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Ukraine’s independence 1917 in swedish press 

1917–1918.

This dissertation is a quantitative study with elements of  qualitative analysis. The purpose of  this 
quantitative study was to investigate what was written about Ukraine's independence 1917 in 
Swedish press 1917–1918. The qualitative part of  the survey was intended to answer the question 
if  the newspaper's political attitude influenced the news reports during the chosen period. The 
exact periodization was determined to be between March 1, 1917 and June 30, 1918. This 
periodization was chosen because of  the March Revolution in 1917, which triggered 
independence declarations in a number of  countries oppressed by Moscow, who now saw their 
chance of  freedom. June 1918 became the end of  the investigation because it was just when the 
peace agreement between Ukraine and the Soviet Union was signed. 

The source material has been chosen to represent a multitude of  ideological orientations. It was 
liberal, moderate, conservative, liberal and left-wing orientations. The source material consisted 
of  newspaper articles from the following newspapers: Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgs 
Aftonblad, Svenska Dagbladet, Dalpilen, Kalmar Tidning and Norrskensflamman. Quantitative 
methodology was used on the source material. This method consisted of  a reviewing of  
newspaper articles in searching of  news reports from Ukraine or articles which had something to 
do with the events in Ukraine. Every newspaper was searched day after day. The crawled material 
was presented in two chapters representing different periods. The first chapter of  the results 
presented the results from 1917, and more precisely from March to December 1917. The second 
chapter presented the results from 1918, but also from December 1917, that is, the result from 
December 1917 through June 1918. The whole result was then discussed in a separate chapter 
where the qualitative analysis was also discussed. 

The result of  the quantitative analysis showed that it has been written relatively sparcely about 
Ukraine's independence although the volume of  articles increased from December 1917 and 
even more in 1918. Sometimes there were articles on the first page. But for the most part, the 
articles with Ukraine issues were placed among other foreign articles. It was also found in the 
survey that it was the first World War that drew attention to the newspapers, even though the 
events in Petrograd and then in Ukraine took more space. This survey also showed that what was 
written about Ukraine's independence was also what appears in the reference literature. The news 
reports reported how Ukraine proclaimed independence in March 1917 and later on proclaimed 
an independent republic in November 1917 when the Bolsheviks conducted their coup d'état in 
Petrograd. The newspapers also wrote how the Russian Communists sent a declaration of  war to 
Ukraine in December 1917 and about the war that followed. The articles also tell us how 
negotiations on Ukraine Peace went on in Brest-Litovsk, and how they ended up with alliance 
between Germany and Ukraine with the campaign against the communists. It was told how the 
German army marched into Ukraine to free it from the bolsheviks. Until May 1918 there were 
battles between the German-Ukrainian Army and the Communists. In June 1918 the peace 
agreement was signed and this survey’s investigation ended. 

The survey showed that it was written about Ukraine's independence in all newspapers. Dagens 
Nyheter had the most news articles linked to the survey. Although the number of  articles was not 
subject for analysis in this survey. The qualitative analysis was based on using Höjelid's theoretical 
concepts "positive sound" and "negative sound" on the quantitative analysis material. The 
qualitative analysis’ result showed that it was almost impossible to see the differences between the 



newspapers because the articles were traded between the newspapers, i.e. the content was copied 
straight away. It should be noted that not all content was the subject of  copying between the 
newspapers. Copying occurred to a greater extent, but there were still original articles derived 
from the respective newspaper. Most of  the articles were also direct telegrams that were 
communicated abroad to the newspaper's editors. A lot of  these telegrammic articles were sent 
with a purpose to mislead society. These angled articles were published without further 
examination in Swedish press. There were articles from, for example, Dagens Nyheter whose 
editors noted the "strange Petrograd reports" and informed about it for the purpose of  
enlightening the public. However, as most newspapers were occupied with World War I, as was 
shown in the source material, the newspaper editorial office was less interested in other foreign 
events. Therefore, such angled articles could be found in Swedish press on a larger scale. 
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Inledning 

Det växande vetenskapliga intresset för de revolutionära händelserna under året 1917 framgår 
med all tydlighet av den konferens som Svenska Historiska Föreningen anordna. Konferensen 
Svenska Historikermötet i Sundsvall 10–12 maj 2017 sätter märkesåret 1917 och framför allt 
revolutionära händelser som huvudämne för konferensen.  Även Stockholms Universitet 1

markerar det vetenskapliga intresset genom att hösten 2017 inrätta en kurs om revolutionsåret 
1917.  Generellt så har revolution, terror och folkmord varit nyckelord i den politiska och 2

intellektuella debatten i millenieskiftets svenska och europeiska kretsar.  3

Ukrajinas självständighet 1917 var inledningen på den Ukrajinska revolutionen 1917–1921 
eller Ukrajinsk-Sovjetiska kriget 1917–1921 som det också kallas.  Men det är sällan som 4

man hör eller läser om det i svensk media eller litteratur. Om det inte förstås gäller Ukrajinska 
Revolutionen 2014 som blev känt som Euromajdan eller Majdanrevolution men också 
Revolution of Dignity, och som fått medias uppmärksamhet även i Sverige. Enligt forskaren 
Kristian Gerner har Ukrajina och ukrajinarna blivit ett av offren för den svenska 
historieförträngningen.  5

Under perioden 1917–1923 pågick det krig, invasion och även folkmord i Ukrajina. Först den 
kommunistiska invasionen från december 1917 till juni 1918 som övergick i det 
tyskukrajinsk-sovjetiska kriget februari-juni 1918. Dessa händelser var inledningen till det 
Ukrajinska självständighetskriget 1917–1921 med det polsk-bolsjevikiska kriget 1919–1921 
som en slutdel av det.  Under tiden pågick det bolsjevikiska inbördeskriget 1917–1922 mellan 6

röda och vita gardister som det heter. Efter alla dessa krig avslutades perioden med det 
kommunistiska folkmordet på ukrajinare 1921–1923.  Alla dessa händelser var 7

sammankopplade med Ukrajinas självständighet 1917.   8

 Svenska Historikermötet är en nationell konferens/symposium för historiker i Sverige. Det är inte specifikt 1

Sundsvall som är huvudorten, utan historikermötet hölls tidigare på: Linköping 1999, Örebro 2002, Uppsala 
2005, Lund 2008, Göteborg 2011 och Stockholm 2014. Tillgänglig: http://www.miun.se/historikermotet2017/ 
(Hämtad 2017-05-11).

 Stockholms Universitet, kurskatalog, kurs på grundnivå, ”De ryska revolutionerna 1917”, Tillgänglig: http://2

sisu.it.su.se/search/info/SLRR17 (Hämtad 2017-05-11).

 Karlsson, Klar-Göran, Terror och tystnad, Stockholm, 2003, s. 21.3

 Internet Encyclopedia of Ukraine, Ukrainian-Soviet War 1917-1921. Tillgänglig: http://4

www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK
%5CUkrainian6SovietWar1917hD721.htm (Hämtad 2017-05-11)

 Gerner, Kristian, Ukrajina - Ett land kommer tillbaka, 1991, Tierp, s. 3.5

 Palij, Michail, The Ukrainian-Polish Defensive Alliance 1919–1921, 1995, s. 10–139; Courtois, Stephane de, 6

Kommunismens svarta bok, Finland, 1999, s. 24–46.

 Blomqvist, Håkan & Besaid, Daniel, Lenin - Massmördare, 1999, s. 18ff; Veryha, Wasyl, A Case Study of 7

Genocide in the Ukrainian Famine of 1921–1923: Famine as a Weapon, New York, 2007, s. 4–69; Courtois, 
1999, s. 24–46.

 Kuchabsky, Vasyl, Western Ukraine in Conflict with Poland and Bolshevism, 1918–1920, Toronto, 2009, s. 46–8

327.
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Huvudfokus för den föreliggande undersökning är alltså perioden från proklamerande av 
Ukrajinas självständighet i mars 1917 till fredsavtalet mellan Ukrajina och Sovjet den 12 juni 
1918.  Här kommer det att undersökas vad svensk press skrev om Ukrajinas självständighet 9

1917 och det kriget som följde efter det. Denna undersökning ansluter sig således till ett 
växande och mycket aktuellt tema, revolutionsåret 1917. 

 Internet Encyclopedy of Ukraine, Struggle for Independence (1917–1920). Tillgänglig: http://9

www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CS%5CT
%5CStruggleforIndependence1917hD720.htm (Hämtad 2017-05-13)

8

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CS%5CT%5CStruggleforIndependence1917hD720.htm


 Syfte och frågeställning

På 2010-talet blossade det ukrajinsk-ryska kriget upp igen, som den här gången koncentreras 
till industriorten Donbas i sydöstra Ukrajina.  Ett krig som erinrar om det ukrajinsk—10

sovjetiska kriget 1917–1921. Samma aktörer — Ukrajina och Moskva, samma plats — 
ukrajinska territoriet, samma metoder och igen informationskrig som för så gott som hundra 
år sedan. Igen är det Ukrajina och dess folk på tapeten i svensk press, det vill säga man 
diskuterar Ukrajina, precis som man gjorde för ett knappt decennium sedan, när den Orangea 
Revolutionen 2004 ägde rum i Ukrajina. Men skrevs det om Ukrajinas självständighet 1917 
och det kriget som följde efter det i svensk press på 1917–1918? Vad rapporterade svenska 
pressen om det som skedde i Ukrajina 1917–1918? Eftersom journalisterna påverkar 
opinionen även idag är det intressant att se hur svensk press rapporterat om händelserna i 
Ukrajina 1917–1918. 

Efter att jag sökt information om ämnet kom jag fram till att det saknas en undersökning om 
Ukrajinas självständighet 1917 och det självständighetskrig som följde efter det, i 
kombination med det svenska källmaterialet. Jag ser därför ett glapp i forskningen och vill 
därför bidra med ny kunskap till området. Syftet med denna undersökning är således att 
undersöka vad som rapporterats om Ukrainas självständighet 1917 och början på 
självständighetskriget som följde efter det, i svensk press mellan Mars 1917 och Juni 1918. 

Utifrån undersökningens syfte och mina funderingar som jag presenterade ovan kommer jag 
att ställa följande frågor till källmaterialet:  

1. Vad skrevs om Ukrajinas självständighet 1917 i svensk press 1917–1918?  

2. Finns det några ideologiska skillnader i nyhetsrapporteringen? Det vill säga påverkar 
tidningarnas politiska färg nyhetsrapporteringen? 

  

 Johnsson, Peter, Ukraïna i historien, Halmstad, 2015, s. 15–25; Dagens Nyheter, artikelsamling, ”Kriget i 10

Ukrajina”. Tillgänglig: http://www.dn.se/om/kriget-i-ukraina/ (Hämtad 2017-05-11).

!9
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Källmaterial

Den moderna dagspressen sträcker sig tillbaka till 1800-talet, men periodiskt utgivna 
tidningar har funnits i Sverige sedan mitten av 1600-talet, och har sedan dess och fram till 
idag fungerat som publikationer vars avsikt var att sprida olika slags nyheter till 
allmänheten.  Medierna är nödvändiga för medborgarna i ett samhälle då informationen de 11

får, via exempelvis tidningar om saker som sker, påverkar dem på olika sätt. Det är således 
viktigt att människor på olika sätt får förmedla sina åsikter om viktiga händelser, eller att de 
får reda på effekterna av exempelvis politiska beslut. De nyheter som väljs ut och publiceras i 
tidningarna grundas i det som är intressant för allmänheten.  Det vill säga, nyheter som 12

publicisterna anser vara nyttigt och givande för folket att veta om. Tidningarna gör 
nyhetsvärderingar där vissa nyheter anses viktigare att förmedla än andra. Det är viktigt att 
läsaren kan identifiera sig med vad som står i en nyhetsartikel. Exempelvis, en läsare med 
vissa politiska åsikter vänder sig till en tidning som har liknande politiska ståndpunkter. Det 
är även så att om en händelse involverar element av våld så är sannolikheten större att det blir 
en publicerad nyhet. Det gäller även nyheter som handlar om politik och ekonomi och om det 
på något sätt är en negativ nyhet.   13

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna undersökning är skriftliga källor i 
form av dagstidningar. Artiklarna som skrivits i tidningarna räknas i sin tur som en kvarleva 
av vad som skrevs om händelserna i Ukrajina mellan åren 1917 och 1918. Källmaterialet 
undersöks även i form av en källa till det tidningarna skrev om och ses som en kvarleva av 
hur och vad dagstidningarna skrev om Ukrajinas självständighet 1917 och inledningen av de 
självständighetskrig som följde efter det under perioden 1917–1918. 

