskrivs i litteraturen som en plikttrogen, mystisk, initiativtagande, 

omsorgsfull och religiös person med en tydlig roll för FN:s organisation och dess framtida 

utformning.30 Men hur kommer det sig att denna person har kopplats samman med dessa 

beskrivningar? Hur såg hans liv ut innan och efter han intog FN-skrapan?  

Han föddes i Jönköping 1905 som yngsta barnet i familjen Hammarskjöld. Uppväxten 

spenderade han däremot i Uppsala dit familjen flyttade några år efter han föddes. Hans far var 

Hjalmar Hammarskjöld, tillika Sveriges före detta statsminister, en post han fick efter att ha 

blivit tillfrågad av Kung Gustav V under orosåren 1914.31 Hjalmar beskrevs som en seriös och 

dominant man som höll sig till sina principer och han gick bl.a. i god för Sveriges 

neutralitetspolitik under första världskriget, trots kritik från många västallierade. Han hoppades 

att uppoffringarna som gjordes i och med denna policy skulle demonstrera att Sverige noggrant 

följde internationell lag.32 

När Dag Hammarskjöld hade gått klart läroverket tog han examen i juridik på Uppsalas 

Universitet 1930 och doktorerade därefter i ekonomi på Stockholms Universitet.33 Han fick en 

snabb karriär, han anställdes som tjänsteman åt finansminister Ernst Wigforss och kom senare 

att jobba åt både Sveriges Riksbank och Utrikesdepartementet under flera års tid. Efter det 

valdes han även in som statsråd åt regeringen. Under hela sin anställning hos regeringen var 

han däremot politiskt obunden.34 

FN bildades 1945 som en uppgraderad version av dess föregångare Nationernas Förbund och 

posten som generalsekreterare i denna församling innebar en stor maktposition. Uppdraget 

bestod bl.a. av att försöka samspela med säkerhetsrådet, bestående av Kina, Frankrike, 

Storbritannien, Sovjetunionen och USA, om vad denne än ansåg kunde hota den internationella 

freden och säkerheten. När Hammarskjöld tog över positionen från norrmannen Trygve Lie så 

beskrev Lie posten som ”världens mest omöjliga jobb”, en post som skulle visa sig vara både 

mer möjlig och omöjlig än vad de båda trott.35  Kalla kriget var igång och FN led av en 

förtroendekris, bl.a. för organisationens beslut gällande Koreakriget (1950-1953) och Lie insåg 

                                            
30 Gustafsson. Möten med Dag Hammarskjölds Vägmärken; Svegfors. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne 

svensken; Wallensteen, Peter. Dag Hammarskjöld. Stockholm: Svenska Institutet, 1995. 

31 Wallensteen. Dag Hammarskjöld, 5.
 

32 Ibid, 5-6. 
33 Ibid, 6. 
34 Ibid, 6. 
35 Ibid, 4. 
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sedan att han skulle behöva avgå innan hans ämbetstid gick ut. Det kom sedan som en smärre 

chock att de fem stormakterna hade kommit överens om att godta en okänd aktör från det 

neutrala Sverige som ny generalsekreterare.36  

Hammarskjöld gjorde slag i sak direkt och inledde ett massivt arbete för att stärka 

organisationens integritet och den fundamentala policyn var en neutral linje som organisationen 

skulle hålla gentemot alla medlemsländer. Opartiskhet, kunskap och effektivitet skulle vara 

FN:s styrkor.37 Förutom att göra ett krafttag internt för organisationen så satte han även tidigt 

stora avtryck internationellt, t.ex. när han agerade förhandlare mellan Egypten och de 

attackerande länderna och lyckades bidra med en lösning till Suezkrisen 1956. Han var också 

med och organiserade de första fredsbevarande trupperna under FN:s organisation.38 

Efter FN:s framgångar med internationella konflikter valde därför det nyligen självständiga 

Kongo att i juli 1960 vända sig till FN för stöd. Det saknades erfarenhet och kunskap för att 

driva landet och lite hade gjorts för att förbereda sig för självständighet. Därför var det 

fortfarande mestadels belgiska krafter som såg till att landet gick runt nu när revolterna började. 

Detta mynnade ut i att belgiska trupper började använda våld för att försvara den vita 

befolkningen, utan godkännande från den kongolesiska regeringen. Premiärminister Lumumba 

och hans rival, president Kasavubu, bad om FN:s inblandning och hävdade att de skulle börja 

söka hjälp från andra håll om inte FN kunde hjälpa till, vilket riskerade att Kongo skulle bli en 

plattform för ett större krig.39 Efter att Hammarskjöld kallat till möte beslutades att FN skulle 

skicka trupper till den kongolesiska regeringen och dess militär, trupper som till huvudsak var 

från afrikanska länder. Hammarskjöld skickade även dit trupper från Sverige och Irland för att 

ge en lugnande effekt till den belgiska befolkningen.40 

Det område som Hammarskjöld inte lyckades komma med trupper till var utbrytarprovinsen 

Katanga där belgiska trupper fortfarande hade kontrollen. Efter påtryck och förhandlingar så 

lämnade sedan de sista belgiska trupperna Katanga i september 1960 men snart därefter steg 

temperaturen mellan Lumumba och Kasavubu om vem som skulle ta makten i Kongo. Tanken 

från FN:s sida var att behandla båda ledarna rättvist men Hammarskjöld fick kritik från flera 

håll, USA som tog Kasavubus parti och Sovjetunionen som tog Lumumbas.41 Påtryckningar 

                                            
36 Wallensteen. Dag Hammarskjöld, 10. 
37 Ibid, 12. 
38 Ibid, 17-20. 
39 Ibid, 22. 
40 Ibid, 24. 
41 Wallensteen. Dag Hammarskjöld, 27-28. 
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om Hammarskjölds avgång blåstes upp, framförallt från Sovjetunionens ledare Nikita 

Chrusjtjov som menade att Hammarskjöld gick västvärldens ärenden. 42  Hammarskjölds 

försvarstal kom att gå till historien, där han påpekade att det varken var Sovjetunionen eller 

någon annan stormakt som behövde FN:s skydd, utan alla andra.43 Ett år senare befann sig 

Hammarskjöld i ett flygplan på väg till Katanga men precis innan landning kraschade det av 

okänd orsak. Kontakten med kontrolltornet förlorades 00:10 lokal tid och det skulle dröja 14 

timmar tills kraschen kom till kännedom, då av en skogsvaktare som förde informationen 

vidare till flygplatsen.44 Trots flera utredningar är det än idag oklart om dödskraschen var en 

olyckshändelse eller ett planerat attentat.45 Hammarskjöld erhöll efter sin död samma år Nobels 

fredspris. 

                                            
42 Berggren, Henrik. Dag Hammarskjöld: Att bära världen. Bokförlaget Max Ström, 2016, 10. 
43 Wallensteen. Dag Hammarskjöld, 30. 
44 Svegfors. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken, 11. 
45 Wallensteen. Dag Hammarskjöld, 33. 
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2 Resultat & analys 

2.1 Dag Hammarskjöld som symbol 

I materialet har jag identifierat tre teman som används för att beskriva Hammarskjöld som 

symbol; svenska ideal, FN och moraliska värderingar. Med ”symbol för moraliska värderingar” 

menas att Hammarskjöld har framställts på ett sätt som skulle kunna anses som positivt 

fostrande. Detta kan t.ex. vara som symbol för världsfreden, heroism, eller att han helt enkelt 

symboliserar ett föredöme, men i en kontext som inte kopplas specifikt till svenska ideal eller 

FN. Dessa symboler kommer nu att presenteras var för sig tillsammans med materialet där de 

identifierades. 

2.1.1 Symbol för svenska ideal 

I Nordlöfs uppsats konstateras att Hammarskjöld i svensk media kring tiden vid hans död 

representerade svenska kvalitéer och normer. Men vad som är svenska kvalitéer och normer 

kan te sig abstrakt i mångas ögon. Nordlöf omnämner dessa som en känsla, ett tankesätt och 

framgångar som på ett fördelaktigt sätt förankras i Sverige som nation. 

Dag Hammarskjöld får här gestalta en rättrådighet som tycks ha förts vidare genom 

den svenska historien. På så vis är det inte Dag Hammarskjölds personliga egenskaper 

som gör honom till en skicklig generalsekreterare och diplomat ute i världen utan det 

faktum att han bär på en uppsättning kvaliteter som kommer med 

nationstillhörigheten. Här finns spår av både nutid och dåtid, de svenska 

domarreglerna står för det historiska arvet medan neutraliteten skildrar den politiska 

situationen efter andra världskriget som gjorde det möjligt för Hammarskjöld att få 

förtroende både i öst och väst.46 

Genom detta synsätt har kodningsenheten symbol för svenska ideal utformats och analyserats. 

