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Abstract 

This essay has, through the use of a comparative and qualitative method, set out to compare 

two Swedish newspapers; Svenska Dagbladet (SvD) and Dagens Nyheter (DN) and to 

discover if there were any significant differences between the way they reported on the 

assassination of Arch-duke Frans Ferdinand in Sarajevo in 1914 as well as the subsequent 

July crisis and the start of World War I. It looks at what may have caused these differences as 

well as if the papers took a stance for or against any of the belligerent countries.  

The results of this study show that while there are minor differences, mostly in the editorial 

parts of the paper and the choice of smaller stories, most of the reporting tends to be very 

similar and contains the same major stories and events. The papers also both tend to view 

Serbia negatively and Germany and England positively. The few differences in opinion 

appears to be the cause of the paper’s different political positions and this is mostly expressed 

in the editorial section. 

Keywords: World War I, Journalism, Newspapers, July crisis, Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter. 
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1.1 Inledning 

I dagens samhälle har vi alltid snabb tillgång till nyhetsflödet, med bara några knapptryck 

eller musklick så kan man som individ få tillgång till information av vad som sker runt 

omkring i världen, ibland bara några minuter efter att det skett. Denna information behöver 

inte alltid heller komma från traditionella medier utan internets uppkomst gör så att enstaka 

individer kan själva sprida vad de har sett och hört till miljontals andra över bland annat 

sociala medier. Detta har ju dock inte alltid varit fallet och under större delen utav 1800-talet 

och det tidiga 1900-talet var människor beroende av tidningen för att få reda på vad som hade 

hänt runtom i landet och även runt om i världen. Detta var inte heller någon blixtsnabb affär 

utan nyheter kom ofta dagen eller dagarna efter händelsen. 

Med all rapportering så måste man ändå alltid komma ihåg medians bias som ofta kan leda till 

att informationen som presenteras blir vinklad. Detta blir ännu mer aktuellt under ett krig, då 

media ofta väljer en sida att stödja. Detta är någonting som är lika viktigt att ha i åtanke både 

nu som det förmodligen var då.  

Denna tanke är vad som tar mig till vad denna uppsats handlar om, nämligen hur flera av de 

stora händelserna under Första Världskriget presenterades i två av Sveriges stora 

dagstidningar; Svenska Dagbladet (SvD) och Dagens Nyheter (DN). Genom att undersöka 

och jämföra hur rapporteringen skiljde sig emellan publikationerna hoppas jag att kunna se 

hur mycket man lät sin politiska ideologi och tro påverkar till den grad man valde att vinkla 

informationen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Jag har i denna uppsats tänkt undersöka hur två olika svenska dagstidningar, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter rapporterade om Första Världskriget och hur deras 

rapportering skiljde sig och om det går att påvisa någon bias och vad detta kan kopplas till. 

Det är också intressant att titta på ifall rapporteringen skiljer sig från vad traditionell 

historieskrivning idag. Detta kommer göras med en kvalitativ och komparativ metod och kan 

summeras i min frågeställning: 

Finns det några skillnader i hur Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter skildrar 

händelseförloppet under Julikrisen och om dessa finns, vilka är de? 

Går det att visa på några anledningar till att skildringen av information är annorlunda eller 

lika? 

Tar tidningarna ståndpunkt för eller emot någon av det stridande parterna (England, 

Frankrike, Ryssland, Tyskland, Serbien och Österrike-Ungern)? 

Anledningen till att jag valt att just titta på Första Världskriget är att det är en period som är 

något mindre omskriven än till exempel Andra Världskriget och att det just under denna tid 
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som media i stor om sträckning används av staten för att öka folkligt stöd för kriget. Detta 

anser jag gör det till ett intressant område att titta på och förhoppningsvis komma fram till ny 

kunskap. 

1.3 Forskningsläge 

Krig är ett ämne som är väl omskrivet när det kommer till historia och Första Världskriget är 

inget undantag, det finns därför en stor rikedom av verk och arbeten om perioden och även 

också en mängd verk som tar upp och tittar på journalistiken under denna period men också 

under andra. En av det första verk som jag tittat på är En Svensk Presshistoria av Claes-Göran 

Holmberg som behandlar det svenska pressväsendet från 1732 fram till 1966. I avsnittet om 

Första Världskriget tar författaren upp hur kriget förändrade först den svenska tidningens 

ansikte då annonserna inte längre tog upp en tidnings förstasida. De moderna löpsedlarna 

växer också fram under denna period och får sin moderna funktion.1 Boken tar också upp och 

beskriver hur nyhetsbyråernas uppgift förändrades i och med att kriget startade. Det stora 

nyhetsbyråerna, Havas, Reuters och Wolff blev nu propagandaapparater för sina länders 

arméer. Detta är viktigt att komma ihåg då Sverige var en del av den tyska nyhetssfären och 

därför gav Tyskland ett försprång i att få ut just sin vinkel av händelserna bland det svenska 

folket. Detta fortsatte att vara fallet då långtidskontrakt gjorde att tidningar var bundna till 

dessa nyhetsbyråer. Man försökte att slå tillbaka emot detta genom att skapa två nya byråer, 

Stockholms Telegrambyrå samt Presscentralen. Tyskland var dock angelägna om att skydda 

det övertag man hade i Sverige genom att stödja Svenska Telegrambyrån, som var den största 

i landet. Detta gjordes bland annat genom att kompensera byrån för förlusten som kom från 

att inte ha tillgång till engelska och franska nyhetsbyråer, genom att förmedla ocensurerade 

telegram via neutrala mellanhänder.2 Boken visar på hur svensk rapportering var beroende 

utav utländska makter för tillgång på information och hur detta ledde till att rapporteringen 

därför kom från vinklade källor redan innan den gick till tryck. 

I John Byrne Cookes bok Reporting the War – Freedom of the Press from the American 

Revolution to the War on Terrorism tar han upp perioden i slutet på Första Världskriget och 

USAs intåg i kriget samt hur detta påverkade yttrandefriheten och pressfriheten för 

amerikansk press på hemmafronten. Kapitlet fokuserar främst på William Randolph Hearst, 

ägare av tidningar över hela USA och en man med ett starkt anti-England bias och vars stöd 

för Tyskland i början av kriget gjorde att hans tidning flera gånger brändes på gatorna.3 Hearst 

gjorde sig också fiende med den engelska regeringen när de valde att neka hans byrå, 

International News Service, användning av deras telegramkablar och postservice då den 

 
1 Holmberg, Claes-Göran, Rydén, Per & Oscarsson, Ingemar, En svensk presshistoria, Esselte studium, Solna, 
1983. Sida 124-125. 
2 En svensk presshistoria. Sida 125. 
3 Cooke, John Byrne, Reporting the war: freedom of the press from the American revolution to the War on 
terrorism, 1. ed., Palgrave Macmillan, New York, 2007. Sida 89. 
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engelska regeringen ansåg att han ”förvred nyheterna”.4 Den största konflikten kom dock när 

President Wilson och hans administration lade fram den så kallade ”espionage bill” vilket gav 

presidenten kontroll över vad som kunde publiceras i pressen med relation till det beväpnade 

styrkorna. Detta kom att leda till hårt motstånd från flera tidningar och främst från Hearst som 

vid ett tillfälle argumenterade att:  

In my opinion any censorship laws are justifiable in case of war, which prevent the 

publication of information which would be of benefit to the enemy. But censorship 

laws are not justifiable which prevent the publication of information which should 

be in the possession of our own people for their proper enlightenment as to the 

conduct and accomplishments of the war.5 

Hearst menade också att regeringens censorer hade en tendens att skydda regeringen från att 

låta dess misstag bli kände för befolkningen.6 

Kapitlet tar också upp och beskriver den frustration som amerikanska tidningar stod inför när 

det kom till rapporteringen från fronten. Det fick sällan ens komma nära fronten och 

förstahandsrapporter var mycket sällsynta. De allierade höll hårt på censuren och det enda 

positiva med att USA gick in i kriget var att amerikanska krigskorrespondenter oftare fick 

rapporter från fronten och det var först långt efter kriget som förstahandsbeskrivningar av hur 

livet på fronten faktiskt såg ut.7 

I Philip Knightleys bok Krigets första offer är sanningen beskrivs ingående hur tidningarna 

och de krigskorrespondenter som var stationerade vid fronten under första världskriget 

rapporterade om kriget, den censur de frivilligt gick med på och ofta själva deltog i samt hur 

det stora tidningarna blev del av statens progandamaskineri. 

Fokuset i kapitlet ligger främst på Storbritannien vars propagandaapparat under kriget blev så 

stort och så effektivt att det kom att bli modell för Goebbels under Nazityskland. 8 Knightley 

visar på hur tidningsägarna villigt gick med på att låta staten kontrollera vad som tryckets och 

deras samarbete kom att belönas med både politisk makt och adelstitlar. Knightley lägger 

dock mest skuld vid krigskorrespondenternas fötter då de levde så nära fronten och var 

medvetna om vad som skedde men ändå höll tyst och villigt spred de lögner som krävdes av 

staten för att försäkra flödet av nya rekryter.9 Knightley visar på hur motståndet för kriget var 

utbrett i Storbritannien innan man väl gått in i kriget men att när man väl gått med så krävdes 

en moralisk anledning att slåss, detta fick man genom att attackera tyskarna och karaktärisera 

dem som monster.  

 
4 Reporting the war: freedom of the press from the American revolution to the War on terrorism. Sida 88-89. 
5 Reporting the war: freedom of the press from the American revolution to the War on terrorism. Sida 92. 
6 Reporting the war: freedom of the press from the American revolution to the War on terrorism. Sida 92. 
7 Reporting the war: freedom of the press from the American revolution to the War on terrorism. Sida 102. 
8 Knightley, Phillip, Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare, [Ny 
utg.], Ordfront, Stockholm, 2004. Sida 95. 
9 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 93. 
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Ett exempel på detta är när i en enda rapport från den 22 september 1914 den tyska kejsaren 

lyckas benämnas som en barbar, galning, monster, modern Judas samt en kriminell monark. 

Tyskarna i allmänhet beskrevs som hunner, mongoler och knappt bättre än Djingis khans 

horder som våldtagit nunnor och stympat barn.10 Propagandan slutade inte med att 

karaktärisera fienden som monster utan gick djupare med målande beskrivningar av 

handlingar som utförts. I juni 1915 rapporterades det i Financial News att tyska flygare fått 

order om att bomba kung Alberts barn, att tyska ubåtsbesättningar fick dubbelbelöning för att 

sänka fartyg med kvinnor och barn samt att kejsaren personligen beordrat tortyr av 3 åriga 

barn och gett instruktioner om de metoder som skulle användas.11 Denna propaganda 

eskalerade och fick oanade konsekvenser. När The Times började att skriva om turkarnas 

folkmord emot armenierna så försvann dessa rapporter bland den flod av sensationalistisk 

propaganda om tyskarnas grymheter, den främsta av dessa var de så kallade ”likfabrikerna” 

som spreds likt en löpeld om hur tyskarna använde sina stupade soldaters lik för att framställa 

glycerin.12 Tyskarna dementerade dessa anklagelser men lyckades aldrig stå upp emot den 

oemotståndliga brittiska propagandaapparaten och hatet mot tyskarna piskades upp för att ena 

folket i kriget och alltid ha ett stadigt inflöde av nya rekryter.13 Den röda tråden genom hela 

kriget var att civilbefolkningen aldrig fick läsa om vad som faktiskt hände i kriget, till 

exempel fick man inte höra om ryssarnas förlust vid Tannenberg år 1914 förens efter krigets 

slut.14 Inte heller för tyska befolkningen var det mycket bättre, då den tyska regeringen hade 

hård kontroll på vad som publicerades och rapporteringen under krigets första skede var 

manisk, det var bara dagar innan Paris var erövrat.15  

Knightley visar på hur den engelska vägran att låta korrespondenter komma ut och rapportera 

i början ledde till kritik, främst från USA där Theodore Roosevelt i ett brev till utrikesminister 

Edward Grey upprört klagar på hur britternas vägran att låta amerikanska korrespondenter 

observera kriget ställer sig i skarp kontrast till tyskarna som varit entusiastiska i hjälpa 

amerikanarna.16 Detta ledde till att britterna tillät några korrespondenter att resa ner till 

fronten där de bodde med höga officerare och censorer. Detta ledde inte till någon bättre 

rapportering, då korrespondenterna snabbt föll in i ledet och valde att frivilligt censurera sig 

själv och fokuset blev alltid att hålla stridsmoralen hög och som alltid hålla rekryterna 

kommande. Detta i kombination med att dessa korrespondenter blev nära vänner med 

officerarna hjälpte inte i deras rapportering och konsekvenserna av detta och av kriget i helhet 

blev att tidningsväsendet tappade tilliten hos folket som efter kriget inte längre kunde lita på 

 
10 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 94-95. 
11 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 96. 
12 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 120-121. 
13 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 95, 97. 
14 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 107. 
15 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 107. 
16 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 109. 
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att det de läste var sant.17 Knightley visar i allmänhet på hur snabbt och hur effektivt de olika 

makterna lyckades etablera kraftfulla censurapparater som förhindrade civilbefolkningen från 

att få reda på vad som hände ute vid fronten. 

I Den Svenska Pressens Historia tar författaren upp hur kriget påverkade tidningarna i 

Sverige, främst hur det påverkade de svenska tidningarnas layout där ”trean” blev den 

officiella krigssidan.18 Boken, tar också upp hur Sverige blev ett fokus för utgående 

propaganda. Detta skedde bland annat genom en speciell byrå inrättades av tyskarna för att 

förse svenska landsortstidningar med artiklar från den tyska pressen. Den svenska linjen blev 

också att försöka vara så neutral i sin rapportering som möjligt, detta kan bland annat ses i hur 

UD i juli 1914 bad Publicistklubben att ”notiser och uttalanden om krigshändelserna måtte 

avfattas fullt objektivt och utan partitagande för eller mot någon av de stridande samt med 

undvikande av för dem sårande omdömen”.19 Även näringslivet fick en påverkan på vad som 

kom att publiceras i tidningarna. Under kriget fick redaktörerna från de största 

dagstidningarna brev underskrivna av Sveriges industriförbund, Stockholms handelskammare, 

Svenska bankföreningen och Sveriges allmänna exportförening. I dessa brev bad man om 

försiktighet i rapporteringen när det kom till utrikespolitiken för att skydda ”vårt fosterlands 

industriella och kommersiella intressen”. Man ville alltså inte att svensk rapportering skulle 

förarga någon av de stridande parterna och på så sätt skada svensk export.20 

Här kan vi se hur kriget inte bara påverkade tidningen som ett medium men också hur även i 

ett neutralt land som Sverige kom censuren och utomstående intressens påverkan kom att ha 

en effekt på tidningsväsendets utveckling. Det är dock viktigt att notera att denna bok är en 

handbok och inte en vetenskaplig bok men bidrar ändå med viktig information för 

undersökningen. 

