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1. BILDEN AV FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 
 

Det tar två timmar att flyga från Stockholm till första världskriget. Det är så 
det ser ut. Soldater hukar i leriga skyttegravar, på en stubbe ligger en hjälm 
med två kulhål i, när mörkret faller skakar himlen av granateld. 
Historien upprepar sig i Europa år 2016 – och ingen lyssnar.1 

Så inleder Expressens reporter Magda Gad sin artikelserie om den pågående konflikten i 
östra Ukraina i april 2016. Kriget, som två år tidigare upptog massmedias medvetande, är 
nu undanträngt av terrorhot och flyktingströmmar, nya svårlösta utmaningar för den 
europeiska kontinenten. Gad skall dock, oavsett om någon är intresserad eller inte, 
berätta och påminna om krigets tidlösa helvete. Emotionellt tagen av det hon upplever av 
lerig och sönderbombad terräng, av skottsalvor och indirekt eld, trevar Gad efter något att 
jämföra detta med, något att låta läsaren förhålla sig till. Hon finner denna referenspunkt 
i ett av 1900-talets stora infernon – det första världskriget. 

Krig har förekommit i alla tider och har genom sin förödande effekt på mänskligt liv och 
tillvaro alltid varit en av de viktigaste samhällspåverkande faktorerna. Studier av krig är 
därför ett mångfacetterat och flerdimensionellt område.  Kriget i sig har en bakgrund, 
består av skeenden och innehåller en mängd olika händelser. Komplexiteten i dessa olika 
dimensioner är enorm och är ofta omöjlig att spegla på ett allsidigt och fullständigt sätt. 
Kriget har också flera perspektiv då det ofta utspelas mellanstatligt som konflikt mellan 
nationer, nationellt i dess påverkan på ett lands situation och förutsättningar samt 
individuellt i dess direkta och indirekta påverkan på människors liv och öden. Krigföring 
har dock ännu fler bottnar. För att tala med den brittiska militärhistorikern John Keegan, 
som menar att krig är ”rotad i det mänskliga sinnets mest fördolda vrår, sfärer där 
egenintresset förtränger förnuftsmässiga överväganden, där stoltheten sitter i högsätet, 
där instinkten härskar.”2  

Krig har också en konstruktiv dimension, såväl i en samtida berättelse som i ett historiskt 
och reflekterande narrativ. Själva beskrivningen av kriget under pågående konflikt får 
ofta stor spännvidd och används inte sällan med tendensiösa inslag i syfte att driva 
opinion åt ett visst håll. Sanningen är som bekant krigets första offer3, något som också 
Magda Gad konstaterar i sin artikelserie om Ukrainakonflikten. I retrospektiv och som en 
del av historieskrivningen ges utrymme för fler perspektiv och större nyanser, men även 
denna färgas av samtida strömningar och kan självklart också anklagas för att vara 
vinklad och partisk. Det nu förda resonemanget anknyter till två olika förhållningssätt till 
förfluten tid, det genetiska och det genealogiska. Där det genetiska perspektivet är 
inriktat på rekonstruktion enligt vedertagna principer med fokus på hur det faktiskt var 
och hur det blev är det genealogiska ingångsvärdet inriktat mot konstruktion av det 
förflutna, av det som hände, med utgångspunkt i det samtida, det som nu är.4 För att tala 

                                                      
1 Magda Gad, artikel i Expressens nätupplaga publicerad 2016-04-16, 
http://www.expressen.se/nyheter/longread/ukraina/sv/kronika-historien-med-krig-i-europa-upprepar-sig/.  
2 John Keegan, Krigets historia, Stockholm 1993, s. 23. 
3 Ett uttryck som brukar tillskrivas den amerikanska isolationistiska politikern Hiram Johnson då han 
argumenterade emot USAs inträde i det första världskriget 1917. 
4 Klas-Göran Karlsson, Europeiska möten med historien. Historiekulturella perspektiv på andra 
världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn., Stockholm 2010, s. 48. 

http://www.expressen.se/nyheter/longread/ukraina/sv/kronika-historien-med-krig-i-europa-upprepar-sig/
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med historikern Maria Sjöberg ”…hur mycket vi än spjärnar emot är det ofrånkomligt att 
företeelser i vår samtid färgar av sig på tolkningar av det historiska.”5 

”2014 är inte 1964”, så rubricerade populärhistorikern, tillika första världskriget 
specialisten och redaktören för Historisk Tidskrift, Nils Fabiansson ett blogginlägg på 
bokförlaget Nordstedts hemsida på våren 2014. Blogginlägget är intressant eftersom det 
sätter fingret på det som akademiskt skolade historiker behandlar inom det 
historiedidaktiska området. Fabiansson använder sig inte uttalat av något teoretiskt 
ramverk, men i sin kommentar av minnesåren 1964 och 2014, 50- respektive 100-
årsmärket för första världskrigets utbrott, resonerar han i termer av hur historia brukas. 
Hans huvudsakliga uppmaning tar avstamp i ett tv-program som den svenska 
statstelevisionen sände 1964 och som behandlade det stora kriget 1914-1918. Fabiansson 
menar att ” Programmet är väldigt tidstypiskt och titeln kunde lika gärna varit ´Så var det 
1964´”. Bloggaren varnar för att beskrivningar av första världskriget riktade mot 
allmänheten 2014 blir en upprepning av det manér som användes 1964 och som var 
starkt färgad av det stämningsläge som då var rådande.  

Det Fabiansson, med sitt blogginlägg, i själva verket, medvetet eller omedvetet, sätter 
fingret på är det som ovan berörts när det gäller hantering av det historiska, det genetiska 
kontra det genealogiska förhållningssättet. Detta blir särskilt tydligt i Fabianssons 
avslutande inspel: 

År 2014 är inte år 1964, så 

• låt inte 100-årsminnet av det första världskriget år 2014 bli en upprepning av 50-
års(m)innet 1964, alltså låt inte 1960-talets världsbild dominera även vår tids 
förståelse av kriget!  

• förväxla inte de starka uttrycken för mellankrigstidens djupa kris (alltså de stora 
krigsmonumenten, krigskyrkogårdarna, krigskonsten och krigsromanerna från 1920- 
och 1930-talen) med historien om 1910-talet! 

• låt inte bara krigets vältaliga och välformulerade eller högröstade och resursstarka 
föra krigets alla människors talan! 

• låt inte propagandafilmerna dominera tv-historien om det första världskriget (som s. 
k. "Hitler Channel" m.fl. berättar historien om Vk2 i oändliga varianter av klipp från 
samma journalfilmer), och låt oss slippa se journalfilmsliknande skyttegravsstrider i 
tv-dokumentärer (sådana filmsekvenser är i samtliga fall dramatiseringar)! 

• låt oss även få se fotografier och filmsekvenser som inte bara bekräftar den gängse 
berättelsen om kriget utan istället utmanar våra invanda föreställningar! 

• förminska inte det första världskriget till upprepningar av gamla nationella myter eller 
översättningar av inlägg i nutida brittisk inrikespolitik! 6   

Dessa ord får bli en av två utgångspunkter i föreliggande uppsats då den skall söka efter 
de bilder av första världskriget, genetiskt eller genealogiskt formade, som framträdde i 
massmedia 1964 respektive 2014 och söka spår efter den tidsanda, som Nils Fabiansson 
berör i sitt inlägg. Det torde därmed stå klart att uppsatsens historievetenskapliga hemvist 
                                                      
5 Maria Sjöberg (red.), En samtidig världshistoria, Lund 2014, s. 21. 
6 Nils Fabiansson, Blogginlägg på Nordstedts hemsida 2014-04-28 kl 09.00, http://www.norstedts.se/pa-
gang/Norstedtsbloggen/Dates/2014/4/2014-ar-inte-1964/. 
 

http://www.norstedts.se/pa-gang/Norstedtsbloggen/Dates/2014/4/2014-ar-inte-1964/
http://www.norstedts.se/pa-gang/Norstedtsbloggen/Dates/2014/4/2014-ar-inte-1964/
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finns i den historiedidaktiska sfären, vilket leder fram till uppsatsens andra utgångspunkt. 
Uppsatsen ämnar nyttja etablerade teorier inom områdena historiemedvetande, 
historiekultur och historiebruk och applicera dessa på massmedias bearbetning och 
beskrivning av första världskriget under de båda märkesåren 1964 och 2014.   

Framställningen skall följaktligen endast indirekt uppehålla sig vid första världskrigets 
faktiska händelser och verkningar. I stället skall utvalda medias, tv-dokumentärers och 
dagstidningars, bruk av det historiska objektet ”första världskriget” och de framträdande 
bilderna av kriget studeras. Uppsatsen får sitt berättigande genom de intressanta 
historiedidaktiska frågor som kan ställas, den prövning av vedertagna teorier som kan 
göras och på grund av det faktum att fokuserade studier av massmedialt historiebruk av 
det här slaget inte är vanligt förekommande.   
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2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 

Varje framställning med historiedidaktisk utgångspunkt har det övergripande syftet att på 
något sätt avtäcka de, medvetna eller omedvetna, föreställningar som påverkar 
beskrivning eller manifestation av förfluten tid. Detta kan göras genom att uppehålla sig 
kring enskilda historiska individer eller händelser och att studera hur dessa framträder i 
läroböcker, minnesmärken, skönlitteratur och film. Den här uppsatsen har motsvarande 
syfte och uppdrag, dock med ett specifikt fokus:  

att analysera och jämföra bilderna av första världskriget såsom de framträdde i 
massmedia under märkesåren 1964 och 2014 och att på detta specifika tema pröva 
etablerade teorier inom områdena historiemedvetande, historiekultur och historiebruk.  

Med utgångspunkt i detta syfte kan uppsatsens problemformulering delas in i tre 
huvudsakliga frågeområden: 

1. Går det att identifiera en samtidskontext, en tidsanda, i de bilder av första 
världskriget som framträdde i massmedia 1964 respektive 2014? Om svaret på 
denna fråga är jakande: Går det att påvisa skillnader i de bilder som tecknades 
1964 jämfört med 2014? 

Genom att bearbeta dess frågeställningar finns möjlighet att belysa en del av ett 
historiemedvetande, vilket hela tiden är närvarande, såväl kollektivt i ett samhälle som 
hos enskilda individer och som utvecklas och förändras över tid.  

Inom det historiedidaktiska forskningsområdet har teoribildning kring begrepp som 
historiekultur och historiebruk utvecklats. Föreliggande uppsats skall, med första 
världskriget som historiskt objekt, pröva några av dessa teoretiska modeller, vilket leder 
fram till ytterligare två frågeområden: 

2. Vilken typ av historiekultur representerar de massmediala kanaler som studeras 
och som i undersökningen utgörs av tv-dokumentärer och dagstidningar från 1964 
och 2014?  

Utgångspunkten i analys av denna fråga återfinns i kategoriseringar nyttjade och 
utvecklade av historiker i senare tids forskning. 

3. Vilken typ av historiebruk kan identifieras i massmedias sätt att behandla första 
världskriget under åren 1964 och 2014?  

Det teoretiska verktyg som här skall användas är den historiebrukstypologi som vuxit 
fram genom ett flertal forskares arbete från början av 2000-talet.  

För att nå fram till resultat i en undersökning med en så förhållandevis komplex ansats 
krävs ett strukturerat tillvägagångssätt, en metod som i sig innebär en utmaning och som i 
det följande skall redogöras för och förklaras. 
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3. UNDERSÖKNINGENS ANSATS, METOD OCH 
MATERIAL 

 

Att beskriva och analysera hur bilden av första världskriget beskrivs i massmedia kan 
ansatsmässigt och analytiskt göras på två huvudsakliga sätt. Man kan å ena sidan 
använda ett strukturellt anslag med analysen fokuserad på samtida, men olika inriktade 
förmedlingar. Det skulle t ex kunna handla om att studera hur bilden av första 
världskriget framställdes under 1930-talet i Tyskland jämfört med hur det beskrevs i det 
samtida England. En välgrundad hypotes skulle föreslå att det, av ideologiskt betingade 
skäl, fanns en markant skillnad i den officiella berättelsen om det stora kriget mellan 
dessa båda länder. Man kan å andra sidan anta ett mer processuellt perspektiv och studera 
skillnader i förmedlingssättet över tid.7 Föreliggande uppsats ligger närmare denna 
ansats; massmedias konstruktion av första världskriget skall studeras för åren 1964 och 
2014, jämförelse dem emellan skall genomföras och koppling mellan samtida kontext 
och förmedling skall sökas.  

Det material som studerats är dels två dokumentära tv-produktioner och dels 
tidningsartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I fallet med tv-
dokumentärerna har ett urval gjorts; för året 1964 studeras Sveriges Radios produktion 
”Så var det 1914”, för 2014 har tv-serien i Sveriges Television ”Det stora kriget” valts ut. 
När det gäller tidningsartiklar har alla relevanta texter i Dagens Nyheter och Svenska 
dagbladet 1964 och 2014 analyserats. Analysen har gjorts med ett utifrånperspektiv så 
till vida att uppsatsförfattaren koncentrerat sig på vad som faktisk skrivs och sägs utan att 
analysera bakomliggande faktorer såsom redaktionell sammansättning, journalisters 
bakgrund, skribenters eventuella politiska hemvist etc.  

Ansatsen är alltså processuell och materialet har angripits utifrån. Detta räcker dock inte 
som konstaterande, det behövs en strukturerad medveten metod för att närma sig 
materialet och för att fånga in svaren på uppsatsens frågeställningar. Första världskriget 
är ett, till omfattning och komplexitet, stort område. För att inordna bearbetningen i en 
ram och skapa ett verktyg, vid påseende och läsning, har som första led första 
världskriget delats in i tre analysdelar:  

Orsaker, vad var det som gjorde att kriget bröt ut?  

Karaktär, i meningen vad som utspelade sig och vilken typ av krig detta var, samt  

Effekt, vad blev konsekvenserna av kriget?  
De media som studerats har gjorts så utifrån dessa tre studiekomponenter och genom att 
ställa frågan: Vad väljer tv-dokumentärerna och tidningarna att avhandla? För att 
ytterligare fördjupa analysen har dessutom hela materialet undergått bearbetning genom 
att ställa frågorna: Hur avhandlas första världskriget i tv-dokumentärerna och 
tidningarna? samt Varför avhandlas första världskriget på detta sätt? Det kan vara på sin 
plats att här klargöra att dessa frågor alltså inte tillhör uppsatsens egentliga 
forskningsfrågor utan utgör en del av den metod som används för att uppnå och möta 
uppsatsens syfte och problemformulering. 

  

                                                      
7 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander 
Historien är nu, Lund 2004, s. 36-37. 
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Av uppsatsens syfte och metod framgår således att det historiedidaktiska perspektivet är 
avgörande. Det är därför av betydelse att i det följande redogöra för dels en del av den 
forskning som bedrivits på det historiedidaktiska området och dels bestämma uppsatsens 
teoretiska utgångspunkt. Det kommer att framgå att det, i föreliggande undersökning, 
finns ett nära samband mellan relevant forskningsläge, den teoretiska utgångspunkten 
och den ovan beskrivna metoden.  

4. DET HISTORIEDIDATISKA 
FORSKNINGSLÄGET 

 

Det svenska intresset för ämnet Historiedidaktik har ett fyrtiotal år på nacken. Det finns 
exempel på publikationer med denna ansats i Herbert Tingstens bok ”Gud och 
fosterlandet – studier i hundra års skolpropaganda” från 1969 och i Göran Andolfs 
undersökningar och metodmässiga bidrag från 1970 och 1971. I början 1980-talet gjorde 
ämnet trevande försök bland de historiska institutionerna med boken ”Historievetenskap 
och historiedidaktik” av Birgitta Odén och Göran Behre. Boken utkom 1982, men ämnet 
Historiedidaktik lyckades knappast få något genomslag i det historieforskande kollegiet. 
En person som tidigt ägnade kraft åt disciplinen var Christer Karlegärd, som utifrån sitt 
värv som lärare, från 1980-talet inriktade sig på skolans historieundervisning. Karlegärds 
engagemang tog sig uttryck i ett tjugotal konferenser samt i böckerna ”Undervisa i 
svensk historia” och ”Undervisa i nordisk och allmän historia” från början av 1990-talet.  

Det framstår klart och tydligt att det historiedidaktiska fältet inledningsvis hade slagsida 
mot skolans värld och undervisning. Så var fallet även med den första svenska 
avhandlingen utgiven 1987 av Klas-Göran Karlsson. I avhandlingen 
”Historieundervisning i klassisk ram. En didaktisk studie av historieämnets målfrågor i 
den ryska och sovjetiska skolan 1900-1940” skildras hur ämnet historia användes som 
maktmedel i det ryska och sovjetiska samhället under 1900-talets första fyrtio år. Denne 
Klas-Göran Karlsson fortsatte i slutet av 1990-talet att avhandla historiebruk i 
Sovjetunionen under åren 1985-1995. Monografin med titeln ”Historia som vapen” 
redogör t ex för hur den politiska makten utnyttjade historien för sina egna syften och 
hindrade en utveckling mot en mer demokratiskt inriktad politik.8 

I början av det nya milleniet, år 2001, utkom tre omfångsrika avhandlingar, som med 
tiden fått betydelse för det fortsatta arbetet med historiedidaktiska undersökningar. I 
dessa avhandlingar, två framlagda vid Lunds Universitet och en vid Uppsala Universitet, 
lämnas skolans värld och de didaktiska frågeställningarna som handlar om 
historieundervisning. I stället är det bruk av historia i andra delar av samhället och 
historiens roll i dessa sammanhang som analyseras.  