Undersökningens fokus kommer att ligga på händelseförloppet i Ukrajina mellan mars 1917 
och juni 1918. Källmaterialets periodisering blir därmed den 1 mars 1917 till den 30 juni 
1918. I urvalet kommer det att hamna tidningsartiklar som på ett eller annat sätt berör 
Ukrajina och händelserna som utspelades där från mars 1917 till juni 1918. Alla relevanta 
artiklar inkluderas i urvalet men fokuset ligger i huvudsak på nyhetsrapporteringen om 
utländska händelser. Och bland utlandsartiklarna kommer urvalet att begränsas främst till de 
artiklar som berör rapporter om händelserna som är anknutna till Ukrajinas självständighet 
och dess påföljder. 

Under den valda perioden publicerades det flera svenska tidningar med olika ideologiska 
inriktningar.  För att undersökningen ska få en så bred och neutral analys som möjligt, 14

behövs det källmaterial inom olika ideologiska inriktningar samt inom storpressen och 

 Nationalencyklopedin, Dagstidning. Tillgänglig http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagstidning 11

(Hämtad 2017-05-12)

 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, Stockholm, 2009, 12

s. 30, 167.

 Petersson, Lars & Pettersson, Åke, Massmedier, Malmö, 2007, 271ff.13

 Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per, Den Svenska pressens historia III, 2001, s. 22—133.14
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lokalpressen, det vill säga så gott som rikstäckande eller som täckte ett större geografiskt 
område, och pressen som täckte någon mindre ort. Tidningarnas ideologiska hemvist ändrades 
från tid till tid, även om en del tidningar stannade inom samma ”politiska färg”.  Men för 15

undersökningens syfte är det relevant vilken ideologisk hemvist tidningarna hade under den 
valda perioden.  

Konservatismen hade vid denna tid sitt starkaste stöd inom överklassen, bland fabrikörer, 
grosshandlare och godsägare, men även präster och storbönder. Det torde alltså främst vara 
till denna grupp de konservativa tidningar riktade sig. Eftersom tonen mot vänstern var hårda 
i dessa tidningar kan man anta att de borde vara negativa till alla revolutionära händelser i 
Ukrajina.  De liberala tidningarna var riktade till borgerskap, medelklassen och högre skiktet 16

av bondeklassen. Liberaler brukade vara negativa till händelserna på andra sidan av Östersjön. 
Socialistiska tidningar riktades främst till industriarbetare, jordlösa lantarbetare och 
fattigbönder och därmed hade intresse att förmedla strejker, revolutionära rörelser samt allt 
som kunde kopplas till socialismens ideal.  17

Det fanns ett omfattande antal tidningar i Sverige som publicerades på 1910-talet. Därför 
måste det göras ett urval enligt kriterierna ovan. Valet hamnar därför bland de ”större” 
tidningarna på: den liberala tidningen Dagens Nyheter, den frisinnade tidningen Svenska 
Dagbladet, den moderata tidningen Aftonbladet och den konservativa tidningen Göteborgs 
Aftonblad. Bland de mindre, lokala tidningarna väljs: den moderata tidningen Dalpilen, den 
frisinnade tidningen Kalmar Tidning och den vänsterorienterade tidningen 
Norrskensflamman.  18

Dagens Nyheter är en svensk morgontidning. Tidningen grundades 1864 av Rudolf Wall 
under industrialiseringen. Från starten var tidningen liberal där den stod bakom frihandel, 
utvidgad rösträtt och politisk frihet. I de utrikespolitiska frågorna hade tidningen en hållning 
där den förespråkade passivitet. DN kom att stödja det nybildande liberala partiet 1923 efter 
den liberala partisprängningen. Under andra världskriget hade tidningen regeringstrogen 
hållning. 1946 tog Herbert Tingsten över som huvudredaktör och DN kom då att få större 
opinionsbildande roll. Tidningen utvecklade en antikommunistisk hållning och förespråkade 
att Sverige skulle gå med i NATO. 1973 bytte tidningen politisk hållning till politiskt 
oberoende även om ledarsidorna skrevs i en liberalorienterad anda. Sedan 1998 har tidningen 
oberoende liberal som sin politiska beteckning.   19

Göteborgs Aftonblad var en svensk dagstidning. Den grundades 1888 och fortsatte tryckas till 
1926. Det var en konservativ tidning från början till slut. Efter första världskriget 1918 bytte 
tidningen namnet till Göteborgs Dagblad tills det byttes tillbaka 1923. Redan under tidningens 

 Gustafsson & Rydén, 2001, s. 22—133.15

 Andrae, Carl-Göran, Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 1917–1918, Stockholm, 1998, 16

s. 212-218.

 Andrae, s. 212-218.17

 Gustafsson & Ryden, 2001, s. 55ff, 65ff, 135ff, 305ff, 348ff; Tollin, Sven, Svensk dagspress 1900–1967, 18

Stockholm, 1967,  s. 9, 22, 24, 37, 50, 75, 100, 144.

 Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagens-19

nyheter (Hämtad 2017-05-11)
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första år, 1889–1899 var tidningen ett aktivt organ för konservativa kretsar i Göteborg i deras 
kamp mot liberalerna i och kring Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning.  20

Dalpilen var en svensk tidning. Den grundades 1854. Den politiska hållningen var moderat.  21

Kalmar Tidning var en dagstidning som var verksam i Kalmar Stad och Kalmar Län. 
Tidningen Kalmar grundades 1827 som Calmar-Bladet. Från början publicerades tidningen 
varannan dag för att sedan öka till varenda dag utom söndag. Tidningen gick i Juli 1918 ihop 
med Kalmar Läns tidning, som då bytte namnet till Kalmar Kalmar Läns Tidning.  22

Svenska Dagbladet (förkortat SvD) är en svensk morgontidning som kommer ut sju dagar i 
veckan. Tidningen grundades år 1884 som ett organ för de unionsfientliga samt tullvänliga 
krafterna. Vid 1900-talets början utvecklades tidningen i en mer konservativ riktning även om 
det fortfarande fanns ett stöd för sociala reformer. Under första världskriget höll SvD en 
frisinnad hållning fram till 1940 när högerpolitikern Ivar Andersson tog över som 
chefredaktör samt VD. Han var riksdagsman för Högerpartiet och kom att påverka tidningens 
ställning under andra världskriget, med ett starkt stöd för samlingsregeringens 
neutralitetspolitik. Svenska Dagbladet hade också ett engagemang för Norge och Finlands 
ställning under kriget. Tidningen kom att fungera som ett av Högerns huvudorgan. Under 
1970-talet blev tidningens politiska linje friare och den politiska beteckningen blev obunden 
moderat och tidningen började satsa mer på en bevakning av näringslivet.   23

Aftonbladet är en svensk socialdemokratisk kvällstidning som trycks i Stockholm och på flera 
orter i landsorten samt utges i olika regionala editioner. Aftonbladet grundades 1830 av Lars 
Johan Hierta som utgav tidningen till 1851 och gjorde den till landets största och mest 
inflytelserika. Under Hiertas tid blev tidningen ett slagkraftigt organ i den liberala 
oppositionen mot Karl XIV Johan samt för borgarklassens krav på näringsfrihet och andra 
ekonomiska reformer. Under första världskriget övergick tidningen åt tyskvänlig moderat 
hållning. Och under andra världskriget ändrades hållningen igen, tillbaka till den liberala, som 
varade till 1956, när Aftonbladet såldes till LO. Sedan dess kom tidningen därefter stå nära 
vänsterfalangen inom socialdemokratin och fungerade som ett språkrör för arbetarrörelsen. 
Den ekonomiska kontrollen över tidningen flyttades över till den norska mediekoncernen 
Schibsted 1996 men den stannade kvar under LO’s kontroll över dess politiska inriktning.   24

Norrskensflamman var en svensk dagstidning som 1998 bytte namnet till Flamman. 
Tidningen grundades 1906 i Luleå som en socialdemokratisk tidning och kom då ut tre gånger 
i veckan. Efter partisprängningen 1917, när det socialdemokratiska partiet delats, blev 
tidningen vänstersocialistisk. Och redan år 1922 blev tidningen kommunistisk. 1977 kom den 

 Nationalencyklopedin, Göteborgs Aftonblad. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/20

göteborgs-aftonblad (Hämtad 2017-05-11)

 Tollin, 1967, s. 24.21

 Nationalencyklopedin, Kalmar Läns Tidning. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/22

kalmar-läns-tidning (Hämtad 2017-05-11)

 Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/23

svenska-dagbladet (Hämtad 2017-05-11)

 Nationalencyklopedin, Aftonbladet. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aftonbladet 24

(Hämtad 2017-05-11)

!  12



att bli ett organ för den så kallade Norrbottenskommunismen efter att APK brutit med 
Vänsterpartiet Kommunisterna. tidningen blev också ett organ för det nya partiet APK. 1990 
bröt Norrskensflamman med APK och bytte sin politiska beteckning till oberoende 
socialistisk.  25

Källmaterialet består således av tidningarna som presenterats ovan. Det är både rikstäckande 
dagstidningar med olika ideologiska hållningar såsom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 
och Aftonbladet, men även lokaltidningar som är spridda över olika delar av Sverige. De 
lokala tidningarna är Göteborgs Aftonblad, Kalmar Tidning, Dalpilen och Norrskensflamman, 
som täcker sydvästra, sydöstra, mellan och norra Sverige i respektive ordning. Således 
inkluderar undersökningen både storpressen och lokalpressen.  

 Nationalencyklopedin, Norrskensflamman. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/25

norrskensflamman (Hämtad 2017-05-11)

!13



Teori, Metod och Forskningsläge

Teori inom historiska studier används till två saker. Det ena är att formulera en intressant 
fråga. Det andra är för att skapa en tolkningsram som strukturerar undersökningen och 
underlättar avgränsningar och metodval. Det är viktigt att teorier inspirerar och hjälper oss att 
förstå nya ting i det område vi studerar. Historieteori är ett analysredskap som visar på 
avsikten med en undersökning. Teoretiker som exemplevis Joan Scott markerar att historiker 
behöver använda egna begrepp, vilket säkerställer en kritisk analys.  26

Det ovan presenterade källmaterialet visar på dess omfattande proportion som inte bara 
inbegriper nästan två års artiklar utan även nästan ett dussintal tidningar som ligger som 
underlag till undersökningen. Källmaterialet tillsammans med undersökningens syfte gör det 
glasklart att det rör sig om en tidningsuppsats som enligt praxis brukar undersökas med den 
kvantitativa metoden som första val och som den mest förekommande. För att bredda studien 
har det ställts två frågeställningar, där den ena är kvantitativ och den andra är kvalitativ. Med 
andra ord är denna undersökning en kvantitativ studie med inslag av kvalitativ analys. 
Huvudfokus ligger således på den kvantitativa delen och dess frågeställning som lyder: Vad 
skrevs om Ukrajinas självständighet 1917 i svensk press 1917–1918? Den kvantitativa delen i 
det empiriska arbetet består alltså av en undersökning av vad som skrevs i tidningarna 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs Aftonblad, Dalpilen, Kalmar 
Tidning och Norrskensflamman, under perioden 1 mars 1917 till 30 juni 1918. Syftet med den 
kvantitativa undersökningen avser endast att ge en övergripande bild av vad som skrivits om 
Ukrajinas självständighet 1917 i svensk press 1917–1918. 