I en artikel i SvD framhålls det ”svenska neutrala småstatstänkandet” med positiv ton som 

Hammarskjöld förde med sig in i FN:s högkvarter. 47  Skribenten beskriver detta tankesätt 

som ”[f]olkrätten som skydd för små stater, folkens självbestämmanderätt, nedrustning, 

mänskliga rättigheter, ekonomiska och sociala faktorers politiska betydelse, och en olust inför 

stormaktsamarbete som kan gå ut över småstater” och kopplar därmed även 

symbolbeskrivningen av Hammarskjöld till svenska ideal. 48  I artikeln ”Djupdykning i 

Hammarskjölds motiv” framhålls även denna symbol för svenska ideal när Stenström menar 

                                            
46 Nordlöf. Dag Hammarskjöld var mannen med en mission, 31. 
47 Örn, Torsten. En syndabock i fredens tjänst. Svenska Dagbladet. 2005-10-24. 
48 Ibid. 
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på att man i bakgrunden av Hammarskjölds arbete kan urskilja ett gammalt svenskt 

tjänstemannaideal.49 

I juli 2016 skrev Krister Thelin, ledamot av FN:s MR-kommitté 2009–2013, en artikel i SvD 

om att Sverige tagit en plats i FN:s säkerhetsråd, varpå han menade att det är något Sverige bör 

känna glädje och nationell stolthet över.50 Artikeln framhäver dock inte en genomsyrande 

positiv bild av FN utan problematiserar, skapar diskussion kring och mer eller mindre anklagar 

dess organisation och verkan idag. I denna artikel lyfts inte specifika karaktärsdrag eller 

kvalitéer hos Hammarskjöld fram, utan den bild av honom som ges är mer av ett konstaterande 

kring den positiva symbolik i sin helhet som han har fått i Sverige. Thelin menar att 

Hammarskjöld är det ”närmaste vi i Sverige kommit ett modernt sekulärt helgon”. 51 I och med 

denna beskrivning blir han en symbol för vördnad kopplad till nationen Sverige. 

I september 2017 skrevs det i Expressen om Stefan Löfvens försök att resonera med Donald 

Trump angående den strama relationen med Nordkorea och i artikeln lyfts Löfvens intentioner 

fram och samtidigt baktalas den kritiken som riktats mot honom. Svenska värderingar och 

moral är sådant som lyfts fram som vidare kopplas till Hammarskjöld. 

När Sverige slogs om den prestigefulla platsen i FN:s säkerhetsråd var en del av 

taktiken att namedroppa svenskar som haft stor betydelse för FN och mänskliga 

rättigheter. Taktiken gick internt under paraden "Vi talar med integritet" och personer 

som Dag Hammarskjöld och Olof Palme skulle nämnas när man pratade med länder 

som kunde tänkas rösta på Sverige.52 

Skribenten tydliggör Hammarskjölds historiska betydelse samtidigt som anknytning finns till 

svenska ideal. En positiv känsla av att kopplas samman med Sverige framhålls där artikeln 

synliggör ett sammanhang där Hammarskjöld har använts för att stärka Sveriges aktier i andra 

nationers ögon i FN-sammanhang. 

Raoul Wallenberg Academys VD Michael Wernstedt, tillika släkting till Wallenberg, skrev en 

debattartikel i Expressen med rubriken ”Raoul Wallenberg hade skämts idag”.53￼ Artikeln 

belyser nutidens flyktingkris och manar för vikten av att fler ska fatta mod att göra skillnad, 

samtidigt som han hyllar det engagemang som det svenska folket har visat i denna fråga.  

                                            
49 Stenström, Thure. Djupdykning i Hammarskjölds motiv. Svenska Dagbladet. 2002-09-29. 
50 Thelin, Krister. Krister Thelin: En FN-skandal Sverige bör ta tag i. Svenska Dagbladet. 2016-07-03. 
51 Ibid. 
52 Näslund, Anne-Sofie. Är det inte den här rollen Sverige sagt att vi ska ha?. Expressen. 2017-09-21. 
53 Wernstedt. Expressen, 2015-10-12. 
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Kritiken riktar han främst mot ett uteblivet tydligt politiskt ledarskap i Wallenbergs anda och 

texten formas som en moralisk tankeställare kring Sveriges ideal och värderingar kontra 

nationens agerande. Wernstedt kritiserar den s.k. Dublinförordningen och antyder att vi genom 

att upprätthålla de reglerna inte är ”värdigt det land som fostrat och gärna stoltserar med 

humanitära förkämpar som Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Harald Edelstam, Olof 

Palme och Raoul Wallenberg”. 54  I detta framhållande av svenska förkämpar som här 

representerar goda värderingar och god moral görs Hammarskjöld till en symbol för Sverige 

och svenska ideal. De nämnda personerna får en koppling till minneskulturen med dessa 

egenskaper och i fallet som artikeln beskriver har personerna använts för viljeyttring, så som 

Dybelius beskriver ett av perspektivens syften.55 Skribenten önskar att påverka politikers och 

andra personers samveten och använder texten för att uppnå ett ökat agerande utifrån de 

nämnda egenskaperna. 

2015 belyser en artikel i Expressen Hammarskjölds roll i skapandet av efterkrigstidens 

socialdemokratiska svenska samhälle, trots hans politiska obundenhet.56 Med koppling till 

minneskultur används Hammarskjöld genom detta, i likhet med de andra artiklarna, på ett 

medvetet sätt för att antyda på ett skapande av traditioner. Även om den svenska regeringen 

sedan dess inte enbart har varit socialdemokratiskt styrd så har det svenska samhället länge 

präglats av en stor skara socialdemokratiska sympatisörer, vilket inte är konstigt då 

socialdemokraterna har varit det största svenska partiet sedan 1918.57 Där av avläses denna 

texts innehåll som en indikation på att Hammarskjöld kopplas till en inverkan på svenska ideal 

och normer.  

I JP skrev Ulla Strängberg en artikel om Henrik Berggrens bok. Rubriken lägger grunden för 

artikelns omfång och lyder ”Dag Hammarskjöld: Imponerande, framgångsrik och ensam.” 

Artikeln framhåller att Hammarskjöld tillsammans med Ernst Wigforss spelade stor roll i 

grundläggandet av det svenska välfärdssamhället på 30- och 40-talet och genom detta exempel 

markeras en viss roll för svenska ideal och värderingar.58 Eftersom Strängberg berättar om 

Berggrens bok så återspeglar hon i stor utsträckning vad boken antyder men genom att göra 

detta hjälper hon till att påbygga minnet av Hammarskjöld. 

                                            
54 Wernstedt. Expressen, 2015-10-12. 
55 Dybelius. Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, 9. 
56 Olsson, Peter J. Peter J Olsson: Dag Hammarskjöld förklarar en hel del. Expressen. 2005-08-01. 
57 Statistiska centralbyrån. Historisk statistik över valåren 1910–2014. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar 

efter parti och typ av val. 
58 Strängberg, Ulla. Dag Hammarskjöld: Imponerande, framgångsrik och ensam. Jönköpings-Posten. 2016-11-28. 
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En artikel med rubriken ”Lindén: Föddes freden på Östra Storgatan 91?” publicerades i JP och 

på bilden som pryder artikeln syns Hammarskjölds barndomshem. Bild och rubrik sätter direkt 

en ton av lokal-ideologisk känsla till Jönköping. Texten anspelar mycket på det lokala och 

förklarar att dagen innan artikeln publicerades var ”111 år sedan en av Sveriges främsta 

ämbetsmän genom tiderna föddes just i detta hus”.59 

Artikeln framhåller Hammarskjölds arbete i FN och att det på hans initiativ bildades den första 

fredsbevarande FN-styrkan. Att svenska soldater ingick i denna styrka menar Lindén har 

bidragit till framtida svenska insatser i bl.a. Kongo, Somalia och Bosnien. Dessa FN-missioner 

blev i sin tur, förklarar han, tidigt en del av den svenska självbilden.60 Att detta initiativ av 

Hammarskjöld här kopplas samman med att ha påverkat den svenska självbilden kan vidare 

beskrivas som en antydan på en positiv aktion som anknyter till svenska värderingar, en 

självbild att försvara de svaga. 