Denna syn på journalisternas roll som medhjälpare i propagandamaskineriet understryks även 

i boken Selling war: the role of the mass media in hostile conflicts from world war I to the 

"war on terror". Kriget hade inte plats för neutrala reportrar, alla var tvungna att välja en sida 

och bli del utav hemlandets patriotiska uppdrag. Detta kan ses med hjälp av ett citat från den 

tyska generalen Helmuth von Moltke där han beskriver pressen som ”an indespensible means 

for the conduct of war”. Att ha reportrar kopplade till både det politiska och militära 

ledarskapet sågs som ett övertag i kampen om både inrikes och utrikes opinion.21 Detta sattes 

också i praktik av tyskarna då en separat pressbyrå skapades som var direkt kopplad till 

generalstaben och användes för att reglera vad som blev känt om kriget. Fransmännen lät inte 

 
17 Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Sida 109-114. 
18 Lundström, Gunilla, Rydén, Per & Sandlund, Elisabeth (red.), Den svenska pressens historia 3 Det moderna 
Sveriges spegel (1897-1945), Ekerlid, Stockholm, 2001. Sida 123. 
19 Den svenska pressens historia 3 Det moderna Sveriges spegel. Sida 124. 
20 Den svenska pressens historia 3 Det moderna Sveriges spegel. Sida 125. 
21 Seethaler, Josef, Karmasin, Matthias, Melischek, Gabriele & Wöhlert, Romy (red.), Selling war: the role of the 
mass media in hostile conflicts from world war I to the "war on terror", Intellect Books, Bristol. Sida 28. 
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journalister komma till fronten förens år 1917 och innan dess var franska journalister tvungna 

att få sin information från utländska tidningar eller brittiska och amerikanska 

korrespondenter.22 

På båda sidor av konflikten visade det sig att krigskorrespondenterna behövde uppfylla vissa 

kriterier och följa vissa krav. Dessa kan summeras med fyra punkter. De var tvungna att 

bevisa att det var inbitna patrioter innan de ansågs som ackrediterade journalister. De var 

tvungna att inarbetas i det system som militären skapat för rapporteringen av kriget. De var 

också tvungna att acceptera hård censur. Till sist var de också tvungna att acceptera att de i 

allmänhet kom att hållas långt ifrån fronten och händelsernas centrum.23 

Här kan vi än en gång se hur journalistiken blev underordnad nationens behov och främst 

militärens behov och kraven på att journalisterna och tidningarna skulle gå landets behov till 

mötes blev ett grundkrav för att ens komma nära det krig man ville rapportera om. 

En annan form av nyhetspresentation tas upp i Pierre Sorlins The French Newsreels of the 

First World War och tar upp och beskriver hur de filmpresentationer om kriget användes av 

militären. Den franska militären och regeringen var kluvna i hur man skulle använda både 

film och journalistik. Militären o sin sida var livrädd för spionage medan regeringen ansåg att 

folket måste få uppmuntrande nyheter, även om det inte var korrekta. Detta ledde till 

situationer när försvarsministern beordrade journalister till fronten för att sedan få reda på att 

hans order blivit ignorerade. Till sist så lyckades man skapa den ”cinematiska sektionen av 

armén” som fram till 1917 producerade 568 kortfilmer, både nyhetsjournaler och 

dokumentärer. År 1917 så lades dock detta ner och istället så skapades den ”fotografiska och 

cinematiska sektionen av armén”. Denna stod direkt under regeringens kontroll och använde 

sig inte utav privata firmor för sitt material. Vad detta skift berodde på vet man fortfarande 

inte, men den producerade fram till krigsslutet över 60 dokumentärer och en veckojournal 

som alla biografer var tvungna att visa.24 Även här var censuren hård och självcensuren lika 

så. Censorerna verkar dock ha varit mer fokuserade på att ta bort namn på orter och individer 

men varit helt okej med att låta filmskaparna filma det franska artilleriet och visa hur dessa 

kamouflerades från tyska ögon, något som förmodligen hade varit av stort intresse för 

Tyskland. Väldigt lite material finns om hur soldaternas liv såg ut på fronten och Sorlin ställer 

frågan om detta inte var något som civilbefolkningen faktiskt ville veta, det var trots allt deras 

fäder, söner och män som var ute och slogs.25 En mängd material finns dock om vad som 

beskrivs som ”orienten” och innefattar Serbien, Grekland och Mellanöstern. Sorlin menar att 

detta kan bero på grund av hur stillastående västfronten blev och att nyheter om den brist på 

 
22 Selling war: the role of the mass media in hostile conflicts from world war I to the "war on terror". Sida 28-29. 
23 Selling war: the role of the mass media in hostile conflicts from world war I to the "war on terror". Sida 30. 
24 Sorlin, Pierre. The French Nezvsreels of the First World War. Historical Journal of Film, Radio and Television, 
Vol. 24, No. 4, 2004. Sida 1-2. 
25 The French Nezvsreels of the First World War. Sida 2-3. 
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framgång ledde till att ”orienten” blev mer intressant att visa upp för befolkningen, Sorlin 

beskriver det kort som detta: ”while infantrymen were wading through the mud along the 

Somme, it was comforting to observe the French cavalry advancing on Monastir.”26 Sorlin 

visar också på hur dessa filmer påverkade den franska befolkningen. Tack vare dessa filmer, 

som inte lyckades visa mycket av själva stridandet men ändå använde sig av många långa 

bitar som visade stridernas resultat på omgivningen ledde delvisa, menar Sorlin, till det 

franska insisterande på att Tyskland skulle betala skadestånd efter krigsslutet.27 

Här kan vi se hur tidningarna inte var den enda formen av media som användes under kriget 

och hur även denna form utav rapportering var under militärens styrning och hur den 

påverkade civilbefolkningen och även politiken. 

1.3.1 Sammanfattning av forskningsläget 

För att sammanfatta den forskning som jag presenterat här så går det att se flera teman som tas 

upp i många av de verk som jag tittat på. Ett av de främsta är hur mycket propaganda som 

publicerades istället för faktiska rapporter om vad som skedde på fronten och hur allt från 

dödsantal till landvinningar doldes och ignorerades. Ett annat viktigt inslag är hur Sverige i 

allmänhet var väldigt tyskvänlig och det inflytande som Tyskland hade på Sverige och hur 

detta påverkade den svenska rapporteringen. En annan aspekt som är intressant att notera är 

hur tidningarna inte längre var det enda medium som kunde användas för att ge information 

eller forma opinion hos folket då biografen blev ett verktyg för staten och hur den speciellt i 

Frankrike användes med framgång. 

Detta visar i allmänhet på hur hårt styrt och svårt det var för journalister och korrespondenter 

att få ut sanningen om kriget till allmänheten och hur få individer det var som faktiskt var 

villiga att göra det. 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Den teori som jag tänkt använda mig av som grund i denna uppsats är diskursanalys. Teorin 

bygger på idén om att olika bilder av verkligheten framkommer beroende på den position som 

antas när man tittar på en specifik sak. Faktumet att vår tillvaro är så bunden till perspektiv 

gör att det går att ställa en mängd olika frågor.28 Diskursanalysen fokuserar i hög grad på 

språket, som anses vara grunden för hur vi ser verkligheten, språket frammanar och 

konstituerar vår verklighet då dess huvudfunktion är att representera något annat.29 Det är här 

som den historiska vinkeln kommer in. Ofta inom historieskrivandet antas det att det existerar 

en obestridlig historisk kanon som representerar hur historien såg ut, men om vi antar 

 
26 The French Nezvsreels of the First World War. Sida 4. 
27 The French Newsreels of the First World War. Sida 9. 
28 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007 Sida 9. 
29 Diskursanalys i praktiken. Sida 10. 
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diskursanalysens grundtes om en mängd olika perspektiv vilket skall då föras fram?30 

Diskursanalyser ser därför den viktiga i vad som kvalificerar sig som verkligt och sant i en 

viss tid och på en viss plats.31 Detta är vad som blir det relevanta för min egna undersökning, 

hur tidningarna väljer sina perspektiv och vad som för dem kvalificerar sig som verkligt och 

sant. 

Diskursen kan ses som en viktig form utav social praktik i att den både bygger upp den 

sociala världen och byggs upp av andra sociala praktiker. Diskursen som språk är också både 

en form utav handling som låter människor påverka världen och en handling som är socialt 

och historiskt situerad och står i ett dialektiskt förhållande till andra aspekter av det sociala. 

Ett exempel för att förklara detta är familjen. Förhållandet mellan föräldrar och barn är delvis 

diskursivt uppbyggt, men samtidigt är familjen en reell institution med konkreta praktiker, 

existerande relationer och identiteter. Dessa är ursprungligen också diskursivt uppbyggda men 

har sedan avlagrats i institutioner och icke-diskursiva praktiker. Diskursens konstitutiva 

effekter samverkar med andra praktiker i exempelvis delegeringen av hemmets uppgifter. 

Dessutom spelar sociala strukturer en självständig roll i utformningen och begränsningen av 

de diskursiva praktikerna i familjen. 32  

En annan viktig aspekt av diskursen är när den appliceras på text, som är mest aktuellt till 

denna undersökning. För att kunna analysera en text och se hur diskursen förverkligas i texten 

finns en mängd redskap, några av dessa är interaktionell kontroll, dvs förhållandet mellan 

talare, etos, hur identiteter konstrueras genom språk, samt metaforer, ordval och grammatik.33 

När det kommer till grammatiken finns det två element värda att ta upp och förklara. Den 

första av dessa är transitivitet, där man ser på hur händelser och processer förbinds med 

subjekt och objekt. Ett exempel på detta skulle vara rubriken ”50 sjuksköterskor avskedades 

igår.” Detta skrivs i passiv form och utelämnar agenten. Avskedandet ses som ett slags 

fenomen som inte har någon aktiv agent som kan hållas ansvarig, som till exempel sjukhusets 

administratör. Här kan man se hur konstruktionen av rubriken fråntar agenten ansvaret och 

fokuserar vid effekterna och därmed bortser från de handlingar som ledde fram till dem.34  

Det andra elementet är modalitet vilket betyder ”sätt” och analyserar på talarens grad av 

instämmande i en sats. Ett exempel på detta är ”det är varmt”, ”jag tycker det är varmt” och 

”kanske är det lite varmt”. Alla dessa är olika sätt att tala om temperaturen och olika 

modaliteter där talaren på olika sätt förbinds med sitt påstående. Modaliteten påverkar alltså 

diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps och betydelsesystem. En 

modalitet är sanning. En sats kan framställa kunskap som sann och bestämt men också som 

 
30 Diskursanalys i praktiken. Sida 10. 
31 Diskursanalys i praktiken. Sida 11. 
32 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 
2000. Sida 67-68. 
33 Diskursanalys som teori och metod. Sida 87. 
34 Diskursanalys som teori och metod. Sida 87. 
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mer osäker med hjälp av en annan formulering. Beroende på vilken form av diskurs man 

studerar så används olika former av modalitet. I just massmedia så läggs ofta många olika 

tolkningar fram som om de vore sanning bland annat med hjälp av just olika typer av 

modaliteter som ökar medians auktoritet som en sanningskälla.35 Även om det just för mig 

inte är aktuellt att titta på hur sanningsenligt materialet som tidningarna publicerar är så är det 

intressant att titta på hur de använder sig av modaliteter. Att även titta på transitivitet och se 

hur man väljer att formulera sitt upplägg. 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen som görs i uppsatsen är främst valet av två dagstidningar, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet som undersöks under en viss period, Julikrisen och Svarta Veckan. Detta 

anser jag ge material nog för att kunna hitta svar på de frågeställningar jag ställt upp. 

Anledning till valet av tidningarna är att det är stora, etablerade tidningar som båda är 

dagstidningar och de har olika politiska vinklingar, då Dagens Nyheter är liberal vid denna 

tidpunkt och Svenska Dagbladet var moderat. Att se ifall detta påverkar rapporteringen blir då 

huvudmålet i arbetet. 

1.6 Metod och material 

I denna uppsats kommer jag främst att använda mig utav en kvalitativ och komparativ metod 

där de relevanta artiklarna kommer att summeras och presenteras i undersökningsdelen där 

djupare analys kommer att ske för att kunna besvara mina frågeställningar. Detta är då jag 

enbart valt två tidningar och vill titta djupare på en mindre mängd artiklar mellan just två 

tidningar och försöker undvika kvantitativa medel som tabeller och liknande så mycket som 

möjligt.36 Den komparativa aspekten av metoden och det som kommer att undersökas i detta 

material är hur tidningarna väljer att presentera nyhetsflödet, händelserna som inträffar under 

perioden samt hur mycket, om något, det vinklar dessa händelser. Dessa skillnader är 

intressant då de kan komma att kunna besvara en av mina frågeställningar. Den kvalitativa är 

då jag kommer att noggrant undersöka de artiklar som handlar om krisen. 

Materialet kommer som sagt att vara ett urval av Julikrisen och Svarta Veckan. Rubriker och 

artiklar kommer studeras för att ta reda på de skillnader som finns i rapporteringen av krigets 

utveckling. 