Den kvalitativa analysen som utgör ett mindre delmoment i den här kvantitativa studien avser 
att svara på undersökningens andra frågeställning, nämligen: Finns det några ideologiska 
skillnader i nyhetsrapporteringen? Det vill säga påverkar tidningarnas politiska färg 
nyhetsrapporteringen? Analysresultatet kommer att presenteras i en övergripande och mer 
koncis form än den kvantitativa analysen. Den kvalitativa delen undersöker således resultatet 
av den kvantitativa analysen. Eftersom undersökningens andra kvalitativa frågeställning 
undersöker tidningarnas eventuella tendensiositet i nyhetsrapporteringen, så är det viktigt att 
tänka på källkritik och källgranskning. Det är problematiskt att avgöra om huruvida artiklarna 
kan vara tendentiösa, eftersom tendensen kan tillskrivas en tidnings journalist eller om 
artikeln förmedlades i sin form till tidning som publicerade densamma utan att redigera 
texten, det vill säga i original form som det kommunicerats till tidningen. Därför kommer 
undersökningen att anta att tidningarna förmedlade nyheterna på ett sådant vis att de 
motsvarade eller lockade läsarna med samma ideologiska uppfattning. Denna studie avgränsar 
därmed undersökningen till att bara läsa av tendenserna i nyhetsrapporteringen i form av 
negativa och positiva beskrivelser. Det kommer alltså att utföras en enklare innehållsanalys. 
Däremot kommer den kvalitativa analysen ej analysera värderingarna i artiklarna. 
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Tillvägagångssättet kommer att vara följande. I det första steget görs en genomgång av 
tidningarna dag för dag i sökandet efter artiklar med relevans till undersökningen. Senare 
bedrivs en insamling och sammanställning av de funna artiklarna. Försök görs att fastställa 
om artiklarnas mängd gör det nödvändigt att segmentera materialet i temagrupper för enklare 
överskådlig uppfattning av resultatet. Resultatet presenteras med redogörelse av artiklarnas 
innehåll med hopslagning av likartade artiklar. Härmed avslutas undersökningens kvantitativa 
analys. I nästa steg utsätts källmaterialet för en kvalitativ analys som besvarar 
undersökningens andra frågeställning. Resultatet från den kvantitativa delen gås igenom i 
syfte att söka efter tendenser som kan visa på positiv eller negativ beskrivning i 
nyhetsrapporterna. Tendentiösa artiklar kategoriseras efter gemensamma särdrag, enligt en 
form av innehållsanalys.  Resultat från den kvalitativa analysen presenteras i övergripande 27

koncis form under ett eget kapitel. När det gäller motiveringen av undersökningens metoder 
utgår jag från forskningen som handlar om massmediers funktion och betydelse i samhället. 

Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring menar att massmedia i form av 
dagspress spelade en central roll i samhället och att det präglade människors dagliga liv. De 
skriver också om den så kallade "masskommunikationsprocessen" som handlar om hur 
informationen når fram till mottagarna. Information om samhället i form av händelser och 
ämnen går först igenom något slag av organisation som utformar innehållet genom att göra ett 
urval av materialet för att sedan sammanställa och bearbeta den. Resultatet blir en 
medieprodukt i form av exempelvis dagstidningar som förmedlar både öppna och dolda 
budskap. Dessa budskap tolkas sedan av publiken utifrån deras egna åsikter och värderingar, 
vilket leder till att allmänna uppfattningar och attityder bildas, samt att mottagarna eventuellt 
ändrar sitt beteende.  28

Genom att försöka urskilja vilka positiva och negativa klanger som förmedlades om Ukrajina 
och dess självständighet i svensk press kan det ge en övergripande bild av vilka attityder och 
uppfattningar som fanns i det svenska samhället gentemot landet och dess frihetskamp bland 
människor som inte var insatta i den. De som redan var positivt inställda till och insatta i 
Ukrajinafrågor skulle osannolikt att ändra sina attityder gentemot den efter att ha tagit del av 
eventuella negativa rapporteringar. De som däremot inte var lika insatta kan antas vara mer 
mottagliga för medias budskap och bilda en uppfattning efter det. Enligt detta resonemang är 
det intressant att undersöka hur tidningar framställde Ukrajinas självständighet 1917 och dess 
försvar under 1918. 

Forskningen om Ukrajinas självständighet 1917 bedrivs mest utomlands, utanför Sverige. Det 
har såklart varit bättre om det hade funnits svensk forskning att tillgå, men för tillfället saknas 
sådan och denna undersökningens avsikt är att bidra till forskningsfältet med ny kunskap som 
öppnar för vidare forskning inom både fältet men också inom ämnet. Däremot har det gjorts 
andra pressundersökningar inom olika ämnen och fält, som denna undersökning ansluter sig 
till. Bland tidigare presstudier är det Stefan Höjelids forskning från 1991 som anknyter till 
denna undersökning. Eftersom Ukrajina räknades som en republik i Sovjetunionen sedan 
1923 är Höjelids forskning relevant för denna studie. Höjelid undersökte nämligen bilden av 
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Sovjet som förmedlades i de skandinaviska tidningarna i Finland, Sverige och Norge. Höjelid 
använde sig dock av tidningarnas ledarsidor som empiriskt material i sin forskning, vilket är 
skillnad mot denna undersökning som fokuserar på nyhetsrapporteringen. Hans avsikt var att 
undersöka hur de skandinaviska tidningarna i ovan nämnda länder behandlat sovjetiskt 
nyhetsstoff. De händelseförlopp som Höjelid fokuserade på i sin studie hade framställs i 
tidningarna på varierande sätt, det vill säga både med positiva och negativa klanger.  Detta 29

tas med i denna undersökning som teori och teoretiska begrepp, alltså kommer denna studie 
att i den kvalitativa delen som presenterats ovan, att använda sig av ”positiva och negativa 
klanger” som analysbegrepp. 

Tidningarna som ingick i Höjelids studie var av olika ideologisk karaktär. Från Finland ingick 
det i studien endast en tidning, nämligen Hufvudstadsbladet. Medan från Norge och Sverige, 
ingick det flera tidningar. Dessa var Aftenposten, Arbeiderbladet och Dagbladet från Norge, 
Samt SvD (Svenska Dagbladet) och DN (Dagens Nyheter) samt Arbetet (socialdemokratisk 
tidning) från Sverige.  Höjelid förklarar att det var hans bristande kunskap i finska som 30

gjorde att endast en finländsk tidning ingick i studien. Hufvudstadsbladet beskrivs som den 
enda stora finlandssvenska tidningen i Finland. Höjelids resultat visade hur som helst att 
Hufvudstadsbladet framställde något mer balanserad bild av Sovjet än det var fallet med 
norska och svenska tidningarna som lutade mer åt det negativa.  31

En annan forskare som har forskat om bland annat hur händelserna 1917–1918 skildrats i 
Sverige är Sven-Åke Johansson. Hans avhandling förtäljer hur händelserna skildrades samt 
vilken bild som framgår i materialet. Resultatet visade att det skildrades olika, inom en rad 
media framgick en positiv bild, medan i andra media skildrades en negativ bild av händelser 
som hade anknytning till Ukrajina. Han gjorde dock en större studie som omfattade flera olika 
media för att fånga ett större perspektiv, vilket är givande. Men samtidigt gick han i en allt för 
snabb takt förbi händelserna som skedde i sydöstra Europa, alltså Ukrajina och andra länder. 
Hans inriktning var inte heller att analysera enbart tidningar och bara 1917–1918, utan hans 
undersökning omfattade längre perioder.  Därmed är denna undersökningen en fördjupning 32

men också breddning av Johanssons forskning, med specifik fokus på svensk press och 
specifika händelser under 1917–1918 som utspelades i Ukrajina. 

Torsten Burgman har också forskat om bilden av Sovjet. Han har undersökt hur bilden av 
Sovjet presenterats i pressen, tv och film. Men hans undersökning koncentrerar sig på det så 
kallade bildbegreppet. Enligt Burgman används bilden för att ta reda på ländernas syn på 
varandra, alltså mellan olika länder. Han poängterar också att pressen upptar en så stor roll att 
den kan analyseras utifrån olika perspektiv: samhälle, politik och kultur.  33
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Disposition

Undersökningen inleds med ett bakgrundskapitel, som ska presentera en kort översikt över 
händelseförloppet som är ämnet för denna undersökning, samt även kontexten till ämnet i 
kortfattad form. Den historiska bakgrunden kommer att förtäljas i så kronologisk ordning som 
möjligt för att underlätta för läsarens förståelse för ämnet men även för undersökningens 
natur. På det sättet skapas även en tydligare bild av det komplexa ämnet som undersökningen 
ämnar att axla, samt för att förtydliga ämnets avgränsning till enbart händelserna om relaterar 
till Ukrainas självständighet. 

De efterföljande avsnitten Vad skrevs i svensk press om Ukrajina 1917 samt Vad skrevs i 
svensk press om Ukrajina 1918 presenterar undersökningens kvantitativa analysens resultat. 
Dessa två avsnitt besvarar undersökningens första frågeställning: Vad skrevs i svenska 
pressen om Ukrajinas självständighet 1917 mellan mars 1917 och juni 1918? Resultatet delas 
upp i två kapitel för att förbättra läsning och förståelsen av det omfattande källmaterialet. 
Kapitlet Vad skrevs i svensk press om Ukrajina 1917 behandlar uteslutande händelserna som 
utspelades i Ukrajina under år 1917, från marsrevolutionen i Petrograd som blev startskottet 
för Ukrajinas självständighets proklamation, det vill säga när Ukrajina tog chansen i sina 
händer och proklamerade sin självständighet så gott som samma dag som marsrevolutionen 
ägde rum i Petrograd, tills den i Petrograd kommunistiska krigsförklaringen mot Ukrajina i 
december 1917. Härvid fortsätts resultatets redovisning med det andra kapitlet Vad skrevs i 
svensk press om Ukrajina 1918, som förutom december 1917 handlar uteslutande händelserna 
i Ukrajina under 1918, fram till fredsavtalet mellan Ukrajina och Petrograd-Moskva i juni 
1918. Resultatredovisningen avlutas med kapitlet Påverkades nyhetsrapporteringen av 
ideologin där man får svar på undersökningens kvalitativa frågeställning: Finns det några 
ideologiska skillnader i nyhetsrapporteringen? Det vill säga påverkar tidningarnas politiska 
färg nyhetsrapporteringen? 

Undersökningen avslutas med ett analyserande och diskuterande kapitel Diskussion som 
samlar ihop hela undersökningen från början till slut och koncist presenterar resultatet samt 
analyserar detsamma. Kapitlet presenterar även undersökningens resultat i ljuset av den 
historiska bakgrunden samt tidigare forskning. 
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Historisk bakgrund

Ukrajinas självständighet utropades 1917 tack vare en månghundraårig frihetsrörelse eller 
självständighetsrörelse. Därför är det på sin plats att i korta sammandrag nämna uppkomsten 
till denna rörelse samt dess roll under den ukrajinska revolutionen som påbörjades 1917. 
Ukrajinska självständighetsrörelsen har sina rötter i polackernas förtryck av den ukrajinska 
nationen, när Polen gick in i realunion med Litauen-Rutenien i slutet av 1500-talet, som 
dominerades av den ukrainska kulturen på den tiden. Det polska förtrycket hade sitt ursprung 
i polackernas syn på den ukrajinska nationen, som menade att polackerna och ukrajinarna var 
samma folk och därför skulle ukrajinarna acceptera den gemensamma polska kulturen som 
inkluderade såväl språket som religionen. Det polska förtrycket gick hårt över bönderna, som 
så småningom började gå ihop i en massiv rörelse, vars huvudgestalt blev Ukrajinas 
nationalhjälte, hetmanen Bohdan Chmelnytskyj, han samlade de ukrajinska kosackerna i en så 
stor armé att den till och med besegrade polackerna antal gånger. Men de små segrarna kunde 
inte rädda ukrajinarna undan det polska riket. Medan den ukrajinska självständighetsrörelsen 
fortsatte sin kamp mot polackerna, började moskali invaderade det ukrajinska landet från 
nordöst. Moskovitien såg sin chans att ockupera de bördiga slätterna. Den ukrajinska armén 
hamnade därför mellan två fronter, den polska och den moskovitiska fronterna som i slutet av 
1600-talet övergick till en front, nämligen den moskovitiska fronten när Ukrajina och Polen 
allierade sig mot Moskovitien, som blickade nu även mot Polens territorium. När sedan 
Sverige hörde det ukrajinsk-polska ropet på hjälp, kom Karl XII till Ukrajina för att bistå den 
ukrajinska överbefälhavaren, hetman Ivan Mazepa som ville återupprätta en oberoende 
ukrajinsk stat, samt till Polens kung Jan Kazimierz. Det nordiska kriget som det heta i svensk 
historieskrivning avslutades 1721 med Sveriges nederlag och Moskovitiens ockupation av 
dagens centrala och östra Ukrajina. Västra Ukrajina stannade kvar under Polen fram tills 
Polens delning i slutet av 1700-talet när större delen av Ukrajina och Polen hamnade under 
den moskovitiske tsarens välde, och en mindre del, södra Polen och västra Ukrajina, hamnade 
under den habsburgska dubbelmonarkins rike.   34

När Moskovitien annekterade östra halvan av dagens Ukrajina som ligger till höger om floden 
Dnipro, alltså den flodbanken som ligger mot öster, påbörjades moskoviternas förtryck av 
ukrainarna.  Den ukrajinska självständighetsrörelsen började åter samla sina krafter när 35

1800-talets nationalistiska vindar blåste i Europa. Nationer vaknade till liv och kände 
nationell samhörighet. Så småningom började nationer kräva sin självständighet och 
organiserade sig för utvecklingen av självständiga stater.  Ukrajinarna tillhörde den gruppen 36

av folkslag som var förtryckta av den hänsynslösa diktatorstaten Moskovitien, som eldade på 
det ukrajinska folkets självständighetssträvande. Självständighetsrörelsen var koncentrerad till 
Galizien som under 1800-talet tillhörde Österrike. Galizien var Ukrajinas piedmont som det 

 Johnsson, 2015, s. 81–97, 137–146, 155–193; Frost, Robert I., The Oxford history of Poland-Lithuania. 34

Volume 1, The making of the Polish-Lithuanian union, 1385-1569, Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 18
—35, 158–176.