2.1.2 Symbol för FN 

Hammarskjöld kommer ofta på tal i sammanhang kopplade till FN, vilket kan ses som naturligt 

då detta var hans arbetsplats mellan 1953 och 1961. Men i somliga fall har han gestaltats med 

ett större symboliskt värde för organisationen än bara en medarbetare. I vissa fall har han 

gestaltats som synonym med FN. 61  Denna organisation kopplas ofta samman med något 

positivt, en organisation som är signifikativ för världsfreden och en roll som försvarare av de 

små nationerna. Ur ett minneskulturellt perspektiv skapas ett traditionsenligt sätt att se på FN 

ju oftare media rapporterar om organisationen med koppling till dessa egenskaper. 

I SvD kunde man i augusti 2018 läsa i en artikel att FN:s före detta generalsekreterare Kofi 

Annan hade gått ur tiden. Annan ledde FN under tio turbulenta år och fick liksom 

Hammarskjöld erhålla Nobels fredspris för sina insatser. I ingressen beskrivs han som en av 

världens stora ledare och som tidigare nämnt så spelade Hammarskjöld en stor roll för Annans 

ledarskap, något som genomsyrade hans arbete.62 Artikeln citerar Jan Eliasson som säger att 

Annan är en gestalt som han ”vill sätta på samma nivå som Mandela och som ledare för FN 

måste han jämföras med Dag Hammarskjöld”.63 Det positiva ljus som i denna artikel sprids 

                                            
59 Lindén, David. Lindén: Föddes freden på Östra Storgatan 91?. Jönköpings-Posten. 2016-07-30. 
60 Ibid. 
61 Nordlöf. Dag Hammarskjöld var mannen med en mission, i. 
62 Fröberg, Jonas. Kofi Annan – en av världens stora ledare är borta. Svenska Dagbladet. 2018-08-19; Svegfors. 

Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken, 322. 
63 Fröberg. Svenska Dagbladet, 2018-08-19. 
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över betydelsen som Annan hade för FN sprids samtidigt över Hammarskjöld och tyder på att 

deras minnen lever vidare med stor tyngd i detta avseende. 

Runt årsdagen 50 år efter Hammarskjölds död uppmärksammade SvD hans inverkan och 

betydelsefulla roll för FN av Ove Bring, professor i internationell rätt. Redan i rubriken ges en 

inblick av den anda som minnet av den före detta generalsekreteraren kom att föras vidare 

genom i denna artikel, ”Hammarskjölds död fick FN att tappa styrka”.64 Rubriken visar på att 

han spelade en begrundande roll för organisationens fungerande. Detta målar medvetet upp 

Hammarskjölds minne som en positiv symbol för FN, vars arbete är något att eftersträva. 

I artikeln ”En syndabock i fredens tjänst” förklarar ingressen att det genom historien ofta varit 

FN som fått ta kritiken när det misslyckats med att mäkla fred, trots att det varit stormakternas 

regeringar som fallerat. Artikeln menar att upplysa folk om vad FN:s uppgift är och vem som 

egentligen är ansvarig när någonting går fel, ett ansvar som artikeln menar ligger på 

säkerhetsrådet och inte på generalsekreteraren. 

Det var stormakterna som misslyckades att komma överens. Då ligger det mer bakom 

kritiken mot FN som sådant, när korruption avslöjats i olja-mot-matprogrammet, 

även om flertalet korruptionsmisstänkta FN-tjänstemän placerats på sina poster efter 

rekommendation av sina regeringar.65 

Artikeln, som går i försvar för FN, betonar Hammarskjöld som en självklar gestalt att nämna 

när den lyfter det arbete som FN gör och anspelar här på många av de åtgärder som, på initiativ 

av Hammarskjöld, kom att symbolisera FN:s framtida arbete. Den menar på att “[a]lla 

generalsekreterare har naturligtvis på olika sökt sätta sin prägel på verksamheten, men 

Hammarskjöld var det under en ovanligt formbar tid och det går än idag knappast att diskutera 

FN utan referens till hans initiativ och visioner”.66 

Hammarskjöld uppmärksammas åter tillsammans med Annan och FN i SvD:s artikel ”Annan 

delar Hammarskjölds moraliska patos” och paralleller mellan dessa personer dras sporadiskt 

genom texten. Länken och samförståndet mellan Hammarskjöld och småstater ges i artikeln en 

betydande roll för den fundamentala grundtanke som FN hade och på så sätt framhålls det arv 

som han här avses har lämnat till organisationen. 

Utvecklingsländerna såg inte – som stundom i dag – FN som ett stormaktsstyrt hot, 

utan som en organisation som stod på deras sida. De och generalsekreteraren hade 

                                            
64 Bring, Ove. Hammarskjölds död fick FN att tappa styrka. Svenska Dagbladet. 2011-09-17. 
65 Örn. Svenska Dagbladet, 2005-10-24. 
66 Ibid. 
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samma intresse av att bevara organisationens integritet. Här har vi förklaringen till 

Hammarskjölds framgång hösten 1960 då han, med glänsande retorik, stod emot 

sovjetiska försök att avsätta honom och eliminera generalsekreterarämbetet som en 

oberoende institution.67 

Utifrån innehållet i texten framgår framförallt den betydelse, roll och det kännetecken som 

Hammarskjöld fick för FN genom att betona hur hans politiska arbete satte en självständig 

prägel på organisationen. I en annan artikel från SvD belyses på liknande sätt Hammarskjölds 

storhet för FN och som ledstjärna för kommande generalsekreterare genom att citera 

Annan; ”det finns ingen bättre tumregel för FN:s generalsekreterare vid nya internationella 

kriser än att ställa sig frågan: ’Hur skulle Dag Hammarskjöld ha handlat i en situation som 

denna?’”.68 

Den artikel som i Expressen uppmärksammade Löfvens försök att resonera med Trump 

framhåller förutom svenska värderingar och moral även Hammarskjölds betydelsefulla roll för 

FN. Artikeln förtydligar den taktik som fanns när Sverige skulle röstas in i FN:s säkerhetsråd, 

att ”namedroppa svenskar som haft stor betydelse för FN och mänskliga rättigheter” varav 

Hammarskjöld var en av dessa. Detta är ett konkret exempel på hur hans minne görs till en 

symbol för FN.69 

I september 2015 uppmärksammades Sveriges statsminister Löfven återigen i samband med 

Hammarskjöld då han höll tal till FN:s generalförsamling. Han inledde med att citera 

Hammarskjöld, ”vi måste tjäna världen för att tjäna våra nationer och tjäna våra nationer genom 

att tjäna vår värld”.70 Enligt artikeln framhöll Löfven många olika punkter men nämner tidigt 

och specifikt hur viktiga Hammarskjölds ord är för att solidaritet ska leva vidare. Löfvens 

starka framhållande av vikten av att respektera folkrätten, något som Hammarskjöld också 

värnade om, tydliggörs också tidigt i texten. Artikeln skildrar framförallt statsminister Löfven 

men genom förtydligandet av Hammarskjölds arv och vikt i ett sådant sammanhang som 

presenteras framhävs hans minne här som en symbol för FN. 

Detta sätt att använda Hammarskjöld bekräftas av Peter J Olsson i en artikel där han drar 

kopplingar mellan den före detta generalsekreteraren och den framtida anda som kom att prägla 

politiken och det svenska samhället. Artikeln blandar informativ text om Hammarskjölds liv 

                                            
67 Bring, Ove. Annan delar Hammarskjölds moraliska patos. Svenska Dagbladet. 2005-07-29. 
68 Stenström. Svenska Dagbladet. 2002-09-29. 
69 Näslund. Expressen, 2017-09-21. 
70 Maltesson, Evelina & Näslund, Anne-Sofie. Statsminister Stefan Löfven håller tal i FN. Expressen. 2015-09-

30. 
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med reflektioner kring hur detta har påverkat samtiden. Tidigt i texten nämns hur han än idag 

är ett föredöme i diskussioner kring FN:s framtid.71 

I JP skrevs 2017 om den före detta domaren, diplomaten och rättschefen i FN Hans Corell. 

Artikeln anknyter även till den fostran som den småländska domarkåren hade för honom vilket 

la vägen för hans framtida yrkesliv. Artikeln är i det stora hela inriktad på FN:s arbete och 

internationell påverkan för mänskliga rättigheter där den även lyfter hur Sveriges roll har 

påverkats av FN. Hammarskjöld kommer på tal flera gånger i texten som också tydliggör att 

Hans Corell inspireras av just denne före detta generalsekreterare. 

I Sverige hänvisar vi gärna till arvet som stark internationell röst i frågor om 

fred och säkerhet. I vilken mån är den bilden sann och vilka möjligheter har vi 

att förvalta det? 