De dagar som kommer att undersökas är då 28 juni 1914, då mordet på Franz Ferdinand sker, 

fram till 5 juli då den tyska ”blanka checken” ges, 23 juli, då Österrike-Ungern ger sitt 

 
35 Diskursanalys som teori och metod. Sida 88. 
36 Florén, Anders & Ögren, Henrik, Historiska undersökningar [Elektronisk resurs] grunder i historisk teori, 
metod och framställningssätt, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. Sida 55-56. 



 

10 
 

ultimatum till Serbien, deras svar och brittiska försök att medla, samt från 24 juli till 7 augusti 

då stridsmakterna börjar förklara krig mot varandra 

De upplagor jag tittat på har varit från det elektroniska arkivet från Kungliga biblioteket och 

alla sidor jag studerat har tagits därifrån.  

Båda tidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, är dagstidningar som utgavs 7 

dagar i veckan, detta är en fördel då detta innebär att ingenting missas under de dagar som jag 

valt att undersöka. De har också olika politiska positioner, moderat respektive liberal, vilket 

gör dem intressanta att jämföra. 

1.7 Källkritik 

Att läsa tidningar är inte ett felfritt sätt att få tag på ren och opartisk information, detta 

stämmer både idag och för 100 år sedan. Att läsa en tidning är utan tvekan ett bra sätt att få 

information, men det är viktigt att komma ihåg att en tidning enbart ger en bild av världen och 

att denna bild är en av många olika.37 Informationen som rapporteras på kan visa sig falsk 

redan dagen efter eller först om 10 år men det är vad som tros vara korrekt med den 

information som journalisterna besitter vid tidpunkten, en provisorisk bild av verkligheten så 

att säga.38 Detta är två viktiga saker att komma ihåg när man undersöker tidningar och en av 

de anledningar som gör det intressant att jämföra publikationer med varandra, tidsaspekten är 

också väldigt viktig just för perioden jag valt att titta på, där händelserna sker väldigt snabbt 

och krig förklaras med bara dagar emellan och informationen både flödar in och ibland inte 

går att få tag på alls. Dagstidningar har också ett trefaldigt värde som gör de värdefulla att 

undersöka rent historiskt. För det första ger det en bild av de politiska och sociala strömmar 

som var dominanta under den tidpunkten. De rapporterar också på händelserna dag för dag, 

någonting väldigt användbart ur ett historiskt perspektiv. Tidningar kan också då och då 

presentera djupgående undersökningar, artikelserier eller undersökande journalistik som går 

bortom enkel nyhetsrapportering, detta ger en djup inblick in i samhället på tiden för 

tidningens publikation.39 

En annan viktig sak att alltid ha i åtanke är att en tidning alltid är ett företag vars mål är att gå 

med vinst, en fabrik som massproducerar nyheter med ofta begränsade resurser vilket kan 

leda till felaktigheter, speciellt när man kommer ihåg den mänskliga faktorn.40 Vart ifrån 

tidningarna får sin information ifrån är också viktigt och är ju själva källan i källkritiken, detta 

blir ännu viktigare när man rapporterar om krig då källor då kommer från de båda stridande 

parterna och man måste vara nog med att undersöka vem som påstår vad, detta är som tur är 

ofta enkelt då artiklarna ofta nämner TT, Reuters eller någon annan nyhetsbyrå som källan för 

 
37 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Ordfront, Stockholm, 1999. 
Sida 7. 
38 Nyheter: att läsa tidningstext. Sida 7. 
39 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. Sida 109-110. 
40 Nyheter: att läsa tidningstext. Sida 8. 
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sin information.41 Det fyra källkritiska kriterierna är också viktiga att komma ihåg, dessa är 

äkthet, tid, tendens samt att en nyhet stöds av fler än en källa. Äkthet handlar om källan är 

sann eller en förfalskning, är uppgifterna sanna? Tid har att göra med hur långt ifrån 

händelsen som artikeln är publicerad, ju närmare händelse desto mindre är chansen att 

journalistens minne har felat. Det tredje kriteriet är tendens och är speciellt intressant för just 

det område jag valt. Källor som kommer från grupper som är del av rapporten måste man vara 

särskilt misstänksam emot. De kan överdriva, undanhålla detaljer eller ta till andra knep för 

att försöka förvrida synen på allmänheten. Det fjärde och sista kriteriet är att man inte skall tro 

på något som inte kan bekräftas av två oberoende källor. Detta är inte alltid möjligt men det 

skall alltid vara något man strävar efter.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Nyheter: att läsa tidningstext. Sida 48-49. 
42 Nyheter: att läsa tidningstext. Sida 50-52. 
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2 Undersökningsdel  

I denna del kommer jag först att presentera en allmän bakgrund till den sociala och politiska 

miljö som var bakgrunden för krigsutbrottet och sedan den allmänna historiska bakgrunden 

för händelserna som tidningarna kommer att rapportera om. En allmän beskrivning av 

tidningarnas situation kommer också att behandlas innan den centrala undersökningen 

presenteras. Denna undersökning kommer att behandla material från 28 juni till 6 augusti 

1914. 

2.1 Bakgrund 

Europa före Första Världskriget hade dikterats av det system som etablerats av 

Wienkongressen 1815 efter Napoleonkrigets slut. Ett nät av pakter och allianser mellan de 

olika stormakterna höll Europa i en ömtålig balans. De länge stora rivalerna Storbritannien 

och Frankrike gick samman under Krimkriget 1853–1856 emot Ryssland och kom till slut att 

bilda den så kallade Ententen. Preussen hade slagits mot Österrike under den tyska 

självständighetsprocessen innan de också 1882 bildat Trippelalliansen tillsammans med 

Italien. Perioden som ledde upp till krigsutbrottet hade präglats av koloniala ambitioner men 

man hade undvikit krig tack vare en mängd internationella konferenser. Detta hade lett till ett 

ökat samarbete inom allianser men också ökat misstron emot de utomstående, vilket i sig 

sådde fröna för kriget.43 

 

Skotten i Sarajevo brukar kallas för ”gnistan som tände en världseld” och även innan kriget så 

kallades Balkan för ”Europas krutdurk” på grund av de olika ambitioner som utspelades där. 

Ryska, Osmanska och österrikiska intressen låg emot varandra och de två Balkankrigen 

mellan 1912–1913 samt senare 1913 visar att dessa ibland ledde till direkt konflikt. Den 

största konflikten var att Bosnien-Hercegovina, som varit tidigare osmanskt territorium men 

annekterat av Österrike 1908 innehöll en minoritet av serber som ville bli del av det serbiska 

riket. Detta stöddes av Ryssland, som såg sig själv som beskyddaren av slaviska folk på 

Balkan.44 

 
43 Smedberg, Marco, Första världskriget, Historiska media, Lund, 2014 Sida 19. 
44 Första världskriget. Sida 18-19. 
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En annan viktig aspekt av tiden innan kriget är den vapenutveckling som skedde och hur den 

snabbt sprang ifrån den taktiska utbildning som snabbt blivit förlegad. Ett misstag som 

gjordes av samtliga involverade var tron att dessa nya och effektivare vapen skulle leda till 

kortare och snabbare krig, man missade de ledtrådar till motsatsen som gick att se i de krig 

som utkämpades som det amerikanska inbördeskriget, Boerkriget och det Rysk-japanska 

kriget. Här fanns tecknen på hur försvar blev effektivare än anfall och hur detta ledde till 

kopiösa förluster för anfallaren. Allt detta ignorerades av utomstående observatörer och kom 

att stå alla sidor dyrt.45 En annan aspekt av vapenutvecklingen var sjövapnet, där 

Storbritannien länge varit den dominerande makten, vilket lett till att man dominerat handel 

och fått ett stort kolonialt imperium. Flottan var dock förlegad och saknade utmaningar. 

Denna utmaning kom dock i form av Tyskland, som på 1890-talet började med en marin 

upprustning för att kunna konkurrera med resten av Europa om kolonier. Målet för tyskarna 

var att kunna konkurrera direkt med den brittiska flottan och detta gick så långt att 

upprustningen till slut saknade koppling till egentliga politiska och strategiska syften. Att 

bygga slagskepp sågs som prestigeprojekt och ett mål i sig. De mäktigaste av dessa slagskepp 

kom att bli de så kallade ”Dreadnought”-skeppen, som besatt enorm bestyckning.46  

Allt detta skedde i en kulturell miljö som var stöpt i den nationalistiska tidsandan. I 

Storbritannien sågs kriget som någonting heroiskt, Churchill beskriver att få officerare hade 

någon krigserfarenhet, och de som hade detta sågs som hjältar och var omtyckta av alla. 

Tidningar, böcker och annan media rapporterade och berättade om heroiska krig, strider och 

liknande. Historien hölls vid liv och detta var synligt speciellt i Frankrike, där revanschlusten 

efter Frankrikes förnedrande förlust i Franko-preussiska kriget 1871 lett till förlusten av 

Alsace-Lorraine, två provinser som alla fransmän brann för att ta tillbaka.47  

Militarismen var också en stor faktor under denna tid, och militären utövade en stor makt över 

samhället. I alla tre Entent länder så hade armén begått misstag genom att ta kontroll över 

politiska beslut, Dreyfusaffären i Frankrike, blodiga söndagen i Ryssland och i Storbritannien 

när brittiska generaler gick emot regeringens beslut att öka Irlands självstyre. Trots denna 

militarism och ökade spänningar mellan allianserna var den rådande tidsandan en av 

framtidstro, på bara 100 år hade man gått från att majoriteten levt som man levt i århundrande 

till den industrialiserade tidens underverk med tåg, flygplan, telegraf och bilar. Människor 

svalt mindre och Europa dominerade världen. Hierarkin och lydnad ledde till att 

civilbefolkningen hade en inneboende tro för sina ledare och därför var ivriga att gå ut i krig. 

Kriget sågs som romantiskt och män var ivriga efter att ta sig ut till det ovanliga, ”den stora 

faran”. Det var i denna miljö som ett attentat på Österrikes kronprins kom att ta plats. 

2.2 Skotten i Sarajevo och Julikrisen 

 
45 Första världskriget. Sida 32-33. 
46 Första världskriget. Sida 34-40. 
47 Första världskriget. Sida 40-41. 
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Den 28 juni 1914 besökte kronprinsen Franz Ferdinand och hans gemål Sophie Sarajevo efter 

att ha inspekterat en österrikisk militärmanöver. Detta hade den serbiska terrororganisationen 

Svarta Handen fått reda på och därför satt en mordplan i verket. Svarta Handen hade på dagen 

placerat sju attentatsmän längs den planerade kortegevägen och kronprinsen och hans fru 

färdades i en öppen bil från tågstationen till rådhuset. Längs vägen blev de attackerade av en 

utav männen som kastade en bomb, som dock missade och istället skadade ett tjugotal civila 

och en officer. Mannen försökte ta gift men greps. Kronprinsen uppmanades nu att lämna 

staden men vägrade innan han kunnat besöka de skadade. Det var på väg till sjukhuset som 

hans bil åkte fel och var tvungen att vända, precis framför Gavrilo Princip, en av 

attentatsmännen, som sköt ihjäl tronföljarparet med två skott. Princip greps och inte långt 

efter även hans kumpaner. De förhördes men man lyckades inte få fram någon bevisning för 

att attentatet var kopplad till den serbiska ledningen, fast chefen för den serbiska 

generalstabens underrättelsetjänst, överste Dragutin Dimitrijevic var Svarta Handens ledare.48  

Oförmågan att kunna bevisa denna koppling och att kunna peka på att den serbiska 

premiärministern var medveten om attentatsplanerna gjorde att omvärlden ansåg att 

österrikarna överreagerade och utnyttjade situationen för sin egen vinning. I Wien såg man 

attentatet som en provokation och att inte svara på den skulle inbjuda ytterligare incidenter 

och kunna destabilisera det redan känsliga läget i imperiet. Man sökte därför stöd från 

tyskarna för att kunna sätta Serbien på plats. Tyskarna gav sitt medgivande den 5 juli i form 

av den så kallade blanka checken då man lovade att stödja österrikarna oavsett vad som 

hände. Efter tre veckors undersökningar och förhandlingar så sändes den 23 juli ett ultimatum 

från Wien till Serbien med tio hårda krav och gav dem 48 timmar på sig att svara. Serbien 

gick motvilligt med på dessa krav men då den österrikiska generalstaben övertalat kejsare 

Franz Joseph att gå hela vägen så förklarade Österrike krig mot Serbien den 28 juli.49 

Det var nu som de allianser och anfallsplaner började att sättas i verket och ledde till att en 

kedjereaktion utlöstes. Ryssland svarade på Österrikes mobilisering med sin egen den 30 juli 

vilket ledde till att Tyskland förklarade Ryssland krig två dagar senare den 1 augusti. Detta 

följdes snabbt av en krigsförklaring emot först Frankrike och sedan Belgien. Den 4 augusti 

gick tyska kavalleriförband in i Belgien och Storbritannien förklarade Tyskland krig till följd 

av detta.50  

2.3 Rapporteringen av Skotten i Sarajevo och Julikrisen i Svenska Dagbladet  

28 juni 1914 

Detta uppslag pryds med en stor bild på kronprins Franz Ferdinand och hans fru och med 

rubriken ”Österrikes tronföljare med gemål mördade”. Artikeln beskriver sedan först det 

misslyckade bombattentatet och noterar att två andra medlemmar av kortegen och sex civila 

 
48 Första världskriget. Sida 19-21. 
49 Första världskriget. Sida 21-22. 
50 Första världskriget. Sida 23. 
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blev skadade. Därefter beskriver de hur gymnasisten ”Princip från Grahovo” sköt paret med 

en Browning revolver. Man noterar också att attentatsmännen nästan blev lynchade av de 

upprörda åskådarna. Vidare på sidan beskrivs kejsarens reaktion till dådet, han rapporteras ha 

blivit djupt skakad och han citeras med ”Intet har besparats mig i denna världen!” En mer 

detaljrik beskrivning av händelseförloppet mellan bombattentatet och kronprinsens död tas 

också upp på förstasidan samt även att båda attentatsmännen var serber och att denna attack 

förmodligen har nationalistiska motiv.51 Rapporter om attentatsmannens glädje över att ha 

lyckats beskrivs också. Från SvDs Berlinkorrespondent beskrivs också Franz Ferdinands 

relation med kejsare Wilhelm samt hans politiska läggningar både inrikes och utrikes. 