 Gerner, 1991, s. 2–35; Johnsson, 2015, s. 215–225.35

 Ågren, Henrik, Perspektiv på historia - en introduktion till historiestudier, Poland, 2015, s. 156f; Johnsson, 36

2015, s. 215–225; Gerner, 1991, s. 13, 18.

!  18



populärt kallas. Här bildades ukrajinska organisationer, sällskap och andra sammanslutningar 
som strukturerade och organiserade den ukrajinska frihetskampen mot Moskovitien.  37

Självständighetsrörelsen samlade sina krafter hela tiden fram till 1917. När den moskovitiska 
tsaren abdikerade 1917 föll tsarväldet.  Men så kom det revolution i mars 1917 som blev 38

känt som Februarirevolutionen 1917. Då skyndade sig i stort sett alla förtryckta nationer i 
tsarriket att bilda självständiga stater med egna regeringar. Först ut var Ukrajinare, tätt efter 
följde Finnar, Georgier, Polacker, Litauer, Letter, Estländare med flera. De ordnade respektive 
nationalkongresser i fråga om att bilda nationella stater enligt etniska och territoriella 
underlag. Även Sibirien strävade att skapa en autonom stat med självständigt styre. Till och 
med enskilda städer och mindre områden proklamerades som självständiga, som exempelvis 
järnvägen mellan Moskva och Kursk.  39

Redan den 22 mars 1917 införde Ukrajina enligt pressen ett tillkännagivande att Ukrainare 
fordrar återupprätta Ukrainas nationella och territoriella autonomi. Kort efter påbörjades det 
självständiga styret. Ukrajinska språket infördes som undervisnings-, administrations- och 
domstolsspråk. Det inrättades utbildningsanstalter för lärare och man ombildade Kyjivs 
Universitet till Ukrajinskt. Och man utnämnde guvernörer och tjänstemän av ukrajinsk 
nationalitet. Som ett resultat av Ukrajinas nyvunna självständighet gick de ukrajinska 
student-, arbetar- och soldatorganisationer ihop och förenade sig. Som respons på det nya 
självständiga Ukrajina tillsattes i Petrograd en ukrajinsk centralkommitté med Lotatski i 
spetsen. Ukrajinas nationalförsamling sammanträdde i Kyiv redan den 19 april 1917. 
Nationalförsamlingen utarbetade en regeringsform  i en första ”universal” och man bildade 
administrationsorgan.  Ukrajinska revolutionära myndigheter ville skrida till konkreta 40

åtgärder för tillgodoseendet av Ukrajinas nödvändigaste nationella behov.  Den ukrajinska 41

frågan fordrade omedelbart avgörande. Interimsregeringen i Petrograd skickade Kerenski, 
Zereteli och Terestchenko till Kyjiv för att förhandla om Ukrajinas underkastelse för 
bolsjevikerna. Ögonblicket ansågs så hotande att interimsregeringen, för att stå i ständig 
förbindelse med sina utskickade, var församlad på telegrafstationen i Petersburg medan 
förhandlingarna pågick i Kyjiv. Beslutet om Ukrajinas självständighet godkändes av 
interimsregeringen mot den 16 juli 1917, vilket eldade på stämningen inom de 
ryssbolsjevikiska leden och kaoset tilltog i sin styrka.  Resultatet blev den Galiziska 42

framstöten i juli 1917.  43

Marsrevolutionen 1917 utbröt vid en tidpunkt, då armén var så gott som utan proviant, 
samtidigt som på flera orter inne i tsarriket brist på livsförnödenheter gjorde sig gällande. 
Överallt har det varit de moskovitiska trupperna som givit uttryck åt den kända moskovitiska 
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förstörelselustan.  Efter marsrevolutionens utbrott kom en så gott som fullständig anarki till 44

Moskva och Petrograd (senare Leningrad och ännu senare Sankt-Petersburg). Denna anarki 
spreds med de moskovitiska soldaterna vidare till andra orter och länder.  De ukrajinska 45

bönderna hade full äganderätt till sin jord fram till 1917 men däremot var de icke tilltalade av 
förslaget om jordens kommunalisering, ett kooperativt jordbruk utan individuell äganderätt 
varken till jorden eller dess avkastning. Ukrajinska bönder var av en mer konservativ hållning 
och var emot socialism som de såg som fasligare och förskräckligare än livegenskapen under 
tsarväldet.  Europas bördigaste svartmyllebälte tillfaller i huvudsak inom Ukrajinas 46

territorium. Europas rikaste bergsdistrikt med kol- och järngruvor, Donetzbassängen, ligger 
också i Ukrajina. Ukrajinas befolkning uppskattades år 1917 till cirka 40–45 miljoner 
människor.  Även om kommunismen växte i sin anhängarskara så var de ukrajinska 47

kosackerna ointagliga för denna ideologi. I bolsjevikernas vokabulär var kosack ett annat ord 
för kontrarevolutionär. Därför gjordes ett flagrant försök till etnisk rensning 1919. Tusentals 
kosacker dödades.  48

Perioden från mars 1917 till november 1917 krävde Ukrajina full oavhängighet från 
Petrograds provisoriska regering för att slippa ett fullskaligt krig länderna emellan.  Men när 49

kommunisterna genomförde den så kallade bolsjevikiska statskuppen i november 1917 i 
Petrograd kunde inte ukrainarna vänta längre på något svar från Petrograd eftersom dess 
regering jagades bort av kommunisterna. Då gjorde den ukrajinska regeringen slag i saken 
och proklamerade en fullständigt fristående oavhängig republik, Ukrainska Folkrepubliken. 
Det gjordes samma dag, den 7 november 1917. Ryssarna blev rädda att de nu skulle förlora 
sin kornbod. Ukraina stod nämligen för mer än hälften av Sovjets spannmålsproduktion och 
övrig proviant. Men kort efter den bolsjevikiska statskuppen kom det i mitten av december 
1917 en krigsförklaring från Petrograd. Samma dag skickades de rödgardistiska trupperna 
söderut till Ukrajina.  Inom loppet av några veckor intogs Ukrajinas huvudstad Kyiv av 50

rödgardisterna. Men framgången blev kortvarig. Redan i februari 1918 drev det tyska militära 
hotet i norr fram ett bolsjevikiskt beslut att evakuera Petrograd som det hette i tidningarna. 
Och slutligen var det fredsavtalet i Brest-Litovsk som tvingade de ryska trupperna att dra sig 
tillbaka från Ukrajina, för avtalet innebar att tyskarna började marschera in i Ukrajina i syfte 
att befria Ukrajina från de kommunistiska trupperna. Striderna mellan tyskar-ukrajinare och 
kommunister pågick fram tills fredsavtalet tecknades mellan Ukrajina och Sovjet i juni 1918. 
Först då blev läget lugnt igen i Ukrajina.  51
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Vad skrevs i svensk press om Ukrajina 1917

I detta kapitel kommer det att presenteras resultatet från den kvantitativa analysen av 
nyhetsrapporteringen i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Göteborgs 
Aftonblad, Dalpilen, Kalmar tidning och Norrskensflamman. Den kvantitativa analysen 
besvarar undersökningens första frågeställning: vad skrevs om Ukrajinas självständighet 1917 
och det kriget som följde efter det i svensk press 1917–1918. Det här kapitlet kommer att 
presentera resultatet från tidningsartiklarna publicerade mellan mars 1917 och december 
1917, det vill säga resultatet berör enbart året 1917. De rapporter som kommer in under 1917 
som berör Ukrajina handlar mestadels om Ukrajinas självständighet och dess påföljder, såväl 
ekonomiska som politiska. Det pågår livliga debatter i tidningarna som också givetvis 
återspeglar de verkliga debatterna i de politiska och kulturella kretsarna i Europa och övriga 
världen. Det här avsnittet behandlar den första delen av resultatet, det vill säga tiden från mars 
1917 när marsrevolutionen äger rum och Ukrajina proklamerar sin självständighet, och fram 
till att Ukraïna får ett ultimatum, en krigsförklaring i egentlig mening, från Petrograd i mitten 
av december 1917. 

Den första månaden efter revolutionen i Petrograd i mars 1917 var tidningarna upptagna med 
intensiva rapporter därifrån. Först ut var Aftonbladet och Göteborgs Aftonblad som 
rapporterade med rubriken: ”Öppen revolution i Ryssland. Petrograd liknade i lördags en 
krigsskådeplats.”. Artiklarna förtäljer att: ”sedan i torsdags öppen revolution råder i Rysslands 
städer och industrisamhällen.”. Medan Göteborgs Aftonblad valde att publicera nyheten på 
första sidan, antog Aftonbladet lite lugnare ton och stoppade in sin artikel i mitten av 
tidningen bland utlandsnotiserna. Samtidigt som Norrskensflamman ställde upp en frågande 
rubrik: ”Revolution i Ryssland? Resande från Ryssland berätta om gatustrider i Petrograd.”, 
samt placerade artikeln som en liten notis i tidningens mitt.  52

Sedan hoppade flera tidningar på nyheten om marsrevolutionen och fortsatte vara upptagna 
med det en lång tid framöver. Så som nämnts ovan, tog det ca en månad innan man började 
rapportera från Ukrajina. Aftonbladet införde en liten notis i artikeln om marsrevolutionen, 
som nämnde väldigt kort om händelserna i Ukrajina. Än så länge framgick inga direkta 
nyheter från just Ukrajina, utan mer som rykten genom Petrograds telegrafbyrå. Bland de 
första tidningarna som uppmärksammade den revolutionära stämningen i Ukrajina var nog 
Svenska Dagbladet som publicerade en artikel som egentligen handlade om marsrevolutionen 
i Petrograd, men även förtäljde stämningen i Ukrajina.  53

Göteborgs Aftonblad var införstådd med läget i Ukrajina från tidig början, när den skrev i en 
artikel att de västra ukrajinska områden under polskt respektive österrikisk-ungerskt styre ska 
sammansmältas med övriga Ukrajina. Men redan den 22 april publicerar Aftonbladet, och den 
23 samma månad även Dagens Nyheter, en artikel från Kyjiv genom Petrograds telegrafbyrå: 
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”Ukrajinarnas nationella kongress, i vilken professor Mykhailo Hrushevsky deltagit, har 
uttalat sig för […] autonomi för Ukrajina.  54

Och bara ett par dagar senare, i slutet av April 1917, kommer längre nyhetsrapporter om 
självständighetsrörelsen i Ukrajina: ”Separatistisk rörelse i Ukrajina. Enligt vad man kan 
utläsa ur meddelanden från Kyjiv i Petrograds tidningar pågår en kraftig separatistisk rörelse i 
Ukrajina med dess frigörande från Ryssland som mål. I torsdags öppnades i Kyjiv en 
ukrajinsk nationalkongress. Den säges rent av ha beslutat förklara sig själv för konstituerande 
församling ämnat tillsätta en särskild interimsregering för Ukrajina samt förklara Ukrajina 
[…] en helt fri ukrainsk republik.” Någon dag senare kommer Aftonbladet med likadan 
artikel.  55

Aftonbladet och Göteborgs Aftonblad följer utvecklingen i Ukrajina noga och släpper dagen 
därpå, den 1 maj 1917, nya nyhetsartiklar: ”Ukrajinarnas självständighetsplaner. Enligt 
samstämmiga meddelanden från Kyïvtidningar har den separatistiska rörelsen i Ukraïna 
tilltagit i omfång och väcker stor oro i Petrograd.” Dalpilen går ett steg längre och skriver att: 
”Ukrajinarna göra sig fria? En provisorisk regering proklamerad. […] har nationalkonventet 
för Ukrajina valt en kommitté som proklamerats såsom Ukrajinas provisoriska regering. Man 
har omarbetat författningen och valt en rikskansler. I spetsen för konventet står professorn i 
Lemberg (Lviv) Harasiewicz. Till den 1 maj, gamla stilen, har man inkallat en konstituerande 
församling i Kyïv, som skall ge rättsgiltig kraft åt nationalrådets beslut.” Det nämns också att 
Petrograds provisoriska regering redan förhandlar med den ukrajinska provisoriska 
regeringen.  Det var rapporter från i början av maj 1917. 56