− Sverige har spelat en viktig roll, inte minst genom vårt engagemang i 

fredsbevarande operationer på ett antal platser genom åren. När det gäller FN är arvet 

efter Dag Hammarskjöld oerhört levande. I sin roll som generalsekreterare och 

genom sitt sätt att uppträda som människa angav han en ton som ekar än idag.72 

Hammarskjölds roll som generalsekreterare och symbol för FN synliggörs här och även Julia 

Linhard synliggör denna symbolism i en artikel om Henrik Berggren och hans nya bok Dag 

Hammarskjöld: Att bära världen.  

Jönköpingssonen Dag Hammarskjöld tog över uppdraget som FN:s 

generalsekreterare 1953. Det var just FN-uppdraget, men även Hammarskjölds 

uppväxt, bakgrund och som intresserade Henrik Berggren och som fick honom att ta 

sig an uppdraget att skriva en bok om diplomaten.73 

Texten berättar mestadels om Berggrens intresse för att skriva om Hammarskjöld och hur 

boken är uppstrukturerad och det är just i intresset som artikeln markerar Hammarskjölds 

betydelse för eftervärlden, där FN får en stor roll. 

Strängbergs artikel i JP diskuterar också Berggrens bok. Tre foton pryder artikeln; ett foto från 

när han vandrade på en strand med beskrivningen att han älskade naturen och omgav sig med 

ett få antal nära vänner och två foton som med bild och bildtext representerar hans gedigna 

arbete för FN. I ingressen beskrivs han som en ”diplomatisk stjärna som gjorde FN till en 

                                            
71 Olsson. Expressen, 2005-08-01. 
72 Lindh, Kristina. Jag är ursinnig på politiker som fnyser åt klimatfakta. Jönköpings-Posten. 2017-11-08. 
73 Linhard, Julia. Han släpper ny bok om Hammarskjöld. Jönköpings-Posten. 2017-02-17. 
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internationell maktfaktor”.74 Dessa signaler målar upp Hammarskjöld som en symbol för FN 

och i princip som en ambassadör. Hans betydelsefulla roll för FN betonas även i Lindéns artikel. 

De initiativ han tog som kom att prägla FN:s organisation framhålls, framförallt de första 

fredsbevarande styrkorna, och den positiva kontext som genomsyrar artikeln upphöjer 

Hammarskjölds betydande roll för FN.75 

2.1.3 Symbol för moraliska värderingar 

I SvD uppmärksammas Hammarskjöld av Dick Harrison där han rekommenderar årets bästa 

historieböcker, varav en av dessa är Dag Hammarskjöld: Att bära världen. I Harrisons 

reflektion så upphöjer han persongestalten Hammarskjöld både för hans arbete för 

myndigheterna samt för dennes personlighet. 

En läsvärd och välillustrerad bok om den man som numera pryder våra tusenlappar. 

FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld är sannolikt 1900-talets internationellt 

sett mest betydande svenske statsman, och hans personlighet upphör inte att fascinera. 

Henrik Berggren gör sitt biografiobjekt rättvisa.76 

I denna artikel lyfts inte specifika kvalitéer och karaktärsdrag fram, utan författaren delger här 

helt enkelt en övergripande värdering av sådana som personen i fråga besatt, vilka utifrån 

artikelns sammanhang och den omskrivna bokens innehåll är positiva. Bland annat benämner 

Berggren hur ”Leave it to Dag” var en återkommande fras i pressen då FN stod för stora 

utmaningar.77 Därmed lyfter denna artikel fram Hammarskjöld som en positiv symbolgestalt i 

sin helhet. 

Denna symbolism uppmärksammas även i SvD:s artikel ”Annan delar Hammarskjölds 

moraliska patos”. Jämförelsen mellan de två FN-ledarna är betonade och den moraliska andan 

är något som artikeln lägger stor vikt vid. Uttrycket ”Leave it to Dag” framhålls återigen, här 

som ett resultat av det visionära arbete Hammarskjöld gjorde.78 Artikeln har för avsikt att lyfta 

fram Hammarskjöld som en positiv symbolgestalt med betoning på moral. 

”Ingen kan göra allt – men några offrar mer än andra” löd rubriken till Jenny Strömstedts 

krönika i Expressen som följdes upp av ett bildspel på kända gestalter som tagit risker och fått 

lida i sin kamp för mänskliga rättigheter. Förutom Hammarskjöld som pryder första bilden 

visas bl.a. Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Narges Mohammadi och Raif Badawi. 

                                            
74 Strängberg. Jönköpings-Posten, 2016-11-28. 
75 Lindén. Jönköpings-Posten, 2016-07-30. 
76 Harrison, Dick. ”Med den här behövs ingen tidsmaskin”. Svenska Dagbladet. 2016-12-05. 
77 Berggren. Dag Hammarskjöld: Att bära världen, 10. 
78 Bring. Svenska Dagbladet. 2005-07-29. 
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Hammarskjöld beskrivs som ”diplomaten och författaren som kallades världens största 

naturtillgång för sin pliktkänsla och kamp för fred och försoning”.79 Han blir en symbol som 

fick sätta livet till i kampen för fred, en martyr. 

Maria Brander skrev en artikel om vad Anders Kompass fått utstå i och med sina rapporter och 

avslöjanden om FN-organisationens mörka sidor. Artikelns vision är att hylla de som vågar stå 

upp när ingen annan gör det och Brander framhåller Hammarskjöld i en positiv anda där hon i 

början av artikeln lyfter fram hans bok Vägmärken. Den positiva kraft bakom Hammarskjölds 

ord återkommer senare i artikeln och ger texten en tydlig känsla av att han målas upp som en 

förebildsgestalt. 

Under något år som tonåring var jag kär i Dag Hammarskjöld på ett sätt som jag tror 

påminner väldigt mycket om kvinnornas relation till Jesus i Nya testamentet. […] 

Jag vet inte. Men att höra hur Kompass sökt ett slags tröst och styrka i Dag 

Hammarskjölds texter känns både stort och tungt.80 

I en annan artikel reflekterar och rannsakar Lundberg Hammarskjölds minne utifrån de böcker 

som släppts om honom och kommer både in på hans egna ord ur Vägmärken, samt andras 

beskrivningar om honom i böcker som Dag Hammarskjöld: Den förste moderna svensken, 

Möten med Dag Hammarskjölds Vägmärken och Att föra världens talan. Skribenten visar 

överlag blandad entusiasm för verken och avslutar texten med uppmaningen att ”[g]å direkt till 

källorna. Undvik omvägen via Hammarskjöld”.81 Texten betonar inte specifika egenskaper hos 

Hammarskjöld utan konstaterar mer eller mindre hans storhet och att han ”intar en märklig 

plats i den svenska offentligheten”.82 Han blir en symbol för något större, vad han blir en 

symbol för är i texten irrelevant. 

”Vi svenskar hade fått lära oss att vi inte skulle vara som de läskiga kolonialisterna”, så löd 

rubriken till en krönika i Expressen där Ulf Nilson berättar om hur han som ung och oerfaren 

journalist fick i uppdrag att på plats rapportera om Kongokrisen. Artikeln åkallar den avsky 

man i Sverige hade lärt sig att ha mot kolonialismen och föraktet mot de där ”jävla 

stormakterna.” Artikeln åkallar att det var i den andan man rapporterade, med förhoppning att 

allt skulle bli bättre, men att man inte hade räknat med de korrupta diktaturer som skulle 
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uppstå.83 Hammarskjöld däremot framstår i artikeln som en symbol för flera saker; en hjälte, 

en person som försökte mäkla fred i en krigszon och en person som offrade sitt liv för en god 

sak. 

I JP:s artikel om Hans Corell framhålls Hammarskjöld även som en symbol för goda 

värderingar. Detta blir påtagligt där Lindh omnämner ett citat från Hammarskjöld som finns på 

Corells hemsida, där det står att ”[ö]ppenheten för livet ger en blixtlik insikt i andras 

livssituation. Ett krav: att från känslostinget driva problemet till en klart fattad intellektuell 

gestaltning – och handla därefter”.84  Citatet belyser omsorg och omtanke, vilket här kan 

kopplas till komponenter för goda värderingar. 

I en annan artikel menar Yvonne Teiffel att belysa den sorgebild som uppstod, och som JP 

framhävde, i samband med Hammarskjölds bortgång. De bilder som finns i artikeln är 

fotografier sammanlänkade med detta syfte som visualiserar flaggor på halvstång, 

minnesceremonier samt Hammarskjölds familjegrav i Uppsala. Vidare berättar artikeln hur JP 

rapporterade om hur denna händelse påverkade Sverige och varvar detta med att berätta hur 

hans födelseort Jönköping påverkades. 