Korrespondenten går också in i detalj på kejsare Frans Josephs hårda liv och beskriver hans 

många motgångar. Därefter kommenterar han även den allmänna situationen på Balkan, som 

annekteringen av Bosnien-Hercegovina 1908 och deras mål av självstyrelse. Avslutningsvis 

kommenterar han arvsföljden och Österrikes nya tronföljare, Karl Frans Joseph.52 

30 juni 1914 

Utrikessidan är även denna dag pryd med den likartade rubriken ”Mordet på Frans Ferdinand 

och hans gemål”. Nyare vittnesmål rapporteras nu, bland annat kronprinsens sista ord som 

påstås vara ”Sophie, lef för våra barn!” SvDs Berlin korrespondent skriver idag om den 

”systematiska mordkampanj” som har varit ledd av Belgrad och kopplar mordet till en rad 

attentat på andra monarker och politiker, och noterar bland annat hur serbiska tidningar målar 

attentatsmännen som nationalistiska hjältar. Han noterar också att de fokuserat sig på 

skolungdomen samt pekar ut att datumet för mordet inträffade på samma dag som Slaget vid 

Trastfältet, en viktig serbisk högtid. Man rapporterar också om stora kravaller mot serbiska 

lokaler som krävde militär insats för att få kontroll över samt en mängd gripanden av serbiska 

män och även kvinnor, något som specifikt noteras. Sarajevos polischef valde också att avgå 

efter attentatet och man rapporterar att man hittat bomber längst järnvägsspåret ut från 

Sarajevo. Rapporter om att kejsare Frans Joseph skall ha varit död påpekas också vara falska 

och man rapporterar och beskriver utförligt hans resa från Wien till Schönnbrunn. Till sist så 

rapporteras det komiskt nog om en sägen om de så kallade 13 olyckorna som skall befalla det 

österrikiska kungahuset och 13 av Frans Josephs släkt skall dö. Man påpekar nu att med 

kronprinsens död så är denna sägen nu fullbordad.53 

1 juli 1914 

Denna dag börjar man med rubriken ”Furstemordet i Sarajevo och folkstämningen” och man 

rapporterar om en mängd gripanden av serbiska individer, bland annat en chefredaktör och 

partiledaren för ett serbiskt nationalistparti. Man rapporterar om serbernas försök att avsäga 

 
51 Svenska Dagbladet. 28 juli 1914. Sida 6. 
52 Svenska Dagbladet. 28 juli 1914. Sida 7. 
53 Svenska Dagbladet. 30 juli 1914. Sida 8-9. 
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sig skulden för attentatet och SvDs Berlinkorrespondent rapporterar om hur Sarajevo hålls 

under militärens kontroll för att kontrollera de demonstrationer som pågår. Han kommenterar 

vidare på den information som kommit fram om den serbiska organisation som tros ligga 

bakom attentatet. Kort rapporteras det också om de kondoleanser som kommit från de andra 

stormakterna, som Storbritannien och Ryssland.54 

3 juli 1914 

Endast en artikel relaterar till Frans Ferdinand i denna upplaga, denna tar upp och diskuterar 

den så kallade trestatslösningen som kronprinsen var för. Man ville slå ihop Österrike, Ungern 

och en nyskapad stat bestående av slaviska länder på Balkan för att på så sätt tillfredsställa 

slavernas nationalistiska planer eller ”mildra deras missnöje”.55 

4 juli 1914 

Det rapporteras idag kort om antityska demonstrationer i Galizien, antiserbiska 

demonstrationer i Wien, en sorgegudstjänst för Franz Ferdinand samt rykten om den tyske 

kejsaren Wilhelms uteblivande från den sorgegudstjänst som skall ta plats i Wien.56 

5 juli 1914 

SvD rapporterar idag om två proklamationer från kejsaren Frans Josef, den första tar upp 

kejsarens djupa sorg över mordet på hans brorson Frans Ferdinand och han meddelar att han 

inte tänker låta vanvettet hos en liten skara bryta banden mellan honom och hans folk. Den 

andra är riktad till flottan och armén där kejsaren talar om Frans Ferdinands önskan om att 

uppfylla de militära plikter de har till kejsaren och nationen. Det har också skickats en varning 

från Österrike-Ungern till Serbien där de anklagar den serbiska regeringen för att sakna ”de 

enklaste grundbegreppen för internationellt levnadsvett”. Man önskar därför att man i Serbien 

försöker att hjälpa undersökningen av attentatet.57 

 

23 juli 1914 

SvD rapporterar denna dag om en lång artikeln av The Times om hur risken för krig i Europa 

nu ökar då spänningarna mellan Österrike-Ungern och Serbien ökar och hur andra länder i 

Europa, bland annat Italien och Rumänien. Man påpekar att en stat har rätt att stoppa 

upprorsrörelser inom sina gränser och att ”fodra sig” mot andra stater som stödjer stöder dessa 

rörelser. Artikeln påpekar också att det krävs stöd för sådant och att Österrike än så länge 

agerat med moderation. Det skrivs också kort att serbiska gendarmer blivit beskjutna av 
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österrikiska undersåtar. Detta noteras dock bara kort och verkar inte vara av någon större 

vikt.58 

24 juli 1914 

SvDs Pariskorrespondent rapporterar denna dag om de franska socialisternas planer om en 

storstrejk emot det krig som nu många antar kommer att inträffa, det finns två sidor i denna 

fråga men storstrejken vinner efter att man röstat om detta. 

Denna dags ledare handlar också det spända världspolitiska läget, där författaren noterar den 

komplicerade situationen på Balkan, både historiskt och i dagsläget. Han talar också illa om 

Ryssland och hur deras ”intrigspel” även når svenska kuster.59 

25 juli 1914 

Först idag rapporteras det om det ultimatum som Österrike skickat till Serbien och artikeln 

pryds med rubriken ”Krigsfaran tillspetsad”. Österrike har nu bevis för att attentatet har fått 

stöd i form av material av Belgrad och att man därför kräver att de tio punkter accepteras och 

besvaras senaste den 26 juli. Dessa punkter beskrivs sedan utförligt vidare i artikeln. Nästa 

artikel rapporterar att Serbien förmodligen inte kommer att acceptera dessa krav och att 

kungafamiljens dyrbarheter håller på att flyttas ur Belgrad. En säker källa till tidningen menar 

att den serbiska armén kommer att hålla sig passiv och låta en eventuell österrikisk armé att 

marschera in ostört.  

SvDs Berlinkorrespondent rapporterar att alla tyska tidningar är positiva till det ultimatum 

som Österrike lagt fram, korrespondenten menar att man i Tyskland anser det på tiden att 

Österrike sätter ner foten och kräver respekt då det varit Österrikes svaghet som gjort hennes 

fiender starka. Från Ryssland rapporteras det att man finner ultimatumet kränkande och ett 

angrepp mot serbisk suveränitet. Dock tror man inte att det kommer leda till krig mellan 

stormakterna, man tänker dock försöka få tiden för svar förlängd för Serbien. 

 

Man rapporterar även att Frankrike stödjer Ryssland och att det är vänskapligt lagda i dessa 

utrikespolitiska frågor. En annan Berlinkorrespondent rapporterar om vad har hört från en av 

huvudredaktörerna från Rysslands tidningar, som menar att Serbien varken kan eller borde 

vika sig för Österrike. Korrespondenten menar att freden hänger på Tyskland och att många 

på Berlins gator ser kriget som oundvikligt. 

Man rapporterar också om hur runt om i Österrike nyheten om ultimatumet möts med jubel 

och tillfredsställelse. I Storbritannien skriver man godtyckligt om ultimatumet om det 

kommer fram bevis som stödjer anklagelserna mot Serbien. Till sist hotar Österrike med att 

avbryta diplomatiska förbindelser om Serbien inte svarar i tid.60 

 
58 Svenska Dagbladet. 23 juli 1914. Sida 4. 
59 Svenska Dagbladet. 24 juli 1914. Sida 4. 
60 Svenska Dagbladet. 25 juli 1914. Sida 5, 6, 9. 



 

18 
 

 

 

26 juli 1914 

Dagens ledare handlar även denna dag om kriget, då Österrike sägs ha brutit diplomatiska 

förbindelser med Serbien då de inte godtagit ultimatumet. Författaren citerar en professor Nils 

Eden som menar att chansen för krig är lågt, då sedan 1870-talet krig undvikits tack vare 

diplomati och Europa klarat många av dessa prov. Författaren själv är dock inte säker, och 

menar att om Serbien viker sig för Österrike så kan det leda till att Sverige en dag kan stå 

inför samma situation om en rysk terrorist påstår sig ha fått material från svenska officerare. 

Utrikesdelen pryds i dag av rubriken ”Har kriget mellan Österrike och Serbien utbrutit?” 

Artikeln går hårt emot Serbien och menar att vilket annat land som helst som besuttit 

”västerländsk civilisation” vid det här laget skulle ha straffat de män som man nu har bevis 

för har varit kopplade till attentatet. Istället pekar författaren på att Serbien inte straffat någon 

av de utpekade männen inom armén och att serbisk press i flera fall lovprisat de män som var 

ansvariga för mordet. Författaren fortsätter med att prisa Österrikes tålamod men menar att 

mobiliseringen förmodligen är i fullgång på båda sidor och att den stora frågan nu är om 

kriget skall kunna lokaliseras eller om det kommer bli ett storkrig. 

SvDs Berlinkorrespondent rapporterar att Tyskland anser att Serbiens svar innebär krig och 

att tyskarna är redo att stödja Österrike. Korrespondenten beskriver den tyska ledningen som 

lugn och redo att följa den väg de satt in på. 

Ryssland rapporteras också vara krigsförberett och redo att ställa sig på Serbiens sida, de 

önskar fred men är villiga att strida för sina slaviska bröder. 

Serbien o sin sida rapporteras vänta på intervention från utlandet så fort den österrikiska 

armén intagit Belgrad. 

Berlinkorrespondenten rapporterar också om reaktionerna i Berlin efter ultimatumsvaret och 

beskriver mindre demonstrationer utanför ryska ambassaden och hurrarop och stöd utanför 

den österrikiska. Han beskriver också allmänt hur den stora frågan bland folket är hur 

Ryssland skall reagera på detta. 

De franska tidningarna har alla fördömt Österrikes handlingar medan de brittiska är delade 

och vissa istället anklagar den serbiska blodtörsten för det kommande kriget. 

Rapporteringen om kriget avslutas med en beskrivning av de österrikiska och serbiska 

arméstyrkorna och allt från deras beväpning till hur länge utbildningen tar.61 

27 juli 1914 

SvD rapporterar idag om att inga krigshändelser inträffade dagen innan och pryder därför 
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utrikessidan med rubriken ”Har ljusning inträdt i den krigiska situationen?” Ryssland har 

stigit in och lyckats lugna situationen och även lyckats få den fångade serbisk generalen 

Putnik hemskickad till Serbien. Man rapporterar nu också om att Serbien svarat på Österrikes 

not och nu avbrutit diplomatiska band helt. 

Vidare rapporteras det om de olika ländernas ställningar till detta, Tyskland beskrivs av 

Berlinkorrespondenten som allvarliga men lugna och vill lokalisera konflikten, Storbritannien 

vill förbli neutrala men anser även att Serbien måste straffas. Denna syn upplevs även finnas i 

de mer sansade delarna av det franska samhället medan resterande delen rapporteras ropa 

”Död åt Österrike” och demonstrera på gatorna. I Österrike skedde liknande demonstrationer 

fast dessa mot Serbien. Rysslands position anses vara att det inte tänker lämna Serbien 

ensamt, men att risken för krig just nu är på grund av dem. Rykten om rysk mobilisering anses 

vara just rykten och man uppmanar läsare att vara lugna.62 

28 juli 1914 

”En ambassadörkonferens för fredsmedling.” rapporteras det om då Edward Grey bjuder in de 

olika parterna för att lösa konflikten på diplomatisk väg. Tyskland och Frankrike är också 

inbjudna till dessa fredssamtal och man lovprisar Tyskland då de är den starkaste staten i 

Europa men ändå kämpar hårdast för freden. 

Man har nu också kunnat bekräfta att serberna har sprängt bron mellan Belgrad och Semlin 

och det spekuleras om detta tekniska sätt innebär att kriget startat. 

Berlinkorrespondenten rapporterar idag att Rysslands mobilisering inte är allmän utan enbart 

lokaliserad till enskilda distrikt. Man antar därför att Rysslands inblandning kommer att vara 

främst diplomatiskt. 

Man rapporterar även om Serbiens svar till det österrikiska ultimatumet och kommenterar på 

hur serberna visar en brist på uppriktighet samt hur de vägrar att gå med på många av de 

österrikiska kraven. Förövrigt rapporteras det också om brittisk flottberedskap samt vem som 

har författat det österrikiska ultimatumet.63 

29 juli 1914 

Dagens utgåva innehåller två olika ledare, en som främst är fokuserad på börsen då kriget nu 

startat mellan Österrike och Serbien och den andra som tar upp och diskuterar varför 

krigsförklaringen skedde. Författaren anser att det ryska stödet samt det stora hat mot 

Österrike som författaren anser att serberna har dem vara de två viktigaste anledningen till att 

Serbien vägrade gå med på det österrikiska ultimatumet. Han tar också upp och talar om den 

hypotetiska tre-stats lösningen samt hur alliansen mellan Tyskland och Österrike och hur 

Tyskland kan komma att agera i konflikten. Han avslutar med att mena att den svenska 

tryggheten i denna tid ligger hos Tyskland, vars militära styrka skall skydda Sverige. Han 
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tillägger dock att vi kunnat vara säkra om vi haft en bättre försvarspolicy samt den pansarbåt 

som man börjat bygga 1911. 

Rubriken för utrikessidan är denna dag ”Österrike har utfärdat krigsförklaring.” och man har 

tryckt upp den österrikiska krigsförklaringen. Dock finns det fortfarande många frågor 

angående kriget då medlingen fortfarande planeras. 