Direkt kom det igång i tidningarna en debatt om Galizien och om hur den ska anslutas till 
Ukrajina, eftersom det är ett ukrajinskt land som kom på vilovägar och hamnade under flera 
andra länders styre för ett tag sedan. Sedan fortsätter en tid debatten om Ukrajinas 
självständighet och allt som det innebär för andra länder, den politiska kartan och givetvis för 
första världskrigets utgång. Det diskuteras även om de förbundnas offensiv i öster, mot Kyiv 
och Odesa redan i Augusti 1917. Likaså att det i Kyjiv förekommer mindre upploppsattentat 
organiserade av bolsjevikerna.  Men sedan någon gång i slutet av Augusti 1917 börjar det 57

komma notiser om bolsjevikernas hotfulla stämning mot Ukrajina. I flera artiklar kan man 
läsa att Petrograd vägrar erkänna Ukrajinas självständighet. Samma artiklar fanns både i 
Norrskensflamman, Aftonbladet och Dalpilen. Medan Svenska Dagbladet rapporterar om att 
Ukrajina organiserar egen armé, samt att Petrograd ställer in förvaltningsbidraget till 
Ukrajina, vilket måste vara ett tecken på fullständig konflikt länderna emellan. Tätt efter 
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kommer Norrskensflammans rapporter om tyska offensiven via Moldova till Ukrajina. Och i 
SvD rapporteras att ryssarna mobiliserar krigsindustrin.  58

Novembermånaden 1917 var fylld med artiklar om den anarkistiska stämningen i Petrograd, 
som så småningom visade sig vara upptakten till en planerad bolsjevikisk statskupp, som 
genomfördes med våld och massvis med dödsoffer. Norrskensflamman och andra tidningar 
rapporterade flera artiklar om statskuppen. I en artikel i Norrskensflamman lyder att: 
”militärrevolutionära kommittén har beslutat upplösa statsduman i Petrograd och givit 
militärchefen i Petrograd order om allmän avväpning. Militärrevolutionära kommittén har 
beslutat inrätta en särskild institution för bekämpande av kontrarevolutionärer.” Det gick 
knappt några dagar efter statskuppen som kommunisterna redan börjat prata om terror mot 
kontrarevolutionärer. Men just om Ukrajina under samma månad utkom det några fåtal 
artiklar. De flesta av dessa handlade om att Ukrajina har satt näven i bordet så att säga och 
proklamerade Ukrajina som oberoende och fri republik. Det gjorde också Kaukasus, alltså 
proklamerades som republik. Och en kort stund efter gjorde även Finland likadant. Även 
baltiska länderna skyndade sig att följa strömmen mot friheten.  59

Under december 1917 gick händelserna ännu snabbare än i november 1917. Ententen började 
erkänna Ukrajina, som Dagens Nyheter skriver: ”Ententen villig förhandla med självständiga 
[…] stater. Inga invändningar skola göras mot […] ett självständigt Ukrajina.” I Petrograd 
tilltog röd terror allt hårdare grepp om den stora folkmassan som var emot kommunisterna, 
som går att läsa i artikeln med rubriken ”Bolsjeviker ha ryska folket mot sig”. Dagens 
Nyheter rapporterar om att: ” Provisoriska regeringen varnar folket mot bolsjevikerna.” samt i 
en annan artikel att: ”Interimregeringens upprop följes av tidningsindragningar och 
häktningar.” Kommunisterna blev rädda att folket skulle lyssna på den gamla demokratiska 
regeringen och stängde i stort sett alla tidningar förutom de som redan var i bolsjevikernas 
händer och spred deras propaganda.  60

Mitt bland allt kaos i Petrograd och den nyvunna friheten i Ukrajina tog allt en snabb 
vändning när Petrograds nya makthavare, kommunisterna, bestämde sig för att kuva Ukrajina 
med våld och gav order till sina trupper att påbörja marschen mot Ukrajina.  Det förekommer 61

i en del artiklar bara nämnande om att det var trupper som skickade från Petrograd till 
Ukrajina. Men hur stora de var eller hur många soldater, det framgår ingenstans. Det kan ha 
varit små trupper som kommunisterna skickade i syfte att skapa kalabalik i Ukrajina. Men hur 
det än var så övergick nyhetsrapporteringen i en ny fas, som denna undersökningen redogör i 
nästa kapitel längre ner.  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Vad skrevs i svensk press om Ukrajina 1918

I detta kapitel kommer det att presenteras nästa del av resultatet från den kvantitativa analysen 
av nyhetsrapporteringen i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Göteborgs 
Aftonblad, Dalpilen, Kalmar tidning och Norrskensflamman. Den kvantitativa analysen 
besvarar undersökningens första frågeställning: vad skrevs om Ukrajinas självständighet 1917 
och det kriget som följde efter det i svensk press 1917–1918. Det här kapitlet kommer att 
presentera resultatet från tidningsartiklarna publicerade mellan december 1917 och juni 1918, 
resultatet berör med andra ord nästan uteslutande år 1918 med undantaget för december 1917. 
En övervägande del av rapporteringen från den undersökta perioden december 1917 till och 
med Juni 1918 kan sammanfattas som den ukrajinska självständighetens försvar som är den 
första fasen i det ukrajinsk-sovjetiska kriget 1917–1921. Denna fas inleds med nyhets-
rapporteringen om att kommunisterna börjar sin marsch mot Ukrajina, det vill säga i 
December 1917. Fasen avslutas med det fredsavtalet som tecknas mellan Ukrajina och Sovjet 
den 12 Juni 1918. Däremellan pågår tunga strider mellan tysk-österrikare-ukrajinare och 
kommunister. 

I början av December 1917 är det lugnt i Ukrajina enligt tidningsrapporterna därifrån. Dagens 
Nyheter som stod för majoriteten av artiklarna under hela perioden, redovisar den 4 December  
1917, hur den Ukrajinska självständighetsrörelsen vann sin seger samt om alla de förslag som 
inkommit till radan (ett ukrajinskt parlament) om republikansk författning. Även Svenska 
Dagbladet skriver fortfarande om freden mellan Tyskland och Ukrajina. Likaså Dalpilen 
berättar om självständighetsrörelsen i Ukrajina och hur den tillkämpat sig Ukrajinas 
självständighet och sedan nämner även erkännande från västmakternas befälhavare. Medan 
Dalpilen kallar denna omvälvning för en ukrajinsk revolution.  62

Aftonbladet redogör hur 360.000 ukrajinska soldater lämnar fronten och beger sig tillbaka till 
Ukrajina för att försvara självständigheten. Medan Dagens nyheter rapporterar från första 
sidan om att Ukrajina erkändes som självständig stat av ententemakterna. Samma nyhet 
återrapporteras även av Aftonbladet, enligt den rådande praxisen att tradera varandras texter 
eller möjligen inhämta desamma från samma källa. Likaså Dalpilen och Norrskensflamman 
traderar nyheten om den Ukrajinska självständighetens erkännande, även om de båda 
tidningarnas rapportering ligger en dag eller flera dagar efter.  63

Men redan den 19 December 1917 skrivs de första notiserna om krigsstämningen i Petrograd. 
Dagens nyheter skriver att: ”Radans hållning framkallar nu från Lenins och Trotskijs sida hot 
[…] och till och med krigsförklaring.”. Denna linje fortsätts även av Svenska Dagbladet som 
sätter följande rubrik: ”Ukrajina och bolsjevikerna i öppen konflikt.”. Men under samma 
rubrik infinner sig även en notis om att: ”Bolsjevikernas trupper rycka fram mot Kyjiv”.  64
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Läget spändes rätt så hastigt märks det i tidningarna. Norrskensflamman redogör händelserna 
på samma sida dels med en rubrik: ”Ukrajina demokratisk republik”; dels genom en rapport 
om de pågående strider mellan bolsjeviker och de andra.  65

Norrskensflammans rapport om Ukrajinska republiken och de pågående strider med 
kommunisterna kom knappt en dag efter de andra tidningarna. Därför kan man anta att 
stämningen eskalerades rätt snabbt. Svenska Dagbladet rapporterar även att: ”Veritabla 
bataljer utkämpas på gatorna i Petrograd.”; samtidigt som: ”Centralradan mobiliserar […]”.  66

Och så fortsätter tidning efter tidning att rapportera om antingen de ukrajinska styrkornas 
strider eller om de sovjetiska truppernas nederlag eller den bolsjevikiska anarkin som 
inbegriper både plundring och härjning bland lokalbefolkningen i Petrograd-Moskva samt i 
andra städer och orter. Under tiden som det pågår de mycket tuffa fredsförhandlingarna i 
Brest-Litovsk som det ständigt rapporteras från.  67

Emellanåt förekommer det kortare artiklar om läget i Ukrajina. I mitten av januari 1918 
kommer rapporter om den bolsjevikiska regeringens erkännande av Ukrajinska 
folkrepublikens självständighet. Det trillar också in diskussionsartiklar om Frankrikes 
erkännande av Ukrajinska folkrepubliken. Likaså pågår en debatt om Tysklands erkännande 
av Ukrajina som självständig stat.  Dalpilen är bland de första tidningar som sticker ut och 68

sätter en historisk rubrik: ”Den första separatfreden.”; samt en underrubrik: ”Enighet mellan 
Ukrajina och centralmakterna.”, samtidigt som en annan underrubrik säger: ”En paus i 
förhandlingarna med Petrograd.”. De andra tidningar så som Svenska Dagbladet och Dagens 
Nyheter rapporterar också om denna historiska händelse. Medan Kalmar går ett steg till och 
skriver i sin rubrik: ”Ukrajina - det nya riket vid Svarta Havet.” samt berättar om en ukrajinsk 
folksaga för att visa på den ukrajinska kulturens historia.  69

Under någon vecka i Februari 1918 skrivs det i tidningarna om freden i Brest-Litovsk och då 
framförallt om den Ukrajinafreden som tecknades mellan Ukrajina och Centralmakterna. Den 
Ukrainsk-Tyska alliansen lät inte bolsjevikerna sova lugnt på nätterna om man säger så. Bara 
kort efter kommer en, som Dagens Nyheter skriver, ”Märklig Petrogradrapport” som 
innehåller bara kontroversiell information som dessutom kommer direkt från Lenin. På 
samma uppslag publicerar dock DN andra nyhetsnotiser som allesammans härstammar från 
Petrograd och den petrogradska telegrafbyrån som sprider kommunistisk propaganda av 
diverse slag. Enligt den rådande praxisen har Aftonbladet förstås fått tag i samma telegram, 
eftersom det också publicerar samma artiklar som i Dagens Nyheter.  70
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Norrskensflamman och Kalmar Tidning har av någon anledning missat de telegram som 
Dagens Nyheter och Aftonbladet fått del av enligt ovan, eftersom det saknas liknande artiklar 
i tidningarna, men däremot har det kommit ett annat telegram direkt till Norrskensflamman 
som det heter, men som även Kalmar Tidning fått del av, som berättar om Tysklands 
intentioner i och med freden med Ukrajina, nämligen att: ”[…] regeringen i Berlin […] 
underhandlar om fred med Ukrajina är beslutet att så fort som möjligt störta bolsjevikerna. Så 
svagt som det militära motståndet från bolsjevikerna torde bli anse om de tyska 
myndigheterna att operationerna skola bli mycket lätta och dessa alls icke behöva värka 
hindrande på koncentrationen av tyska krafter på västfronten om Sverige deltog däri. I vissa 
svenska kretsar arbetas för närvarande på Sveriges deltagande genom ingripande först i 
händelserna i Finland och därpå i Petrograd.”.  71

Dagen efter, den 7 Februari 1918, efter telegrammet som redogjorts ovan, kom ett 
blixttelegram i Norrskensflamman från Wolffs byrå i Berlin, som skriver att: ”Alla ukrajinska 
trupper ställt sig på centralradans sida. I Kyjiv lär en halv miljon trupper vara samlade.”.  72

Under tiden som fredsförhandlingarna hölls i Brest-Litovsk, propagerade bolsjevikerna i 
Tysklands fabriker och manade till strejk, som också blev verklighet enligt Dagens Nyheter: 
”De avslutade masstrejkerna i Tyskland”, som tydligen varade blott någon dag. Med dessa 
strejker ville Petrograd underminera fredsförhandlingarna för att slippa släppa ifrån sig 
Ukrajinas kornbod som det heter.  73