Åsa Lindeborgs avhandling är en stor studie av den socialdemokratiska rörelsens bruk av 
sin egen historia för att kontrollera historiemedvetandet nationellt och internt inom 
arbetarklassen och arbetarrörelsen under åren 1892-2000. Detta bruk handlade, enligt 
Lindeborg, om att vinna den hegemoniska positionen för arbetarklassens verklighets- och 
världsbild.  Åsa Lindeborg finner att intellektuella krafter inom socialdemokratin i alla 
tider använt historieskrivningen som ett sätt att påverka och ”disciplinera arbetarklassen 
och partimedlemmarna”. Syftet skulle ha varit att gynna den del av rörelsen som strävade 
                                                      
8Hans-Olof Ericsson, Historiedidaktiska perspektiv – En introduktion i historiedidaktik, Högskolan för 
lärande och kommunikation, Jönköping 2004, s. 40-44. 
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mot en mer reformistisk utveckling. Lindeborgs slutsats är att socialdemokraterna, i sin 
strävan efter att uppnå hegemoni i uppfattningar, i själva verket anammat och övertagit 
den socialliberala borgerliga hegemonin. På motsvarande sätt har borgerligheten 
integrerat arbetarrörelsen och arbetarklassen i sin beskrivning genom att hylla de 
reformistiska krafterna. Denna samverkan mellan socialdemokraternas intellektuella och 
de borgerliga motsvarigheten har, enligt Lindeborg, gjort att den socialliberala delen av 
rörelsen vunnit över den mer radikala.9  

Lindeborgs avhandling ligger en bit från föreliggande uppsats, då den får sägas tillhöra 
den arbetarrörelsehistoriska inriktningen. Lindeborgs material återfinns i huvudsak i det 
som alstras internt hos Socialdemokratin och arbetarrörelsen, vilket skiljer sig från den 
här undersökningen, som uppehåller sig vid massmediala kanaler. Lindeborg använder 
inte heller den historiebrukstypologi, som presenterades av hennes samtida 
historiedidaktiska kollegor och som skall redogöras för i denna uppsats teoretiska 
referensram. Lindeborgs angreppssätt har dock släktskap med det sätt på vilket denna 
undersökning genomförts. Även Lindeborg studerar den konstruerade bilden av ett 
skeende d v s socialdemokratins historia och man kan hävda att också hon analyserar 
historiebruket utifrån frågorna vad? hur? och varför?10 

Samma år som Lindeborg utkom med sin bok framlade vid Lunds Universitet Roger 
Johansson sin avhandling ”Kampen om historien. Ådalen 1931. Sociala konflikter, 
historiemedvetande och historiebruk 1931.” Johanssons undersökning får, liksom 
Lindeborgs, sägas ha slagsida mot den arbetarhistoriska inriktningen genom den plats 
arbetarrörelsens användning av bilden av skotten vid Lunde i Ådalen den 13 maj år 1931 
ges. Just detta, hur bilden av ett historiskt förlopp behandlas av eftervärlden, har koppling 
till föreliggande uppsats. Johansson använder emellertid i huvudsak ett annat material då 
undersökningen främst vandrar i de spår som inrikespolitik, minneskultur, fackliga 
historiker, grundskolan och film (dokumentär och spelfilm) lämnat efter sig. Tidningar 
ingår däremot inte i den här historikerns empiriska material.  

Johanssons slutsatser, när det gäller bilden av Ådalen 1931, är att de dramatiska 
händelserna den där dagen använts politiskt och fungerat som metafor och begrepp för 
olika grupper; Socialdemokraternas partitopp, fackföreningsrörelsen, kommunisterna och 
högern. Vidare menar Johansson att den ”Per Albinska” socialdemokratins syn på 
Ådalshändelserna, ett exempel på vad som händer om inte samförstånd mellan olika 
parter råder och som ett resultat av kommunisternas agerande, fick hegemoni under 
perioden 1940-1970. Detta genom en tystnadens effekt. Den etablerade bilden av Ådalen 
1931 debatterades inte och händelsen försvann delvis från skolans läromedel. 
Vändningen kom dock. Såväl under åren för vänstervågen i slutet av 60-talet som under 
de borgerligt styrda åren i början av 1980-talet ifrågasattes den etablerade 
föreställningen. Det handlade framför allt om att använda Ådalshändelserna i kritik från 
vänster gentemot socialdemokraternas folkhemsbygge och i angrepp mot det som sågs 
som borgerlig åtstramningspolitik i början 1980-talet. Den senare ansågs skapa klyftor 
mellan fattig och rik.11 

 

                                                      
9 Åsa Lindeborg, Socialdemokraterna skriver historia Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-
2000, Lund 2001, s. 438-439. 
10 Se Lindeborg 2001, s. 43-46. 
11 Roger Johansson, Kampen om historien. Ådalen 1931. Sociala konflikter; historiemedvetande och 
historiebruk 1931-2000, Lund 2001, s. 446-451. 
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Den tredje inflytelserika avhandlingen inom det historiedidaktiska området, som utkom 
under 2001, är den bredaste och för den här uppsatsen den mest relevanta. Ulf Zanders 
avhandling innehåller den hittills enda ordentliga analysen av hur Sveriges historia 
brukats och blivit utsatt för debatt under det tjugonde århundradet. Av detta 
konstaterande framgår att kopplingen mellan föreliggande undersökning, om bruket av 
den internationella konflikten första världskriget, och Zanders avhandling inte uppnår 
fullständig konformitet. Det är dock främst två saker som skapar relevans: det faktum att 
Zanders intresse är riktat mot massmedialt bruk av historia och att han som teoretisk ram 
använder den etablerade historiebrukstypologin, som Klas-Göran Karlsson utvecklat och 
som han själv vidareutvecklar.12 Denna typologi skall i detalj redogöras för i kapitlet om 
uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

En mycket viktig utgångspunkt i Zanders ambitiösa projekt är den dubbelsidighet som 
präglar en historiedidaktisk undersökning. Detta, det historiedidaktiska myntets två sidor, 
består dels av den faktiska historiska händelsen och dels av bruket av densamma. Ett 
historiebruk speglar den samtid i vilket det sker. Zander konstaterar insiktsfullt att ”vårt 
bruk av det förflutna avhänger av var vi tycker oss stå i nuet och vart vi vill gå i 
framtiden.”13Med denna insikt och med historiebrukstypologin skrider Ulf Zander till 
verket i sin kartläggning av bruket av svensk historia under tidsperioden 1900-2000.  

Det svenskhistoriska historiebrukets utveckling följer, enligt Zander, en balanserad väg 
mellan begreppen tradition och modernitet. Vid sekelskiftets början var det tydligt att det 
förra hade störst genomslagskraft. I likhet med strömningar ute i Europa var 
nationalismen den utgångspunkt från vilket historien om Sverige beskrevs. Detta 
präglade det ideologiska historiebruket såväl som det vetenskapliga. Syftet i båda fallen 
var, enligt Zander, att markera den svenska nationens och dess samhällsordnings 
berättigande. Det ideologiska och vetenskapliga fosterländska bruket, med sin definition 
av svenskhet, färgade med stor sannolikhet av sig på det existentiella bruket hos enskilda 
individer. Det ideologiska bruket fortsatte att vara närvarande vid demokratins framväxt 
efter första världskriget, inte minst genom starten av Socialdemokratins 
folkhemstitulerade demokratiprojekt på 1930-talet. Ett demokratisk-ideologiskt bruk 
ersatte det nationalistisk-ideologiska bruket.  

Efter andra världskriget fick den andra komponenten i ovan angivna begreppspar- 
modernitet - övertaget. Resultatet blev en förändring mot ett icke-bruk av historia d v s 
ett medvetet undanhållande av det historiska perspektivet för främjande av en förnyelse- 
och utvecklingsdiskurs. Ett annat bruk som fick sin betydelsemässiga uppgång efter 
andra världskriget och fram emot millennieskiftet var det moraliska. Detta var främst en 
reaktion på den tidigare ordningen med ett nationalistisk-ideologiskt bruk, som medvetet 
hade undanhållit vissa grupper och händelser i historien. Framdrivet av intellektuella 
grupper, och på moraliska grunder, lyftes nu bortglömda grupper fram i ljuset.14 
Eftersom en del av föreliggande uppsats behandlar historiebruk i offentligheten år 1964, 
är det intressant att pröva Zanders slutsatser om historiebruk under efterkrigstiden. 
Ytterligare en sådan prövning, eller snarare kritiskt i frågasättande, skall göras med 
anledning av Zanders hypotetiska inlägg över den svenska efterkrigstidens fullständiga 
fokus på svensk historia. Zander presenterar nämligen ett resonemang som går ut på att 

                                                      
12  Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av debatter om svensk historia från sekelskifte till 
sekelskifte, Lund 2001, s.52 ff. 
13 Zander 2001, s. 461. 
14 Zander 2001, s. 468-470. 
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det svenska historiebruket, p.g.a. tron på den egna ”särvägen” till följd bland annat av 
utanförskapet under andra världskriget, främst handlat om inhemsk historia och att den 
internationella historien fått stå tillbaka uppmärksamhetsmässigt.15 Bruket av första 
världskriget i svensk TV och svenska dagstidningar under 1964, som här skall studeras, 
borde tala emot denna slutsats.  

Historikern Anders Dybelius följer den, av främst Zander, upptrampade 
historiedidaktiska stigen. I sin avhandling med fokus på historiebruk kring den historiska 
personen Georg Carl von Döbeln studerar Dybelius, precis som Zander, hur bilden av 
något i förfluten tid tecknats och använts i olika perioder samt hur och varför denna bild 
förändrats över tid och färgats av sin samtid. Där Zander tittat på svensk historia i ett 
vidare perspektiv har Dybelius, i det närmaste minutiöst, koncentrerat sig på von Döbeln, 
denna något märkliga och av Runeberg evigjorda militärhistoriska gestalt från slutet av 
1700- och början av 1800-talet. Om studieobjektet är smalt avgränsat är det material som 
använts desto mer omfångsrikt. Dybelius delar in sin vetenskapliga arena i tre delar: 
utbildningskultur, populärkultur och minneskultur.16 I dessa sfärer, och över den tid som 
studeras, infångas en mängd olika källor och artefakter bl. a: läroböcker, tidningar, 
skönlitteratur, manus till teaterpjäser, libretton, spelfilmer, uppslagsverk, material från 
Döbelnförbundet och affischer.17 Dybelius tredelade indelning av historiekultur kommer 
att, i mer detalj, redogöras för i kapitlet om uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

Dybelius finner att von Döbelns minne brukats på olika sätt under den tidsperiod som 
studerats (1848-2009). Det mest utmärkande med denna förändring är att den gamla 
militära gestalten till en början, i en nationalistisk-ideologisk anda, fick symbolisera 
svenska dygder som enhet och styrka, och att detta sätt att bruka minnet försvann under 
andra hälften av 1900-talet. Detta ligger i linje med det Zander lyfter fram i sin 
avhandling om bruket av svensk historia, men där Zander påvisar ett ökat bruk av 
demokratisk-ideologiskt och moralisk-pedagogiskt slag, visar Dybelius att bruket av en 
historisk person kan utvecklas till ett lokal-ideologiskt. Von Döbelns minne kopplas till 
platser och orter där det vårdas och ges en lokal innebörd.18 

Avslutningsvis i denna sektion, som behandlat en del av den historiedidaktiska 
produktionen, är det på sin plats att göra två klargöranden. För det första; svenska studier 
med historiedidaktisk inriktning, med fokus på en internationell konflikt, med intresset 
riktat mot svenska dagstidningar och tv-dokumentärer och med syfte att jämföra två 
specifika år, är sällsynta. Historikern David Ludvigsson har visserligen analyserat 
historiedokumentär produktion genom sin analys av dokumentärskaparna Hans Villius 
och Olle Häger, men denna forskare är mer fokuserad på form d v s dokumentär film som 
förmedlare av historia, än bruk av historia.19  För det andra; denna uppsats hör definitivt 
hemma i den fåra som plogats upp av Lindeborg, Johansson, Zander, Dybelius med flera. 
Det finns visserligen tydliga skillnader i val av historiskt studieobjekt och material, men i 
grunden handlar även denna studie om användning av historia i de samhälleliga kanaler 
som människor möter utanför skolans värld. Föreliggande uppsats har också för avsikt att 
ta avstamp i den historiedidaktiska ram, vilken innehåller begrepp som Historiekultur, 
                                                      
15 Zander 2001, s. 471. 
16 Anders Dybelius, Ett hållbart minne – historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, Göteborg 
2012, s. 10-11. 
17 Dybelius 2012, 209 ff. 
18 Dybelius 2012, s. 170 ff. 
19 David Ludvigsson, The historian filmmaker´s dilemma. Historical documentaries in Sweden in the era of 
Häger and Villius, Uppsala 2003. 
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Historiebruk och Historiemedvetande. Det blir därför nu dags att ringa in uppsatsens 
teoretiska utgångspunkt. 

 

5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

5.1 HISTORIEDIDAKTIK OCH HISTORIEKULTUR 
 

Konstaterandet att begreppet historia har två betydelser brukar utgöra fond till 
framställningar om historisk teori och metod. Benämningen Historia brukar användas för 
det faktiska förflutna och händelser däri samt för den bearbetning och framställning som i 
efterhand görs av detta förflutna.20  Historiedidaktisk teori kan också sägas ta sitt 
avstamp i denna elementära insikt. En av den svenska historiedidaktikens nestorer Klas-
Göran Karlsson tar resonemanget ett steg vidare och konstaterar att historia är ”..en 
grundläggande dimension av allt mänskligt liv” då varje människa är resultatet av det 
som varit, men samtidigt och under inflytande av det förgångna också är skapare av 
historia. Karlsson menar att varje mänskligt sammanhang är präglat av historia, dels 
genom individens personliga erfarenheter och dels genom den förmedling utifrån som 
pågår i olika sammanhang genom andra människor, massmedier och i pedagogiska 
sammanhang.21   

Det är just denna historiens förmedlingsprocess som en historiedidaktisk analys och 
framställning omfamnar. I en sådan vetenskaplig ansats riktas intresset mot vad i 
historien som berättas, på vilket sätt den berättas, vem som är ”berättare” samt för och till 
vem denna berättelse är ämnad och riktad. Detta är ett resonemang som följer av det som 
den svenska historiedidaktikens tidiga förespråkare Christer Karlegärd för. Redan i 
början av 1980-talet, då ämnet trevande lanserades i Sverige, menade denne historiker att 
historiedidaktik inte bara handlar om att besvara frågor om vad? och hur? utan också om 
varför? Karlegärd menar att bearbetning av dessa frågor, inte minst den sistnämnda, kan 
ge såväl elever i skolan som människor i gemen en förståelse för vad mötet med historia 
innebär.22 Detta är också det uppenbara skälet till att föreliggande undersöknings metod 
utgår från dessa tre frågeord. 

Av ovan följer att historiedidaktikens källmaterial återfinns i samhällets 
utbildningssystem, där historia lärs ut, men också i andra samhälleliga kanaler där 
historia på något sätt förmedlats. Det senare kan t ex handla om film, skönlitteratur, 
underhållning, digitala media och massmedia. Klas-Göran Karlsson menar att man med 
denna helhetssyn på historiens förmedlingsprocess och dess kontext kan prata om en 
historiekultur, vilket är historiedidaktikerns faktiska studieobjekt.23 Det är i 
historiekulturen som mötet mellan människor och historien sker. Klas-Göran Karlsson 
har insiktsfullt beskrivit detta som att ”i den minns, utforskar, lär, celebrerar, arkiverar 

                                                      
20  Se t ex resonemanget i Stellan Dahlgren och Anders Florén, Fråga det förflutna. En introduktion till 
modern historieforskning, Lund, 1996, s. 37-38. 
21 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander 
Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken, Lund 2004, s. 21-22. 
22 Christer Karlegärd, ”Varför historia? – Historiedidaktikens kärnfråga”, i Ference Marton (red) 
Fackdidaktik, Volym II Svenska och främmande språk Samhällsorienterande ämnen, Lund 1986, s. 137. 
23 Karlsson, 2004, s. 34. 
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och debatterar vi som individer, kollektiv, och institutioner historia, och visar genom alla 
dessa och ännu många fler onämnda aktiviteter av vårt medvetande att historien i fråga 
representerar ett kulturellt värde för oss.”24 

Peter Aronsson, professor i historiebruk och kulturarv, har i en enkel metaforisk modell 
beskrivit historiekulturens anatomi i form av en hjärnliknande elips.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Historiekulturens anatomi25 

I Aronssons modell placeras de vetenskapliga delarna av historiekulturen längst fram i 
”pannloben”. Här är, i överförd betydelse, historiebruket mest medvetet i sitt sätt att 
objektivt och allsidigt föra fram förfluten tid. Längre åt vänster, längre bak i ”hjärnan”, 
innebär historiekulturen och dess bruk en lägre grad av medvetenhet och reflekterande. I 
modellen befinner sig alltså den del av historiekulturen som representeras av media i ett 
område med mindre ”medvetet” bruk av historia och tydligt separerat från den mer 
reflekterande kulturen som representeras av forskning och utbildning. 