Berlinkorrespondenten rapporterar om stora folkmassor i Berlin som sjungit den tyska 

nationalsången för att fira den österrikiska krigsförklaringen. 

Nu börjar också de flesta krigsrapporter att publiceras då man tror att österrikiska trupper gått 

över serbiska gränsen och rykt fram mot Mitrovitza. Till sist så rapporteras det och spekuleras 

om ryska och tyska trupprörelser, som man inte vet med säkerhet om de sker.64 

30 juli 1914 

Med rubriken ”Den hotande faran för världsfreden” så rapporteras det idag om stora 

truppsamlingar och vidare mobiliseringar av både Ryssland och Tyskland. Fokuset i 

rapporterandet ligger dock på den tyska synvinkeln och man rapporterar om det tyska krigsråd 

som skall ha skett natten till den 30e samt hur tyska företag beordras att påskynda sina 

leveranser till armén. Utöver detta beskrivs flera av ländernas mobiliseringar bland annat både 

Frankrikes, Ryssland och Storbritannien, vars mobilisering påstås endast vara defensiv. Man 

rapporterar också om flertalet demonstrationer samt lite om de ekonomiska effekterna av 

krigsrisken.65 

31 juli 1914 

En ledare från SvDs St. Petersburg korrespondent talar idag om det slaviska hatet för 

Österrike-Ungern. Han lovprisar Österrike som vågat stå upp för sig själva efter en så lång tid 

och beskyller ryssarna för att vara hetlevrade och att lätt råka i ”eld och lågor”. Han talar 

också om hur den ryska pressen pushar för krig då deras åsikt är att det österrikiska 

ultimatumet gör krig oundvikligt. Dock anser han att Ryssland inte kommer gå in i kriget och 

ger tre orsaker. Att Ryssland själva inte är redo att stå upp emot hela trippelalliansen, att deras 

allierade Frankrike inte verkar vara för kriget och deras mobilisering inte är god, samt att 

Storbritannien verkligen inte kommer gå med i kriget, och den sista anledningen är att 

Ryssland är internt ostabilt och att riskerna vid en förlust är enorma. 

Denna ledare verkar dock ha något fel då utrikesdelen idag rapporterar om en bombardering 

av Belgrad samt en officiell mobilisering av Ryssland. ”Den europeiska krisen fortfarande 

olöst.” lyder rubriken och man talar om tyska protester mot rysk mobilisering medan de nekar 

till rykten om sin egen mobilisering. Istället rapporteras det om kejsare Wilhelms 

”fredsvänlighet” gång på gång även fast SvDs Berlinkorrespondent talar om att en tysk 
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mobilisering förmodligen kommer att ske under morgondagen. Från Frankrike rapporterar 

man om krigsråd men även om falska rykten om mobiliseringen samt hur en redaktör gripits 

för att ha spridit dessa. Till sist talas det om den allmänna situationen, där man pekar ut att 

Tyskland anses vara den som bestämmer huruvida kriget kommer att spridas.66 

1 augusti 1914 

Ledaren idag handlar även denna om kriget, där författaren hånar de som han ansett ha kallat 

varningarna om en konflikt likt den som nu är nära för skrämselpropaganda. Han menar att 

även om denna kris går över, som han menar fortfarande kan hända då den tyska kejsaren, 

som även han kallar för ”fredsälskande” jobbar hårt för det, så måste det leda till någon form 

utav förändring då alla nu vaknat upp till den situation de sitter i. Han menar att SvD länge 

varnat för detta och att de politiker som gick emot försvarets utökning 1901 och 1911 nu 

kommer att bittert ångra sig när kriget kan komma till Sverige. 

I utrikesdelen så rapporteras det om ännu mer mobilisering. ”Prologen till det stora 

världskriget.” lyder rubriken och det rapporteras om mobilisering även i Holland och Belgien 

samt även i nu i hela Österrike. Tyskland rapporteras ha gått in i krigsstillestånd och 

mobiliserat 160,000 man. Samtliga korrespondenter talar dock fortfarande om den gnista av 

hopp som fortfarande finns för att krisen skall gå över och att man kan få fred. Det rapporteras 

också om hur man redan nu börjar att placera skuld för vem som bär ansvaret för kriget. 

Serbien lägger skulden på Österrike medan Berlinkorrespondenten rapporterar om hur den 

tyska pressen lägger all skuld på Ryssland då deras mobilisering gjort kriget oundvikligt. St. 

Petersburg korrespondenten talar om demonstrationer emot Österrike och hans möte med 

utrikesminister Sassonoff som han menar bär miljoner mäns öden på sina axlar och kallar 

honom för fredens främsta förkämpe.67 

2 augusti 1914  

Rubriken som pryder utrikessidan idag är kort och koncis. ”Världskriget bryter löst.” Då 

Ryssland inte följt det tyska ultimatumet om att avmobilisera så har det själva mobiliserat och 

förklarat krig mot Ryssland. Man rapporterar även om Frankrikes svar på detta vilket är att 

själva mobilisera och kasta sig in i striden som de själva påstår är på liv och död för 

Frankrike. Både Ryssland och Tyskland har gått ut med meddelanden där de försvarar sina 

handlingar och positioner, Tyskland skyller på den ryska mobiliseringen och Ryssland 

befäster sin position som slavernas beskyddare och kan inte ”förneka sig själv och sin 

forntid”. Det spekuleras nu om ifall Storbritannien skall gå med i kriget och om Japan 

kommer att gå med på deras sida. Storbritannien beskrivs fortfarande vara strikt neutralt även 

fast de fortsätter att kommunicera med resten av ententen. Efter detta finns en lång artikel om 
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trippelalliansens framtid då Italien gått ut som neuralt samt en rapport som beskriver de 

stridande makternas truppsamlingar. 68 

3 augusti 1914 

Ledaren idag talar poetiskt om det politiska system som varit så invecklat att ”ynglingen 

Princip” kunnat tända en världsbrand med ett enda skott. Författaren påpekar också att det är 

på dagen 44 år sedan Franko-Preussiska kriget startade 1870 och att kriget igen står i 

”världens centrum”. Han talar om hur mycket saker förändrats under dessa 44 år och hur idag 

konflikten är mycket större än då. Han talar också om hur det hypotetiska ”framtidskriget” 

aldrig skulle kunna inträffa men påpekar nu att det faktiskt inträffat och den ”sista glimten av 

hopp” för fred är släckt. 

Rubriken för utrikessidan är passande nog ”Krigets första dag.” Man talar om den starka 

franska försvarslinjen som förmodligen kommer att kunna hålla tyskarna tillbaka. Man 

påpekar dock att belgiska gränsen inte är befäst, men att då de är neutrala det förmodligen inte 

kommer att utgöra någon risk. Man rapporterar också en fransk flygattack på tysk mark men 

man vet inte om det var i form utav ett luftskepp eller flygplan och journalisten klagar över att 

ej ha mer information om detta. Han pekar också ut att offensiven är krigets ”alfa” och 

hemlighetsmakeri, tystnad och att inte publicera hela sanningen för folket och fienden i 

tidningarna dess ”omega”. Cyniskt så kommenterar han också på hur bara för någon dag 

sedan det stora målet hade varit att lokalisera konflikten, något som nu ingen ens kommer 

ihåg. Avslutningsvis nämner han hur trots att striden börjat mellan Tyskland och Frankrike så 

förs det fortfarande en diplomatisk konversation och freden därför fortfarande kan vinna ut.69 

4 augusti 1914 

Idag får kriget ta plats på första sidan med rubriken ”England mobiliserar hela flottan – 

Tyskarna på väg till Warschau?” Man rapporterar om den tyska arméns frammarsch in i Polen 

och bland annat till staden Czestochowa som man förklarar är känd för ”Madonnan av 

Czestochowa” och hur denna är kopplad till myten om hur 70 munkar höll tillbaka Karl X’s 

belägring och förklarar i detalj dess bakgrund och vikt som pilgrimsmål. Idag skrivs det också 

mycket om den belgiska neutraliteten som påstås ha blivit kränkt redan av både franska och 

tyska trupper. Man rapporterar också om att 100,000 tyskar redan gått in i Luxemburg samt 

att en fransk läkare skall ha försökt sprida kolera i staden Metz genom att försöka förgifta en 

brunn. Man kommenterar också på att Frankrike dementerat de rapporter om flygangrepp på 

tysk mark man rapporterat om dagen innan. Man kommenterar också på den brittiska 

mobilisering samt faktumet att Tyskland och Frankrike faktiskt inte förklarat krig med 

varandra fast stridigheter redan utbrutit vid gränsen.70 
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5 augusti 1914 

”Tyskar och fransmän i öppet kriget.” lyder förstasidans rubrik idag då de båda länderna nu är 

i officiellt krig med varandra. Storbritannien har dagen innan givit Tyskland ett ultimatum om 

att respektera Belgiens neutralitet annars kommer de att förklara krig. Ledaren idag diskuterar 

Edward Greys tal som talade om fred mellan Storbritannien och Tyskland, även fast som 

författaren pekar ut, de förklarat krig mot Tyskland redan på kvällen dagen innan. Han frågar 

sig därför till vem detta tal var ämnat då han antar att Grey var medveten om att de skulle 

förklara krig oavsett. En annan artikel talar genomgående om faktumet att Tyskland nu 

bekämpar ett tvåfrontskrig och hur detta kommer att påverka dem, författaren spekulerar om 

tyskarnas försök att gå igenom Belgien samt hur tyskarna skall försöka vinna på östfronten.71 

6 augusti 1914 

Idag spekuleras det om ett stundande sjöslag i Nordsjön, rubriken lyder ”I väntan på 

utbrottet.” Utöver detta så påstås detta vara en lugnets dag med få händelser, även fast man 

rapporterar att Slagen vid Liége börjat dagen innan. Angående sjöslaget så rapporterar man 

från vittnen som hört kanonskott utanför den svenska västkusten men ingenting mer konkret. 

Utöver detta rapportera man genomgående om den svenska livsmedelssituationen då det kan 

komma att bli ransonering.72  

7 augusti 1914 

”Den sjätte krigsförklaringen utfärdad!” lyder första sidan idag då Österrike-Ungern förklarat 

Ryssland krig. Man räknar nu upp alla krig, Serbien-Österrike, Tyskland-Ryssland, Tyskland-

Frankrike, Tyskland-Belgien och Tyskland-Storbritannien. Man understryker också att fem av 

dessa alla börjat den senaste veckan. Denna nyaste krigsförklaring menar skribenten är inget 

oväntat utan man menar att detta kan ha skett på tyskarnas order. Det kommer flera rapporter 

om ett påstått sjöslag mellan Tyskland och Storbritannien och man är osäker på de påstående 

om att två tyska kryssare har blivit sänkta. Det man dock vet är säkert är att en tysk 

hjälpkryssare blivit sänkt samt att den transatlantiska telegrafkabeln mellan USA och 

Tyskland nu är kapad.  

Ledaren idag talar om hur Napoleonkriget stärkte den nationalistiska andan i Europa då alla 

länder var involverade och ledde till att många språk blev officiella i de nya länder som 

skapades. Nu menar författaren, så kommer språk att utplånas. ”Slavismen, tyskheten, 

franskheten skall hävdas eller utplånas” skriver han dramatiskt. Han frågar sig om 

individualismen skall överleva detta krig eller om en slags Pax Romana kommer att vara 

resultatet av att någon av länderna går segrande ur världskriget. 

Man rapporterar också om Tysklands ”vita bok” där de placerar all skuld för kriget på 
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Ryssland då de stött Serbien som tre gånger på sex år tagit Europa till gränsen till krig. Man 

förklarar hur man gjort allt för att lokalisera kriget och samarbeta med både Storbritannien 

och Ryssland för att åstadkomma men att oavsett detta Ryssland förklara krig och tvingat 

Tyskland in i kriget. Avslutningsvis har SvDs militära medarbetare skrivit en artikel om de 

tyska och österrikiska arméerna och beskriver deras storlek, styrkor och svagheter.73 

2.4 Rapporteringen av Skotten i Sarajevo och Julikrisen i Dagens Nyheter 

29 juni 1914 

DN rapporterar inte om mordet på kronprinsen och hans gemål förens dagen efteråt och gör så 

med en stor förstasida där rubriken lyder ”Österrike-Ungerns tronföljare och gemål mördade.” 

DN beskriver med stor detalj både bakgrunden till Frans Ferdinands besök i Sarajevo samt det 

händelseförlopp som ledde upp till mordet. Därefter rapporteras om Kejsare Frans Joseph 

reaktion samt hur hans liv varit märkt av olyckor och dödsfall. Till sist beskrivs den politiska 

situationen på Balkan samt i Österrike och hur det har påverkat detta attentat samt vad 

effekterna av detta kan bli.74 

30 juni 1914 

Denna dag rapporteras det mest om reaktionerna på attentatet runt om i Europa. Bland annat 

rapporteras det om att påven Pius II svimmat då han genomförde en själamässa för det 

mördade tronparet. Därefter berättas det mer om det politiska motivet för attentatet då man 

fått tag på mer information angående de båda attentatsmännen, Gavrilo Princip och hans 

medkumpan Cabrinovitsj. Man rapporterar också att detta förmodligen är en storserbisk 

komplott även fast Princip nekar till detta.75  

1 juli 1914 

Denna dag beskrivs tronparets kistor och deras färd tillbaka till Wien. Därefter rapporterar 

man också flera anti-serbiska demonstrationer och gripanden av flera oppositionsledare i 

Sarajevo. Till sist så talas det mer om de politiska motiven och följderna. Man pekar ur 

storserbisk nationalism som orsaken till attackerna och österrikisk ”stryppolitik” har lett till 

ilska från serberna. Man menar också att Frans Ferdinands stöd för en så kallad trestatslösning 

kan ha gjort att han setts som en hot för storserbiska expansionsdrömmar. De direkta följderna 

antar dock författaren att bli förhöjt hat för Österrike från de sydslaver som bor inom rikets 

gränser.76 

2 juli 1914 
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Idag rapporteras det bara kort om hur uppgifterna från polisens undersökning i Sarajevo 

fortfarande hemlighålls samt hur antiserbiska demonstrationer fortfarande pågår både i 

Sarajevo och Wien. Man beskriver även kort innehållet av Frans Ferdinands testamente.77 

 

 

3 juli 1914 

Det rapporteras idag först om begravningsprocessionen för tronparet och deras jordfästning. 