Den 10 Februari 1918 rapporterar också Aftonbladet med en artikel om ”Fredsslutet mellan 
Ukrajina och centralmakterna” att: ”freden kommenteras livligt i den tyska pressen” samt att: 
”Fredsslutet med Ukrajina är en mycket glädjande händelse, och man skulle gärna i detsamma 
vilja se en löftesrik början.”, som senare fortsätter med: ”Den första freden är undertecknad. 
En nation på ungefär fyrtio miljoner människor löser sig från våra fienders […] och vill […] 
kalla sig vår vän och fredliga granne. Den ukrajinska centralradans president är Golubovych, 
samme man, som förde den viktigaste delen av förhandlingarna med oss.”. Artikeln fortsätter 
vidare med att: ”tidningarna uppskattar fredsslutet med Ukrajina som en första framgång för 
centralmakternas målmedvetna och uppriktiga fredspolitik.” Liknande texter och rubriker 
spreds även i de andra tidningarna.  74

Aftonbladet öser på med fler mindre artiklar under samma uppslag som de förra artiklarna 
ovan. En artikel med rubriken ”En ukrainsk kampregering mot bolsjevismen.” förtäljer att: ” 
den nybildade ukrajinska regeringen kan […] betecknas som en demokratisk kamp- och 
samlingsregering mot bolsjevismen.”. Sedan följer det en lista på representanterna i den 
ukrajinska regeringen: ”inrikesminister Chrischuk, […] Kovalevsky, […] Shulgin, […] 
Tkachenko, […] Antonovich, […] Porepelica, […] Nomolovsky […] samt […] Sokovkin.” 
för att nämna några av dessa namn.  75
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Bara några dagar senare, den 15 Februari 1918, anländer några artiklar som vittnar om 
kommunisternas fördrivning ut ur Ukrajina som Dagens Nyheter skriver: ”Bolsjevikerna 
fullständigt ur räkningen i Ukrajina. Ukrajinska trupper avgå oavbrutet från Kyjiv mot den 
bolsjevikiska fronten. Lugnet i Kyiv återställt. Det bolsjevikiska upprorsförsöket helt och 
hållet kuvat.”. Längre ner i samma artikel nämns också att: ”Ukrajinska sjöflaggan fastställd: 
blågul med gyllene treudd. Alla underrättelser om svartahavsflottans sympatier för 
bolsjevikerna är falska. Likaså underrättelserna om Kyjivs intagning eller dylikt.” Samt ännu 
längre ner i samma artikel meddelas det att: ”Den Ukrajinska armen vid kaukasiska fronten på 
marsch mot bolsjevikerna. Hela Ukrajina ska rensas från bolsjeviker.” Och som det var 
vanligt publicerades samma sorts artiklar i de andra tidningarna.  76

Om den bolsjevikiska (kommunistiska) propagandan skriver Dagens Nyheter en hel artikel 
där det berättas om att: ”Bolsjevikerna utöva överallt en kolossal propaganda. […] i varje by, i 
varje stad går pressarna för fullt och slungar ut massor med manifest, proklamationer, utrop 
med mera.” som ”trycks på respektive språk, på tyska, bulgariska, turkiska, polska, 
magyariska, judiska, svenska, etc. Propagandan har varit oerhörd […].” Det är en lång artikel 
som av förklarliga skäl ej kan publiceras här i sin helhet.  77

Men bara några dagar senare, den 18 Februari 1918, kommer rapporter om nya strider i 
Ukrajina. Dagens Nyheter skriver att: ”Ukrajina är hårt ansatt av bolsjevikerna och begär 
Tysklands hjälp mot den kommunistiska invasionen […]”. Samma dag rapporteras det i 
Aftonbladet från Finland om att: ”Ryssland hjälper upprorsmännen i Finland. En särskild rysk 
kår för hjälp åt de röda.”, samt att: ”Rödgardister, som tagits till fånga berättar, att de under 
dödshot tvingats ut i röda gardets strider.” och att: ”Även i Livland och Estland har man fått 
känna på de ryska bolsjevikernas gissel och även därifrån komma böner om hjälp till den 
mäktige grannen Tyskland.”. Artiklarna förtäljer vidare att: ”Masshäktningar har börjat 
förstagas […] av båda könen. De häktade överföras […] till Kronstadt, anarkisternas säte. 
Bolsjevikregeringen hotar att använda de häktade som gisslan mot Tyskland och att ställa till 
ett blodbad bland dem som ännu går fria.”  78

Göteborgs Aftonblad fortsätter också rapporteringen, den 18 Februari 1918, om den tyska 
hjälpen mot bolsjevikerna som flera länder ber om, däribland Ukrajina. En rubrik lyder: ”Tysk 
hjälp åt Ukrajna”. Medan en annan rubrik säger att ”Ukrajinafreden inför tyska riksdagen.” 
samt ”Ukrajinska förklaring till tyska regeringen”. Medan Norrskensflamman utmärker sig i 
detta ämne och skriver om det finska svarte gardet som anlänt till Sverige i sin flykt undan 
kommunisterna i Finland. I en större artikel med rubriken ”Hjälp de hungrande kamraterna i 
Norra Finland” sprider dock Norrskensflamman den socialdemokratiska propagandan åt de 
röda i Finland. I denna artikel svartmålas det finska svarta gardet och anklagas för de dåd som 
egentligen utförts av själva röda kommunisterna i Finland. Artikeln var inskickad av 
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Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU) samt andra socialdemokratiska partier i 
Sverige.  79

Som en motsats till Norrskensflammans socialdemokratiska propaganda, kan nämnas artikel i 
Göteborgs Aftonblad utkommen dagen efter, den 19 Februari 1918. Rubriken löd: ”De rödas 
rekvisitioner. Mördandet i Helsingfors pågår.”. Det skrivs i artikeln att: ”[…] de röda 
fullständigt utplundrat trakten […] och sända nu sina rekvisitionståg […]. Bönder därifrån 
[…] begära vapen och hjälp mot de röda plundringsexpeditionerna. […] fortsättes mördandet 
[…] riktar sig […] mot studenter, skolynglingar och vitgardister. […] allmän plundring och 
blodsutgjutelse.” Göteborgs Aftonblad nämner också den tyska hjälpen mot bolsjevismen som 
baltiska nationerna ”tage emot med uppräckta händer” som det heter i artikeln.  80

Efter alla dessa notiser om rödas plundringar och invasioner på olika håll, kommer nu, den 19 
Februari 1918, artiklar om den tyska kampen mot kommunisterna. Dagens Nyheter lägger upp 
på första sidan en artikel som förtäljer att striderna bryter ut på flera ställen. Medan Göteborgs 
Aftonblad nöjer sig med en mindre artikel med samma innehåll mitt i tidningen. Dalpilen 
blickar istället åt Sveriges granne Finland som behöver tyskarnas hjälp mot de röda. Dagens 
Nyheter markerar också att Österrike ska hjälpa Ukrajina att bekämpa bolsjevismen samt 
österrikarnas syn på kommunismen: ”den bolsjevikiska diktaturen är allvarligt hot mot 
Ukrajinafreden.” eller ”brödfreden” som greve Czernin kallar den.  81

Efter att den tysk-österrikiska hären börjat marschera in i Ukrajina runt den 20 februari, kom 
det notiser om att det utbröt ett fullständigt kaos i Petrograd som resulterade i inrättande av 
kommunisternas terrororganisation, en utomordentlig kommission, som kom att bli känt under 
förkortningen TJEKA, med obegränsad makt för utomordentliga åtgärder. Det ryska 
inbördeskriget var i full gång. Samtidigt publiceras det artiklar med innehåll som förklarar 
bolsjevikernas hat mot det ukrajinska folket. Huvudingrediensen i det kommunistiska hatet 
mot ukrajinarna var tydligen Ukrajinas självständighet, men även Ukrajinas naturtillgångar i 
form av rikedomar i spannmål, socker, olja, järn, etcetera. Dagens Nyheter sätter ut en artikel 
med rubriken ”Varför anfalles Ukrajina och inte Don, där det finns stora förråd av 
spannmål?”. Denna artikel förklarar att en knapp majoritet av befolkningen i Don är ryssar 
men Ukrajina befolkas av ukrajinare och därför är det naturligt för ryssarna att anfalla det 
ukrajinska landet. Det står också i artikeln att ”bolsjevikerna bränner och mördar i tusentals i 
Charkiv, Kyjiv, Pultava, Katerynoslav, och många andra städer. Alla som kämpat för 
Ukrajinas självständighet dras ut ur sina hem och skjutas ned på direkten”.  82
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Dagens Nyheter rapporterade med andra ord om den fortsatta röda terrorn som de ryska 
kommunisterna utsatte den ukrajinska befolkningen för några månader tidigare. Men den 
kommunistiska terrorn spreds även till Finland som inte orkade bekämpa den själv utan bad 
Sverige om intervention för att inte gå under. Dagens Nyheter avslöjade också att: 
”rödgardisterna hotar alla med döden om de vägrar gräva skyttegravar” i Finland. Den röda 
terrorn härskade även i Petrograd, som utropades av bolsjevikerna vara i belägringstillstånd. 
Då hotade kommunisterna att fysiljera (arkebusera eller omedelbart avrätta) den som trotsade 
minsta lagbrott. Det gällde varje slag av lagbrott, alltså oavsett orsaken.  83

Medan kommunisterna försökte med alla medel sprida sin propaganda i andra länder, som 
spreds via liknande propaganda central som den kommunistiska propagandacentral i Örebro 
som avslöjades i Dagens Nyheter den 1 mars 1918, hann tyskarna mer än 300 kilometer in i 
Ukrajina och befriade därmed större delen av Ukrajina rapporterar DN den 27 Februari 1918. 
På knappt en vecka stod tyskarna utanför Kyjiv heter det i en nyhet. På mindre än tre veckor 
intagits även södra Ukrajina med den viktiga staden Odesa förtäljs i en annan artikel. Den 
brittiska blockaden bröts genom Odesas besättning, då brittiska politikens mål var att 
uthungra centralmakterna. Under samma tid påbörjades evakuering av Petrograd. Ingen fick 
lämna staden och alla tåg ställdes in. I en större artikel, den 15 Mars 1918, i Dagens Nyheter 
samt andra tidningar får man läsa ett manifest från kommunisterna, det ryska röda gardet 
(TJEKA) i Petrograd som försvarar den röda terrorn med diverse argument som i stort går ut 
på att förinta de rödas fiender. Det står i rubriken: ”En skoningslös kamp och röd terror!”. 
Artikeln förtäljer vidare att: ”Pardon kommer ej mera ges: sådan blir framledes de röda 
stridsorganisationernas lösen. Varje kontrarevolutionär som anträffas under utövande av för de 
röda skadlig verksamhet nedskjutas på stället, lika väl marodörer, spekulanter, och andra 
element.”  84

Efter artiklarna om den röda terrorn, framkommer några nyheter, den 17–19 Mars 1918, om 
att tsarriket faller sönder, eftersom Moskovitien måste avträda hela Ukrajina med alla dess 
guvernement: Volhynien, Podolien, Kyjiv, Tjernihiv, Poltava, Charkiv, Cherson, Katerynoslav, 
Krim och Taurien. Det berättas också att från guvernementet Kyjiv, Tjernihiv, Poltava, 
Volhynien, Podolien har den ukrainska självständighetsrörelsen sina rötter. Samt att 
ukrajinarna fientligt inställda mot kommunisterna under vilka förutsättningar som helst.  85

I en lång artikel, den 19 Mars 1918, i Dagens Nyheter redogörs för Ukrajinas kornbod och 
uppkomsten av detta öknamnet. Det står att läsa att: ” Ukrajina stod för: 1/30 av tsarrikets 
totala areal, men mer än 1/3 av hela dess spannmålsproduktion och likaledes 1/3 av hela dess 
kreaturstock, nästan hälften av fjäderfä, sockerproduktion utgjorde 5/6, tobaksproduktion 2/3, 
honung och vax mer än 1/3, kol- och järnproduktion även 2/3. Det föreligger ingen grund 
varför Ukrajina, ett av Europas bördigaste och på naturtillgångar rikaste land, med en 
befolkning på över 40 miljoner, med omedelbar tillgång till havet, med de mest lovande 
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utvecklingsmöjligheter, skulle ingå i ett intimt, statsrättsligt förhållande till Moskovitien, som 
under århundraden systematiskt utnyttjat och exploaterat det och som nu knappt har någon 
annan exportartikel att erbjuda än centralismens ande, den moskovitiska suprematien, vilken 
ligger på bottnen av själen hos varje ryss, han må kalla sig bolshevik, mensjevik, kadett eller 
monarkist.”  86