Den föreliggande studiens fokus är riktad mot historiebruk i massmedia. Det bruk, som 
skall analyseras och beskrivas, befinner sig i ett område som kan sägas utgöra en 
blandning av populärhistoria, utbildning och samtidskommentar. Det handlar om hur två 
TV-sända dokumentärer och Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet beskrev och 
kommenterade första världskriget i samband med märkesåren 1964 och 2014. Dessa 
media kan sägas ha en förmedlande roll, som genom den genomslagskraft de till sin natur 
har, påverkar människors bild av historiska händelser.26 Detta ansluter till 
offentlighetsbegreppet, som bland annat historikern Ulf Zander lägger vikt vid i sin 
historiedidaktiska forskning. Zander, och andra, menar att massmedia spelar en mycket 
stor roll i det man kan kalla offentlighet och därför menar han, liksom författaren till den 
här uppsatsen, att massmedia är en mycket viktig kanal att studera ur ett 
historiebrukarperspektiv.27  

 

 

                                                      
24 Karlsson, 2010, s. 76. 
25 Peter Aronsson, Historiebruk –att använda det förflutna, Lund 2004, s. 44. 
26 David Ludvigsson, ”Den audiovisuella historien”, i Peter Aronsson (red.) Makten över minnet. 
Historiekultur i förändring, Lund 2000, s. 78. 
27 Zander 2001, s. 58. 
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Det är fel att prata om en historiekultur. Företeelsen uppstår i olika begreppsskapande 
sammanhang, i olika kanaler och artefakter som förmedlar och konstruerar bilden av 
förfluten tid. Historiedidaktiska teoretiker har uppehållit sig vid uppgiften att definiera en 
struktur för olika typer av historiekulturer eller delar av en historiekultur om man så vill. 
Med utgångspunkt i Rusens historiekulturella indelning har Anders Dybelius, i sin 
avhandling, skapat det han kallar ett sorteringsverktyg. I detta verktyg, som hjälper 
Dybelius i dennes komparativa analys av historiebruk kring Georg Carl von Döbeln, görs 
en indelning i tre delar. I utbildningskulturen återfinns material som har det uttalade 
syftet att söka den objektiva sanningen. Det handlar både om den faktiska historiska 
forskningen och om skolsystemet som förmedlar det vetenskapliga resultatet. Med 
Populärkultur avses det som förmedlar historia på ett känslomässigt och fantasieggande 
sätt genom medel som film, teater, romaner etc. I det tredelade sorteringsverktyget 
definierar Dybelius också minneskultur, vilket manifesteras i de artefakter som 
producerats för att upphöja minnet av en historisk person eller händelse. Här insorteras t 
ex monument och texter i årsskrifter.28  

Dybelius indelning är bra, men framstår som otillräcklig i ljuset av denna uppsats 
infallsvinkel. De bilder av första världskriget som analyseras är förmedlade i media med 
hög trovärdighet och i formen av informativ dokumentär, artikel och tidningsinlägg, 
vilket kan innebära yttringar på kultursidor och debattforum. Avsändare är till största del 
intellektuella, som på något sätt förmedlar vedertagen kunskap och som företar någon 
form av tolkning, inte sällan med koppling till den tid man befinner sig i. Detta sätt att 
behandla historia hamnar, i Dybelius struktur, i något av ett ingenmansland. En 
utveckling behövs och till modellen adderas här, än så länge hypotetiskt, ytterligare en 
typ med benämningen utbildningsförmedlarkultur.  

En viktig teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är också den att förståelsen för 
historiska händelser och skeenden, såsom första världskriget, aldrig kan göras helt 
frikopplat från den samtid i vilken man befinner sig eller från de förväntningar man har 
om framtiden.29 Denna utgångspunkt sammanfaller med det man inom historiedidaktiken 
benämner Historiemedvetande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 Dybelius 2012, s. 10-11. 
29 Karlsson 2004, s. 47. 
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5.2 HISTORIEMEDVETANDE 
 

Ett, numera, helt centralt begrepp inom det historiedidaktiska fältet är 
historiemedvetande. Precis som mycket annat inom ämnesområdet är definitionen 
ursprungligen tysk och tillskrivs historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann (1979). 
Jeismanns syfte var att hitta en samlande benämning på den symbiotiska relationen 
mellan tolkning av dåtid, förståelse av nutid och perspektiv på framtid.30 

En akademiker som intresserat sig för begreppet historiemedvetande är historikern och 
historiedidaktikern Bernard Eric Jensen, som i antologin Historiedidaktik från 199731, 
presenterar ett djuplodande resonemang. Efter en omfattande begreppsanalys, med 
utgångspunkt i Jeismanns fyrfaldiga definition och inbegripande resonemang runt 
terminologi, historiebegrepp, medvetandebegrepp och teoretiska ramar, presenterar 
Jensen en begreppsmässig definition enligt följande:  

Historiemedvetande=alla former av medvetande som berör 
processförhållandet mellan dåtid, nutid och framtid och där processerna 
betraktas som betingade av människors handlingar, det vill säga samspelet 
mellan dåtidstolkning – nutidsförståelse – framtidsförväntan.32           

Jensen positionsbestämmer också begreppet historiemedvetande genom att presentera tre 
kringliggande teoretiska benämningar:  

Tidsmedvetande är det generella medvetandet om att tiden kan delas in i dåtid, nutid och 
framtid. Historiemedvetandet är en del av detta tidsmedvetande. 

Historiskt medvetande är en reflekterande del av historiemedvetandet. 

Historiesyn är en genomarbetad och genomstrukturerad form av historiemedvetandet.33 

Så långt inringningen av själva begreppet, men hur skall detta användas i en didaktisk 
undersökning om massmedias behandling av första världskriget? Det handlar om att 
operationalisera begreppet, för att tala med Klas-Göran Karlsson.34 Det gäller att i bästa 
fall identifiera och i sämsta fall endast skönja det svårligen greppbara 
historiemedvetandet i det som sägs och skrivs samt bedöma hur detta i sin tur influerar 
historiemedvetandet hos mottagaren. 

Historiemedvetandet är förstås på ett plan väldigt personligt och varierande från person 
till person, men hur detta generellt tar form påverkas av samhället och dess 
historiekultur.35 Vanliga historiedidaktiskt teoretiska frågeställningar kan handla om 
historiemedvetandets innehåll hos olika människor, förutsättningar under vilket det 
uppstår och förändras och vilken funktion det fyller.36 En självklar teoretisk 
utgångspunkt är därmed att historiemedvetandet förändras över tid, i den här studien över 

                                                      
30 Karlsson, 2004, s. 45. 
31 Christer Karlegärd  & Klas-Göran Karlsson(red.), Historiedidaktik, Lund 1997. 

32 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Christer 
Karlegärd  & Klas-Göran Karlsson(red.), Historiedidaktik, Lund 1997, s. 59. 
33 Jensen 1997, s. 59-60.  
34 Karlsson, 2004, s. 47-52. 
35 Karlsson, 2004, s 52. 
36 Christer Karlegärd, ”Historiedidaktik – något för Sverige?”, i Behre/Odén Historievetenskap och 
historiedidaktik, Lund 1982, s. 31. 
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en tid av 50 år. Det är också av teoretisk betydelse att konstatera att historiemedvetandet 
hos individ och grupp låter sig speglas, aktiveras och förändras genom det sätt på vilket 
historia brukas. 

5.3 HISTORIEBRUK 
 

Begreppet historiebruk har varit föremål för utveckling när det gäller tillämpbarhet, detta 
som en följd av historiedidaktikens ökande intresse för andra historieförmedlande 
områden än utbildning och organiserat lärande. Klas-Göran Karlssons typologi över olika 
varianter av historiebruk har vid det här laget mer än 10 år på nacken, men framstår 
fortfarande som den modell, med störst applicerbarhet på empiriska studier av det 
historiedidaktiska slaget. Modellen beskriver olika typer av historiebruk, på vilket sätt 
dessa är kopplade till historiekultur och, får man anta, deras uttryck för och påverkan på 
historiemedvetandet.37 Typologin innehöll ursprungligen fem kategorier, men 
kompletterades av Ulf Zander 2001 med ytterligare två.38 Modellen består därmed av sju 
typer av historiebruk, vilka här skall sammanfattas.39 

Det vetenskapliga historiebruket. Detta är det bruk som man traditionellt finner i 
forsknings- och utbildningssystemet. Brukarna är professionella och utbildade historiker 
och dess funktion är att söka fakta om händelser och samband i förfluten tid, tolka samt 
förmedla kunskap om dessa.  

Det existentiella historiebruket. Detta pågår hela tiden, som minne eller glömska, hos den 
enskilda individen, på olika sätt och i olika grad för att underlätta orientering och skapa 
stabilitet. Detta bruk pågår i hög grad under perioder med samhälleliga förändring eller 
påfrestning.  

Det moraliska historiebruket. Detta utförs i första hand av samhällets välutbildade skikt i 
syfte att lyfta fram sådant i historien som tidigare varit direkt eller indirekt undanhållet 
den stora allmänheten. Det är moraliskt så till vida att det lyfter fram sådant som varit 
förträngt i syfte att rehabilitera, restaurera och försona.  

Det ideologiska historiebruket. Detta bruk är vanligt bland politiska och intellektuella 
elitgrupper. Syftet är att genom kontroll, förenkling och försköning av 
historieskrivningen legitimera den egna maktpositionen. 

Icke-bruk. Är en variant av det ideologiska historiebruket, vilket innebär medvetet 
undanhållande av en historisk dimension. Det är i stället nuet och en attraktiv framtid 
som står i fokus i budskapen.  

Det pedagogisk politiska historiebruket. Innebär att politiska och intellektuella grupper 
använder historien förenklat och jämförande för att legitimera den egna politiska 
ståndpunkten. I detta bruk betonar man, utan att problematisera, likheterna mellan den 
egna saken i nutid med enskildheter i dåtid. Detta bruk kan också förekomma som en 
pedagogisk variant när historieundervisningen går i samma fälla.  

Det kommersiella historiebruket. Detta bruk liknar det pedagogisk politiska i det att man 
lyfter fram vissa historiska enskildheter, beskriver dessa förenklat och gör så i syfte att 
tjäna pengar. Exempel på detta kan vara amerikanska spelfilmer med historiskt tema.  

                                                      
37 Karlsson gör faktiskt i sin text inte en explicit koppling mellan historiebruk och historiemedvetande. 
38 Zander 2001, s. 57. 
39 Karlsson, 2004, s. 55-64 
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Karlssons modell är använd i flera historiedidaktiska framställningar och har t ex tjänat 
som utgångspunkt för Anders Dybelius i dennes avhandling om historiebruk kring Georg 
Carl von Döbeln. Dybelius finner att bruk av denne historiska person utvecklats från ett 
nationalistiskt-ideologiskt till ett lokal-ideologiskt. Det senare innebär därmed en 
vidareutveckling av Karlssons modell.40  

Modellen skall även teoretiskt prövas i föreliggande arbete, då man med rätta kan fastslå 
att massmedias beskrivningar av första världskrigets orsaker och verkan 1964 och 2014 
är en form av historiebruk, ett bruk som därmed kan och bör ställas mot Karlssons 
typologi.  

5.4  TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH METOD – EN 
SAMMANFATTNING 

 

Det kan här vara på sin plats att definitionsmässigt samla ihop och sammanföra de 
historiedidaktiska grundbegrepp, som hittills behandlats. Peter Aronsson sammanfattar 
på ett bra sätt begreppens inbördes förhållande då han gör följande distinktion: 

Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att 
forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterande helheter. 
Historiemedvetande är de uppfattningar av samband mellan dåtid, nutid 
och framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket.41 

Operationellt överfört till föreliggande studie innebär detta att inom ramen för en av 1964 
och 2014 års historiekulturer, som utgörs av massmedia och som hypotetiskt benämns 
utbildningsförmedlarkultur, och genom analys av uppvisat bruk av historia (första 
världskriget), kan tolkning av historiemedvetandet, dess uttryck och påverkansprocess, 
göras.  

Mer specifikt kan nu uppsatsens syfte, problemformulering, metod och teoretiska 
utgångspunkt sammanföras. Genom att som metod nyttja de didaktiska frågeorden vad? 
hur? och varför? på det massmediala materialet skall bilder av första världskriget, såsom 
de framträder i tv-dokumentärer och tidningar 1964 och 2014, studeras. Genom att söka 
närvaro av samtida kontext och tidsanda i dessa bilder kan en del av ett 
historiemedvetande avtäckas. Genom att pröva materialet med vedertagna modeller för 
historiekultur och historiebruk kan teoriutveckling ske.  

Det är nu dags att ge sig i kast med själva undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
40 Dybelius, 2012, s. 178-181. 
41 Aronsson 2004, s. 17-18. 
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6. MASSMEDIALA BILDER AV FÖRSTA 
VÄRLDSKRIGET 

 

Undersökningen, som nu tar vid, är strukturerad kring märkesåren 1964 och 2014. För 
vart och ett av dessa år följer en analys av de två utvalda tv-dokumentärerna och av 
tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I anslutning till respektive 
redogörelse presenteras dessutom en sammanställning utifrån metodens analysfrågor 
vad? hur? och varför? 

6.1 MASSMEDIALA BILDER AV DET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 
MÄRKESÅRET 1964 

 

När man tar del av material från massmedia från året 1964 blir det förhållandevis korta 
tidsmässiga avståndet till såväl det första som det andra världskriget påtagligt. Människor 
stod mitt i ett pågående kallt krig och det var förmodligen inte svårt att se kopplingen till 
de två stora konflikterna som drabbade världen under 1900-talet. Det faktum att relativt 
många människor, som levde under första världskriget, fortfarande var i livet på 1960-
talet gjorde nog också sitt till för att skapa en påtaglig närvaro av det stora kriget.42 

Med självklarhet kan också konstateras att det 50-åriga minnesåret 1964 gav upphov till 
en mängd yttringar i den samtida utbildningsförmedlarkulturen. Det slagkraftiga, och vid 
det här laget dominerande etermediet, televisionen satsade stort bland annat genom att 
sända en brittisk BBC-serie i tretton delar med titeln ”The great war”. Tv-serien fick stor 
uppmärksamhet och kommenterades i positiva ordalag av bland annat Dagens Nyheters 
legendariske journalist, och något av expert på första världskriget, Jan-Olof Olsson 
(jolo).43  

6.1.1 TV-DOKUMENTÄREN ”SÅ VAR DET 1914” I SVENSK TELEVISION 1964 
 

Även den svenska statstelevisionen gjorde en satsning på en egenproducerad dokumentär 
den 1 augusti 1964, en produktion man valde att ge den något diffusa titeln ”Så var det 
1914”.44 Bakom denna dryga timma, på temat första världskrigets utbrott, låg den 
inflytelserike tv-journalisten Gustaf Olivecrona och historikern Jörgen Weibull. Den 
senare skrev manus och medverkade själv som historisk expert. Dokumentären 
uppehåller sig väsentligen till skeendet efter det att Österrike-Ungern förklarat Serbien 
krig och till det efterföljande händelseförloppet då denna konflikt eskalerade till ett 
europeiskt storkrig. Skotten i Sarajevo nämns endast i förbigående. Dokumentären består 
av tre huvuddelar: en dramatiserad fiktiv Aktuelltsändning tänkt att utspela sig den 1 
augusti 1914, Jörgen Weibulls historiskt initierade beskrivning och kommentar till 
skeendet samt föredrag av fyra äldre herrar som var med när det hände och som får ge ett 
svenskt perspektiv. Här skall, med hänvisningen till uppsatsens syfte, de två först nämnda 
delarna av denna dokumentär behandlas. 

                                                      
42 Vid sökning i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas på sökorden ”första världskriget 1964” får man en 
inte oansenlig mängd träffar på nekrologer över människor med olika roller under första världskriget 
43 Dagens Nyheter, 8 november 1964. 
44 Sveriges Television ”öppet arkiv”, www.oppetarkiv.se/video/2128474/sa-var-det-1914.  

 

http://www.oppetarkiv.se/video/2128474/sa-var-det-1914
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Den fiktiva aktuelltsändningen verkar vara gjord för att få tittaren att känna autenticitet 
och närhet till händelseförloppet. I programmet läses med stort allvar nyheter och 
telegram upp. Korrespondenter ringer, på skrapiga telefonlinjer, in sina rapporter från 
Belgrad, Berlin och London. Svartvita dokumentära bilder, rörliga och i stillbild, flimrar 
förbi och stämningen är mycket ödesmättad. Ord som ”oundviklighet”, ”Lavin” och 
”skräck” finns med i framställningarna. Händelseförloppet beskrivs som en process där 
maktbalansen rasar samman och där politiken lämnas för militära åtgärder. Den bild som 
framträder i denna tänkta aktuelltsändning 1914 är också proengelsk. England har velat 
rädda freden, Tyskland och Österrike-Ungen står för aggressiviteten i skeendet. Den 
svenska neutrala hållningen till de krigförande parterna lyfts fram särskilt och det är lätt 
att göra kopplingar till Sveriges roll som neutral part i det kalla krig, som pågick då 
programmet sändes.  

Jörgen Weibulls roll i dokumentären är den att ge historisk auktoritet åt innehållet och att 
fungera som den som skall beskriva och förklara upptakten, innehållet och orsaken till 
världskriget. Weibull personifierar därmed ett exempel på ett vetenskapligt bruk av 
historia och på hur utbildningskulturen spiller över och in i utbildningsförmedlarkulturen. 
Weibull framträder i stramt sittande ställning och med en torr och saklig ton. 
Tyngdpunkten läggs på det kronologiska förloppet i inledningen av kriget. Innehållet, 
åtminstone inledningsvis, är till stora delar krigshistoriskt, det är kartor över Europa och 
beskrivningar av arméer som förflyttas både på västfronten och längs den tysk-ryska 
gränsen. Skotten i Sarajevo nämns inte och förhållandena under det utdragna 
skyttegravskriget på västfronten beskrivs mycket kortfattat. I stället är det, som sagts 
ovan, det militära förloppet och det storpolitiska perspektivet som står i fokus och som 
återges på ett till största delen neutralt sätt. Weibull ger mer personlig färg åt de sista 
minuterna av dokumentären, de som ägnas åt orsakerna och effekterna av det första 
världskriget.  