Man kan också rapportera om att man har hittat bevis för att den före detta serbiska majoren 

Milan Pribicsevics kan kopplas till mordet på tronparet då han skall ha varit den som gett 

vapen och bomber till attentatsmännen.78 

4 juli 1914 

Denna dag rapporteras det endast mer om tronparets begravning i Wien samt om den 

sorgemässa som anordnades i Stockholm.79 

5 juli 1914 

Allt som rapporteras idag är en proklamation från kejsaren Frans Joseph där han talar direkt 

till folket. Han tackar där folket för deras uppriktiga sörjande över hans döda brorson och att 

folkets kärlek är den bästa lönen för hans långa och hårda arbete.80 

23 juli 1914 

Idag rapporterar DN från The Times, som de kallar för en ”högerfärgad” tidning, att 

spänningarna mellan Österrike och Serbien ökar och kan leda till en väpnad konflikt. Man 

lovprisar Österrike för att hittills ha uppträtt med ”ändamålsenlig moderation” i sina försök att 

hålla Serbien ansvariga men oroar sig över att varje försök att med hot eller våld få Serbien att 

trycka ner en nationell rörelse för med sig flera risker. Man spekulerar också om chansen att 

vid en eventuell konflikt kunna lokalisera den till Balkan och inte få den att sprida sig vidare i 

Europa.81 

24 juli 1914 

DN rapporterar först idag om det ultimatum som Österrike dagen innan skickade till den 

serbiska regeringen. Man går igenom kort vad ultimatumet innehåller samt att det skall 

publiceras på alla serbiska tidningars första sida.82 
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25 juli 1914 

Idag fylls förstasidan av den diplomatiska krisen mellan Österrike och Serbien och rubriken 

lyder ”Österrikiskt-serbiskt krig förestående? Avgörande redan de närmsta timmarna. 

Världsfreden avgörs i Petersburg.” 

DN publicerar idag hela den österrikiska noten till Serbien och rapporterar allvarsamt om 

situationen, krig kan inträffa om bara några timmar menar man. Den stora frågan är om 

Ryssland kommer att ställa sig på Serbiens sida och gå in i kriget med dem. Vidare 

rapporterar man om en potentiell mobilisering av den österrikiska armén redan under 

morgondagen. DNs Berlinkorrespondent rapporterar dock att österrikarna själva är självsäkra 

på att kunna krossa serberna och tvivlar på att Ryssland kommer att ingripa. Serbien ber dock 

Ryssland om hjälp om det skulle sluta i krig. Man rapporterar även om andra tidningars 

reaktioner på noten, i Italien, Frankrike och även tyska tidningar uttrycker missnöje över 

notens hårda ton men tyskarna rapporteras vara redo att stå på sina österrikiska bröders sida. 

Från Storbritannien rapporteras det vara en mer lugn och optimistisk ton då detta inte är första 

gången en situation som denna uppstår.83 

26 juli 1914 

”Serbien avvisar de österrikiska fodringarna. Ländernas diplomatiska förbindelser avbrutna” 

lyder rubriken idag då DN rapporterar att krigsutbrottet kan om bara några timmar. Man 

påpekar dock att det är Rysslands handlingar som nu är viktigast men menar också att 

England verkar försöka agera fredsmäklare vilket innebär att det finns en chans för fred. Sunt 

förnuft borde vinna i denna situation anser man, då ett krig inte bör starta över ”en överspänd 

gymnasistpojkes sinnessvaga illdåd.” 

Man rapporterar också att påven påstås ha talat med kejsare Frans Joseph och att påven är en 

av de få människor som skulle kunna få fram fred i denna situation. 

Rapporter kommer också in om Serbiens mobilisering och evakueringen av Belgrad, samt att 

Serbien nu har levererat sitt svar på Österrikes not.84 

27 juli 1914 

”Allt klart för kriget – dock ännu intet krigsutbrott.” lyder rubriken på första sidan då DN 

rapporterar att österrikiska trupper ockuperat bron över floden Save. Båda sidorna har nu 

börjat mobilisera sina arméer och österrikiska trupper rapporteras stå bara en kilometer från 

gränsen till Belgrad. DN rapporterar också om att Serbien gått med på alla Österrikes krav 

utom ett, och DN spekulerar att detta kan leda till fred. Man är fortfarande osäker på 

Rysslands hållning till Serbien och rapporterar om motstridande uppgifter som säger att 

Ryssland kan ha lovat Serbien stöd men också ett uttalande från utrikesministern som påstår 

att Ryssland vill fortsätta goda relationer med Österrike. Till sist talar man om den stränga 
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telegrafcensur som just nu pågår i Österrike vilket gör det svårt att få information om 

huruvida striderna börjat eller ej.85 

28 juli 1914 

Förstasidan lyder idag: ”Första skotten lossas: serber beskjuta österrikisk ångbåt. 

Stordiplomatin rastlöst verksam. Någon ljusning i situationen?” Chanserna för fred anses idag 

vara bättre än förut och DN rapporterar nästan besviket att inga egentliga strider har börjat. 

Rapporter om serbiska trupper som skjutit mot en ångbåt presenteras, men man menar att 

ingen skadats och att händelsen är mer eller mindre meningslös. Man rapporterar också rykten 

att serberna sprängt bron över floden Save men dessa menar man är obekräftade och därför 

förmodligen falska. 

DN är fortsatt optimistiska över situationen och menar att faktumet att Österrike inte ännu 

förklarat krig ger de andra stormakterna tid att arbeta diplomatiskt för att försöka lösa 

situationen fredligt. Man hoppas att Edward Grey skall kunna övertyga Tyskland, Frankrike, 

Italien och Storbritannien skall tillsammans med parterna kunna lyckas få fred i ett nytt möte i 

London. Man fäster också stort hopp till kejsare Wilhelm som nu kommit hem igen då han 

anses vara en stor fredsmäklare. DN frågar sig också varför Österrike inte ännu belägrat 

Belgrad och menar att enligt deras Berlinkorrespondent beror detta på att man ännu inte 

mobiliserat klart och går emot de skeptiker som skulle påstå att det inte kommer ske någon 

militär aktion. 

Man rapporterar idag också rykten om att Ryssland skall ha trupper mobiliserade vi den 

österrikiska gränsen, privata telegram talar tydligen om 80,000 trupper som transporteras in 

via tåg. 

Till sist publiceras också en artikel om Österrikes och Serbiens militärer, deras storlek samt 

även storleken av Ententen och Trippelalliansens kombinerade antal ifall kriget skulle 

expandera och bli en stor europeisk konflikt.86 

29 juli 1914 

Kriget är idag ett faktum och DNs förstasida lyder ”Kriget har börjat. Krigsförklaring 

utfärdad. Aktionen i gång. Det engelska medlingsförslaget strandat. Pessimistisk stämning i 

Europa.” DN rapporterar nu att Österrike gått in över gränsen och tillochmed den 

fredsälskande kejsare Wilhelm förkastat de brittiska fredsplanerna. Ryssland anses nu vara det 

största hotet, då deras krigsparti påstås få överhanden i de interna debatterna och kan hota att 

sprida konflikten från Balkan.  

Man börjar nu rapportera om österrikiska truppförflyttningar över floden Seva och man har 

även privata uppgifter som serbiska rörelser vid floden Lim. Rykten finns också att Serbien nu 

skulle vara redo att kapitulera, men Österrike påstås vilja avsluta detta med militära medel. 
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Det rapporteras även om att Österrike nu beordrat en allmän mobilisering, rykten om en rysk 

mobilisering finns också. Privata uppgifter till DN meddelar också att Tyskland är redo att 

mobilisera ifall det börjar samlas ryska trupper längst dess gräns. Privata uppgifter kommer 

också in från London som berättar om en pessimistisk stämning, där bristen på information 

gör människor nervösa. 87 

 

30 juli 1914 

”Den europeiska situationen alltjämt hotande – dock ej hopplös. Stormaktsdiplomatisk 

fördubblar sina ansträngningar att rädda freden.” Lyder förstasidan då DN rapporterar att det 

än så länge inte skett några stora militära händelser vilket man hoppas ger diplomatin mer tid 

att jobba mot en lösning. Man påpekar dock att censuren fortfarande är sträng och att det 

därför finns en risk för att det saker sker utan att man kan rapportera på det. Man rapporterar 

även om en partiell rysk mobilisering och att man rör trupper mot gränsen. Som tur är, menar 

DN, har inte de andra stormakterna följt Rysslands exempel utan hoppet för en fredlig lösning 

finns fortfarande. 

Utöver detta rapporteras det idag att bron över Save nu är sprängd. Man rapporterar även om 

flera små konfrontationer mellan österrikiska och serbiska trupper. 

Idag rapporterar man också att de rykten om serbisk kapitulation från gårdagen var falska och 

att serberna inte ens möts för att diskutera det. DN har också fått privata uppgifter om den 

ryska mobiliseringen och bekräftar att den pågår, med trupper som besitter järnvägar, broar 

och så kallade neutrala gränser. Det rapporteras också från pålitliga källor till DN att 

Frankrike inte ännu mobiliserat, men har flyttat 280,000 betäckningstrupper till den tyska 

gränsen. Avslutningsvis så publiceras en artikel som går igenom och behandlar de många 

olika individer i den nu kallade ”europeiska krisen”, från Österrikes utrikesministers Leopold 

Berchtold till serbiska kronprinsen Alexander och även ryska individer som utrikesministers 

Sasonov.88 

31 juli 1914 

Förstasidan är idag varnande; ”Den europeiska situationen alltmer förtvivlad – faran för 

världskrig överhängande. Allmän tysk mobilisering förestående. Diplomatin gör sina sista 

ansträngningar.” Världskriget står nu vid dörren menar DN då halva europeiska Ryssland nu 

är mobiliserat, Belgrad har varit under belägring i två dagar och en tysk mobilisering kan 

komma under morgondagen. Man hör också rykten om en fransk mobilisering och 

Storbritannien rustar sin flotta. Pessimismen har gripit fredens män och diplomatin har svårt 

att göra sig hörd. I dag skrivs en ledare om den allmänna krigssituationen och bristen på 
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förnuft. Författaren beklagar sig över hur Ryssland kan försvara Serbien från de anklagelser 

de står inför, något som ingen civiliserad stat borde kunna stå för. Han beklagar sig också 

över att vi lever i en värld där det förnuftiga är att alla länder skall mobilisera sig för att 

försvara sina gränser, precis som om man skulle stänga sina fönster och dörrar när det riskeras 

inbrott. Till sist menar han att det är hos Ryssland ansvaret för fred ligger, och att pekar på 

hur nationalismen ligger till grund för denna konflikt. 

Utöver detta rapporteras det att ytterligare rysk mobilisering kommer att fortsätta och att 

rykten om en tysk mobilisering har varit förhastade. Även Frankrike nekar till rykten om 

deras mobilisering men lovar att stödja Ryssland i händelse av en konflikt. Till sist fortsätter 

den artikelserie om de personligheter som är centrala i krisen och idag går författaren igenom 

Tyskland, Frankrike och Storbritannien.89 

1 augusti 1914 

”Nya alarmrapporter: allmän rysk mobilisering, Tyskland i krigstillstånd. Dock än en gnista 

av hopp: diskussionen Wien – Petersburg fortgår.” lyder rubriken idag när DN rapporterar om 

den ”ytterst bekymmersamma” situationen i Europa. Hoppet finns fortfarande dock kvar då 

diplomatiska förbindelser fortsätter mellan London och Berlin samt mellan Wien och St. 

Petersburg. DN beklagar sig över faktumet att Sverige nu börjar bli avskilt från Europa då 

både Tyskland och Ryssland har skurit av telegrafkontakten med Sverige. Endast linjen med 

Storbritannien finns kvar och denna är nu överbelastad. Man varnar därför om att man de 

närmaste dagarna kommer ha svårigheter att få information och varnar för ryktesspridning. 

Man anser därför att läsarna skall hålla huvudet kallt. Dagens ledare beklagar sig över 

allianssystemet, som författaren menar förut sågs som garantin för fred men som nu 

uppenbarligen verkar ha gett upphov till motsatsen. Han ger rätt till de kritiker som länge 

pekat ut detta och hoppas att Storbritannien och Tyskland kan komma överens.90 

2 augusti 1914 

”Tyskland utfärdar krigsförklaring mot Ryssland. Tyskt-Franskt krigsutbrott omedelbart 

förestående.” Rapporterar DN när de kallt konstaterar att världskriget nu börjat. Tysklands 

ultimatum dagen innan ignorerades och en allmän mobilisering utfärdades innan 

krigsförklaringen kom någon timme senare. Man rapporterar också att Tyskland frågat 

Frankrike om dess hållning i konflikten men DN antar att då Frankrike själva utfärdat en 

mobiliseringsorder så kommer kriget snart att bryta ut även mellan dem. Hoppet ligger nu i att 

förhindra fler makter från att gå med i konflikten och detta anser DN kunna ske, då Italien 

ställer sig neutrala och Storbritannien fortfarande avvaktar. När det gäller Storbritannien 

hoppas DN att den brittiska högerpressens rop på att gå in i konflikten ignoreras.91 
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3 augusti 1914 

”Krigsoperationerna på tysk-ryska och tysk-franska gränserna öppnade. Luften full av rykten: 

vad har på söndagen timat på Östersjön.” lyder förstasidan idag. Man har vittnesmål från 

individer som har hört ljudet från bombardemang från kusten. Man rapporterar också om att 

tyskarna gått in i Luxemburg för att skydda tyska järnvägar och man talar också om franska 

flygplan som bombat tyska positioner utan att resultat. Man talar också om rykten att ryska 

soldater gått iland på Åland, något som DN menar inte kan avvisas direkt även fast man inte 

fått någon officiell information om det. I dagens ledare talas det än en gång om världskriget 

som nu är ett faktum. Författaren beklagar sig över att det som såg som en orimlig galenskap 

för bara en månad sen nu är ett faktum, och att som vanligt har alla länder gått ut och sagt att 

det var den andre som började och att de själva ville ha fred. Att peka ut en skyldig part anser 

han inte vara möjligt ännu men pekar ut en av anledningarna till kriget att vara den 

kapprustning som skett under åren, något att anser vara offer till ”krigets Moloch”.  