Tidningarna hyllade i sina runor ”Mannen som varit innehavare av världens 

omöjligaste arbete”. I JP skrev på ledarplats denna dag chefredaktör Yngve Hamrin 

att ”Dag Hammarskjöld, den store resenären, nu hade kommit till ro”. ”Han stiger i 

dag fram som det stora personliga föredöme som han var och placerar tidens alla 

falska idoler av vad slag de vara må, där de höra hemma och kommer dem att 

framträda i sina rätta dvärgamått”.85 

Hur Jönköping, Sverige och världen reagerade i och med Hammarskjölds död är vad som 

framhävs mest i artikeln och litet görs för att framhäva specifika karaktärsdrag personen i fråga 

kom att bli ihågkommen för. Men han symboliseras tydligt som ett föredöme, en profil och 

en ”fredens stjärna”, som John F. Kennedy sa. 86  I och med detta kopplas denna artikels 

framställning av Hammarskjöld till moraliska värderingar. 

Sedan 1984 har det utanför stadsbiblioteket i Jönköping funnits en önskebrunn som 

minnesmärke för Hammarskjöld. Den installerades på initiativ av Dag Hammarskjöldstiftelsen 

för att hylla ”stadens son”, men i oktober 2013 kunde man läsa en artikel i JP att den hade 
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plockats ner p.g.a. att den var för sliten. Mer detaljerat om persongestalten Hammarskjöld 

skriver inte artikeln utan nöjer sig med att framhålla honom som en symbol att hylla för dennes 

insatser.87 Med samma symboliska avseende uppmärksammades han även i december samma 

år under avsnittet ”firarhörnan” där jubileer av olika slag omnämns. Denna gång för att det var 

55 år sedan Hammarskjöld reste för att fira jul hos den svenska fredsbevarande FN-bataljonen 

i Gaza, en aktion som skulle kunna ses som en humanitär och omsorgsfull handling.88 Av denna 

anledning anses att denna artikel belyser Hammarskjölds minne i en kontext som symbol för 

omsorg och som ett föredöme. 

En beskrivning av Hammarskjölds betydelse för eftervärlden, utan större anknytning till vad 

han gjorde och vem han var görs i Teiffels artikel ”Vittert och tårfyllt på Spira”, där 20-

årsjubileet av Smålands Akademi uppmärksammas. I texten uppmärksammas även Cecilia 

Uddén som pristagare av Dag Hammarskjöldspriset och i sammanhanget berättas det om en 

tragedi med koppling till flykten från Syrien till Sverige och om den uteblivna hjälpen på 

Utrikesdepartementet. 

Det fanns inget man kunde göra. Ska man nöja sig med det svaret? ‘Vad skulle Dag 

Hammarskjöld ha gjort?’ frågade Cecilia Uddén som i år av Smålands Akademi får 

just Dag Hammarskjöldspriset. Att hon, ofta citerande Dag Hammarskjöld, hyser 

beundran för generalsekreteraren från Jönköping, det är uppenbart.89  

Både ur ett perspektiv av sammanhang samt omskrivning framställs Hammarskjöld som en 

ledstjärna och symbol för goda gärningar och värderingar. Hammarskjöld framställs även som 

en ledstjärna i en annan artikel av Teiffel. Denna gång uppmärksammas KG Hammar för sitt 

erhållande av Dag Hammarskjöldspriset som han fick för ”sin öppenhet i trosfrågor och sitt 

engagemang mot vapenexport liksom arbete med fredsfrågan inom Kyrkornas världsråd”. 

Därefter berättar Hammar själv att den före detta generalsekreteraren har spelat en stor roll i 

hans liv. Han har bl.a. gett ut en meditationsbok kring flertalet citat ur boken Vägmärken.90 

Innehållet och sammanhanget lyfter fram Hammarskjölds minne som symboliskt för något 

positivt, dels hans betydelse som inspiration, dels att hans minne hedras med ett pris. 
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2.2 Dag Hammarskjölds karaktärsdrag 

I materialet har jag identifierat tre teman för karaktärsdrag som används för att beskriva 

Hammarskjöld; integritetsfull, uppoffrande och målmedveten/initiativtagande. Dessa 

karaktärsdrag kommer nu att presenteras var för sig tillsammans med materialet där de 

identifierades. 

2.2.1 Integritetsfull 

I Fröbergs artikel i SvD om Kofi Annans bortgång har Hammarskjölds betydelse för FN 

betonats, men det är inte det enda relevanta minnet som denna artikel för vidare. Artikeln lyfter 

också fram integritet och en icke-vilja att vika ner sig mot högre makter. 

Han blev då i praktiken kandidat till generalsekreterarposten, ivrigt påhejad av USA. 

Men liksom i Dag Hammarskjöld fick stormakterna en ämbetsman de inte kunde 

styra. Han kallade i klartext USA:s ockupation av Irak 2003 ”olaglig”. 

I sitt avskedstal 2006, efter 10 år som generalsekreterare, fronderade han åter mot 

USA och höjde ett varningens finger för att inte åsidosätta demokratiska ideal i 

kampen mot terrorismen.91 

Artikeln hyllar den integritet som präglade Annans arbete och framhäver samtidigt genom 

dessa jämförelser även att Hammarskjöld var en person av samma kaliber. 

I Expressen skrevs som tidigare nämnt om Stefan Löfvens försök att resonera med USA:s 

president Donald Trump angående den strama relationen med Nordkorea. I texten beskrivs den 

taktik som Sverige använde sig av när de skulle försöka ta en plats i säkerhetsrådet, vilken 

bestod av att nämna svenskar som haft betydelse för FN och mänskliga rättigheter. Artikeln 

betonar att ”[t]aktiken gick internt under paraden ‘Vi talar med integritet’ och personer som 

Dag Hammarskjöld och Olof Palme skulle nämnas när man pratade med länder som kunde 

tänkas rösta på Sverige”. 92
 I och med detta skildras Hammarskjöld i denna artikel med 

anknytning till integritet. 

Mer anknytning till denna egenskap återfinns i Olssons artikel där han drar kopplingar mellan 

Hammarskjöld och den framtida anda som kom att prägla politiken och det svenska samhället. 

Tidigt i texten nämns hur han än idag är ett föredöme i diskussioner kring FN:s framtid, då 

framhålls specifikt den integritet och oräddhet för konflikt med stormakterna han besatt.93 
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2.2.2 Uppoffrande 

I Expressens artikel ”Raoul Wallenberg hade skämts idag” argumenteras för att historien har 

tackat de som varit beredda att ta risker för att rädda människoliv, inte de som gett efter för 

opinioner”.94 I detta formas Hammarskjöld som en person som var villig för självuppoffring 

och likställs med Wallenbergs minne. Texten anspelar på moral och tycks vilja dela en form 

av fostran i dessa värderingar vilket tydliggör på vilket traditionsbildande sätt Hammarskjölds 

minne menas föra vidare. 

I artikeln ”Ingen kan göra allt – men några offrar mer än andra” används Hammarskjöld för att 

belysa en större grupp personer, de som riskerar sina liv för att andra ska få det bättre. 

Skribenten blottar sina egna rädslor för att sedan lyfta fram och hedra alla de personer som 

medvetet försätter sina liv i fara genom att kämpa för andras rättigheter. 

Det är det jag tänker på medan svetten bryter fram vid Dag Hammarskjölds 

monument vid nedslagsplatsen i Ndola. Jag skäms över min egen lättjefyllda futtighet 

och undrar om skammen ändå är något, och det faktum att vi ändå är där. 

Dag Hammarskjöld skrev: Livet kräver av dig bara den kraft du har. Bara en bedrift: 

att inte fly.95 

Hammarskjöld forträtteras här som en frontfigur bland en större grupp personer som tillhör de 

som har kuraget att riskera sina liv för att sätta sig emot totalitära regimer, rädda minoriteter 

undan förföljelse, barn från krig och flickor från slavhandel.96 På liknande sätt förtydligas 

denna egenskap i krönikan ”Vi svenskar hade fått lära oss att vi inte skulle vara som de läskiga 

kolonialisterna”. Han blir även här en martyr, en person som försökte mäkla fred i en krigszon 

och som offrade sitt liv för en god sak.97 

2.2.3 Målmedveten/initiativtagande 

När Bring diskuterar Hammarskjölds död i relation till vad det betydde för FN framhävs både 

Hammarskjölds egenskaper som ledare och politiker. Hans vision och strävan för mänskliga 

rättigheter betonas friskt och även hans vilja att göra skillnad framhävs i artikeln där flera 

initiativ radas upp som visar på hur effektiv och målmedveten han var på sin post.  