Weibulls förklaring av den dittills mest förödande konflikt världen skådat speglar både 
komplexiteten i det faktiska skeendet och i det svårbemästrade företaget att konstruera 
eftervärldens bild av det som faktiskt utgjorde orsakerna och vad effekterna blev. Av 
detta följer att Weibulls förmedling balanserar mellan ett neutralt och ett subjektivt 
förhållningssätt med viss slagsida mot det senare. Eftersom analysen sänds ut i den 
historieförmedlande kanalen televisionen påverkas det kollektiva och det individuella 
historiemedvetandet i den riktning Weibull pekar. 

Det orsakssamband som beskrivs av Göteborgsprofessorn handlar mindre om materiella 
förklaringar, kampen om det ekonomiska världsherraväldet, och mer om en doktrin med 
kapprustning som resultat. Weibull sammanfattar detta med orden ”säkerhet, makt och 
prestige”.45 En del av skulden läggs på den tyska militära ideologin och på aggressiva 
österrikiska officerare, som i konflikten med Serbien fick överhanden över politikerna. 
Detta tillsammans med de stormaktsallianser som bildats ledde obönhörligen fram till 
den storkonflikt som blev resultatet. Kapprustningen i sig, i kombination med den 
militärt dominerande ideologin, skulle alltså vara kärnan i orsaksförklaringen. Till detta 
fogar också Weibull nationalismen, som han menar var överklassens trumf mot den 
framväxande och arbetardrivna demokratin. 

                                                      
45 Sveriges Television ”öppet arkiv”, www.oppetarkiv.se/video/2128474/sa-var-det-1914, 01:01.17 in i 
programmet. 
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 I avslutningen av denna dokumentär om första världskriget serveras kopplingen till 
samtiden. Den maktbalans som rådde i Europa vid ingången till 1914 refereras till som 
ett kallt krig och den kapprustning som världen då fick se går att överföra till 60-talets 
världsordning. Även den antagonism mellan stormaktsblocken som hade varit fallet 
sedan 1945 sätts in i sitt historiska sammanhang när Weibull avslutar programmet med 
orden ” …nationalismen stod kvar som segerherren framför alla andra, vårt arv från 
1914”.46 Denna samtidsmässiga koppling gör också Ernst Wigfors i programmet då han 
kommenterar det hot, som var närvarande 1914, med det kärnvapenhot han själv och alla 
andra levde med vid tidpunkten då det dokumentära minnesprogrammet spelades in.47 

6.1.2 SAMMANSTÄLLNING – TV DOKUMENTÄREN ”SÅ VAR DET 1914” 
 

En sammanfattning av dokumentären ”Så var det 1914” från 1 augusti 1964 presenteras i 
nedanstående tabell. 

Historiedidaktiska grundfrågor Sammanfattning 
Vad? Orsak, karaktär, konsekvens Detaljerad genomgång av krigets inledande 

skede, svenska ögonvittnesskildringar analys 
och resonemang om krigets orsaker och 
samtida relevans. Stort fokus på det 
storpolitiska spelet innan och i upptakten av 
kriget. Krigets orsaker kapprustning och 
stormaktsagerande med nationalism anges 
som huvudorsaker. Krigets karaktär, i form av 
skyttegravskrig, skymtar fram i kort sekvens 
av dokumentärfilmen. Krigets efterföljande 
effekter saknas i stort sett helt. 

Hur? En blandning av ren dokumentär och 
dramatiserad dokumentär. Använder 
dramaturgiska inslag samt intervjuer med 
svenskar som var med för att framkalla 
autenticitet. Tonen är allvarlig och 
stämningsläget tryckt. Något partisk: 
proengelsk, lägger skulden på 
centralmakterna. Akademisk stil genom att 
använda professionell historiker som ciceron. 
Historikern Jörgen Weibull har haft stort 
inflytande över innehållet.  

Varför? Historiebruket är vetenskapligt och syftet är 
att utbilda och förmedla krigets inledande 
förlopp och orsak till en stor publik. 
Jämförelse med samtiden framträder på flera 
ställen och kopplingen till pågående kallt krig 
är tydligt.  

Analysen sammankopplad med samtida kontext? JA 
Tabell 1 – Historiedidaktisk analys av ”Så var det 1914” från 1 augusti 1964. 
 

                                                      
46 Sveriges Television ”öppet arkiv”, www.oppetarkiv.se/video/2128474/sa-var-det-1914, 01:04:57 in i 
programmet. 

 
47 Sveriges Television ”öppet arkiv”, www.oppetarkiv.se/video/2128474/sa-var-det-1914, 00:25:52 in i 
programmet. 

 

http://www.oppetarkiv.se/video/2128474/sa-var-det-1914
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6.1.3 FÖRSTA VÄRLDSKRIGET I DAGENS NYHETER 1964 
 

Tonen, med vilken Dagens Nyheter (DN) närmar sig första världskriget på år 1964, är till 
stora delar mycket ödesmättad. Det finns en närhet i både tid och orsakssamband som blir 
mycket påtaglig när skribenter både kommenterar och beskriver kriget med anledning av 
det årets 50-årsminne av konflikten. Tidningens reporter Sam Weller har varit i Sarajevo 
och skriver i tidningen om sina upplevelser där och om den koppling till samtiden som 
han ser: ”För femtio år sedan var det 1914. Då utbröt första världskriget. Hur vi vänder 
på saken, lever vi alla i skuggan och bannet av det kriget och av det året.”48 

På motsvarande sätt kommenteras på ledarplats den 28 juni sambandet mellan året 1914, 
då ”hela systemet bröt samman”, och det 1950- och 1960 tal som inneburit terrorbalans 
och ett kallt krig. Ledarskribenten menar t o m att perioden 1914-1955 borde få en egen 
rubrik, som den period då terrorbalansen befästes. Första världskriget var, enligt 
ledarskribenten, ”det avgörande tärningkastet i ett världspolitiskt hasardspel” ett scenario 
som i samtiden, med det högst reella hotet om kärnvapenkrig, skulle vara förödande. 
Texten denna årsdag behandlar också upptakten och orsakerna till utbrottet av kriget.49 

Samma ödesmättade känsla får man när man läser, den som i DN utan jämförelse tar 
störst plats när det gäller att beskriva och kommentera första världskriget år 1964, Jan 
Olof Olsson (jolo). Denne jolo, legendarisk journalist i tidningen, författare och erkänd 
auktoritet på ämnet första världskriget, är den som uppenbarligen getts uppdraget att 
behandla bakgrunden till märkesåret.  

I april och maj 1964 skriver jolo tre ordentliga artiklar om det stora kriget. En av dessa är 
betitlad ”Det meningslösa kriget” och är en detaljerad och skarp uppgörelse med det 
ödesdigra sätt på vilket beslut fattades på västfronten. Den franska generalen Robert 
Nivelle handlande och beslut under offensiven våren 1917 avhandlas genomgående och 
kritiskt. Läsaren får lära sig om turerna kring planering, genomförande och efterspel, till 
detta misslyckande. Texten avhandlar också de omfattande myterier som den franska 
armén drabbades av under första halvan av 1917, myterier som ledde till arkebusering av 
ett stort antal franska soldater. Jolos budskap är att en separatfred där på våren 1917 
kanske kunde ha lett till ett annat scenario än det som nu kom att utspela sig.50 

Jolo uppehåller sig i november också vid västfrontens helvetiskt meningslösa situation då 
han kommenterar den mycket uppmärksammade BBC-serien, som sändes det året. TV-
serien har vid det här laget kommit fram till de famösa slagen vid Verdun och Somme 
och jolo passar på att ge en upplyst bakgrund till ”Infernot vid Somme” och förmedlar på 
det sättet också ett fragment av krigets karaktär.  

Den 26 april och 3 maj, under den tematiska rubriken ”resa i 1914”, fortsätter jolos 
genomgående uppdrag att för läsaren levandegöra det som skede 50 år tidigare. I två 
gedigna artiklar beskrivs bakgrund, skeende och konsekvens av skotten i Sarajevo. Jolo 
har rest både till Belgrad och Sarajevo, tonen är fortsatt tungt ljudande, kopplingen till 
samtiden hela tiden närvarande; ”Hur vi (än) vänder oss, lever vi i bannet av det första 
världskriget”. Jolo berör krigets konsekvenser när han kontrafaktiskt resonerar om att 
varken Lenin, Stalin eller Hitler skulle blivit historiskt kända om det inte varit för första 
                                                      
48 Dagens Nyheter, 8 januari 1964. 
49 Dagens Nyheter, 28 juni 1964. 
50 Dagens Nyheter, 19 april 1964. 



 

22 
 

världskriget. Han menar också att den serbiska översten Dragutin Dimitreijevie var den 
huvudsaklige dirigenten bakom de serbiska nationalistiska planerna, bildandet av ”Svarta 
handen” och skotten i Sarajevo. Möjligen hade kriget brutit ut utan överstens inblandning 
i händelseförloppet, men inte på det sätt som nu skedde.51 En vecka senare följer så en 
text om skotten i Sarajevo; ”Denna aktion utlöste det första världskriget 1914-1918, I 
skuggan av och bannet av det kriget lever vi alla i dag, vare sig vi är intresserad av det 
förflutna eller inte”. Sin vana trogen och på ett stilistiskt skarpt sätt berättar jolo om den 
världsomvälvande historiska händelsen, om staden Sarajevo, om offret ärkehertig Frans 
Ferdinand och om attentatorn Gavrilo Princip.52  

I tidningen den 23 juli fortsätter jolos ”resa i 1914”. Återigen visar denne journalist sin 
kunskap i händelseförloppen kring första världskrigets utbrott och på sin förmåga att 
förmedla denna till allmänheten. Jolo besöker Potsdam och platsen för det som blev 
avgörande för krigets utbrott. Det var här den österrikisk-ungerska diplomaten den 5 juli 
1914 mötte den tyske kejsaren, ett möte som, nästan parodiskt framställt, gav Österrike-
Ungern tyskt ”Carte blanche” att inleda aggressionen mot Serbien några veckor senare. 
Jolo ger denna händelse mycket stor betydelse som orsak till krigets utbrott och de 
katastrofala konsekvenser som följde. Jolos tes är att mötet den 5 juli inte alls var 
formellt och strukturerat utan snarare ett sista utslag av det kejserliga enväldet; ”Därav 
följde katastrofen, miljoner unga mäns död, till sist ett världskrig till”.53  

DN:s sätt att, inte minst genom jolos insats, ge sig i kast med märkesåret 1964 kan 
beskrivas på två sätt. Dels är det utbildningsförmedlande så till vida att syftet är att ge 
läsaren kunskap om det som hände och varför, dels är det samtidssammankopplande 
genom att genomgående betona arvet från första världskriget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 Dagens Nyheter, 26 april 1964. 
52 Dagens Nyheter, 3 maj 1964. 
53 Dagens Nyheter, 23 juli 1964. 
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6.1.4 SAMMANSTÄLLNING – DAGENS NYHETER 1964 
 

Bedömningen av DN:s behandling av första världskriget framgår av nedanstående tabell. 

Historiedidaktiska grundfrågor Sammanfattning 
Vad? Orsaker, karaktär och effekt DN delger läsaren alla delar. Störst plats 

lämnas krigets orsaker. Gedigen genomgång 
ges av bakgrund till skotten i Sarajevo och 
bakgrunden i Balkan. Lägger tyngdvikt vid 
Tysklands stöd till Österrike-Ungern. 
Storpolitisk tyngdpunkt. Krigets karaktär blir 
främst beskrivet ur ett skyttegravsperspektiv. 
De viktigaste effekterna som lyfts fram är 
efterföljande krig och totalitära stater. 

Hur? Kriget behandlas på ledarplats och genom 
fokuserade artiklar. Jan Olof Olsson (jolo) 
står bakom flertalet av dessa artiklar. Tonen är 
stundtals ödesmättad, inte minst i 
sammankopplingen med det samtida kalla 
kriget. 

Varför? Syftet med det som skrivs är att fungerar som 
förmedlare av etablerad kunskap om första 
världskriget. Det finns också en vilja att föra 
samman 1914 års händelser och krigets 
effekter med samtiden. Det argumenteras för 
ett orsakssamband mellan händelserna 1914-
1918 och det världspolitiska läget 1964. 

Analysen sammankopplad med samtida kontext? JA 
Tabell 2 – Historiedidaktisk analys av Dagens Nyheter från 1964. 

 

6.1.5 FÖRSTA VÄRLDSKRIGET I SVENSKA DAGBLADET 1964 
 

Precis som DN har Svenska Dagbladet (SvD) 1964 vid återkommande tillfällen 
märkesåret i blickpunkten. Faktum är dock att SvD:s sätt att ta sig an ämnet skiljer sig en 
aning från stockholmkollegans och har i stället likheter med det sätt på vilket TV-
dokumentären, ”Så var det 1914”, framställer första världskriget. SvD är på samma sätt 
vid flertal tillfällen undervisande i sin ansats. På årsdagen den 28 juni redovisas på detta 
sätt, av Lars Porne, händelserna kring skotten vid Sarajevo. Här tecknas bakgrund, 
händelseförlopp och konsekvens på ett traditionellt och tydligt sätt. Artikeln smyckas 
dels med den klassiska bilden, tagen sekunder efter attentatet visandes hur Princip grips, 
och dels av SvD:s första sida dagen efter attentatet den 29 juni 1914. Artikeln 
kommenterar också hur minnet av Princip och den 28 juni 1914 i det närmaste förträngs 
på plats i Sarajevo.54 Samme Porne uppmärksammar i en artikel 50 årsminnet av själva 
krigsutbrottet den 28 juli 1914. I artikeln ges en sammanfattande bild av den situation 
som rådde på olika platser runt om i Europa i samband med krigsutbrottet.55 

Överhuvudtaget är, precis som i tv-dokumentären, SvD upptagen med det storpolitiska 
spelet i upprinnelsen till kriget, dessutom håller man på samma sätt en akademisk ton. 
Det senare görs genom att låta professionella historiker komma till tals. Den 3 augusti 

                                                      
54 Svenska Dagbladet, 28 juni 1964. 
55 Svenska Dagbladet, 28 juli 1964. 
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skriver professor Alf Åberg om besluten och krigshandlingarna under den svarta veckan. 
Läsaren får därmed ta del av krigets orsaker utifrån aktuell forskningsfront.56 

Under juli månad är professor Sten Carlsson inbjuden att skriva ”under strecket” om 
första världskriget med anledning av 50-årsminnet. I en första artikel, den 14 juli, ger 
Carlsson läsaren en övergripande beskrivning av första världskrigets samband bakåt i 
tiden och framåt mot följderna och efterverkningarna. Inledningsvis ger också denna 
historiker sin syn på samtida samband och konstaterar att han inte ser någon anledning 
till direkta kopplingar ”men de olyckor som drabbade Europa för ett halvsekel sedan, var 
så vittgående, att det alltid finns skäl att hålla dem i minnet och begrunda deras 
innebörd.” Carlsson skriver om den optimism som rådde i inledningen av kriget och det 
avbrott i den allmänna uppgången som kriget innebar. Artikelförfattaren beskriver 
djuplodande om sambanden mellan första världskriget, mellankrigstiden och resultatet i 
det andra världskriget. Sten Carlsson menar att krigets viktigaste följder var att ”en 
generation lemlästades” och att ”en kulturgemenskap slogs sönder”.57  

På samma akademiska sätt beskriver Carlsson krigets orsaker den 21 juli. Mycket liten 
plats får skotten i Sarajevo. I stället är det de bakomliggande och, återigen, de 
storpolitiska skälen som lyfts fram. I Carlssons analys var första världskriget inte, som i 
det andra, en kamp mellan demokratier och odemokratiska länder. Ideologi hade inget 
med kriget att göra, istället var det maktpolitisk kamp mellan mer eller minder 
odemokratiska stormakter som var bakgrunden till storkonflikten.58 

SvD ger alltså ett akademiskt intryck i sitt sätt att kommentera första världskriget. Ganska 
lite är sammankopplat med samtida frågeställningar och endast vid något tillfälle kan 
man se argumentation som handlar om dåtid och det kalla krigets samtid. Fokus är också 
i mångt och mycket på de politiska aspekterna både när det gäller orsak och effekt. Vid 
endast ett fåtal tillfällen träder krigets karaktär fram. Den 23 augusti får SvD:s läsare en 
bild av skyttegravarna på västfronten. Det är tidningens reporter Sven Aurén som besökt 
platserna där krigets umbäranden utspelade sig 50 år tidigare. På ett personligt sätt 
beskriver Aurén sina upplevelser av det som finns kvar, krigskyrkogårdarna och livet i 
skyttegravarna.59 I övrigt kan spåras indirekta glimtar av krigets karaktär i några artiklar 
om andra medias behandling av kriget, t ex BBC:s dokumentärserie och ett radioprogram 
som sändes i juli 1964.60 

 

 

 

 

 

 

                                                      
56 Svenska Dagbladet, 3 augusti 1964. 
57 Svenska dagbladet, 14 juli 1964. 
58 Svenska Dagbladet, 21 juli 1964. 
59 Svenska Dagbladet, 23 augusti 1964. 
60 Se t ex Svenska Dagbladet, 29 juli och 28 september 1964. 
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6.1.6 SAMMANSTÄLLNING – SVENSKA DAGBLADET 1964 
 

Sammanställning av SvD:s hantering av märkesåret 1964 presenteras i följande tabell. 

 

Historiedidaktiska grundfrågor Sammanfattning 
Vad? Orsak, Karaktär och Effekt Främst avhandlas krigets orsaker och 

bakgrund. Skotten i Sarajevo beskrivs på 
vedertaget sätt liksom händelseförloppet kring 
svarta veckan. Fokus ligger på det 
storpolitiska. Krigets karaktär får liten plats i 
tidningen, men skyttegravsperspektivet finns 
representerat. Effekterna av kriget beskrivs på 
ett fåtal ställen, med fokus på de direkta 
konsekvenserna: avbruten uppgång, döda 
människor och splittrat Europa. 