Man publicerar också både Ryssland och Tysklands proklamationer där de pekar ut motparten 

som ansvarig för konflikten. Avslutningsvis har man en artikel där man på djupet diskuterar 

Storbritanniens hållning och går igenom vad de många olika tidningarna säger. Man hoppas 

att Storbritannien skall följa Asquiths hållning och inte gå in i konflikten.92 

4 augusti 1914 

Förstasidan pryds idag med ”Sparsamma nyheter från krigsteatrarna igår. Ryktet om Ålands 

ockupation falskt. Tyskt ultimatum till Belgien, med harm avvisat i Bryssel. Engelska flottan 

mobiliseras.” DN beklagar sig idag om bristen på nyheter från gårdagen och mängden rykten 

som spridits och kommenterar att om endast hälften av dem varit sanna så hade kriget redan 

varit över. Utöver detta rapporterar man om små konflikter längs den tysk-franska gränsen 

samt att tyska trupper ockuperat tre polska städer. Ledaren idag har också en ingående analys 

av den neutralitetskonflikt som pågår mellan Tyskland och Belgien. Utöver detta så 

rapporteras det också om den fortsatta mobilisering som pågår i de iblandade länderna.93 

5 augusti 1914 

Idag lyder rubriken ”England utfärdar krigsförklaring mot Tyskland. Krigsorsaken: 

kränkningen av Belgiens neutralitet.” DN beklagar sig över att det man försökt förhindra nu 

inträffat, Storbritannien har nu gått in i kriget. Varken Tyskland, Frankrike eller 

Storbritannien har velat ha denna konflikt menar DN, och hoppas att kriget hålls borta från 

Sverige. Man rapporterar också att det fortfarande är svårt att få nyheter från fronten där man 

endast har rykten om en strid vid Belfort. Man har också mer rykten om strider på Östersjön. 
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Utöver detta har man också rykten om serbiska framgångar mot Österrike, dessa kommer 

dock från Frankrike och anses därför vara något opålitliga.94 

6 augusti 1914 

Idag är fokuset för förstasidan västfronten, med rubriken ”Kriget i Belgien i full gång: en tysk 

armé på 100,000 man under framryckning. Staden Visé ödelagd; striden om Liége påbörjad. 

Rykten om tyska motgångar.” DN rapporterar nu om situationen i Belgien, där den tyska 

armén påstås ha mött hårt motstånd av belgarna och kört fast. Från resten av krigsfronterna 

kommer det inga nyheter förutom mindre småstrider utan några konsekvenser menar dem. 

Man rapporterar också om flera rykten om flottstrider, denna gång påstås de ske i Kattegatt 

och Skagerak. I ledaren går författaren igenom några av de frågor han anser fortfarande finns i 

konflikten. Ett av dessa anser han vara Italiens position i trippelalliansen och ett annat är hur 

kriget mellan Ryssland och Österrike kommer se ut. Han frågar sig också varför Tyskland inte 

backade för Storbritanniens ultimatum angående Belgien, och gissar att tyskarna måste antagit 

att britterna skulle gått in i kriget oavsett och därför valde att ta de strategiska vinsterna av att 

gå in i Belgien.95 

7 augusti 1914 

I dag lyder rubriken ”Belgien betalar Tyskland för neutralitetsbrottet: stort tyskt nederlag vid 

Liége. Fästningen uthärdar glänsande den tyska attacken: 8000 tyskar dödade.” DN 

rapporterar nu om en mängd händelser, den främsta av dessa är att Tyskland lidit nederlag vid 

Liége med 8000 döda. Man anser att tyskarna fått sitt förtjänta bakslag tidigare än vad man 

trodde. Man rapporterar också om rykten om att tyskarna lyckats bättre i öster där de påstås ha 

stängt in den ryska flottan i finska viken och landsatt 40,000 man. Man publicerar också en 

artikel som ingående redogör för innehållet av den tyska ”vita boken” som skildrar krigets 

förhistoria och bland annat placerar skulden hos Ryssland. Utöver detta kommer flera 

rapporter om flottstrider mellan Storbritannien och Tyskland och mera ingående rapporter 

från slaget vid Liége.96 

 

2.5 Komparativ undersökning av Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

28 – 30 juni 

Den första stora skillnaden som man kan finna mellan tidningarna är att DN inte har 

rapporterat om mordet den 28e som SvD och ligger då en dag efter i rapporteringen. SvD har 

dock själva ingen rapportering om mordet den 29e. Båda tidningarna rapporterar likartat om 
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mordet och går igenom händelseförloppet, reaktionen från kejsare Frans Joseph, motivationen 

för Gavrilo Princip samt bakgrunden och situationen på Balkan som antas av båda tidningarna 

vara anledningen till mordet. Den stora skillnaden är att SvD går djupare in i Frans Josephs liv 

medan DN tittar mer på vad effekterna av detta kan komma att bli. Båda tidningarnas 

transitivitet här är intressant, då de båda saknar ett fokus på agenten. Rubrikerna; ”Österrikes 

tronföljare med gemål mördade” samt ”Österrike-Ungerns tronföljare med gemål mördade” 

för SvD respektive DN nämner båda inte agenten direkt.97 Detta kan vara då han inte anses 

vara speciellt nämnvärd jämfört med effekten i sig. 

Dagen efter rapporterar båda tidningarna vidare om attentatet, med fler vittnesmål och bland 

annat kronprinsens sista ord finns med hos SvD. SvD tar också upp och noterar att 

kronprinsens besök inföll på samma dag som Slaget vid Trastfältet, en viktig serbisk högtid, 

något som inte noteras av DN. De rapporterar och dementerar också rykten om att kejsare 

Frans Joseph har dött och till sist en legend om dödsfall inom den kejserliga familjen. DN har 

sina egna rykten då de rapporterar om att Påven påstås ha svimmat när han höll mässa för 

offren. Det är märkbart att DN ger mycket mindre plats åt detta attentat än SvD, som har 3 

sidor med nyheter om detta medan DN bara har en del av utrikessidan. 

1 – 3 juli 

Båda tidningarna talar om demonstrationerna både i Wien och i Sarajevo och SvD 

kommenterar mer om hur serberna försöker avsäga sig skulden från attentatet. DN å andra 

sidan talar mer om kronparets kistor och deras färd mot Wien. De diskuterar också vidare de 

politiska motiv som finns bakom attacken samt hur Frans Ferdinands stöd för den s.k. 

trestatslösningen kan ha varit en av orsakerna till hans död. SvD tar först upp och diskuterar 

denna trestatslösning den 3e då de inte har några rapporter alls den 2a. DN rapporterar den 2a 

om polisundersökningen och hur den fortgår samt en kort notis om kronprinsens testamente. 

Den 3 juli så rapporterar de bevis som påstås hittat som pekar ut en serbisk före detta major 

som direkt ansvarig och kopplad till attentatet, något som SvD inte har gjort. 

4 – 5 juli 

Begravningen och gudstjänster är det som rapporteras den 4e, SvD talar även kort om fler 

demonstrationen samt ett rykte om att kejsare Wilhelm inte kommer medverka på denna 

gudstjänst. DN nämner också kort en gudstjänst som tar plats i Stockholm för kronparet. 

Dagen efter så rapporterar de båda om kejsare Frans Josephs proklamationer till det 

österrikiska folket, SvD rapporterar även om en extra som är riktad till armén och flottan. De 

talar också om den varning som varit skickad till Serbien. 

 
97 Svenska Dagbladet. 28 juni 1914, Sida 6. Dagens Nyheter. 29 juni, Sida 1. 
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Fram till den 23 juli rapporteras det inget nämnvärt från någon av tidningarna om detta och 

först den 23e så börjar rapporterna igen. 

23 – 25 juli 

SvD rapporterar från en brittisk artikel om hur risken för krig nu ökar, man verkar dock stå på 

Österrikes sida då man anser att de agerat lugnt och moget. Även DN upplevs stå på 

Österrikes sida men uttrycker mer öppet en oro för att det skall bli krig. 

Den 24e så har talar man i en ledare i längd om Balkan situationen och ser negativt på 

området och dess historia. Ledaren går sedan vidare och talar om hur Ryssland kan agera 

liknande mot Sverige, något som oroar SvD. DN tar idag upp ultimatumet men noterar det 

bara kortfattat. 

Det är först den 25e som båda tidningarna tar upp det österrikiska ultimatumet och de 

använder båda hårda rubriker, SvD med ”Krigsfaran tillspetsad” och DN med ”Österrikiskt-

serbiskt krig förestående? Avgörande redan de närmsta timmarna. Världsfreden avgörs i 

Petersburg.”.98 DN är här mycket mer dramatisk då de talar om att kriget kan inträffa redan 

om några timmar. Här kan man se hur DN:s modalitet är intressant, då de tack vare sin 

formulering får det att verka som om kriget kommer att starta vilken sekund som helst. Båda 

tidningarna spekulerar också om att Serbien förmodligen inte kommer att gå med på det 

österrikiska ultimatumet. DN rapporterar även om allmän österrikisk mobilisering medan SvD 

citerar säkra källor som talar om den serbiska strategin ifall det blir krig. 

26 – 28 juli 

SvD, som i allmänhet publicerar mer ledare relaterade till krisen än DN, talar idag om risken 

för krig och är kritisk till personer som talar om att även detta kommer blåsa över. Man är 

också djupt oroade över om detta ultimatum kan användas av andra länder för att få sin vilja 

igenom och talar om hur Ryssland kan göra något liknande emot Sverige. Rapporteringen är 

också hård mot Serbien som man anser betett sig oanständigt och man tror kriget nu är 

oundvikligt. Därför hoppas man på lokalisering. Man har också en rapport om arméstorleken 

för de båda sidorna och presenterar en mängd data.  

DN rapporterar igen den 26e att kriget kan komma om några timmar och hoppas på brittisk 

medling för att få fred. Man talar också om att hoppet ligger på Ryssland som ses som 

nyckelspelaren för fred. DN rapporterar också rykten om att påven påstås medla med Frans 

Joseph. 

Då inget krig inträffat den 27e så rapporteras det inte mycket förutom att diplomatiska brand 

brutits. SvD rapporterar om rykten att Ryssland mobiliserar men uppmanar sina läsare att vara 

lugna medan DN rapporterar om hur trupper ockuperat bron over floden Save. DN talar också 

 
98 Svenska Dagbladet. 25 juli 1914, Sida 5. Dagens Nyheter. 25 juli, Sida 1. 
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om den hårda telegrafcensur som nu existerar och menar det är mycket möjligt att kriget redan 

kan ha börjat. 

Den 28e så talar båda om den fredskonferens som planeras av Storbritannien och hur kejsare 

Wilhelm, den stora fredsmäklaren, förhoppningsvis skall kunna lösa krisen. Båda tidningarna 

prisar kejsare som en stor diplomat och speciellt DN uttrycker nu stor optimism över fred fast 

man i samma artikel nästan upplevs besviken över att det inte finns några strider att 

rapportera. DN publicerar först idag sin egen rapport om arméstorlekar och liknande, men tar 

med hela trippelalliansen och Ententen då de antar att detta kan bli ett stort krig. Båda 

rapporterar också om hur Serbien gått med på alla krav utom ett, DN hoppas att detta kan leda 

till fred medan SvD är hårda mot Serbien som de menar visar ”brist på uppriktighet”.99 

29 – 31 juli 

SvD publicerar idag ännu en ledare om kriget som igen är väldigt pro-tysk och snabbt 

kommer in på den svenska försvarspolitiken, något som SvD brinner för då det är för ett 

utökande av den. Båda tidningarna tar upp den officiella krigsförklaringen från Österrike och 

DN är nu mycket pessimistisk och rapporterar liknande känslor från bland annat 

Storbritannien. 

Den 30e rapporteras det mest om fortsatt mobilisering från flera länder, DN uttrycker 

hoppfullhet för fred trots den tidigare pessimismen. De förklarar också vilka många av de 

viktiga ledarna i Europa är och deras roll i denna kris. 

Dagen efter så publicerar SvD ännu en pro-tysk och anti-rysk ledare och även DN publicerar 

en ledare som är hård mot både Ryssland och Serbien för att riskera freden. DN är öppet 

mycket pessimistisk för fredschanserna medan SvD prisar kejsare Wilhelm och hoppas på 

fred. 

1 – 3 augusti 

Rapporteringen handlar mest om upprustning för båda tidningarna men det publicerar båda 

ledare kritiska till kriget. SvD kritiserar de som kallat varningar om denna konflikt för 

skrämselpropaganda för att sedan igen tala om den svenska försvarspolitiken och hur de borde 

ha stärkts. Man talar också varmt om kejsare Wilhelm. DN:s ledare är kritisk till 

allianssystemet och menar att det som påstods ha förhindrat krig nu kommer att leda till ett 

mycket större. Man rapporterar också om den ökade censuren då telegrafkablar nu har klippts 

vilket man gissar kommer att leda till mer ryktesspridning. 

Den 2a augusti sker mest liknande rapportering, främst då Tyskland förklarat krig mot 

Ryssland och båda tidningarna spekulerar om hur andra länder kommer att agera. Här kan vi 

se hur transitiviteten är liknande för båda tidningarna, där SvDs rubrik ”Världskriget bryter 

 
99 Svenska Dagbladet. 28 juli 1914. Sida 5. 



 

35 
 

löst. Tyskland har förklarat Ryssland krig.” och DN:s ”Tyskland utfärdar krigsförklaring mot 

Ryssland. Tyskt-Franskt krigsutbrott omedelbart förestående.”100 När vi tittar på 

transitiviteten här ser vi både hur det finns en aktiv agent men även om hur krigsutbrottet kan 

ses som en katastrof utan aktiv agent. 