Hammarskjöld har framför allt gått till historien som den som introducerade 

begreppet och företeelsen fredsbevarande operationer (”peace-keeping”). FN-
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stadgans kapitel VI innehåller regler för fredlig lösning av tvister som bygger på 

parternas samtycke.98 

Avslutningsvis betonar artikeln att Hammarskjölds visioner och initiativ har präglat 

organisationens framtida utseende och funktion och drar slutsatsen att FN aldrig har återhämtat 

sig i styrka och trovärdighet efter dödskraschen den 18 september 1961.99 

Diplomaten och författaren Kaj Falkman skrev i SvD om Hammarskjölds verkan i Sydostasien 

och intrigerna i Laos och mötet som kunde ha förhindrat Vietnamkriget. I denna artikel belyses 

återigen hans målmedvetna karaktär. Artikeln presenterar händelseförlopp och presenterar 

grundligt Hammarskjölds vision att undvika ett omfattande stormaktskrig med Laos och 

omkringliggande länder som spelplan.  

Ett problem i ekvationen var att regeringen hade fängslat Pathet Laos ledare prins 

Souphanouvong, för övrigt halvbror till premiärminister Souvanna Phouma. 

Hammarskjöld talade starkt för att prinsen borde friges. […] 

Han återkom till New York övertygad om att FN och dess fackorgan skyndsamt måste 

ta sig an Laos problem, annars skulle landet förbli ett vakuum med en stående 

inbjudan till utländsk inblandning.100 

Det händelseförlopp som förklaras i artikeln formas kring Hammarskjöld på ett fördelaktigt 

sätt genom att trycka på personens initiativtagande i konflikterna. Detta ger en insikt i den 

målmedvetenhet han besatt för att komma fram till lösningar.  

I artikeln ”En syndabock i fredens tjänst” försvarar skribenten FN mot den kritik som 

organisationen får motta och sätter samtidigt Hammarskjölds minne i ett positivt rum. FN-

närvaro, observatörer, fredsbevarande operationer, multilateralt utvecklingssamarbete och 

konventioner är några komponenter som synliggörs för att i nästa stycke framhålla 

Hammarskjölds inverkan på organisationen. Den framhåller att ”[m]ånga av dessa FN-

strukturer fick sin form under Dag Hammarskjölds tid som generalsekreterare 1953-61. Därtill 

bidrog hans egen diplomatiska kreativitet”.101  

Vidare skrivs att ”[a]lla generalsekreterare har naturligtvis på olika [sic!] sökt sätta sin prägel 

på verksamheten, men Hammarskjöld var det under en ovanligt formbar tid och det går än idag 
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knappast att diskutera FN utan referens till hans initiativ och visioner”.102 Initiativ och visioner 

framhålls här alltså tydligt för det politiska arbete han kom att bli ihågkommen för.103 På 

liknande sätt uppmärksammas han även i artikeln ”Annan delar Hammarskjölds moraliska 

patos” för sina initiativ och visioner som kom att forma FN och inspirera organisationens 

framtida arbete.104 

Litteraturprofessorn Thure Stenström skrev i SvD om genomgripande motiv i Hammarskjölds 

tänkande där artikeln tidigt framhåller hans politiska handlingskraft. Detta leder in på att vidare 

beskriva den omorganisation som skedde med hans tillträde i FN.  

När Hammarskjöld tillträdde, ägnade han det första året åt en genomgripande 

omorganisation av sekretariatet och alla dess underorgan. Men allteftersom han blivit 

varm i kläderna, ägnade han allt fler tankemödor åt generalsekreterarbefattningens 

liksom också världsorganisationens principiella innebörd inom ramen för det 

internationella fredsarbetet.105 

Textens utformning framhäver den visionsfulla person som beskrivits i tidigare texter och 

bekräftar även målmedvetenheten i honom. 

I Lindéns artikel framhålls hur Hammarskjölds initiativtagande har påverkat FN. Hans initiativ 

till den första fredsbevarande FN-styrkan lyfts särskilt fram och skribenten menar att de 

framtida FN-missioner där svenskar har ingått har bidragit till att bli en del av den svenska 

självbilden.106 Vidare framhävs Hammarskjölds initiativtagande i Stolts text, där han omskrivs 

både för sitt omsorgsfulla initiativ att fira jul hos den svenska fredsbevarande FN-bataljonen i 

Gaza och för skapandet av den första fredsbevarande styrkan.107  

 

 

 

                                            
102 Örn. Svenska Dagbladet, 2005-10-24. 
103 Ibid. 
104 Bring. Svenska Dagbladet, 2005-07-29. 
105 Stenström. Svenska Dagbladet, 2002-09-29. 
106 Lindén. Jönköpings-Posten, 2016-07-30. 
107 Stolt. Jönköpings-Posten. 2013-12-23. 



26 
 

2.3 Dag Hammarskjölds position 

I materialet har jag identifierat tre teman för positioner som Hammarskjöld förknippas med i 

beskrivningen av honom; politiker/diplomat, jurist och ekonom. Dessa positioner kommer nu 

att presenteras var för sig tillsammans med materialet där de identifierades. 

2.3.1 Position som politiker/diplomat 

I Fröbergs artikel i SvD uppmärksammas som tidigare nämnt Kofi Annan som en av världens 

stora ledare och som tidigare konstaterat spelade även Hammarskjöld en stor roll för Annans 

ledarskap.108 Artikeln sprider ett positivt ljus över Hammarskjöld, framförallt genom hans 

politiska och diplomatiska insatser. Dessa insatser framhävs även Harrisons artikel om 

installationen av svenska trupper i Kongo under en omfattande FN-aktion. Texten anlägger ett 

vetenskapligt perspektiv och utrymme ges åt att presentera Hammarskjölds politiska arbete. 

Den värdering som ges om innehållet ligger i artikelns rubrik som lyder ”Sovjets agerande 

försatte svenska soldaterna i fara”.109 Hammarskjölds politiska engagemang och kvalitéer är 

det som belyses och uppmärksammas i denna artikel. 

I artikeln ”Annan delar Hammarskjölds moraliska patos” beskrivs Hammarskjöld ingående för 

de olika egenskaper han besatt som var viktiga för hans politiska arbete och som kom att forma 

FN som organisation. Hans moraliska anda och visionära arbete menar artikeln var en ledande 

figur i myntandet av uttrycket ”Leave it to Dag”.110 Artikeln riktar stort fokus på bakgrunden 

till hans arbete inom politiken. 

Hammarskjölds roll i medielandskapets utveckling under början och mitten av 1900-talet är 

också något som har uppmärksammats. Pelle Snickars artikel refererar bl.a. till tidiga intervjuer 

i TV och opinionsbildande filmklipp och konstaterar att Hammarskjöld tog kommandot över 

medierna, som rubriken tydligt uttrycker det. Hammarskjöld blev väldigt framgångsrik i att 

utnyttja medierna för det diplomatiska spelet och mediehistoriskt menar artikeln att han därför 

kan ”betraktas som en tidig exponent för vad medievetenskapen ibland kallat ‘politikens 

medialisering’”.111 Artikeln betonar hur detta gjorde positiva avtryck i hans politiska arbete.  

Brings artikel om hur Hammarskjölds död påverkade FN:s styrka gör en omfattande 

beskrivning av Hammarskjöld som person och vad han betytt för organisationen, vilket enligt 

artikeln pryds av starkt positiva yttranden. Bring menar att han tidigt framstod ”som en 

                                            
108 Fröberg. Svenska Dagbladet, 2018-08-19; Svegfors. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken, 322. 
109 Harrison, Dick. Sovjets agerande försatte svenska soldaterna i fara. Svenska Dagbladet. 2018-07-13. 
110 Bring. Svenska Dagbladet, 2005-07-29. 
111 Snickars, Pelle. Hammarskjöld tog kommandot över medierna. Svenska Dagbladet. 2005-07-28. 
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imponerande internationell aktör som lyckades injicera en dos av moraliskt ledarskap i en värld 

av maktpolitik”.112 Ett exempel som ges till hans framgångar inom politik och diplomati är 

gången då han genom personliga möten lyckades få Kina att frisläppa flertalet amerikanska 

fångar. 