På samma uppslag som den artikeln presenterat ovan, finnes även en mindre notis i DN om 
att: ”tyskarna befriar de ukrajinska provinserna från den bolsjevikiska terrorismen.” Och 
redan dagen efter, den 20 Mars 1918, kommer en nyhet om att tyskarna närma sig Charkiv, 
Kursk, Poltava, Melitopol i Taurien, Perekop och Kart Kasak nära Krim, Feodosija och 
Sevastopol på Krim. Det ingår också i notisen en kommentar om hur ryssarna försökte sätta 
Odesa i brand när dessa flydde undan tyskarna. Trots det flerfaldiga rapporteringen om 
tyskarnas framsteg och besättning av flera städer i Ukrajina, fortsätter kommunisterna sin 
propaganda och sprider falska rykten om diverse ämnen men som alla berör Ukrajina.  87

Under månaderna April och Maj 1918 pågick det fortfarande strider på olika ställen, eftersom 
kommunisterna ville ej ge sig och ställde till med härjningar, plundringar och upplopp lite var 
som helst för att visa att det bolsjevikiska motståndet fanns kvar. Men inget anmärkningsvärt 
som behöver tas upp. Förutom kanske en notis i DN, den 5 Maj 1918, om republiken Belarus 
som bestod av guvernementet Mohilev, Minsk, Vitebsk samt delar av Smolensk. Belarus såg 
på befrielsekampen i Ukrajina och önskade att ansluta sig till Ukrajinas Folkrepublik för att 
undslippa bolsjevikernas terror.  Det kan dock noteras att rapporterna berättade även att 88

tyskarna befriat Don och Kuban republikerna norr om Kaukasus. Och att ryssarna fortsatte 
med sin kommunistpropaganda i Tyskland. Samtidigt pågick det fredsförhandlingar som var 
på väg att realiseras mellan Ukrajina och Sovjet i Juni 1918.  89

Efter alla rapporter om strider, invasioner, den röda terrorn, och så vidare, så kom det en mer 
eller mindre nyhetstorka efter fredsförhandlingarna mellan Ukrajina och Sovjet i mitten av 
juni 1918. Det dröjde nästan en månad innan det kom några nyheter från Ukrajina. I alla fall i 
Dagens Nyheter som var den mest produktiva tidningen sett till antalet artiklar gällande 
händelserna i Ukrajina. De andra tidningarna släppte någon notis då och då, men som mest 
handlade om samma händelser som utspelats under någon månad eller så tidigare. Man kan 
bara anta att läget var så lugnt att inget fanns att rapportera om. Som det senare påstods i 
tidningarna var tyskarna tillfreds med den vunna freden och lugnet i Ukrajina och att de nu 
kunde koncentrera sig på livsmedelstransporterna till Tyskland och dess allierade.  90

 Dagens Nyheter, 1918-03-19.86

 Norrskensflamman, 1918-04-08, 1918-04-20, 1918-04-26; Aftonblandet, 1918-04-08, 1918-04-11; Dagens 87

Nyheter, 1918-03-20, 1918-03-21, 1918-03-22, 1918-04-07, 1918-04-12, 1918-04-20, 1918-04-22, 1918-05-02; 
Göteborgs Aftonblad, 1918-04-10, 1918-04-12, 1918-04-23; Kalmar Tidning, 1918-05-03.

 Dagens Nyheter, 1918-05-05.88

 Aftonbladet, 1918-05-30; Göteborgs Aftonblad, 1918-06-02; Norrskensflamman, 1918-05-24; Dagens 89

Nyheter, 1918-05-12, 1918-05-18, 1918-05-26, 1918-05-31.

 Dagens Nyheter, 1918-08-10, 1918-08-13.90

!  30



Påverkades nyhetsrapporteringen av ideologi?

Detta kapitel presenterar undersökningens kvalitativa delens resultat samt besvarar denna 
undersökningens andra frågeställning: Påverkades nyhetsrapporteringen av tidningarnas 
politiska hållning (ideologi)? För att besvara frågeställningen och genomföra den kvalitativa 
analysen användes Höjelids teori och teoretiska begrepp ”positiv klang” och ”negativ klang”. 
Enligt Höjelid genomsyras tidningarna av journalisternas värderingar som drar åt ett eller 
annat håll, det vill säga journalistens eller tidningens text drar åt det positiva hållet eller det 
negativa hållet i beskrivningen av en händelse eller ämnet i generell mening.  Detta 91

analyserades även i denna undersöknings källmaterial. Artiklarna undersöktes efter möjliga 
tendenser i form av positiva eller negativa ord och fraser i nyhetsrapporteringen samt allmänt 
i alla artiklar som hamnade i resultatet av denna studiens första del, det vill säga den 
kvantitativa analysen. 

Den kvantitativa analysens resultat visade att tidningsartiklarna i källmaterialet kunde 
traderades mellan olika tidningar och därmed skapa en oskiljeaktighet mellan tidningarna. Det 
förekom en omfattande mängd av sådana duplicerade artiklar. Men trots artikeltraderingen 
fanns det även artiklar med respektive tidnings eget innehåll. Det egna innehållet kunde vara  
skrivet av en tidnings redaktion eller så kunde det vara ett reportage av en resenärs intervju 
som rest och besökt platserna själv och därför återberättar en egen bild av händelserna. En 
sådan intervju publicerades i Dagens Nyheter den 29 januari 1918.  Tidningens reporter 92

intervjuade den dåvarande bankdirektören Olof Aschberg (1877–1960) som reste till 
Petrograd några dagar innan och ville göra affärer med bolsjeviker. Så som det redovisats i 
avsnittet Källmaterial, så var Dagens Nyheter en liberal tidning och därmed inte positiv till 
bolsjevikerna, men den var inte heller negativ. Den höll sig ganska neutral skulle man kunna 
säga, vilket är väldigt tydligt i det ovan redovisade resultatet för den första delen i denna 
avhandling, nämligen den kvantitativa analysen. Bankdirektören Olof Aschberg pratar om 
bolsjevikerna i Petrograd och läget i Ukrajina. Hans svar på journalistens frågor, samt egen 
berättelse är tendentiös. Det är i positiv klang, som Höjelid kallar det, som Aschbergs intervju 
utmålas. Hans egna ord: ”det goda resultatet, ”goda förbindelser”, ”goda utsikter”, ”lyckligt 
resultat”, ”skall ordna sig” och många fler, är enligt Höjelid ord som utmärker en positiv 
klang. Att Aschbergs intervju är tendentiös finns många exempel på: ”handeln med Ryssland 
för Sverige ett livsintresse”, ”bolsjevikerna har en vidsynt blick på de ekonomiska 
problemen”, ”goda utsikter till ett förmånligt pris”, ”hade en god hjälp av representanterna för 
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti”; tidningsreporterns ord: ”en ljus syn på det 
ekonomiska läget”. Artikeln är alltså skriven i positiv klang. Men eftersom den är publicerad i 
en liberal tidning måste man se den utifrån dubbla perspektiv. Det ena är att tidningen håller 
icke positiv syn på bolsjevism överlag, det andra perspektivet är att artikelns positiva klang 
har en problematiserande ställning till tidningens publicering av artiklar överhuvudtaget. Om 
en pro-bolsjevikisk artikel släpps i en liberal tidning skapar det en ideologisk frågeställning 
som ifrågasätter tidningens hållning. Här borde således tidningens redaktion reagera och 
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eventuelllt stoppa artikeln innan den publicerades, om man tar hänsyn till att Dagens Nyheter 
var en av landets största nyhetstidningar under perioden. Men samtidigt kan man skapa en till 
frågeställning som kan undersöka hur själva redaktionella arbetet vid en tidning kunde gå till. 
Alltså hur det fungerade i praktiken från en skribents färdiga manus till en publicerad artikel. 
Och jämföra detta resultat med den tidningshistoria. 

Den kvalitativa analysen har visat att det inte förekommit klart tydliga skillnader i 
nyhetsrapporteringen om Ukrajinas självständighet 1917, förutom i ett fåtal klart tendentiösa 
artiklar som av oförklarliga skäl publicerats trots den ideologiska motsättningen i tidningens 
politiska hållning. Sedan förekommer det ett antal vinklade artiklar som i egentlig mening inte 
kunde identifieras med varken ”positiv klang” eller ”negativ klang”, eftersom dessa kunde 
sprida direkt propaganda i ett givet syfte att vilseleda läsaren. Dessa artiklar, precis som alla 
andra artiklar, var nästan uteslutande bara telegraferade artiklar från utlandet som 
publicerades utan någon som helst redaktionell bearbetning som det framkommer i analysen.  
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Diskussion

En relativt övervägande del av nyhetsrapporterna när det gäller utländska händelser 
behandlade givetvis första världskriget och dess utgång. Det stora kriget berörde allt och alla 
som det märks i tidningsrapporterna. Många europeiska nationer var inblandade i kriget på ett 
eller annat sätt. Men det kan också vara just på grund av första världskriget som det var 
komplicerat att få fram några nyheter om andra utländska händelser på grund av den krigiska 
stämningen i länderna, när redaktionerna kunde överfallas och läggas ned i vilket ögonblick 
som helst, så som det har gjorts av bolsjevikerna tvärs över hela Petrograd exempelvis. Den 
21 juli 1917 rapporterade Norrskensflamman om en: ”beväpnad demonstration och 
blodsutgjutelse”; där ”kommunisterna bemäktigade sig tidningen Vremja” och ”tvingade 
redaktionen att agitera mot provisoriska regeringen”. Dagstidningarna skrev även notiser om 
att det kom för lite telegram från Ukrajina.   93

Generellt så gick rapporteringen olika till genom hela perioden 1917–1918. Fram till 
kommunisternas statskupp i november 1917 gick rapporteringen precis som vanligt, viss 
agitation förekom men inte den sortens propaganda som började dyka upp strax innan och 
efter novemberstatskuppen. Den så kallade Petrograds telegrambyrå spred falska rykten i två 
av tre notiser, vilket har även uppmärksammats av tidningarna som själva rapporterat om 
’’märkliga’’ rapporter från Petrograd-Moskva. Kommunisterna måste ha varit noga med vad 
som telegraferades till utlandet och likaså inrikes till lokala befolkningen. Rapporteringen 
inrikes var antagligen viktig eftersom man ville få med folkmassan bakom sig, vilket var det 
motsatta fallet. Den stora massan var nämligen emot kommunisterna.  Bolsjevikerna släppte 94

till och med tidningsdekret, en sorts lag kan man säga, som tillät tidningarna att åter börja 
tryckas, tidningarna lades ner eller förbjöds att tryckas strax innan statskuppen, men med 
villkoret att de ej fick nämna något om motståndet mot kommunisterna annars hotades 
redaktionerna med nedläggning och arkebusering.  Utrikesrapporteringen var också viktig 95

för Petrograds kommunister antagligen för att inte Ukrajina eller de vita arméerna i Don och 
Kuban republiker skulle få hjälp av någon annan allierad och därmed skulle kommunisternas 
fall komma. Så kommunisterna hade mycket på spel och ville säkerställa sin ’’seger’’ i och 
med statskuppen i november 1917 när de erövrat makten i Petrograd.  96

Resultatet från den kvantitativa analysen visar att rapporteringen från de valda tidningarna 
under perioden 1917–1918 är relativt sparsmakad när det gäller Ukrajinas del, särskilt under 
1917. Det förekommer sällan rapporter som upptar plats på första sidan i någon tidning. För 
det mesta handlar det om artiklar eller notiser som placerades bland alla andra utlandsnyheter. 
Nyhetsrapporteringen var samma under hela perioden men med liten skillnad. Fram till 
bolsjevikernas statskupp i november 1917 rapporterades från Petrograd diverse notiser som 
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bortförklarade Ukrajinas strävande efter självständighet. Man ville med små falska notiser 
förvränga bilden av den ukrajinska självständighetssträvan, det vill säga förminska den och 
förflytta den till ett mindre plan. Men tidningarna publicerade om den ukrajinska 
självständigheten i allmänhet. Man skrev om själva självständighetsrörelsen vilken förklarade 
att Ukrajina är en egen stat med egen kultur, egen nation och som vill styra landet själv utan 
moskoviternas inblandning. Petrograd ville tydligen inte förlora de ukrajinska territorierna 
och framförallt de rikliga inkomsterna i de ukrajinska industrierna eftersom kommunisternas 
utgifter skenade och livsmedelskrisen närmade sig med stormsteg.  Detta motsvaras även i 97

litteraturen, som på det sättet bekräftar tidningarnas innehåll. Man finner motsvarande 
berättelser i Peter Johnssons bok om Ukrajinas historia samt Kristian Gerners bok om 
Ukrajinafrågor från början av 1990-talet när Sovjetunionen höll på att spricka i sömmarna.  