Hur? Genomgående en utbildande och akademisk 
stil i de texter som behandlar kriget. 
Majoriteten av innehållet är skrivet av 
inbjudna akademiker.  

Varför? Främst ett vetenskapligt bruk. Syftet är i 
första hand att föra fram och förmedla aktuell 
och vedertagen forskning. 

Analysen sammankopplad med samtida kontext? BEGRÄNSAT 
Tabell 3 – Historiedidaktisk analys av Svenska Dagbladet från 1964. 
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6.2 MASSMEDIALA BILDER AV DET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 
MÄRKESÅRET 2014 

 

År 2014 var ett dramatiskt år i världen. I början av året visade Ryssland upp en fortsatt 
expansiv hållning gentemot grannländerna i Östeuropa när man annekterade det 
ukrainska Krim och därefter fortsatte att göra anspråk på östra Ukraina. I mellanöstern 
fortsatte det syriska inbördeskriget med förlust av en stor mängd människor och 
flyktingströmmar som följd. Kring sydkinesiska havet utkristalliserade sig konflikter 
mellan det expansiva Kina och grannländerna.61 100 års-minnet av det första världskriget 
passerade inte, föga förvånande, obemärkt år 2014. Professor Harold James, historiker 
vid Princeton University, konstaterar i Dagens Nyheter den 10 mars att märkesåret 
innebär otaliga nya analyser av krigets orsaker och verkan. Professor James noterar också 
att 1914, precis som andra viktiga årtal, tenderar att ”brukas eller missbrukas” för 
samtida syften.62  

 Det mediala landskapet under 2010-talet är något helt annat än det som var fallet 50 år 
tidigare, vilket gör att förutsättningarna för och omfattningen av den totala 
utbildningsförmedlarkulturen skiljer sig mellan 2014 och 1964. När det statliga Sveriges 
Radio i televisionen 1964 sände ett par dokumentära program med anledning av minnet 
av krigets utbrott, sändes 2014 en mängd olika minnesprogram, med olika infallsvinklar i 
det stora kanalutbud som erbjöds. Med detta sagt kan konstateras att det i Public Service, 
precis som 1964, gjordes en stor och specifik satsning på en historisk tv-dokumentär, en 
produktion man valde att kalla ”Det stora kriget”.  

6.2.1 ”DET STORA KRIGET” – DOKUMENTÄR I SVERIGES TELEVISION 2014 
 

”Det stora kriget” är visserligen inte en produktion som enbart Sveriges television står 
bakom, tvärtom, det är en påkostad samproduktion mellan 23 olika tv-bolag.63 Den är 
dock relevant att analysera då den fått svensk prägel, inte minst genom det faktum att 
Peter Englund både deltagit i manusskrivandet och inleder dokumentärens alla åtta 
avsnitt. Serien var också, när den sändes i juni-augusti, uttalat SVTs stora satsning med 
anledning av märkesåret 2014.  

”Det stora kriget” har samma blick på första världskriget som Peter Englunds bok 
”Stridens Skönhet och sorg”, som utkom första gången 2009 och som med början år 2014 
börjar utges i utökat format och som en bokserie med varje del behandlande respektive år 
mellan 1914 och 1918. Utifrån innehållet i efterlämnade brev och dagböcker beskrivs den 
vanliga människans möte med den stora konflikten. Anslaget är, precis som Englunds, 
mikrohistoriskt och mycket ambitiöst. Dokumentären innehåller svartvita dokumentära 
bilder och traditionellt framförd text av välbekant berättarröst, men också ett stort inslag 
av dramatiserat innehåll. Vi får genom skådespelare och realistiska scenerier bland andra 
möta en liten pojke i norra Frankrike, en ung flicka i såväl Ryssland som i Tyskland, 
soldater och sjuksköterskor vid fronterna, till och med en svensk ung man med romantisk 

                                                      
61 Dagens Nyheter, 28 december 2014. 
62 Dagens Nyheter, 10 mars 2014. 
63 SVTs hemsida, http://www.svt.se/det-stora-kriget/skottet-i-sarajevo/.  

http://www.svt.se/det-stora-kriget/skottet-i-sarajevo/
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bild av kriget ute i Europa. Det är, som Englund själv säger i inledningen av det första 
avsnittet, en berättelse om ”vanliga människor” berättat ”underifrån och inifrån”.64  

Det personliga perspektivet behålls konsekvent genom hela serien och krigets bakgrund 
och inledning tecknas endast översiktligt och bakgrundsmässigt. Här finns de stora 
dragen med skotten i Sarajevo, allianserna och de konservativa kejsardömena, de 
inledande krigsförklaringarna och offensiverna på sensommaren 1914, men någon riktig 
analys över varför mordet på den österrikiska tronföljaren ledde till ett fullskaligt krig ett 
par månader senare levereras inte. En stor vikt läggs vid stämningsläget. Genom det 
dramatiserade innehållet och det dokumentära materialet får vi ta del av både den naiva 
krigsoptimismen och nationalismen, den senare inte minst manifesterad i hat och 
stereotypa föreställningar om människor på den andra sidan.65 

Överhuvudtaget är det transformationen, från den inledande entusiasmen via helvetet och 
plågan av det långvariga kriget till slutet med den bittra eftersmaken, som är det 
genomgående budskapet. Det är närgånget och mångfacetterat. Föräldrars sorg över en 
stupad son, skyttegravarnas fasa, längtan efter anhöriga, ledan och bristen i det civila 
samhället ja t o m promiskuitet och lösa förbindelser mellan soldater och kvinnor på 
motståndarsidan får plats.66 Serien väjer egentligen inte för något, men den som vill ha 
en objektiv genomgång av det första världskriget och en analys av aktuellt forskningsläge 
över dess orsaker och verkningar måste vända sig till andra källor. I den 8 timmar långa 
seriens sista minuter skymtar något av krigets effekter fram. Hämnd, sorg och 
oförsonlighet är det som blir kvar och förstås den bittra eftersmaken hos både vinnare 
och förlorare. Ett stämningsläge, antyds det, som leder till värre saker framöver. 
Dokumentärserien ägnar inte någon större tid åt att dra paralleller till sin egen samtid. 
Det är egentligen bara i seriens absoluta inledning som Peter Englund konstaterar om det 
första världskriget att ”…vi är alla dess barnbarn. Vi bär på idéer, föreställningar, 
förhoppningar och fobier som blev till under denna tid.”67Mer än så blir inte sagt om 
perspektivet dåtid, nutid och framtid. 

Programseriens sätt att hantera det första världskriget känns nydanande och, som sagts, 
helt i linje med det vi känner som mikrohistoria och därmed i enlighet med Peter 
Englunds ovan nämnda bokserie. Det är intressant att konstatera att den svenska 
televisionens stora dokumentära satsningar såväl 1964 som 2014 gav plats åt och lät 
påverkas av två samtida historiker med stort medialt genomslag, om än med väsentligt 
olika historiesyn.  

 

 

 

                                                      
64 Sveriges Television, Det stora kriget del 1, hämtat från Youtube 2016-03-02, 
https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY. 
65 Se t ex: Sveriges Television, Det stora kriget del 1, hämtat från Youtube 2016-03-02, 
https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY, 9 och 51 minuter in i programmet. 
 
66 Sveriges Television, Det stora kriget del 4, hämtat från Youtube 2016-03-02, 
https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY. 
 
67 Sveriges Television, Det stora kriget del 1, hämtat från Youtube 2016-03-02, 
https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY Peter Englunds inledning. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY
https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY
https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY
https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY
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6.2.2 SAMMANSTÄLLNING – TV-DOKUMENTÄREN ”DET STORA KRIGET”  
 

En samlad bild av dokumentärens innehåll ur uppsatsens historiedidaktiska ansats ges i 
nedanstående tabell. 

Historiedidaktiska grundfrågor Sammanfattning 
Vad? Orsaker, Karaktär och Effekt Mikrohistoriskt inriktad dokumentär om det 

första världskriget ur enskilda individers 
perspektiv. Alla krigsåren skildras från 
upptakt till avslut. Orsak och verkan 
behandlas översiktligt och som bakgrund till 
de enskilda människornas situation och 
upplevelser. Skotten i Sarajevo och svarta 
veckan beskrivs på ett vedertaget sätt. Krigets 
karaktär är dock förmedlat på ett omfattande 
sätt genom att tittaren får följa människor från 
olika sammanhang; västfronten, östfronten, 
privata sfärer och bakom fronten. Krigets 
efterföljande effekter saknas nästan helt. 

Hur? Dokumentärt med hög trovärdighet. Stort 
inslag av dramatiserade inslag genom 
skådespelare och scenerier för att framkalla 
autenticitet och identifikation.  

Varför? Historiebruket är i huvudsak vetenskapligt 
och syftet är att utbilda och förmedla krigets 
väsen och påverkan på människa och 
samhälle. Historikern Peter Englunds 
historiesyn har påverkat innehåll och upplägg. 
Inslag av moraliskt historiebruk då grupper 
som normalt sett inte beskrivs på temat första 
världskriget kommer fram. Man kan också se 
en dragning åt det kommersiella främst på 
grund av att det populärhistoriska till stora 
delar förmedlas i spelfilmsformat för att höja 
intresset hos publik i syfte, får man förmoda, 
att finansiera produktionen. Kopplingen till 
samtiden är sparsmakad även om Englund 
inledningsvis slår fast att ”vi är första 
världskrigets barnbarn”. 

Analysen sammankopplad med samtida kontext? BEGRÄNSAT 
           Tabell 4 – Historiedidaktisk analys av ”Det stora kriget” från 2014 
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6.2.3 FÖRSTA VÄRLDSKRIGET I DAGENS NYHETER 2014 
 

När Dagens Nyheter (DN) under år 2014 gör läsaren uppmärksam på 100-årsminnet av 
första världskrigets utbrott gör man det med regelbundenhet, på olika sätt och i skilda 
sammanhang.  

År 2014 fyller DN 150 år och under detta år ger man läsaren möjlighet att ta del av ett 
urval av innehållet från tidningens historia. Vid tiden kring 100 årsminnet av ”den svarta 
veckan” blir det naturligt att publicera de delar i tidningen som handlade om 
krigsutbrottet. Den 27 juli skriver Lars Linder om hur redaktionen arbetade och 
resonerade inför det nummer av tidningen som först av alla, den 29 juli 1914, 
konstaterade att kriget hade börjat. Linder skriver också om DN:s reporter Gustaf 
Hellström som 1915 reste till västfronten och därifrån rapporterade om sina upplevelser. 
Detta reportage presenteras också i sin helhet i en något moderniserad form.68 Den 29 juli 
publicerar DN en bild på tidningens första sida 100 år tidigare. I en anslutande text 
skriver Per Ahlin om den dagens tidningsinnehåll.69 Genom att låta läsarna ta del av och 
genom att kommentera det som skrevs hundra år tidigare om krigets utbrott och karaktär, 
förmedlar DN det historiska skeendet till läsaren. Effekten blir dubbel, dels ges en 
autentisk inblick i hur det historiska förloppet skildrades och dels erbjuds läsaren en 
kunskapsbild av det första världskriget.  

En dubbel effekt ger också de recensioner och referat av böcker på temat ”första 
världskriget” som publiceras vid ett flertal tillfällen under 2014. På detta sätt ges läsaren 
dels en bild av det som recenseras, d v s det litterära verket, men också och 
ofrånkomligen en kunskap om det som litteraturen behandlar. Den 1 februari gör Jesper 
Högström en odyssé över de författare som själva deltog i kriget. Bland de verk som 
refereras finns såväl ”Farväl till vapnen” av Hemingway som ”På västfronten intet nytt” 
av Erich Maria Remarque. Totalt refererar Högström till nio böcker och genom detta ges 
korta inblickar inte bara i skildringarna i sig utan också i karaktären på det krig som 
författarna upplevde. Gemensamt för alla är den uppvaknandeprocess man genomgick 
från det rusaktiga tillståndet innan krigets utbrott till det helvete skyttegravarna faktiskt 
innebar. Böckerna ger också bilden av motsägelsefullhet i det att soldaterna å ena sidan 
upplevde en fruktansvärd situation vid fronten, men samtidigt och av olika skäl kände en 
dragning till denna miljö. Genom att endast läsa Högströms refererande artikel ges alltså 
bilden av krigets karaktär sett ur den enskilda individens perspektiv. I samma nummer av 
DN kommenterar kulturjournalisten Jan Eklund första världskriget i litteraturen. Även 
Eklund uppehåller sig vid de unga soldaternas iver i krigsupptakten och till det bryska 
uppvaknande dessa unga män fick. Också Jan Eklund gör en lista: ”6 skildringar från 
första världskriget du inte får missa”. Listan toppas av Jan-Olof Olssons ”1914” från 60-
talet, även Peter Englunds ”Stridens skönhet och sorg” får plats.70 

En längre recension av Englunds nyutgåva av ovan nämnda bok presenteras den 19 
augusti. Det är Ingrid Elam som genom sin text förmedlar Peter Englunds 
mikrohistoriska ansats till det första världskriget. Elam konstaterar att Englund 
uppehåller sig kring vanliga människors möten med det som skedde och inte de stora 
frågorna om vad som startade kriget och vad det ledde till. Elam själv ger dock uttryck 
för en samtidstolkning när hon hänvisar till Thomas Pikettys nydanande 

                                                      
68 Dagens Nyheter, 27 juli 2014. 
69 Dagens Nyheter, 29 juli 2014. 
70 Dagens Nyheter, 1 februari 2014. 
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nationalekonomiska bok. I denna framförs tesen om att första världskriget slog sönder 
den gamla världsordningen och ledde till en jämlik kapitalism, något som han nu menar 
är föremål för återgång till en ordning med allt större tyngdpunkt på ”ärvd förmögenhet”. 
Med denna utgångspunkt, menar Elam, att Englunds bok kan läsas som en indikation på 
de risker som föreligger i samtiden, nämligen den att nationalism och krig växer fram ur 
orättvisor; ”Så läst handlar Englunds 1914 inte bara om hur det en gång var utan också 
om framtiden.”71 

Den 29 juli recenserar Jan Eklund en helt annan typ av bok om det första världskriget. 
Det är Nils Fabianssons bok ”Historien om västfronten. I spåren av första världskriget” 
som blir föremål för granskning. Även i denna text får läsaren en portion av boken och 
om första världskrigets karaktär. Genom att referera till bokens i det närmaste 
arkeologiska innehåll ges bilden av livet i skyttegravarna och ”krigets maskineri”.72 

Ovanstående recensioner av Englund och Fabiansson ger läsaren en glimt av första 
världskrigets karaktär. När historikern och DN:s medarbetare Henrik Berggren den 2 
februari redogör för innehållet i den kritikerrosade boken ”The sleepwalkers. How 
Europe went to war in 1914”, skriven av Christopher Clarks, är det i huvudsak bilden av 
krigets orsaker som förmedlas. Det är ny kunskap som på detta sätt framförs. Berggren 
sammanfattar Clarks tes om varför kriget bröt ut, en tes som går stick i stäv med invand 
kunskap. Kriget var inte, som det ofta beskrivs, oundvikligen en följd av gällande 
omständigheter. Skotten i Sarajevo var inte en ursäkt för att starta krig utan en direkt 
pådrivande faktor, som till följd av ogenomtänkta beslut av ledarna för stormakterna 
ledde till utbrottet av kriget en månad senare. Berggren förmedlar också Clarks syn på 
skuldfrågan, som han vill tona ned och komma bort från.73 Resonemang kring krigets 
orsak finner vi också i tidningen den 24 juni. Den här gången är det inte genom en 
recension eller ett referat utan genom en författare i ämnet. Det är Andreas Danielsen, 
författare till boken ”Hederskriget. Hur Österrike-Ungern startade första världskriget”, 
som på en helsida lägger ut texten om krigets orsaker. Här möter DN:s läsare en annan 
förklaring till varför första världskriget startade. I Danielsens text framförs åsikten att 
forskarna haft fel om första världskrigets direkta orsaker. I den här författarens analys var 
det Österrikes kejsare Frans-Josef och dennes utrikesminister som genom känslomässiga 
och kulturbetingade faktorer såsom heder och stolthet var den avgörande orsaken till 
krigets utbrott. Mordet på tronföljaren Frans Ferdinand skulle ha varit den skymf som i 
dessa herrars föreställningsvärld motiverade det agerande som ledde till krig.74  

Genom att DN:s läsare presenteras för journalisters beskrivningar och bedömningar av 
andras alster förmedlas på ett indirekt sätt en bild av det historiska objektet ”första 
världskriget”. Detta sätt att bruka och ta del av historia ger dock i varje enskilt fall en 
fragmentarisk bild av det komplexa skeende som ett världskrig utgör. Att skapa sig en 
sammanhållen bild är svårt för den enskilde läsaren. 