Hammarskjöld introducerade en praxis av att sända ut egna emissarier till olika 

konflikthärdar för att etablera en FN-närvaro. Det kunde röra sig om en medlare eller 

en generalsekreterarens ”särskilde representant” som var till hands som smörjmedel 

mellan tvistande parter. […] 

Det kommunistiska Kina var 1955 inte representerat i FN och Chou-En-Lai erkände 

därför inte generalförsamlingens resolution. Hammarskjöld erkände inte att fångarna 

var spioner och hävdade att deras öde, oavsett kinesiska domstolars roll i ärendet, 

skulle avgöras av internationell rätt. Trots dessa skilda utgångspunkter fungerade 

samtalen bra och kännetecknades av ömsesidig respekt.113 

Artikeln framhåller Hammarskjölds känsla för diplomati och värdesättande av mänskliga 

relationer. Denna känsla för diplomati framhålls även i artikeln ”En syndabock i fredens tjänst” 

där Hammarskjölds politiska arbete och diplomatiska kreativitet åter beskrivs som ett resultat 

av hans målmedvetenhet och initiativtagande som kom att prägla FN:s framtida organisation. 

I artikeln skrivs att ”[m]ånga av dessa FN-strukturer fick sin form under Dag Hammarskjölds 

tid som generalsekreterare 1953-61. Därtill bidrog hans egen diplomatiska kreativitet”. 114 

Dessa texter bidrar till att både forma och konkretisera hur Hammarskjölds minne kommer att 

leva kvar för eftervärlden. 

Falkmans artikel om Hammarskjölds inverkan i Sydostasien ger också en fördelaktig bild av 

hans kvalitéer som politiker, trots att han i sak inte lyckades få det utfallet han ville. I detta 

sammanhang nämns bl.a. USA:s före detta president Kennedy. Falkman menar att ”[o]m 

Kennedy haft omdömet, enligt Hammarskjölds sätt att se på saken, att acceptera planerna på 

FN-närvaro istället för att bara lita på stormakternas garanti, hade måhända Vietnamkriget 

kunnat undvikas”.115 

Den artikel som Stenström skrev i SvD fokuserar på det forskningsarbete som skett kring 

Hammarskjöld och framhäver här statsvetaren Manuel Fröhlichs verk Dag Hammarskjöld und 

die Vereinten Nationen. Die politische Ethik des UNO-Generalsekretärs som kartlägger 

                                            
112 Bring. Svenska Dagbladet, 2011-09-17. 
113 Ibid. 
114 Örn. Svenska Dagbladet, 2005-10-24. 
115 Falkman. Svenska Dagbladet, 2011-01-02. 
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sambandet mellan Hammarskjölds politiska handlande och privata tankar. 116  Skribenten 

noterar bortgången av Hammarskjöld med att ”FN hade förlorat sin främste företrädare och 

Sverige en av sina främsta världsmedborgare” och utifrån detta betonas hans goda kvalitéer 

som politiker och diplomat. 

När Peter Thunborg i Expressen uppmärksammar Suezkrisen beskriver artikeln på ett 

faktagivande sätt vad som ledde upp till konflikten, hur den utspelade sig och sedermera 

avslutades. Hammarskjöld kommer på tal vid beskrivningen av FN:s roll, bildandet av den 

första fredsbevarande FN-styrkan samt erhållandet av Nobels fredspris.117 Texten är informativ 

och klargör en viss del av Hammarskjölds roll under Suezkrisen. En simpel men än dock 

koppling till vikten av hans politiska och diplomatiska insats är vad artikeln framhåller. I 

Olssons artikel dras kopplingar mellan Hammarskjöld och den framtida anda som kom att 

prägla politiken och det svenska samhället. Artikeln blandar informativ text om 

Hammarskjölds liv med reflektioner kring hur detta har påverkat samtiden, framförallt 

politiskt.118  

I JP uppmärksammas Hammarskjölds betydande roll som diplomat i en Linhards artikel där 

Henrik Berggren får berätta om sitt intresse att skriva om den före detta generalsekreteraren. 

Artikeln beskriver att ”[d]et var just FN-uppdraget, men även Hammarskjölds uppväxt, 

bakgrund och som intresserade Henrik Berggren och som fick honom att ta sig an uppdraget 

att skriva en bok om diplomaten”.119 Strängbergs artikel om boken, med mer fokus på dess 

innehåll, lägger också stor vikt vid Hammarskjölds politiska och diplomatiska arbete. Han 

beskrivs som en ”diplomatisk stjärna som gjorde FN till en internationell maktfaktor.”120 

Artikeln lyfter fram Hammarskjölds betydelse för diplomatin i FN samt hans roll i 

grundläggandet av det svenska välfärdssamhället på 30- och 40-talet.121 

I artikeln ”Lindén: Föddes freden på Östra Storgatan 91?” framhålls Hammarskjölds påverkan 

både på den svenska självbilden och FN som organisation. Allt detta sluter samman i 

belysandet av hans politiska arbete som enligt artikeln har skördat betydelsefulla 

framgångar.122 Vidare skrev Teiffel en artikel för att belysa den konsert om Hammarskjöld som 

                                            
116 Stenström. Svenska Dagbladet, 2002-09-29. 
117 Thunborg, Peter. 60 år sedan: Suezkrisen skakar världen. Expressen. 2016-10-29. 
118 Olsson. Expressen, 2005-08-01. 
119 Linhard. Jönköpings-Posten, 2017-02-17. 
120 Strängberg. Jönköpings-Posten, 2016-11-28. 
121 Ibid. 
122 Lindén. Jönköpings-Posten. 2016-07-30. 
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skulle spelas på Spira i Jönköping. En lättare beskrivning av honom som person görs kring 

hans död samt intressen där hans roll som diplomat tydliggörs.123 

Hammarskjölds framgångar som diplomat uppmärksammades också under 

avsnittet ”Firarhörnan” i JP och som tidigare nämnt skrevs denna text till minne av att det var 

55 år sedan FN:s före detta generalsekreteraren åkte för att fira jul hos den svenska 

fredsbevarande FN-bataljonen i Gaza. Texten ger en indikation på att betona de diplomatiska 

framgångarna genom att synliggöra både hans omsorgsfulla handling och hans initiativ till 

skapandet av de fredsbevarande trupperna från första början, vilka idag är en självklar del av 

FN:s verksamhet.124 

2.3.2 Position som jurist 

Den tidigare forskningen har framhävt Hammarskjölds intresse och kvalitéer inom juridik men 

det enda tillfälle då dessa kvalitéer uppmärksammas är i Brings artikel där han benämner hur 

Hammarskjöld använde juridik till sin fördel inom politiken. 

Han gjorde ingen skarp skillnad mellan juridik och politik, och inte heller mellan 

skriven folkrätt och internationell diplomatisk praxis. Nya former av konkret 

handlande borde utnyttjas för att föra rättsutvecklingen framåt. […] 

Chou-En-Lais utgångspunkt var politisk och inriktad på nationell suveränitet, medan 

Hammarskjölds utgångspunkt var folkrättslig och inriktad på krigets lagar och olika 

FN-mandat.125 

Artikeln syftar på att framhålla hans inställning till lagar och rätt i det politiska spelet. 

2.3.3 Position som ekonom 

Hammarskjöld hamnade i rampljuset i Expressen när Gunnar Wetterberg höjde en varningens 

finger för Sveriges utveckling med ekonomin i fokus. Artikeln förklarar riksbankens historia, 

roll och hur denna har sett ut över en längre tid med perioder av inflation, konjunktur och 

minusräntor. Artikeln är värderingsladdad och Wetterberg slår ett hårt slag mot den 

penningpolitik som 40-talets politiker förde och hänger specifikt ut dåvarande finansminister 

Ernst Wigforss och den då nyblivna ordföranden i riksbanksfullmäktige, Dag Hammarskjöld. 

År 1941 såg finansminister Ernst Wigforss till att hans statssekreterare Dag 

Hammarskjöld blev ordförande i riksbanksfullmäktige. Det blev upptakten till mer 

än 40 års total samordning av finans- och penningpolitiken, med förödande följder 

                                            
123 Teiffel, Yvonne. TV: Dag Hammarskjöld åter i Jönköping. Jönköpings-Posten. 2015-02-21. 
124 Stolt. Jönköpings-Posten. 2013-12-23. 
125 Bring. Svenska Dagbladet, 2011-09-17. 
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för den svenska ekonomins utveckling. Den sortens samordning vill ingen ha 

tillbaka.126 

Detta synsätt återspeglas i Olssons artikel som benämner Hammarskjölds ekonomiska 

inflytande som en del av en misslyckad penningpolitik. 

Den unge Thunholm förklarade den då mycket höga inflationen med att 

försvarsutgifterna finansierades med kortfristiga lån i riksbanken och affärsbankerna 

som drivit penningmängd och därmed inflationen. Dag Hammarskjöld menade att 

orsakerna var andra och att priskontroll var den rätta vägen. Att det är Thunholm som 

där företräder den mer korrekta vetenskapen framstår i efterhand som tydlig.127 

Det är två artiklar som, till skillnad från de tidigare analyserade texterna, har en till infallsvinkel. 