Den kvantitativa analysen har visat att det har rapporterats sparsmakat om Ukrajinas 
självständighet 1917 i samtliga tidningar under hela perioden från mars 1917 till juni 1918. 
Även om rapporteringen ökade under 1918. Analysen har också visat att resultatet kunde 
presenteras i två kapitel. Det ena kapitlet sträcktes från mars 1917 till december 1917, där 
artiklarna mestadels handlade om just självständigheten, från dess proklamerande till 
erkännande av andra stater. Det andra kapitlet av resultatet presenterade perioden från 
december 1917 till och med juni 1918. Resultatet i det andra kapitlet handlade mestadels om 
Ukrajinas försvar av sin självständighet när Petrograd-Moskva skickade kommunisttrupper i 
invasionssyftet i december 1917. Resultatet i detta kapitel sträckte sig till juni 1918. 

Det har också tydligt framgått hur den ideologiska hållningen som tidningarna haft eller 
representerat ej påverkat nyhetsrapporteringen. Det förekom givetvis propaganda som det har 
lagts fram ovan. Men denna propaganda har till och med tidningarna själva reagerat mot och 
upplyst om. Tidningarna rapporterade även ibland direkta uttalanden från Ukrajinas president 
som förmedlade till andra stater vad som faktiskt hände i Ukrajina och påpekade att vissa 
andra rykten spreds av kommunisterna i deras syfte att förvanska och vinna 
samhällsopinionen i sina syften att mana till revolution i andra länder för att själva vinna på 
detsamma. 

Det var inte enbart Ukrajinas självständighet man skrev om i tidningarna. En hel del av 
artiklarna kretsade även kring Finlands självständighet eftersom Petrograds provisoriska 
regering förväntade sig hjälp därifrån mot bolsjevikiska faran som alla misstänkte skulle 
komma inom kort. Statskuppen var hela tiden i luften så att säga. Finlands självständighet 
ogillades av ryssarna så som det spreds via Petrograds telegrambyrån.  Vilket måste stämma 98

med verkligheten eftersom ryssarna försökte tysta ner de självständighetssträvande nationerna 
och i allmänhet höll negativ ton i sina telegram från Pravda, som var kommunisternas 
propagandakanal.  Den ryska/moskovitiska tidningen Pravda utgav utomlands ett nyhetsblad 99

på tyska och franska och spred på det sättet sin propaganda eftersom den grundades av 
ryssbolsjevikerna för den första rysk/moskovitiska revolutionen 1905.  100
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Vid sidan om dessa diskussioner förekom även artiklar med personliga intervjuer av olika 
affärsmän eller övriga resenärer som gjorde besök i Petrograd eller Ukrajina eller diverse 
representater från respektive land, som beskrev sina intryck. Dagens Nyheter publicerade den 
29 januari 1918 en intervju med Aschberg, som berättade sin upplevelse av besöket i 
Petrograd. Reportern ställde även frågor om läget i Ukrajina, som Aschberg besvarade. Som 
den kvalitativa analysen visade ovan, var Aschbergs berättelse vinklad åt det pro-
kommunistiska hållet. Det visade sig senare i en artikel i Dagens Nyheter från den 4 maj 1918 
att Aschberg var bolsjevik och skickade stödpengar till Petrograd samt att han var i tätt 
samarbete med den kommunistiska regeringen i Sovjet.  Man kan ju fundera varför en 101

liberal tidning publicerade en tydligt vinklad artikel. Det kan givetvis bero på att reportrarna, 
det vill säga skribenterna, hade egna värderingar som kunde skiljas från redaktionens, alltså 
tidningens politiska hållning. Ungefär så som forskaren Gunilla Lundström skriver i sin 
avhandling om svensk press ”När tidningarna blev moderna — om svensk journalistik 1898—
1969”, att även om tidningarna försökte hålla en av tidningen bestämd ideologisk hållning så 
var det upp till skribenterna att hålla sig till den.  Det kan ju stämma, men samtidigt måste 102

man ta i beaktande att Dagens Nyheter var en ledande tidning i Sverige på den tiden och hade 
en redaktion som bestod av flera anställda. Hur kunde en enskild reporter släppa igenom sin 
vinklade artikel när den var tvungen att ta sig igenom en hel redaktion, det vill säga flera 
anställda som borde ha reagerat på artikelns innehåll. Det finns nog ingen förklaring hur det 
kunde gå igenom, men det är en intressant fråga i sammanhanget som man nödvändigtvis 
ställs inför. 

Uttalanden av diplomater eller dylika representanter var också förekommande i tidningarna. 
Till exempel publicerade Norrskensflamman den 17 juli 1917 en artikel där Aleksandra 
Kollontay redogör för anarkin i Ryssland som hindrar marsrevolutionens fullbordande enligt 
henne själv.  Perioden i juli 1917 som Kollontay lämnar uppgift om fick senare namnet 103

julidagarna 1917 på grund av sin anarkistiska stämning och det massiva våldet som 
kommunisterna ställt till med. Dessa kommunistiska bolsjevikiska uppror kvävdes dock ner 
av den provisoriska regeringen med hjälp av trupper som anslöts till den provisoriska 
regeringens sida.  Så som det har framkommit i resultatet förekom det även artiklar med 104

utländska journalisters uttalanden, som den i Dagens Nyheter publicerade artikel från den 17 
februari 1918, där den amerikanska journalisten John Reed berättar om hur han var i 
Petrograd några månader och var sedan på genomresa i Stockholm och fick då prata med 
någon på redaktionen hos Dagens Nyheter. Då berättade John Reed om bolsjevikpropagandan 
som sprids i varje by, varje stad och varje vrå i Petrograd-Moskva och även utanför.  105

Mot fredslutet i Brest-Litovsk där centralmakterna undertecknade ett fredsavtal med Ukrajina, 
den så kallade Ukrajinafreden, invaderade rysskommunisterna östra Ukrajina. Ukrajinafreden 
eller brödfreden som den också kallades gick ut på att Ukrajina skulle leverera livsmedel till 
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centralmakterna, främst Tyskland. Men när kommunisterna började mobilisera sina styrkor 
mot Ukrajina, blev tyskarna nervösa över det utlovade målet, alltså leveransen av livsmedel. 
Ukrajina kallade på hjälp ifrån Tyskland mot kommunisternas anarki. Tyskarna började 
marschera in i Ukrajina. Men allt gick ganska långsamt. Under tiden hann bolsjevikerna 
samla större trupper och skicka dessa till Ukrajina. Därför skrevs det mycket i tidningarna om 
den tyska och österrikiska debatten om både fredsslutet och Ukrajinafreden, samt 
spannmålsleveranserna som då var livsnödvändiga för alla. 

Tidningsartiklarna från december 1917 fram till juni 1918 rapporterar om det ukrajinsk-
sovjetiska kriget och i ordets mening egentligen krigets första fas, när ryssarna förklarar krig 
mot Ukrajina och försöker ockupera det men tyskarna hinner med sin arme till Ukrajina och 
fördriver ryssarna från Ukrajina i maj 1918. Och cirka en månad senare undertecknas ett 
fredsavtal mellan Ukrajina och Sovjet. Efter ryssarnas fördrivning från Ukrajina får landet 
lugn och ro i nästan ett halvt år. Tidningsartiklarna från mars 1917 till och med december 
1917 rapporterar om den Ukrajinska självständigheten och den nybildade Ukrajinska 
Folkrepubliken som en någorlunda stor nyhet som även får plats på första sidan ett par gånger. 
Om denna nyhet även var representerad på löpsedlarna ute på stan är en annan fråga som man 
kan fundera på. Det skulle kunna vara en vidare forskning som kan ta sig an den frågan och 
försöka besvara den.  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Sammanfattning

Denna avhandling är en kvantitativ studie med inslag av kvalitativ analys. Syftet med denna 
kvantitativa studien var att undersöka VAD som skrevs om Ukrajinas självständighet 1917 i 
svensk press 1917–1918. Den kvalitativa delen av undersökningen ämnade att besvara frågan 
om tidningens politiska hållningen påverkade nyhetsrapporteringen under den valda perioden. 
Den exakta periodiseringen fastställdes att vara mellan den 1 mars 1917 och den 30 juni 1918. 
Denna periodisering valdes på grund av marsrevolutionen 1917 som utlöste självständighets-
förklaringar i en rad länder som var förtryckta av Moskovitien och som nu såg sin chans till 
frihet. Juni 1918 blev slutpunkten i undersökningen därför att det var just då som fredsavtalet 
mellan Ukrajina och Sovjet undertecknades. 

Källmaterialet har valts att representera en mångfald ideologiska inriktningar. Det var liberal, 
moderat, konservativ, frisinnad samt vänstersocial inriktningar. Källmaterialet bestod av 
tidningsartiklar från följande tidningar: Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgs Aftonblad, 
Svenska Dagbladet, Dalpilen, Kalmar tidning och Norrskensflamman. Det användes 
kvantitativ metod på källmaterialet som bestod i en genomsökning av tidningsartiklarna efter 
nyhetsrapporter från Ukrajina eller som hade något med händelserna i Ukrajina att göra. Varje 
tidning genomsöktes dag för dag. Det genomsökta materialet presenterades i två kapitel som 
representerade olika perioder. Det första resultatkapitlet presenterade resultatet från år 1917, 
och mer exakt från mars till december 1917. Det andra kapitlet presenterade resultatet från år 
1918, men även från december 1917, det vill säga resultatet från och med december 1917 till 
och med juni 1918. Det hela resultatet diskuterades sedan i ett eget kapitel där även den 
kvalitativa analysen diskuterades. 

Resultatet från den kvantitativa analysen visade att det har skrivits relativt sparsmakat om 
Ukrajinas självständighet även om artikelmängden ökade från december 1917 och ännu mer 
under 1918. Ibland förekom det artiklar på första sidan. Men för det mesta placerades 
artiklarna med Ukrajina-frågor bland andra utlandsartiklar. Det framgick också i 
undersökningen att det var mest första världskriget som upptog tidningarnas uppmärksamhet, 
även om händelserna i Petrograd och sedan i Ukrajina tog allt mer plats allt eftersom. Denna 
undersökning visade också att det som skrevs om Ukrajinas självständighet var också det som 
förekommer i referenslitteraturen. Nyhetsrapporterna berättade hur Ukrajina utropat sin 
självständighet i mars 1917 tills landet proklamerat en oberoende republik i november 1917 
när bolsjevikerna genomförde sin statskupp i Petrograd. Tidningarna skrev också hur de ryska 
kommunisterna skickade krigsförklaring till Ukrajina i december 1917 och om det kriget som 
följde efter det. Artiklarna berättar även om hur förhandlingarna för Ukrajinafreden gick till i 
Brest-Litovsk samt hur dessa avslutades med att Tyskland allierade sig med Ukrajina i 
kampen mot kommunisterna. Det berättades hur den tyska armén marscherade in i Ukrajina 
för att befria det från bolsjevikerna. Fram till maj 1918 pågick det strider mellan tysk-
ukrajinska armén och kommunisterna. I juni 1918 undertecknades fredsavtalet och där slutade 
undersökningen.  
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Undersökningen visade att det skrevs om Ukrajinas självständighet i samtliga tidningar. 
Dagens Nyheter hade flest nyhetsartiklar kopplade till undersökningen. Även om antalet 
artiklar ej var i syfte att analysera i denna undersökning. Den kvalitativa analysen gick ut på 
att använda Höjelids teoretiska begrepp ”positiv klang” och ”negativ klang” på den 
kvantitativa analysens resultatmaterial. Det kvalitativa resultatet visade att det var nästintill 
omöjligt att se skillnad mellan de olika tidningarna eftersom artiklarna traderades mellan 
tidningarna, det vill säga innehållet kopierades rakt av. Det bör påpekas att inte allt innehåll 
var ämne för kopiering mellan tidningarna. Kopieringen förekom i större utsträckning men 
det fanns ändå originella artiklar som härstammade från respektive tidning. De flesta av 
artiklarna var dessutom direkta telegram som kommunicerades i utlandet till tidningens 
redaktioner. En hel del av dessa telegraferade artiklar skickades med ett givet syfte att 
vilseleda samhällsopinionen. Dessa vinklade artiklar publicerades utan vidare granskning i 
svensk press. Det förekom artiklar från exempelvis Dagens Nyheter vars redaktion 
uppmärksammat de ”märkliga Petrogradrapporter” och informerat om det i möjligt syfte att 
upplysa allmänheten. Men eftersom de flesta tidningarna var upptagna med första 
världskriget, som det visades i källmaterialet, var tidningsredaktionerna mindre intresserade 
av andra utländska händelser. Därför kunde sådana vinklade artiklar förekomma i svensk 
press i en större omfattning.   
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