Den enda egentliga översiktigliga beskrivningen av första världskrigets förlopp görs den 
1 juni. I tidningen denna dag ges stort utrymme åt beskrivning av attentatet mot Frans 
Ferdinand i slutet av samma månad år 1914. Tidningens reporter Thomas Hall reser till 
Sarajevo och låter bland annat intervjua attentatsmannens namne och släkting Gavrilo 
Princip i dennes hem. Med avstamp i detta möte lyckas Hall spegla både det faktiska 

                                                      
71 Dagens Nyheter, 19 augusti 2014. 
72 Dagens Nyheter, 29 juli 2014. 
73 Dagens Nyheter, 2 februari 2014. 
74 Dagens Nyheter, 24 juni 2014. 
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skeendet den där dagen den 28 juni 1914 och hur synen på den historiske Princip skiljer 
sig mellan olika grupper i dagens Bosnien. Kopplingen mellan då, nu och sedan blir 
mycket tydlig då Hall redogör för olika typer av bruk av de famösa skotten i Sarajevo. 
Var Prinicp en hjälte eller terrorist? Var denne 19-årings handlingar rättfärdiga eller 
förkastliga? Åsikterna går isär. Balkankrisen på 1990-talet finns också med i den bild 
som tecknas av den händelse som fått representera startskottet på det som sedan skedde. 
Det är uppenbart att Halls slutsatser är att bakgrunden till och själva händelsen den där 
junidagen 1914 har fyllt en funktion och fortsätter att ha betydelse i dagens Bosnien. De 
motsättningar som drabbat så många på Balkan är fortfarande, och i allra högsta grad, 
levande. Den Gavrilo Princip som reportern träffar konstaterar att ”detta är en del av 
världen som inte kommit till ro hundra år efter första världskriget” och konkluderar: ”I 
Bosnien finns det tre nationaliteter och sanningar – en serbisk, en muslimsk och en 
kroatisk. Så var det för hundra år sedan och så är det fortfarande.” Förutom denna 
djupdykning i Balkan 1914 och 2014 serveras läsaren korta fakta om kriget och dess 
förlopp, Sveriges roll samt en intervju med den sista Habsburgska kejsarens barnbarn 
Walburga Habsburg Douglas.75 Thomas Halls omfattande artikel och sätt att förmedla 
det historiska objektet, första världskriget, är utbildningsförmedlande, men också på sätt 
och vis argumenterande i sitt uppdrag att skapa samtidsangelägenhet. 

Där Hall fokuserar på Balkankontext och översikt koncentrerar sig DN:s korrespondent 
Jan Lewenhagen den 13 juli på en av de mest betydelsefulla konsekvenserna av kriget, 
Hitlers uppstigande. I denna fördjupade artikel berättas om hur Hitler gick med i kriget, 
vad han där deltog i och hur krigsinsatsen förskönades av honom själv och av den 
nazistiska propagandan. Hall intervjuar den tyske historikern Thomas Weber, som 
intresserat sig för Hitlers roll under första världskriget och dess konsekvenser. I artikeln 
förs ett intressant kontrafaktiskt resonemang om vad som hade hänt om den tyske 
diktatorn inte hade antagits till de stridandes skara under första världskriget eller om han 
inte hade överlevt striderna. Med Webers sätt att se det hade säkerligen Versaillesfreden 
och börskraschen, med efterföljande ekonomiska problem, inneburit att högerauktoritära 
krafter i Tyskland vunnit mark, ”men utan Hitler hade sannolikt varken andra 
världskriget eller Förintelsen ägt rum”. Artikeln ger också den intresserade en kort 
faktabaserad redogörelse för Versaillesfreden med detaljer om platsen (Spegelsalen i 
Versailles), innehållet och den s k ”Dolkstötslegenden”. Även det tyska nazistpartiets 
uppgång efter 1929 blir föremål för kortfattad beskrivning.76 Genom Lewehagens 
framställning, liksom i Halls text, ger DN den 13 juli läsaren tillgång till vetenskaplig 
kunskap om kriget, men också reflekterande infallsvinklar på hur man skall förstå det 
som hände.  

I Katrine Kielos artikelserie ”Sagan om Europa” är i allra högsta grad syftet att göra 
koppling mellan då och nu och att med egen infallsvinkel söka förståelse. I den andra 
delen av artikelserien publicerad den 8 maj, med rubriken ”Europas hundra år av 
ensamhet”, åker Kielos till Sarajevo och söker förklaringar och samtidskopplingar till 
skotten i Sarajevo. Artikelns reflektionsnivå är hög då den behandlar såväl händelserna 
den 28 juni 1914 och dess konsekvenser som det sätt på vilket detta har förklarats vid 
olika tidpunkter av eftervärlden. Kielos gör i själva verket, utan att använda själva 
begreppet själv, en historiedidaktisk analys när hon konstaterar att ”…varje förklaring av 
kriget präglas av sin tid”. Artikelförfattaren exemplifierar detta genom att jämföra 
Barbara Tuchmans bok ”Guns of August” från 1962 med Christopher Clarks 
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”Sleepwalkers” från 2013. Den förra är, i sin analys av första världskriget, präglad av ett 
kallt krig, den senare är påverkad av ”vår tids rädslor” och terrorismens roll. Kielos läser 
också in samtidsaktuella frågor i den situation som rådde i början av 1900-talet och i 
upptakten av den stora konflikten. Hon gör detta genom begreppet ”balkanisering”, som 
ursprungligen handlade om uppdelningen av Balkan i början av förra seklet men som, i 
överförd mening, kommit att betyda de krafter som delar upp nationalstater. Det 
sistnämnda exemplifierar Kielos genom risken för splittring av såväl Spanien, med 
Kataloniens strävan, som Storbritannien, med Skottlands folkomröstning om 
självständighet.77  

Den 14 maj avslutar Katrine Kielos sin tredelade serie genom en artikel med rubriken 
”Hela världen begravdes i Europa”. Den här gången är det de nordfranska åkrarna och 
minnet av skyttegravskriget som avhandlas och problematiseras. Genom Kielos artikel 
får läsaren en skymt av västfrontens förödande karaktär. Kielos förklarar det blodiga 
skeendet och beskriver sitt besök av kyrkogårdar och byar på de platser där striderna 
fördes. Precis som i sin text från den 8 maj blir här en del av första världskriget avstamp 
för en samtidsanalys av Europa. Artikelförfattaren menar att konflikten 1914-1918 var av 
europeiskt ursprung men hade såväl globala bottnar som konsekvenser. Efter en period 
där de storpolitiska blickarna riktats åt ett annat håll konstateras att, genom krisen i östra 
Ukraina, den europeiska kontinenten återigen hamnat i blickfånget. Kielos skriver: 
”Europa är kontinenten som än i dag drar in världen i sina konflikter.”78 

Ett halvår innan artikeln om Hitlers roll skriver Jan Lewenhagen om första världskriget. 
Temat är det europeiska intresset för märkesåret, men Lewenhagen ger i samma artikel 
uttryck för tolkning och analys, vilket ger ytterligare exempel på journalistens roll som 
förmedlare av historisk kunskap. Lewenhagen skriver t ex om kopplingen mellan det 
första och andra världskriget samt det kalla kriget och dess avslut med Berlinmurens fall. 
Skribenten menar dock att ”Europa i dag påminner mer om hur läget var 1914 än 1939 – 
för att inte tala om 1989.” Visserligen finns skillnader, menar DN:s korrespondent, 
genom det faktum att stormaktsrivaliteten saknas, men Tyskland har sedan 1990 vuxit sig 
stark på samma sätt som var fallet 1914.79 Lewenhagen gör sig måhända skyldig till 
förenkling och alltför svepande argumentation, men det intressanta är att detta inte är 
specifikt för just denna journalist. I uppdraget som förmedlare och analytiker av sin egen 
samtid tenderar massmedia att bruka det första världskriget som en del av sin 
argumentation.  

När det nya året 2014 endast är två dagar gammalt ägnas, på ledarplats, uppmärksamhet 
åt det faktum att året utgör ett märkesår för starten av första världskriget. Rubriken är 
”Kriget som gav demokrati”. Infallsvinkeln är även här samtidsorienterad. 
Argumenteringen innehåller i huvudsak två delar, dels lyfts behovet av att allmänt 
använda historisk kunskap i den samtida politiska analysen och att med anledning av 
märkesåret använda kunskap om det första världskriget, dels framhålls de positiva 
effekterna av det stora kriget. Till det senare hör de gamla kejsardömenas fall, 
framväxten av fullvärdig demokrati med kvinnlig rösträtt och den tekniska utvecklingen 
framdriven av krigsindustrin, ”kriget förlöste kort sagt mycket av det vi i dag förknippar 
med det moderna massamhället.”80 En del av det första världskrigets effekter används 
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således för att argumentera för en intellektuell ståndpunkt snarare än en tydlig politisk 
åsikt.  

På liknande, om än mindre framträdande, sätt refererar ledarskribent Gunnar Jonsson till 
det mänskliga lidandet vid Ypern när han kommenterar ett förestående EU-toppmöte just 
på denna plats i juni 2014. Jonsson ser en tydlig symbolik i att just träffas här, en 
påminnelse om vad europasamarbetet egentligen handlar om: ”Hallå, det här är 
fortfarande ett fredsprojekt.”81Kulturchef Björn Wiman drar en något suddig tidsmässig 
linje mellan samtid och det första världskriget då han konstaterar att människor 100 år 
senare avlider till följd av briserande bomber i marken: ”Europas urkatastrof utgör 
fortfarande en konkret fara för livet” något som kastar ”långa skuggor” över de européer 
som söndagen den 25 maj går till EU-val.82 Argumentationen är aningen otydlig, men 
exemplet visar på benägenheten att använda kriget som ett intellektuellt verktyg. Samme 
Wiman använder den 21 december, inför stundande julhelg, den välkända vapenvilan, 
som spontant och icke sanktionerat frammanades av tyska och franska soldater på 
julafton 1914. Wiman menar att denna händelse har ett viktigt budskap även 100 år 
senare då den visar ”hur kriget på ett djupt onaturligt sätt tvingat fram motsättningar 
mellan människor som egentligen inte ville varandra något ont.”83 Det är möjligen 
riktigt, men återigen får en delmängd av den komplexa konflikten tjäna som retoriskt 
redskap för DN:s kulturchef.  Det är knappast en slump att Björn Wimans medarbetare 
Matilda Gustavsson den 17 december i sin krönika, i polemik mot Sverigedemokraterna, 
också använder en tråd från det första världskriget. Sverigedemokraternas vikarierande 
partiledare Mattias Karlsson har metaforiskt refererat till ”leriga skyttegravar” och citerat 
Verner von Heidenstam i Expressen, varpå Gustavsson ser paralleller till den 
romantiserande bild av ett renande krig som byggdes upp och underblåstes strax innan 
krigets utbrott 1914.84 

Förutom genom egna medarbetare på ledar- och kultursidor låter DN andra komma till 
tals och på olika sätt kommentera första världskriget under märkesåret 2014. Den 2 
februari reflekterar den tyska politikern och före detta utrikesministern Joschka Fischer 
över 100 årsminnet och rådande globalpolitiska situation. Fischer konstaterar att krigets 
efterföljande effekter förutom ett nytt världskrig också efterlämnat de problem samtiden 
upplever nämligen situationen på Balkan och Mellanöstern. Under Balkankrisen på 1990-
talet fanns flera likheter med 1914, men västmakterna hade lärt sig sin läxa. Med USAs 
militära närvaro samt den europeiska integrationen kunde Balkankrisen lösas. Något 
motsvarande står dock inte att finna i Mellanöstern. Fischer tycker sig se likheter med 
1914 i Östasien: ”kärnvapen, Kinas uppgång som världsmakt, territoriella konflikter och 
gränstvister, uppdelning av Koreahalvön, historiskt agg…”.  Den före detta tyska 
utrikesministern är dock hoppfull i sin förvissning om att politiker lärt sig av historien 
även om han avslutar med något som liknar en förmaning om vaksamhet: ”Men vi ska 
komma ihåg att de flesta aktörer sommaren 1914 trodde att den överhängande katastrofen 
inte skulle kunna inträffa”.85  
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Flera andra skribenter är inne på liknande resonemang. Den brittisk-amerikanska 
journalisten och författaren Roger Cohen tar ett ovanligt grepp om frågan. I sin kolumn i 
DN den 19 mars låter han spela upp ett fiktivt scenario i Ukraina, ett scenario som 
motsvarar det som skedde i Sarajevo 1914. Cohens poäng är att det finns likheter mellan 
situationen 1914 och 2014, främst genom den pågående krisen i Ukraina. 
Artikelförfattaren är pessimistisk och varnar för att storkriget även 1914 framstod som 
osannolikt och otänkbart.86 Den som läser Cohens inlägg får en bild av första 
världskrigets upptakt och orsak samt en direkt jämförelse med den situation som råder 
2014. Cohen fokuserar på de likheter han ser, vilket förstås innebär en medveten vinkling 
från författarens sida. Antydningar om en ryss-skeptisk hållning finns där, varför det 
finns fog för att tala om ett pedagogiskt-politiskt bruk av första världskriget. Den 
skeptiska hållningen visavi Ryssland bekräftas av samme Cohen i ett inlägg den 7 maj. I 
denna jämförs Ryssland på 2010-talet med Tyskland efter första världskriget. I båda 
fallen, menar författaren, odlas en nationalistisk revanschism.87 

Samtidskoppling, om än som en mindre del av resonemanget, gör även gästskribenterna 
Igor Stiks, forskare vid University of Edingburgh, och Maja Hagerman, författare och 
vetenskapsjournalist. Stiks gör ett inlägg rörande protester i Bosnien-Herzegovina under 
februari 2014. Stiks refererar varnande till det Europeiska ”sömngångarbeteendet” som 
ledde till katastrof ”en sådan katastrof som för ett sekel sedan lät skotten i Sarajevo 
markera inledningen av första världskriget”.88 Hagerman reflekterar den 30 maj över 
Marine Le Pens framgångar i nyss avklarat EU-val genom att jämföra de nationalistiska 
krafter som påverkade människor, och som frammanade fiendskap mellan länder 1914, 
med de bakomliggande strömningarna bakom de ultranationalistiska partiernas 
framgångar år 2014.89 

Precis som för DN:s egna journalister och kolumnister lämnas visst utrymme för externa 
opinionsbildare att analysera konsekvenserna och effekterna av första världskriget. Här 
skall nämnas två av dessa, båda eftersom de erbjuder en annan synvinkel. Den 4 augusti 
skriver litteraturvetaren Birgitta Holm om den kvinnliga rösträttsrörelsen vars luft under 
vingarna, hon menar, försvann med krigsutbrottet 1914. Den sammanhållning som fanns 
i början av seklet ”..förbyttes i splittring och uppgivenhet”.90 En positivare bieffekt 
argumenterar Maja Hagerman för när hon den 14 oktober lyfter fram att en etablerad 
maktordning ”sätts i gungning” genom det faktum att kvinnorna, i männens frånvaro, 
fick tillträde till arbete och att, i krigsinsatsen, fler etniska grupper, inte minst från de 
europeiska kolonierna, tilläts spela en roll. Det sista, menar Hagerman, rubbade, 
åtminstone något, föreställningarna om den vita rasens överhöghet.91 

I analysen ovan har visats att DN:s sätt att behandla första världskriget under 2014 är 
såväl kontinuerligt som varierat. Det finns fog för att slå fast att märkesåret i kombination 
med de samtida storpolitiska händelserna gör att första världskrigets aspekter ges stor 
plats i tidningen genom hela året 
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6.2.4 SAMMANSTÄLLNING  – DAGENS NYHETER 2014 
 

En sammanställning strukturerat runt uppsatsens historiedidaktiska frågor presenteras nedan. 

Historiedidaktiska grundfrågor Sammanfattning 
Vad? Orsak, Karaktär och Effekt Alla tre analysdelar fångas in i tidningen 

under året. Frekvens under i stort sett hela 
året. Störst plats lämnas krigets orsaker och 
upptakt med fokus på skotten i Sarajevo. Flera 
nya aspekter av vad som ledde till ”den svarta 
veckan” med krigets utbrott ges. Krigets 
effekter belyses ur olika synvinklar; Hitlers 
uppstigande och konsekvensen i andra 
världskriget, framstigandet av demokrati och 
modernitet samt nya gruppers inflytande. 
Krigets karaktär framträder främst indirekt 
genom referenser till krigsskildringar. 

Hur? Sättet att förmedla första världskriget på är 
varierat: utbildande översiktsartikel i 
temanummer, fördjupade reportage, 
argumenterande samtidsanalyserande inlägg 
och genom recensioner av litteratur. Stilen är 
allt från neutral till personlig och i vissa fall 
emfatisk. 

Varför? Beroende av sammanhang. Genom att ge plats 
år professionella historiker och genom artiklar 
med ett utbildande syfte ges utrymme för ett 
vetenskapligt bruk. Här finns antydningar till 
ett moraliskt bruk genom ansatsen att lyfta 
fram nya perspektiv. Ett exempel av 
pedagogiskt-politiskt bruk kan spåras. Det 
mest utmärkande är att aspekter av första 
världskriget används för jämförande analys av 
samtiden i ett argumenterande syfte.   

Analysen sammankopplad med samtida kontext? JA, MYCKET 
Tabell 5 – Historiedidaktisk analys av Dagens Nyheter 2014. 
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6.2.5 FÖRSTA VÄRLDSKRIGET I SVENSKA DAGBLADET 2014 
 

Stockholms andra stora tidning, Svenska Dagbladet (SvD), lämnade också en ansenlig 
plats åt första världskriget under minnesåret 2014. Tidningens redaktionschef Olle 
Zachrison påvisar tidningens historiska ansats när han den 1 november, som inledning till 
en större syntes av SvD publiceringar om första världskriget under 2014, skriver att 
”SvD:s läsare älskar när vi gör dåtiden levande och sätter in dagens händelser i rätt 
historisk kontext”.92Skillnader i jämförelse med konkurrenten DN kan dock konstateras. 
För det första är omfattningen totalt sett något mindre i SvD, antalet artiklar och 
kommentarer där första världskriget på något sätt framträder är färre. För det andra 
inträder första världskriget som ämne senare och mer koncentrerat under året i SvD 
jämfört med DN. När DN med regelbundenhet i olika sammanhang får med kriget under i 
stort sett hela året är SvD:s publicering samlad till juni, juli, augusti och november. För 
det tredje, och kanske viktigast, SvD ägnar sig proportionellt sett mer åt själva kriget och 
dess olika aspekter och mindre åt det som DN i större omfattning ger uttryck för, 
nämligen bruk av första världskriget, i sin samtidsanalys.  