De tar upp Hammarskjölds aktivitet inom ekonomin, däremot på ett sätt som ger en negativ 

betoning över Hammarskjölds minne inom detta område. 
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2.4 Analysobjektens resultat 

Resultaten från respektive analyserad tidning presenteras nedan i form av diagram som redogör 

för i hur många artiklar varje kodningsenhet har blivit framhävd. 

2.4.1 Svenska Dagbladet 

Följande diagram visar resultatet av innehållsanalysen med fokus på de tio artiklarna ur SvD. 

Innehållsanalysen visar att det avseende som Hammarskjöld är kopplad till mest är som symbol 

för FN. De karaktärsdrag som framhävs mest är hans målmedvetenhet och initiativtagande, 

samtidigt som hans position som politiker och diplomat är det som framhävs mest. 
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2.4.2 Expressen 

Följande diagram visar resultatet av innehållsanalysen med fokus på de tio artiklarna ur 

Expressen. Innehållsanalysen visar att det avseende som Hammarskjöld är kopplad till mest är 

som symbol för moraliska värderingar. Det karaktärsdrag som framhålls mest är hans 

uppoffrande, alltså de risker han tog för andra, varav både hans position som politiker och 

diplomat samt ekonom framhölls lika mycket. Den som politiker och diplomat hamnade dock 

betydligt mer i ett positivt ljus än som ekonom. 
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2.4.3 Jönköpings-Posten 

Följande diagram visar resultatet av innehållsanalysen med fokus på de tio artiklarna ur JP. 

Innehållsanalysen visar att det avseende som Hammarskjöld är kopplad till mest är som symbol 

för moraliska värderingar. De karaktärsdrag som framhålls mest är hans målmedvetenhet och 

initiativtagande, och den position som han uppmärksammas mest för är den som politiker och 

diplomat. 
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3 Slutdiskussion 

Denna avslutande del av studien ägnas åt att fastställa och diskutera resultaten från 

undersökningen med anknytning till studiens syfte, frågeställningar samt tidigare forskning. 

Syftet är att få vetskap om hur minnet av Hammarskjöld har kommit till uttryck i svensk media. 

Frågeställningarna löd som följande: Vilka teman kring Hammarskjöld lyfter media fram mest 

under 2000-talet? Skiljer sig beskrivningarna av Hammarskjöld på nationell (SvD och 

Expressen) respektive lokal (JP) nivå? 

För att möjliggöra detta skapades en innehållsanalys där ett kodschema utformades och där 

kodningsenheterna som skulle räknas blev olika teman som beskrev Hammarskjöld. Detta 

kodschema bidrog till en grund för att besvara studiens frågeställningar. Följande diagram visar 

resultatet ur innehållsanalysen för samtliga analyserade tidningsartiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Enligt diagrammet ovan visas de olika kodningsenheter som analyserades, antalet artiklar där 

kodningsenheterna framhävdes, samt vilka tidningar som visade vilket resultat. Som nämnt i 

metod- och materialavsnittet delades kodschemat in efter tre kategorier; symboler, 

karaktärsdrag och positioner. De nio kodningsenheter som sedan identifierades i källmaterialet 

var symbol för svenska ideal, symbol för FN, symbol för moraliska värderingar, integritetsfull, 

uppoffrande, målmedveten/initiativtagande, politiker/diplomat, jurist och ekonom. 

I Nordlöfs studie framhävs som tidigare nämnt Hammarskjölds betydande roll för FN och som 

en symbol för svenska värderingar och den studiens resultat visar också att Hammarskjöld i 

rapporteringen framställdes som en symbol för fred, lojalitet, enkelhet och svenskhet men 

också att bevakningen av honom handlar om något större.128 Därför lades i föreliggande studie 

ytterligare ett symboliskt tema till för att kunna tydliggöra i vilken utsträckning Hammarskjöld 

har framställts som symbol för andra avseenden. Resultatet av innehållsanalysen visar på att 

Hammarskjölds minne har kopplats till samtliga symboliska teman som uppmärksammats i 

studien men mest som symbol för FN och för moraliska värderingar. I samtliga teman är det 

vanligt förekommande att artiklarna knyter an till moraliska frågor, såsom folkrätten och de 

mänskliga rättigheterna, framförallt när det kommer till svenska ideal och moraliska 

värderingar. 

Ett tema som inte framgår som kodningsenhet i kodschemat, men som rimligtvis skulle kunna 

göra det, är Hammarskjölds anknytning till en geografisk plats. Detta kan man däremot till viss 

del koppla till de artiklar som framställer honom som en symbol för svenska ideal, då det till 

stor grad bidrar till att ge ett avgränsat geografiskt område positiva egenskaper och värderingar. 

I JP var anknytningen till ett geografiskt område mer påtaglig där näst intill samtliga artiklar 

på något sätt visade entusiasm för kopplingen mellan Hammarskjöld och Jönköping. ”Stadens 

son” och ”Jönköpingssonen” var vanligt förekommande begrepp för att benämna honom. 

Därmed får Hammarskjöld och minneskulturen här en tydlig lokal prägel. 

Den integritet som den tidigare forskningen har förknippat med Hammarskjöld har också blivit 

bekräftad i föreliggande studie, dock har den inte framhävts i tidningsartiklarna med samma 

frekvens som målmedvetenhet och initiativtagande.129 I näst intill samtliga sammanhang där 

FN kommer på tal har den tidigare forskningen framhållit Hammarskjölds framgångsrika roll 

som politiker och diplomat och resultatet av innehållsanalysen visar på att det är den position 

                                            
128 Nordlöf. Dag Hammarskjöld var mannen med en mission, 45. 
129  Svegfors. Dag Hammarskjöld: Den förste moderne svensken, 22-23; Gustafsson (red.). Möten med Dag 

Hammarskjölds Vägmärken, 9 & 22. 



36 
 

som hans minne har framhävts mest i samband med. Den tidigare forskningen antyder också 

på en positiv karriär som ekonom innan Hammarskjöld blev generalsekreterare, vilket däremot 

omnämns i en helt motsatt kontext i de analyserade artiklarna i denna studie. 

Den andra frågan, om resultaten i innehållsanalysen skiljer sig mellan tidningar på nationell 

och lokal nivå, går också att besvara genom att avläsa kodschemat. Svaret är att det inte går att 

se ett samband på skillnader mellan tidningar på nationell och lokal nivå. Den tidning som 

avvek mest från de andra i resultatet var Expressen. En skillnad som däremot gick att se mellan 

tidningar på nationell och lokal nivå, men som inte ingick i kodschemat, var att artiklarna på 

nationell nivå oftare presenterade historiska fakta i dess beskrivningar kring Hammarskjöld 

medan artiklarna på lokal nivå mer sällan gav en lika genomgripande förklaring av honom som 

person. En annan skillnad var att det på lokal nivå oftare fanns en tydligare betoning på den 

geografiska anknytningen till Hammarskjöld. 

Utifrån undersökningsresultatet anser jag att tidningarna till hög grad har använt 

Hammarskjölds minne med syfte att beröra former av moraliska och existentiella tankegångar 

hos läsaren. Tankar om vad som är gott och ont, rätt och fel samt tillhörighet till en större 

gemenskap uppmärksammas. Detta går att koppla samman med vad som i studien skrivits i 

avsnittet tidigare forskning med anknytning till medias moraliskt uppfostrande och bildande 

funktion samt skapande av normer och värderingar i samhället.  

För framtida undersökningar hade det varit intressant att göra en komparativ studie på två olika 

personer för att se hur deras gärningar har speglat hur minnena av dem båda har förts vidare 

genom media. En annan variant skulle vara att göra en liknande undersökning som i 

föreliggande studie men istället anlägga ett historiebruksperspektiv och analysera vad olika 

skribenter vill uppnå genom att använda en viss person. 

Studien har bidragit med kunskap kring hur Hammarskjölds minne mestadels har förmedlats 

genom svenska medier under 2000-talet, noterbart är att resultatet endast kan visa sig 

representativt för SvD, Expressen och JP. Kodningsenheterna som användes i analysen av 

artiklarna konstruerades baserat på de olika temanas exponering som jag fann i tidigare 

forskning och i källmaterialet. Resultatet av undersökningen skulle således kunna se 

annorlunda ut om andra teman och analysobjekt kom att fokuseras på. Studien har också 

bidragit med att förmedla kunskap om dels hur en innehållsanalys kan vara användbar för att 

få fram representativa undersökningsresultat, dels den kraft och funktion som media har för 

traditions- och normskapande. 
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