DN rapporterar nu rykten om strider på Östersjön samt en rysk ockupation av Åland medan 

SvD talar om censur och hur information kommer att frånhållas folket. Båda tidningarna har 

igen en ledare som är kritisk till kriget, SvD talar om allianssystem och hur kriget aldrig vart 

större än detta medan DN beklagar sig över den kapprustning som de menar lett till kriget. 

Ledaren spekulerar också om vem som är skyldig men menar att det blir för historikerna att 

bestämma. 

4 – 5 augusti 

Den 4e spenderas mest av att rapportera om de strider som nu sker. SvD spenderar dock en 

överraskande stor del av utrikessidan att förklara vad ”Madonnan av Czestochowa” är och hur 

den är kopplad till Sverige. I DN:s ledare så diskuterar man den konflikt som nu Tyskland och 

Belgien står inför angående deras neutralitet. DN kommenterar igen också de många rykten 

som nu sprids runt om diverse händelser. 

Krigsförklaringen tar upp mesta delen av rapporteringen den 5e och DN kommenterar än en 

gång om bristen på information på grund av censuren. SvD:s ledare kommenterar det tal av 

Storbritanniens Edward Grey som talar om fred fast krig nu är förklarat mot Tyskland. SvD 

publicerar också artiklar som diskuterar Tysklands strategiska möjligheter och svårigheter. 

6 – 7 augusti 

Båda tidningarna fortsätter att spekulera om eventuella sjöslag i Östersjön och Nordsjön men 

den stora skillnaden är att DN väljer att lägga stor vikt och med många detaljer rapportera om 

Slaget vid Liége, något som SvD inte gör, istället menar de att det har varit en lugn dag. 

Istället har de en stor mängd rapporter om den svenska livsmedelssituationen nu när det kan 

komma att ske ransonering. 

Den 7e så kommenterar SvD den 6e krigsförklaringen och lägger vikt vid hur de flesta av 

dessa alla skett under bara en vecka. De publicerar också en ledare som talar om hur de 

nationalistiska vindar som började blåsa under Napoleonkriget nu kan komma att försvinna 

ifall en av dessa stormakter vinner kriget. 

DN fortsätter med mer ingående rapportering från Liége, något som SvD verkar sakna 

ordentlig information om. 

 

 
100 Svenska Dagbladet. 2 augusti, 1914. Sida 8. Dagens Nyheter. 2 augusti, 1914. Sida 1. 
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3 Slutsats och diskussion 

Denna uppsats har haft till uppgift att undersöka två svenska dagstidningar, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter, och titta på eventuella skillnader i deras rapportering av 

Skotten i Sarajevo, Julikrisen och upptrappningen till Första Världskriget. Datumen som 

undersökts har därför varit från 28 juni till 5 juli och sedan från 23 juli till 7 augusti. Den 

första av tre frågeställningar var följande: ”Går det att finna skillnader i hur Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter skildrar några av de stora händelserna under Första 

Världskriget och vad är det?” 

Svaret på denna fråga är i allmänhet nej, då båda tidningarna rapporterar i stort sett samma 

sak när det kommer till de stora händelserna som vi generellt associerar med Julikrisen och 

Första Världskriget. Den största skillnaden är oftast att en av tidningarna ibland är en dag 

senare med rapporteringen av en händelse, det bästa exemplet på detta är att DN inte 

rapporterar mordet på kronprinsen Frans Ferdinand förens den 29 juli, dvs dagen efter mordet. 

Detta kan dock ses som inte en för stor förlust för dem då SvD inte rapporterar någonting om 

attentatet igen förens den 30 då DN är ”ikapp”. De skillnader som går att se är ofta mindre 

detaljer eller val av innehåll. SvD nämner till exempel att tala om legenden om kejsare Frans 

Josephs förbannelse i samband med alla döda släktingar i hans familj medan DN mer än en 

gång tar upp och rapporterar om påven. Båda dessa rapporter är inga nyckeldelar i 

historieförloppet utan verkar mer vara resultatet av antingen journalisternas material eller 

intresse. Den största skillnaden som går att finna finns framförallt i ledarsidorna som ju 

närmare kriget man kommer mer och mer fokuserar på just detta. SvD publicerar under 

perioden som undersökts åtta ledare som handlar om kriget eller den utrikessituation som 

relaterar till den medan DN bara publicerar fyra. SvD är generellt mer benägen att koppla 

denna situation till den svenska situationen inrikes och speciellt kopplad till försvarspolitiken 

och Ryssland. SvD uppvisar en stor misstanke och rädsla för Ryssland som man flera gånger 

menar är ett stort hot mot Sverige. Man nämner även båda åren 1901 och 1911 och menar att 

man dessa år kunnat göra Sverige mer förberett för att försvara sig själv. 1901 var då allmän 

värnplikt infördes i samband med att den indelta armén avvecklades men vad 1911 har för 

betydelse har inte gått att finna. Oavsett detta så märks det att SvDs skribenter anser att 

försvaret måste stärkas då man ser Ryssland som ett hot och använder den stundande 

konflikten i Europa som ett verktyg för denna politik. DN å andra sidan upplevs mer 

pacifistisk i jämförelse med SvD, även om detta enbart är för att de inte är så fokuserade på 

försvaret eller Ryssland. Detta kan man även se noteras i boken Selling war: the role of the 

mass media in hostile conflicts from world war I to the "war on terror", där få journalister 

under kriget någonsin var neutrala. Detta är syns dock på en mindre skala i Sverige då vi som 

neutral makt inte är lika vinklade men ändå har vår egen agenda att följa. De kritiserar både 

allianssystemet och kapprustningen som skett i Europa och beklagar sig i en ledare djupt över 

hur vanvett lett till en konflikt som denna. När det kommer till de teoretiska begreppen om 
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modalitet och transitivitet så är båda tidningarna likartade i sin användning av dessa, 

krigsutbrottet får ibland ta formen som ett naturfenomen men oftast så pekas de aktiva 

agenterna ut. Rubrikerna är det enklaste stället att se exempel på detta där de stora rubrikerna 

ofta är dramatiska och pekar på kriget som en olycka eller katastrof man inte kunna se komma 

men nästan alltid direkt går in djupare med detaljer om vad som skett med agenter som tydligt 

visas ha egen handlingsförmåga. Modaliteten är svårare att peka ut konkreta exempel på, men 

det är ofta tidningarna är nog med att peka ut rykten och osäkra uppgifter samt även när 

censuren hindrar dem från att få tag i säkra uppgifter. Det går inte att hitta något tillfälle när 

tidningarna själva går ut som självsäkra på att sitta på någon egen sanning utan upplevs öppna 

med att de rapporterar från andra håll. 

Den andra frågeställningen är ”Går det att visa på några anledningar till att skildringen av 

information är annorlunda/lika?”  

Den främst anledning till de skillnader i rapporteringen som går att finna är helt enkelt att 

tidningarna har olika utrikeskorrespondenter utskickade i Europa. Det bästa exemplet på detta 

är DN som rapporterar om påven då de har en korrespondent som har kontakter i Rom. Den 

andra anledningen är att tidningarna uppenbarligen är av olika politiska vinklingar, detta är 

enklast att se i ledarsidorna där SvD argumenterar för en förstärkning av försvaret och hårdare 

ställning mot Ryssland samt mer än en gång anser att ett närmande till Tyskland är 

nödvändigt för att försäkra Sveriges säkerhet. Här är det svårt att dra någon direkt koppling 

till de teoretiska koncepten jag har använt mig utav i undersökningen utöver det som redan 

noterats, då modalitet och transitivitet inte skiljer sig i detta. 

Den tredje frågeställningen är ”Tar tidningarna ståndpunkt för eller emot någon av det 

stridande parterna (England, Frankrike, Ryssland, Tyskland, Serbien och Österrike-Ungern)?” 

Båda tidningar tar vid flera tillfällen avstånd mot Serbien och deras beteende och ibland även 

mot Ryssland då deras stöd åt Serbien leder till ett eskalerade av konflikten. SvD är också 

väldigt pro-Tyskland och stödjer flera gånger deras handlingar. Båda tidningarna prisar också 

kejsare Wilhelm som en fredsmäklare. Även Storbritannien ses som en positiv makt då även 

de försöker avstyra kriget. Österrike-Ungern uppvisas också ofta som en sympatisk stormakt, 

det påstås flera gånger ha betett sig tålmodigt jämfört med Serbien som ofta beskrivs med 

hårda ord och förolämpningar. Frankrike ses ofta neutralt med få beskrivningar som är varken 

positiva eller negativa. Ryssland attackeras flera gånger i SvDs ledarsidor men i 

rapporteringen så är man oftast neutral. DN lovprisar dem något oftare då de är hoppfulla för 

fred och hoppas på rysk återhållsamhet. Det är intressant att se hur SvD är något aggressiv 

mot Ryssland även fast det i Den Svenska Pressens Historia visas hur i allmänhet ville 

undvika att irritera eller förolämpa någon av de stridande makterna. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att då perioden jag undersöker är innan krigsutbrottet så är det troligt att dessa 

tankar inte ännu sats i praktisk effekt. Detta gäller även de propagandabyrå som det också 

talas om i boken. 
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Den komparativa undersökningen visar att det går att se mindre skillnader i rapporteringen av 

Julikrisen och Första Världskriget, i alla fall i dess absolut tidigaste fas. Man kan anta att då 

informationen är svår att få tag på samt faktumet att händelseförloppet sker så snabbt så finns 

det inte tid att i större utsträckning vinkla rapporteringen efter ens politiska agenda. De flesta 

skillnader går därför främst att hitta i ledardelen och i urvalet av de mindre rapporter som 

kommer in från Europa. Detta stämmer något överens med vad Den Svenska Pressens 

Historia talar om då UD bad Publicistklubben att ”notiser och uttalanden om krigshändelserna 

måtte avfattas fullt objektivt och utan partitagande för eller mot någon av de stridande samt 

med undvikande av för dem sårande omdömen”. Detta kan vi anta vara en av anledningarna 

till att rapporteringen är förhållandevis lik tidningarna emellan när det kommer till just den 

vanliga rapporteringen. Det går även att se paralleller till En Svensk Presshistoria där de talar 

om den tyska kontroller över nyhetsflödet samt hur det svenska nyhetsväsendet vara beroende 

utav nyheter från utlandet. Detta kan vi se i hur både DN och SvD talar om en striktare censur 

och hur telegrafkablar klipps mellan länder och hur detta gör det svårt att få pålitlig 

information. När kriget väl startat går det att se en skillnad mellan tidningarna då DN direkt 

börjar rapportera om Slaget vid Liege och ger det stora rubriker, något som bara nämns 

kortfattat i jämförelse av SvD. 

När det kommer till metodvalet så anser jag att det var ett självklart val för de frågeställningar 

jag hade och jag har svårt att se någon annan metod som hade varit mer användbar för det jag 

gav mig ut för att ta reda på. Även teorin var användbar, även om det var svårt att hitta några 

större skillnader mellan tidningarna i deras användning av de teoretiska elementen. Att det 

inte gick att hitta speciellt många exempel på användningen av modalitet är tråkigt, när det 

istället mest motsatsen till de exempel på modalitet som beskrivs i teoridelen, dvs att 

tidningarna går ut och är ärliga med när de rapporterar osäkra uppgifter istället för att utge sig 

själv för att vara en säker auktoritet. Transitivitet och modalitet är dock intressanta verktyg att 

använda sig av när man gör en undersökning som detta och är att rekommendera för framtida 

undersökningar.  

En svårighet med att titta på just en utrikessituation som denna är att det inte alltid är möjligt 

att använda det som ett medel för att titta på hur tidningarna väljer att vinkla det och varför. 

Det kan vara bättre att i framtida undersökningar använda sig utav en inrikes händelse för att 

få en bättre möjlighet att se hur den rapporteras på.  En annan framtida undersökning som 

skulle kunna vara av intresse vore att titta på rapporteringen av ett senare stadie av kriget då 

de stridande ländernas propagandaapparater gått upp i högvarv.  

Slutligen kan det vara intressant att titta på hur rapporteringen kan jämföras med den 

traditionella historieskrivningen. Detta är i sig inte kopplat till den komparativa aspekten 

tidningarna emellan utan snarare en isolerad iakttagelse som jag noterat under arbetets gång.  

Det mest intressanta med just detta är hur krigets oundviklighet ofta understryks samt hur 
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överraskade människor blev vid utbrottet. Båda dessa bilder undermineras något av att läsa 

rapporteringen, då det skrivs en mängd om hur kriget både skulle kunna stoppas samt hur 

människor även innan krigsutbrottet pekar på allianssystemet och kapprustningen som 

aspekter som kommer leda till krig, saker som om man läser modern historieskrivning eller 

skolböcker får upplevelsen av att ingen tänkte på förens efter Freden i Versailles. Att ge 

personer en möjlighet att få en insikt i hur människor som levde under denna osäkra period 

såg på konflikten, det politiska landskapet och framtiden för dem i det anser jag vara i sig ett 

värdefullt bidrag till forskningen och även till den allmänna synen på historien. 

I allmänhet skulle jag personligen anse att studier av tidningar och media är av stor vikt, 

speciellt i dagens samhälle där förtroendet för media är lägre än någonsin, att titta på medias 

beteende historiskt kan vara ett verktyg för förbättring och ett steg på vägen till att förbättra 

det förtroendet. 
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4 Sammanfattning 

Denna uppsats har haft som syfte att titta på två svenska dagstidningar, Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter och undersöka hur de har rapporterat på Skotten i Sarajevo, Julikrisen 

samt starten på Första Världskriget och om deras rapportering har skilt sig åt. Uppsatsen har 

också tittar på varför eventuella skillnader kan uppkomma samt hur tidningarna ställer sig till 

de olika länderna i krisen. Resultatet visar på att det enbart går att finna mindre skillnader och 

dessa är främst i tidningarnas ledarsidor då de stora händelserna till största delen är likartade. 

De skillnader som går att finna existerar på grund av tidningarnas politiska läggning. De båda 

tidningarna visar också ofta tendenser att vara för Tyskland och emot Serbien, där Svenska 

Dagbladet också uppvisar en stark anti-rysk tendens. 
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