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Abstract 

In this essay I seek to understand the Swedish interpretation of the word “propaganda” in 

the late 1940’s and early 1950’s. It is a period in time where, after two world wars, many 

states came to see the word propaganda as a negative one, representing the foul play of others 

and in some cases, their own governments. The Cold War, together with the dictatorship’s 

use of propaganda in the years before, enhanced the word’s negative connotations abroad. 

Research has shown a resentment of the word as early as after the First World War, 

especially in USA. 

In Sweden however, there seemed to be ongoing neutrality towards the word. I seek to 

understand this neutrality and its relationship to the democracy and in the reasoning of what 

is legitimate persuasion of the people. This work also seeks to understand propaganda as a 

notion following the use of the word in relation to the use of enlightenment (upplysning) and 

information, as well as in accordance to who is preforming propaganda.  

This essay will look at the discussions held in Swedish Government Official Reports 

(SOU) that deals with the use of propaganda on Sweden’s own people and in civilian settings, 

ranging between 1946-1953. The period has been chosen as it is between the Second World 

War and the height of The Cold War, and discussions on persuasion of the populous were 

many, as the SOUs existence and numbers shows. The essay will seek to understand the 

continued neutrality towards the term propaganda during the period examined, and show that 

the terms connotations were more complex than earlier examinations have shown.  
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Inledning 

Propaganda är en aktivitet som i sin mest generella definition har utövats av nästan alla 

samhällen. Det är en aktivitet med syftet att sprida idéer och att ändra folks åsikter till den 

propagerandes fördel.
1
  

Men även om vi idag har en negativ bild av aktiviteter benämnda som propaganda, har 

dock inte alltid människor enhälligt haft detta. Det är omöjligt att säga att det vid en tidpunkt 

inte fanns motsättningar till användandet av begreppet propaganda för att beskriva en 

idéspridande aktivitet, däremot har den motvilja som vi ser kring begreppets associationer 

idag inte alltid funnits i lika stor utsträckning.  

Detta arbete intresserar sig för användningen av begreppet propaganda och inte 

nödvändigtvis aktiviteten ordet definierar. Det går som ovan nämnts att kategorisera mycket 

innanför propagandas definition, men de faktiska aktiviteterna är av mindre intresse för 

arbetet än uttryckets konnotationer, det vill säga, värderingarna kring begreppet.   

Arbetet kommer att följa begreppet propagandas användning i statliga utredningar under 

perioden direkt efter andra världskriget. Begreppet har i tidigare forskning tillskrivits en 

negativ betydelse redan efter första världskriget, speciellt i amerikanska sammanhang.  I detta 

arbete vill jag dock visa på att uttrycket behöll något av sin neutralitet i efterkrigstidens 

Sverige och att den rent negativa betydelsen är något som kom senare och stegvis, snarare än 

genom ett plötsligt brott efter världskrigen. Jag vill också visa på att begreppet är mer 

komplext än vad tidigare forskning beskrivit.  

Jag kommer framför allt att följa diskussionerna kring propaganda som fördes i statliga 

utredningar mellan 1946 och 1953, då ämnet diskuterades livligt i ett flera av statens 

offentliga utredningar.
2
 Då detta var perioden efter de stora propagandaaktionerna mot 

Sverige ifrån de krigsförande makterna under andra världskriget, finns det goda anledningar 

att tro att vi här kan hitta en samtida problematisering av propaganda, både som aktivitet och 

benämning. Jag har särskilt intresserat mig för de diskussioner som fördes kring legitimitet 

och hur författarna av utredningarna såg på propaganda och upplysning i förhållande till 

varandra. Målet är att däri avläsa inställningen man hade till begreppet.  

Legitimitetsdiskussionen, som ovan nämndes, handlar om hur utredningarna 

argumenterade kring vad som var ett korrekt förhållningssätt till påverkan av befolkningen, 

alltså hur författarna valde att argumentera för en demokratisk spridning av idéer. De av 

                                                           
1
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/propaganda 30-05-16 

2
 Kommer hädanefter att refereras till som “SOU” eller utredning 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/propaganda
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statens offentliga utredningar som valts till källmaterial är baserade på hur de använder och 

definierar propaganda, och hur de för diskussionen kring påverkan på befolkningen.  

 

Syfte och mål 

Legitimitet och påverkan av publiker är något som är en kontinuerligt aktuell diskussion och 

detta arbete är ett försök att utreda och tydliggöra de svenska diskussionernas uppkomst och 

resonemang. Tidperioden för undersökningen är den när regeringen i Sverige 

uppmärksammar propagandans negativa tendenser, och väljer att instifta ett psykologiskt 

försvar emot dessa. I utredningarna diskuterar de också ivrigt upplysning av befolkningen 

och sätt att inom nationens gränser påverka dem. Arbetet intresserar sig därför för hur de 

olika utredningarna argumenterade för dessa båda åtgärders förenlighet, med andra ord; hur 

utredningarna såg på statlig inblandning i informationsspridning som de benämnde 

propaganda.  

Tankarna som leder arbetet är därför; hur man i statliga utredningar använde och 

definierade begreppet propaganda och hur författarna till nämnda utredningar diskuterade 

legitimitet kring aktiviteten man benämnde som sådan. Även propagandas användning i 

förhållande till besläktade begrepp såsom upplysning och reklam är av intresse, där 

användningen i förhållande till de andra begreppen kan identifiera urskiljande drag.  