Söndagen den 22 juni uppmärksammar tidningen kommande årsdag av skotten i 
Sarajevo. I ett kontrafaktiskt resonemang ger professor Dick Harrison dessa skott stor 
betydelse för utbrottet av första världskriget och dess långsiktiga konsekvenser. Genom 
att beskriva ett scenario där ärkehertigens chaufför Leopold Lojka valde en annan väg 
under den där turbulenta dagen i Sarajevo och därmed undvek de dödande skotten, vill 
Harrison peka på slumpens avgörande betydelse. Det kontrafaktiska skeendet skulle i 
sammanfattning ha utspelats sig på följande sätt: Frans Ferdinand överlever Sarajevo och 
fattar kloka beslut om Bosnien och Balkan, inget storkrig bryter ut, demokratiserings- 
och moderniseringsprocessen fullföljs utan avbrott, ingen förnedrande Versaillesfred och 
därmed inget nazistparti under ledning av Hitler, inget andra världskrig med förintelse, 
inget kommunistiskt samhälle i Sovjetunionen, inga atombomber över Japan och många 
fler människor på den europeiska kontinenten. Harrison avslutar: ”Miljoner och åter 
miljoner människor hade sluppit att sätta livet till om Leopold Lojka inte gjort en onödig 
högersväng."93 Genom sin sofistikerade text lyckas Harrison belysa både första 
världskrigets orsaker, där mordet på Frans Ferdinand och dennes gemål får stor 
betydelse, och dess effekter.  

I anslutning till Harrisons artikel presenterar SvD, med kartor, fotografier och stegvis 
händelsebeskrivning bakgrund och detaljer i det ödesdigra skeendet den 28 juni.94 
Dessutom skriver SvD:s reporter Negra Efendic en fördjupande text om attentatsmannen 
Gavrilo Princip och hur denna historiska gestalt fortsätter fungera som kontroversiell 
symbol, inte minst i anslutning till planerade aktiviteter kring 100-årsminnet av det som 
skedde. Efendic, själv från Balkan, ger i sin artikel en bild av två läger med serbisk 
nationalism, för vilken Prinicp är en hjälte, å ena sidan och en rörelse som betonar fred 
och försoning å den andra sidan. Efendic refererar till nationalromantiska uttalanden från 
serbiska kulturpersonligheter (bland annat regissören Emir Kusturica) och redovisar 
samtal med historielärare, vilka förhåller sig neutrala till Gavrilo Princip i sin 
undervisning. Artikelförfattaren ser ett bosniskt uppmärksammande av 100-årsdagen där 
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budskapet präglas av ”solidaritet, försoning och krig”.95 Den som läser SvD den 22 juni 
2014 får med det tredelade innehållet ta del av såväl det faktiska händelseförloppet för de 
famösa ”skotten i Sarajevo”, deras betydelse för händelseutvecklingen samt vilken roll 
bruket av den historiska händelsen spelar i det samtida Balkan.  

På liknande sätt får läsaren ta del av det komplicerade förhållandet till hela kriget som 
existerar även i det samtida Europa. I en artikel av Tomas Lundin den 18 juni reflekteras 
över hur Tyskland inte riktigt kunnat hantera det trauma som det stora kriget gav upphov 
till och hur det stundande 100-årsminnet faktiskt skapar samtida meningsskiljaktigheter 
mellan de europeiska stormakterna. I texten får läsaren ta del av det ödesdigra efterspelet 
i form av ett Europa i spillror, ”dolkstötslegenden”, ett Nationernas förbund, en 
framväxande totalitär kommuniststat samt nazism och ett nytt storkrig. Det är med andra 
ord krigets negativa effekter som förmedlas.96 

SvD vinnlägger sig 2014 om att, i olika artiklar, beskriva och förklara första världskrigets 
komplexa natur. Artiklarna publiceras ursprungligen främst under månaderna juni, juli 
och augusti och samlas i en specialbilaga under Allhelgonahelgen.97 Den 5 augusti möter 
SvD:s läsare de helvetiska skyttegravarna genom SvD:s korrespondent i Bonn, som i 
tidningen skriver om soldatens perspektiv. I den förhållandevis korta texten framträder 
dessa unga mäns vedervärdiga situation och fruktansvärda umbäranden. ”De slets sönder 
av granater, förgiftades av gas och genomborrades av salvor från maskingevär när de 
ryckte fram.”98 Precis som DN låter SvD spegla kriget genom att låta sina medarbetare 
besöka platser för de historiska händelserna. På detta sätt frammanas en bild av Teresa 
Kuchler då hon besöker Flanderns fält vid Ypern. Reportern besöker kyrkogårdarna med 
alla fysiska bevis för skyttegravarnas multinationella offer och skapar på så sätt en 
koppling mellan då och nu; ”Kyrkogårdarna är ett värdigt och stilla men samtidigt 
upprivande vittnesbörd över de omkring 700 000 soldater som förlorade sina liv på 
västfronten mellan 1914 och 1918.” Artikelns emfas förstärks av svartvita dokumentära 
bilder på skyttegravarna och krigsskådeplatsen samt nytagna bilder på reportern på plats 
bland gravar och i framgrävda skyttevärn.99 Till Flandern reser också kulturreportern 
Carina Burman som i två artiklar, utifrån sina egna upplevelser och med stöd i den 
litteratur som väckt hennes intresse för första världskriget, förmedlar minnet av kriget. 
Burman cyklar genom landskapet i spåren efter de krigsskildringar som påverkat henne 
och ger precis som Kuchler läsaren en glimt av det som utspelats på platsen hundra år 
tidigare. Även Burman är berörd då hon finner en direkt länk mellan 
ögonvittnesskildringarna hos Remarques och Graves och de kyrkogårdar som ligger där 
”lättillgängliga vid allfarvägen, andra undanstuckna på grusvägar”.100 I tidningen 
påföljande dag fortsätter Burmans reportage i samma stil och med konstaterandet att 
första världskriget också innebar direkt inblandning av kvinnorna, något som också 
modernare litteratur avhandlat.101 

Detta att låta litteratur indirekt spegla första världskrigets karaktär är något som SvD, 
precis som DN, ägnar sig åt. Ida Säll recenserar Jacques Tardis seriebok 
”Skyttegravskriget” och detaljer i texten ger SvD:s läsare en bild av 

                                                      
95 Svenska Dagbladet, 22 juni 2014. 
96 Svenska Dagbladet, 18 juni 2014. 
97 Svenska Dagbladet, 1 november 2014. 
98 Svenska Dagbladet, 5 augusti 2014. 
99 Svenska Dagbladet, 24 juni 2014. 
100 Svenska Dagbladet, 28 juli 2014. 
101 Svenska Dagbladet, 29 juli 2014. 
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fasansfullheterna.102Fabian Kastner återvänder till Remarques ”På västfronten intet nytt” 
och Hemingways ”Farväl till vapnen”, konstaterar att skildringarna påverkat vår bild av 
kriget på olika sätt och ger dessutom läsaren en bild av vad de båda författarna, själva 
deltagare i kriget, upplevt.103  

SvD belyser under året krigets olika perspektiv på ett helt annat sätt än DN. 
Göteborgshistorikern Martin Öhman får t ex vid två tillfällen möjlighet att kommentera 
första världskriget genom aspekten ”Forskning & framsteg. Den 23 juni skriver Öhman 
om ”världens första telekomkrig” och den brittiska dominansen inom 
telekommunikationsområdet.104 Den 11 augusti skriver samme Öhman om hur krigets 
karaktär skiljde sig från tidigare krig i historien genom uppfinningen av 
förbränningsmotorn, som gav nya möjligheter att producera vapen och att transportera 
trupper, vilket i sin tur gav tillgången på olja en strategisk betydelse. Det senare visade 
sig bli en fördel för de allierade och Öhman dristar sig till att slå fast att denna faktor 
påverkade krigets utgång.105 Historikern Öhmans inlägg i tidningen ger dels läsaren 
perspektiv, som inte finns med i vedertagna beskrivningar av första världskriget, och dels 
förmedlas till läsaren vetenskaplig kunskap i komprimerad och värderingsfri form.  

En utbildningsförmedlande roll i kläder sig också SvD:s medarbetare på 
näringslivsredaktionen, Fredrik Braconier, när denne i två artiklar avhandlar första 
världskrigets effekter. Den 4 juli skriver Braconier om hur första världskriget satte stopp 
för den makalösa ekonomiska utveckling som Europa genomgått sedan 1800-talet och 
hur den ekonomiska situationen efter kriget hamnade i ett besvärligt läge; ” Det Europa 
som formerades efter 1918 var en annorlunda värld.”106 En mer positiv effekt och 
konsekvens av kriget beskriver Braconier ett par veckor senare. Det är krigets roll som 
utvecklingsmotor som analyseras och det är flygets framväxt som det specifikt redogörs 
för. Militärt motiverad utveckling av flygplan under kriget gynnade det civila 
trafikflygets tillväxt efter det att konflikten upphörde.107 

Ytterligare ett exempel på beskrivning av ”annat perspektiv” är publiceringen av delar ur 
Peter Englunds mikrohistoriska framställning. Under augusti får SvD:s läsare ta del av ett 
axplock ur ”Stridens skönhet och sorg 1914”, som ju kommer ut under 2014. Ansatsen är 
densamma som i tv-dokumentären ”Det stora kriget”. I SvD den 17 augusti får man t ex 
inblick i 12 åriga Elfriede Kuhrs upplevelser och hantering av kriget.108 Återigen 
fungerar SvD som förmedlare av aktuell historisk kunskap när Englunds arbete får ta 
plats. Englunds syn på första världskrigets betydelse förs också vidare i den intervju som 
publiceras den 27 juli. Det är Erica Treijs som träffar historikern och ständige 
sekreteraren i Svenska akademien med anledning av dennes reviderade och utökade bok 
”Stridens skönhet och sorg 1914” och de utdrag ur boken som presenteras i SvD under 
augusti. Englunds inställning är klar; det första världskriget är intressantare än det andra 
eftersom det dels innehöll en större komplexitet och dels därför att det gav upphov till så 
mycket som vi idag lever med. Englund upprepar det han säger i inledningen av den ovan 
nämnda tv-dokumentären: ”Vi är första världskrigets barnbarn”. Englund lyfter fram att 
första världskriget inte bara var en ”urkatastrof”, fruktansvärt i sig och orsaken till den 
andra ännu större konflikten utan också banade väg för demokrati och modernism. Med 
                                                      
102 Svenska Dagbladet, 2 augusti 2014. 
103 Svenska Dagbladet, 10 september 2014. 
104 Svenska Dagbladet, 23 juni 2014. 
105 Svenska Dagbladet, 11 augusti 2014. 
106 Svenska Dagbladet, 4 juli 2014. 
107 Svenska Dagbladet, 18 juli 2014. 
108 Svenska Dagbladet 17 augusti 2014 
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självklarhet får läsaren av den här intervjun också en beskrivning av det perspektiv ur 
vilket Englund skriver om 1914, det mikrohistoriska.109  

Det är förstås möjligt att läsa in det kontextuella bandet mellan dåtid och nutid, som 
redaktionschef Olle Zachrisson menar genomsyrar SvD, i det mesta av det som under 
2014 skrivs om första världskrigets olika aspekter. Den direkta komparationen mellan det 
storpolitiska läget 1914 med motsvarande situation 2014 är dock, som redan påtalats, 
mindre omfattande. På årsdagen, den 28 juni, skriver emellertid Tomas Lundin en analys 
med rubriken ”Dagens likheter med 1914 är slående”. Den bild Lundin målar torde för 
den samtida läsaren både framkalla rädsla och hopp. Med utgångspunkt i Clarks ”The 
Sleepwalker”, som ju utkom 2013 och beskriver krigsupptakten på ett nytt sätt, listar 
artikelförfattaren flera likheter mellan 1914 och 2014. Oroligheterna i östra Ukraina med 
ett aggressivt Ryssland som annekterat Krimhalvön påminner om situationen mellan 
Österrike-Ungern och Serbien 100 år tidigare. Världen är, till skillnad från tiden för det 
kalla kriget men i likhet med 1914, splittrad och präglad av nya kraftcentra. Konflikter 
bubblar på olika geografiska platser och det allt starkare och mer i anspråkstagande Kina 
påminner om Tysklands expansion i början av 1900-talet. Det finns dock hoppfulla 
skillnader, menar Lundin, i det faktum att insikten om det förödande i ett storkrig finns 
och att demokratiska stater är ett större inslag 2014 än 1914.110 Analysen i sig får stå för 
sig själv, men ur ett historiedidaktiskt perspektiv är det av intresse att studera hur här en 
journalist operationaliserar ett historiemedvetande genom att sammanföra dåtid med 
nutid och koppla detta mot en framtid. Journalisten brukar det historiska i sitt sätt att 
förklara och argumentera för sin analys av samtiden. Formatet i en tidningsartikel är 
begränsat, vilket tillsammans med journalistens egenidentifierade uppdrag, i det här fallet 
att medvetandegöra likheter, gör att det historiska används på ett förenklat och 
deterministiskt sätt.  

Rolf Gustavssons kolumn i SvD den 25 maj är ytterligare ett exempel på detta sätt att 
kommentera samtiden genom att bruka första världskriget. I sin personliga reflektion 
visar Gustavsson intellektuell förmåga genom att koppla ihop det historiska, första 
världskriget, med aktuella frågor såsom det mycket komplicerade inbördeskriget i Syrien 
och valet till Europaparlamentet, vilket genomförs samma dag som texten publiceras. 
Gustavssons text ger läsaren en bild av att allt hänger ihop och att ”Europa ännu inte 
övervunnit första världskriget”. 111  

Att historien inte kan frigöras från nuet blir tydligt i den TT-artikel som publiceras i SvD 
den 21 november. Artikeln handlar om relationen mellan Ryssland och Serbien. I korten 
ligger dels den ökade ryska aktiviteten i östra Europa dels de nationalistiska krafter i 
Serbien som vill dra landet mer mot Moskva än Bryssel. Kopplingen till 100-årsminnet 
av första världskriget och den allians som då rådde mellan Ryssland och Serbien framstår 
som oundviklig och läsaren påminns återigen om samtida likheter med en 
skräckinjagande dåtid.112   

 

 

 

                                                      
109 Svenska Dagbladet 27 juli 2014 
110 Svenska Dagbladet 28 juni 2014 
111 Svenska Dagbladet, 25 maj 2014. 
112 Svenska Dagbladet, 21 november 2014. 
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6.2.6 SAMMANSTÄLLNING– SVENSKA DAGBLADET 2014 
 

Här skall slutligen SvD:s behandling av första världskriget sammanställas. 

Historiedidaktiska grundfrågor Sammanfattning 
Vad? Orsak, Karaktär och Effekt Alla analysdelar av första världskriget finns 

representerade. Förekomsten koncentrerat till 
sommarmånaderna. Krigets orsak får 
utrymme i ett fåtal sammanhang genom 
temaartiklar i anslutning till 
uppmärksammande av skotten i Sarajevo och 
i viss mån i samtidsanalyserande artiklar. 
Krigets effekt beskrivs på ett fåtal platser 
genom temaartikel och genom enstaka 
analyserande artiklar; ”dolkstötslegenden”, 
andra världskriget, förintelsen, kalla kriget 
etc. Krigets karaktär får stort utrymme genom 
reportage, referenser till litteratur samt artiklar 
med fokus på olika aspekter av kriget. Peter 
Englunds mikrohistoria får stor plats genom 
egen publicering. 

Hur? Första världskriget speglas genom 
temaartiklar, specialartiklar, artiklar 
publicerade av professionella historiker, 
intervju med Peter Englund samt genom 
samtidsanalyserande text. Stilen är neutral, 
personlig och emfatisk. 

Varför? Det vetenskapliga bruket är framträdande 
främst p g a det flitiga användandet av 
professionella historiker. Syftet är att 
förmedla aktuell och ny kunskap samt nya 
infallsvinklar. Användande av första 
världskriget som en del av samtidsanalys 
förekommer, men egentligen endast uttalat i 
ett fall. Tidningens ambition är uttalat att 
koppla samma dåtid med nutid och att 
argumentera för skäl att se likheter mellan 
samtiden och perioden 1914-1918. 

Analysen sammankopplad med samtida kontext? JA 
Tabell 6 – Historiedidaktisk analys av Svenska Dagbladet 2014. 
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7. AVSLUTNING OCH UTBLICK 
 

7.1 SAMTIDSKONTEXT OCH TIDSANDA 
 

Maria Sjöbergs konstaterande att samtiden ofrånkomligt påverkar vårt sätt att tolka det 
historiska får, i ljuset av denna undersökning, anses vara konfirmerat. Sättet på vilket 
utvalda tv-dokumentärer och dagstidningar bearbetade och förmedlade olika aspekter på 
första världskriget visar att samtiden är närvarande på mer än ett sätt.  

Under märkesåret 1964, då det kalla kriget pågick, var Sverige ett litet neutralt land 
inklämt mellan Nato och Warszawapakten. Stormakterna USA och Sovjetunionens 
balansakt hade två år tidigare, på Kuba, sånär slutat i ett nytt storkrig med atombombens 
förödande verkan. Det är plausibelt att, i en sådan kontext, skildringen av första 
världskriget fick fokus på händelserna under juli-augusti 1914, under den s k ”svarta 
veckan”, och att dessa främst speglades som ett stormakternas aningslösa och förödande 
agerande. Det storpolitiska spelet är ett genomgående tema både i ”Så var det 1914” och i 
dagstidningarna. I tv-dokumentären blir referenserna extra tydliga när Jörgen Weibull 
faktiskt använder ord som ”kallt krig” och ”kapprustning” i sitt sätt att beskriva orsakerna 
till första världskrigets utbrott. Även DN, främst genom jolos försorg, uppehåller sig 
kring stormakternas agerande på ett sätt som för tankarna till skörheten i stormakternas 
terrorbalans och tillfälligheternas roll i utbrottet av förödande konflikter.  

Samtidskontexten under 1964 var också tydlig på ett annat sätt, nämligen genom 
kopplingen mellan den situation man befann sig i och det som skedde under åren 1914-
1918. Det framgår på mer än ett ställe att effekterna av kriget fortfarande levde kvar. Det 
talades om ”bannet” och ”att leva i skuggan” av kriget. På DN:s ledarsida var analysen 
explicit: perioden 1914-1955 borde beskrivas som en sammanhållen tidsepok. Tittare och 
läsare fick ingen egentlig djuplodande analys av på vilket sätt detta orsakssamband 
existerade, varför man får dra slutsatsen att detta var en naturlig aspekt i 1964-års 
Sverige. Det var en del av den tidsanda som då rådde.  

Samtidskontexten var närvarande även i massmedias sätt att beskriva och kommentera 
första världskriget 2014. Tydligast blir det på två sätt. Eftersom märkesåret handlade 
mycket om den 28 juni och skotten i Sarajevo fick denna händelse stor plats i främst 
tidningarna. Journalister åkte till ort och ställe och gav på det sättet en djuplodande 
analys av bakgrund, den historiska händelsen och hur denna såväl som underliggande 
krafter fortfarande lever på Balkan. Sammankoppling till konflikten på 1990-talet blir en 
brygga till det samtida 2010-talet. Det andra tydliga sättet, på vilket samtiden var 
närvarande i bruket av första världskriget, var de jämförelser som gjordes mellan 1914 
och det rådande instabila världspolitiska läget. Ett antal skribenter såg varnande likheter 
mellan 1914 och de oroshärdar som flammade i olika hörn av världen. Det storpolitiska 
var alltså närvarande även 2014 om än på ett annat sätt jämfört med 1964, mer som 
jämförelseobjekt än som tyngdpunkt i beskrivningen av första världskriget.  

Jämfört med 1964 utmärker sig märkesåret 2014 i massmedia genom omfattning och 
bredd i beskrivandet av första världskriget. Med anledning av 100-årsminnet fick första 
världskriget träda fram från en, i skuggan av det stora intresset för andra världskriget, 
förhållandevis undanskymd plats i det historiska medvetandet. Härvidlag får Peter 
Englunds inställning anses vara representativ. Där 1964 års narrativ om kriget var präglat 
av en koppling till sin mer närliggande samtid präglades 2014-års bild av det stora kriget 
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av det stora intresset för själva kriget. Det senare förmodligen pådrivet av ett omvittnat 
större generellt intresse för historia på 2010-talet än på 1960-talet då ju, med hjälp av 
Zanders arbete, vi vet att moderniseringsdiskursen höll tillbaka det historiska 
perspektivet. Detta är nog huvudskälet till att antalet möten med första världskriget i 
massmedia var väsentligen fler 2014 än 1964 och att speglingen var mycket mer allsidig 
och djuplodande med exempelvis analyser av Gavrilo Princips värld, storpolitik, 
skyttegravarnas verklighet och den enskilda människans perspektiv. 

De bilder som framträdde i massmedia under 1964 och 2014 var således påverkade av en 
samtidskontext och av den tidsanda som rådde. Detta gjorde att den generella bilden av 
första världskriget delvis skiljer sig åt mellan de båda märkesåren. Ett annat sätt att 
utrycka detta på är att säga att historiemedvetandet manifesterades på olika sätt i 
massmedia och att detta i sin tur påverkade det allmänna historiemedvetandet. Nils 
Fabiansson varnade för en upprepning av 1964 års sätt att beskriva första världskriget 
under märkesåret 2014. Den här undersökningen visar att Fabiansson visserligen hade 
insikt i det faktum att 1964 års bild av kriget var färgat av sin samtid, men att oron för en 
upprepning var obefogad. Den bild som i massmedia ges av historiska skeenden, såsom 
första världskriget, är alltid färgad av den samtid i vilken den tecknas och av det 
föränderliga historiemedvetandet, en aspekt som Fabiansson bortsåg från i sitt 
blogginlägg.  

 

7.2 MASSMEDIA - EN UTBILDNINGSFÖRMEDLANDE KULTUR 
 

Ett genomgående inslag både 1964 och 2014 var de professionella historiker som fick ta 
plats i rörlig bild och på tidningssidor. Båda märkesåren gav möjlighet för samtida och 
välkända akademiker att ge sin syn på första världskrigets olika aspekter. På så sätt kan 
man med fog hävda att massmedia förmedlade aktuell forskning på området. Extra 
tydligt blev detta i 2014-års omfångsrika publikation då Peter Englunds arbete fick ta stor 
plats och då professor Dick Harrisons analyser och infallsvinklar presenterades. Även 
nya sätt att se på orsakerna till kriget fick komma till tals. Akademikerna samspelade 
med massmedia både 1964 och 2014. Det är tydligt att även journalister och skribenter 
ägnade sig åt att förmedla kunskap. Under 1964 var det främst jolo, som i journalistisk 
anda utbildade sina läsare. Under 2014 förekom det kunskapsförmedlande inslaget på 
många flera ställen och sammanhang; i bokrecensioner, i reportage från Flandern, i 
inlägg om pågående konflikter och i översiktsartiklar.  

 Det har framgått i uppsatsens resonemang om teoretiska modeller att Dybelius sätt att 
dela in historiekultur i tre typer, Utbildningskultur, Populärkultur och Minneskultur, inte 
räcker när det gäller studier av massmedias hantering av historia. Man kan, när det gäller 
massmedia, inte tala om en renodlad utbildningskultur, som Dybelius främst menar 
handlar om historisk forskning och skolsystemet, och inte heller om populärkultur som 
avser förmedling av historia på ett känslomässigt och fantasieggande sätt. Det är mer 
lämpligt att beskriva massmedia som en del av en utbildningsförmedlande kultur, vars 
huvudsyfte är att tillhandahålla och överföra kunskap om historia från olika källor till 
tittare och läsare. Undersökningen bekräftar alltså behovet av att tillföra denna fjärde typ 
av historiekultur till analysverktyget.  
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Analysen av massmedias belysning av första världskriget har också visat att Aronssons 
”hjärnmodel” behöver problematiseras. I denna finns en klar gräns mellan akademi och 
media. Detta är ett allt för förenklat sätt att beskriva sakernas tillstånd, då det snarare är 
så att akademi och media, åtminstone i föreliggande undersökning, visar sig ha ett 
symbiosliknande förhållande.   

 

7.3 DET SAMTIDSARGUMENTERANDE HISTORIEBRUKET 
 

Med konstaterandet att massmedia representerar något som kan benämnas en 
utbildningsförmedlande kultur följer frågan om vilken typ av historiebruk som kan spåras 
i sättet att behandla första världskriget. Aronsson menar i sin distinktion att historiebruk 
är samlingsnamnet för ”de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma 
bestämda meningsskapande och handlingsorienterande helheter”.113 Den typologi som 
framtagits för att identifiera olika typer av sådant historiebruk har varit en viktig del i den 
här undersökningens utgångspunkt.  

Det har i analysen av de utvalda mediernas sätt att bruka första världskriget konstaterats 
att ett vetenskapligt bruk flitigt förekom både 1964 och 2014. Detta tog sig främst uttryck 
i utbildningsförmedlingen då akademiker stod som avsändare och när artiklar och tv-
dokumentärer informerade och undervisade på ett objektivt sätt. Det har på sina ställen 
också, med visst fog, visats att inslag av moraliskt och kommersiellt bruk förekommit. 
Det gäller främst det som framförts kring Peter Englunds arbete och dokumentären ”Det 
stora kriget”. Vid ett tillfälle har också identifierats en form av pedagogisk-politiskt 
historiebruk. 

Man kan dock i undersökningen identifiera ett bruk av historia som inte låter sig infångas 
av den vedertagna typologin, ett bruk som återfinns 1964, men som framför allt 
framträder i dagstidningarna 2014. Det sätt på vilket man här brukade första världskriget 
var en del av en argumenterande samtidsanalys. När en skribent analyserar och 
kommenterar händelserna på Krim och i östra Ukraina genom att jämföra med och varna 
för paralleller till 1914 eller när Kina på 2000-talet jämförs med det offensiva Tyskland i 
början av 1900-talet används historien på ett sätt som inte passar in på de idealtyper 
Karlsson med flera konstruerat. Det handlar i dessa fall inte om att förenkla och försköna 
i syfte att legitimera en maktposition såsom i det ideologiska historiebruket. Det handlar 
snarare om att intellektuella opolitiskt söker stöd för sin analys av samtiden genom att 
använda spår från dåtiden. Man gör detta ofta utifrån en intellektuell och påläst 
utgångspunkt, från vilken man väljer ut delar av historien, i undersökningen aspekter av 
första världskriget, och påvisar samband i nutid som liknar samband i dåtid. I 
undersökningen återkommer detta vid flera tillfällen, oftast i syfte att peka på det 
varnande exemplet, att historien kan komma att gå igen. Genom att bruka historien på det 
här sättet utsätter sig skribenten för risken att allt för förenklat beskriva historien, t ex det 
mycket komplexa skeende som första världskriget utgör, och dess koppling till samtiden.  
Läsaren ges en alltför fragmentarisk bild av världen, såväl den samtida som den 
historiska. Det finns därför starka skäl för att, likt Dybelius på senare tid, utveckla den 
etablerade typologin med ytterligare ett historiebruk, ett som hamnar någonstans mitt 
emellan det ideologiska historiebruket och det pedagogisk politiska historiebruket och 
som förslagsvis får benämnas Det samtidsargumenterande historiebruket.  

                                                      
113  Aronsson, 2004, s. 17-18. 
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7.4  UTBLICK 
 

Denna historiedidaktiska studie har uppehållit sig kring ett någorlunda specifikt och 
avgränsat område både vad det gäller material och historiskt studieobjekt. Uppsatsen är 
koncentrerad kring ett komplext historiskt skeende och historiebruket i en specifik kanal, 
massmedia, under två specifika märkesår. Det har framgått, av redovisat forskningsläge, 
att andra och större undersökningar inom det historiedidaktiska fältet för det mesta har ett 
bredare anslag. Zander, Lindeborg, Dybelius m fl. undersöker en längre 
sammanhängande tidsperiod, inte sällan omfattandes mer än 100 år och de studerar olika 
typer av historiekulturer och platser där historiebruk pågår. Med inspiration i dessa 
historikers arbete och med utgångspunkt i föreliggande uppsats kan olika vägar för ny 
forskning väljas. 

Det är uppenbart att en historiedidaktisk analys kan göras av den historiska företeelsen 
krig såväl bredare som djupare. Ett uppenbart angreppssätt skulle kunna vara att utvidga 
föreliggande undersökning att omfatta en längre period exempelvis perioden 1920-2014 
och att addera fler svenska historiekulturella kanaler såsom läroböcker, skönlitteratur och 
spelfilm. Det finns också uppenbara möjligheter i att utgå från andra märkesår och andra 
historiska konflikter.  

Det finns också mycket att vinna på att på djupet fullfölja resonemanget kring massmedia 
som en utbildningsförmedlande kultur, med det specifika uppdraget att förmedla 
historiska händelser. Hur ser dynamiken och logiken ut i denna typ av kontext? På vilket 
sätt skiljer den sig från utbildnings- respektive populärkulturen? Det finns gott om stoff 
att bearbeta, både när det gäller massmediala källor och i val av händelser i förfluten tid. 
På samma material finns också intressant penetrering att göra när det gäller det 
historiebruk, som i den här uppsatsen lanserats som det samtidsargumenterande. Även 
här skulle en utmejsling av karaktär och avgränsning mot annan typ av historiebruk 
kunna bidra till utveckling av teoretiska modeller inom det historiedidaktiska området.  
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8. SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsen har två sammanhängande utgångspunkter, dels att söka efter de bilder av 
första världskriget, som framträdde i massmedia märkesåren 1964 och 2014 och dels att 
pröva vedertagen historiedidaktisk teori för områdena historiemedvetande, historiekultur 
och historiebruk. Undersökningen syftar specifikt till att besvara följande tre frågor: 

1. Går det att identifiera en samtidskontext, en tidsanda, i de bilder av första 
världskriget som framträdde i massmedia 1964 respektive 2014? Om svaret på 
denna fråga är jakande: Kan man påvisa skillnader i de bilder som tecknades 1964 
jämfört med 2014? 

2. Vilken typ av historiekultur representerar de massmediala kanaler som studeras 
och som i undersökningen utgörs av tv-dokumentärer och dagstidningar från 1964 
och 2014?  

3. Vilken typ av historiebruk kan identifieras i massmedias sätt att behandla första 
världskriget under åren 1964 och 2014?  

Undersökningens material utgörs av två tv-dokumentärer om första världskriget, en från 
1964 och en från 2014, båda sända inom ramen för Public Service samt av relevanta 
tidningsartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under märkesåren 1964 och 
2014.  

Uppsatsen kan visa att de bilder av första världskriget som framträdde i massmedia under 
åren 1964 och 2014 var präglade av sin egen samtid. År 1964 var det främst det kalla 
kriget som gjorde sig påmind i valet av aspekter att belysa och sättet på vilket man 
kopplade ihop 1914-1918 med 1964. Märkesåret 2014 var, i sin hantering av första 
världskriget, märkbart färgad av pågående och samtida konflikter, vilket tog sig uttryck i 
jämförelser mellan situationen år 1914 då krigets startade och år 2014. Undersökningen 
visar att samtida forskningsfront, genom slagkraftiga historikers försorg, påverkade 
innehåll och tyngdpunkt i vad, på temat första världskriget, som behandlades i 
massmedia samt konkluderar att omfattning i form av bredd och djup var större 2014 än 
1964.  

Uppsatsen visar också att den typ av massmedia som studerats kan sägas representera en 
utbildningsförmedlande kultur vars huvudsyfte är att tillhandahålla och överföra kunskap 
om historia från olika källor till tittare och läsare. Denna kategorisering är ny och kan 
sägas tillföra vedertagen teori ytterligare en analyskomponent.  

Undersökningen bidrar även med teoriutveckling genom att identifiera en tidigare icke 
beskriven historiebrukstyp, den samtidsargumenterande. Denna innebär att 
historiebrukaren utifrån en intellektuell och påläst utgångspunkt, utan särskilda politiska 
motiv, väljer ut delar av historien och påvisar samband i nutid som liknar samband i 
dåtid. Risken med denna typa av historiebruk blir att läsaren och tittaren ges en förenklad 
och fragmentarisk bild av historien.  
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
Källor 
Tidningar 
Dagens Nyheter 8 januari 1964 
Dagens Nyheter 19 april 1964 
Dagens Nyheter 26 april 1964 
Dagens Nyheter 3 maj 1964 
Dagens Nyheter 28 juni 1964 
Dagens Nyheter 23 juli 1964 
 
Dagens Nyheter 2 januari 2014 
Dagens Nyheter 13 januari 2014 
Dagens Nyheter 1 februari 2014 
Dagens Nyheter 2 februari 2014 
Dagens Nyheter 3 februari 2014 
Dagens Nyheter 25 februari 2014 
Dagens Nyheter 19 mars 2014 
Dagens Nyheter 8 maj 2014 
Dagens Nyheter 30 maj 2014 
Dagen Nyheter 1 juni 2014 
Dagens Nyheter 7 maj 2014 
Dagens Nyheter 14 maj 2014 
Dagens Nyheter 25 maj 2014 
Dagens Nyheter 24 juni 2014 
Dagens Nyheter 26 juni 2014 
Dagens nyheter 13 juli 2014 
Dagens Nyheter 27 juli 2014 
Dagens Nyheter 29 juli 2014 
Dagens Nyheter 4 augusti 2014 
Dagens Nyheter 19 augusti 2014 
Dagens Nyheter 14 oktober 2014 
Dagens Nyheter 17 december 2014 
Dagens Nyheter 21 december 2014 
 
Svenska Dagbladet 28 juni 1964 
Svenska dagbladet 14 juli 1964 
Svenska Dagbladet 21 juli 1964 
Svenska Dagbladet 28 juli 1964 
Svenska Dagbladet 29 juli 1964 
Svenska Dagbladet 3 augusti 1964 
Svenska Dagbladet 23 augusti 1964 
Svenska Dagbladet 28 september 1964 
 
Svenska Dagbladet 25 maj 2014 
Svenska Dagbladet 18 juni 2014 
Svenska Dagbladet 22 juni 2014 
Svenska Dagbladet 23 juni 2014 
Svenska Dagbladet 24 juni 2014 
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Svenska Dagbladet 28 juni 2014 
Svenska Dagbladet 4 juli 2014 
Svenska Dagbladet 18 juli 2014 
Svenska Dagbladet 27 juli 2014 
Svenska Dagbladet 28 juli 2014 
Svenska Dagbladet 29 juli 2014 
Svenska Dagbladet 2 augusti 2014 
Svenska Dagbladet 5 augusti 2014 
Svenska Dagbladet 11 augusti 2014 
Svenska Dagbladet 17 augusti 2014 
Svenska Dagbladet 10 september 2014 
Svenska Dagbladet 1 november 2014 
Svenska Dagbladet 21 november 2014 
 

Internet 
Sveriges Television ”öppet arkiv” www.oppetarkiv.se/video/2128474/sa-var-det-1914 

Sveriges Televisions hemsida, http://www.svt.se/det-stora-kriget/skottet-i-sarajevo/  
 
Sveriges Television, Det stora kriget, del 1-8, hämtat från Youtube 2016-03-02 
https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY 
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