Påverkan av befolkningar är ett alltid aktuellt ämne, speciellt i dagens 

massinformationssamhälle där en kontinuerlig ström av idéer och information försöker 

påverka publiker i olika riktningar. Att därför spåra tidiga åsikter och principer för 

övertalning och påverkan är av intresse för att förstå arvet i dagens diskussioner. Att klargöra 

och förstå de resonemang och händelser som fört oss till den punkt vi står är essentiellt för att 

föra diskussionen framåt och se till att vi bygger vidare på fungerande principer. Detta arbete 

kan inte sägas vara en fullständig redogörelse för dessa tidigare idéer och har inte intentionen 

att vara det heller. Däremot har det intentionen att visa på att den historia som finns runt 

fenomenen, speciellt i svensk debatt, är något förenklad när det kommer till begreppshistorik. 

Jag vill med detta arbete alltså bidra med en större förståelse för begreppet propaganda i 

förhoppningen att föra förståelsen för ämnet i sin helhet framåt.  

 

Metod  

Jag har i denna uppsats valt att följa begreppet propagandas användning i offentliga 

utredningar och framför allt sett till vad som i utredningarna benämns som propaganda och 

hur de använder det i förhållande till besläktade begrepp. Jag intresserar mig också för både 
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implicita och explicita diskussioner och antydningar om legitimitet ifrån ett statligt 

perspektiv. Det bör poängteras att mitt intresse inte ligger i att kartlägga faktiska aktiviteter 

eller tala för hela befolkningens åsikter. Det som presenteras och tjänar som utgångspunkt är 

det som beskrivs och uppfattas i de statliga utredningarna arbetet utgår ifrån. Då arbetet 

undersöker historien bakom hur begreppet fick de negativa konnotationer och innebörd det 

idag har, är det särskilt viktigt att identifiera problematiken i detta och inte dra slutsatser 

baserade på ett predeterminerat förhållningssätt. Det åtgärder som har tagits för att förhindra 

detta är att analysen är gjord nära källmaterialet och flertalet citat och exempel finns för att 

påvisa resultaten.   

Jag har främst sökt i källmaterialet efter diskussioner där propaganda är ett centralt 

begrepp och där utredningarna diskuterar det i förhållande till befolkningen och legitim 

påverkan. I undantagsfall har även inkluderats resonemang i analysen där begreppet 

propaganda inte nämns, men där författarna till utredningarna för en argumentation viktig för 

förståelsen av hur de vid tiden tolkade begreppet och hur tankarna kring demokrati och 

legitim påverkan såg ut. Det som har valts bort är alltså alla diskussioner som inte berör 

propaganda eller närliggande ämnen, och resonemang som inte representerar de svenska 

diskussionerna. Längre redogörelser förekommer kring inställningen i andra länder, dessa har 

bortsetts ifrån då de inte uttalat har inspirerat de svenska tankarna.   

 

Begreppsdiskussion  

Då själva undersökningen är en begreppsanalys kommer ämnet bara behandlas kort i detta 

kapitel. Det är såklart omöjligt att helt skilja begreppet propaganda ifrån aktiviteten det 

representerar, men det har genom sin historia ändrat nyans i sin användning; ifrån en kyrklig 

mening, till en informationsspridande mening och slutligen till en oärlig mening. Ordet 

användes först i samband med spridningen av den katolska tron, Congregatio de Propaganda 

Fide 1622, för att sedan på tidigt 1900-tal mena en metod för idéspridning. Idag associeras 

det, som tidigare nämnts, ofta med påtvingade idéer och falsk information.
3
  

Det är också viktigt att inte bara skilja på aktivitet och begrepp men också den nutida 

definitionen och den historiska. Detta arbete handlar inte om att jag själv ska definiera 

propaganda och hitta dess förekomster i materialet, utan att jag ska låta texten definiera 

begreppet och utgå ifrån den användning och tolkning som förekommer i källmaterialet. Jag 

                                                           
3
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/propaganda 18-06-16 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/propaganda
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kommer därför, i analysen, att använda nyckelord som propaganda och upplysning på samma 

sätt som de användes i källmaterialet.  

 

Källmaterial  

Valet av källmaterial till detta arbete; den tyska propagandan i Sverige under krigsåren 

1939-1945 (1946), Social upplysning (1949) och Psykologiskt försvar (1953), är baserat på 

utredningarnas släktskap med varandra och framför allt att de intresserar sig för den civila 

befolkningen och diskussioner kring påverkan av dem.
4
 Arbetet tar sin utgångspunkt i just 

statliga utredningar därför att de ofta representerar diskussioner som var aktuella vid 

tidpunkten då de skrevs. Det är ett källmaterial som, trots få författare, är ett vittnesmål som 

kan sägas vara representativt för ett större sammanhang. Det är också ett material skrivet för 

att lösa ett samtida problem, och därmed vara analytiskt i sig självt. Undersökningen kommer 

inte leta efter stora förändringar över tid då materialet är producerat under mindre än ett 

decennium och därför ganska närliggande. Undersökningen kommer snarare vara ett nedslag 

än en kronologisk jämförelse. Analysen intresserar dock sig för motsägelser inom varje källa 

och dem emellan för att visa på komplexiteten kring begreppet.  

Utredningen om den tyska propagandan i Sverige, från 1946, har som syfte att kartlägga 

den tyska propagandaaktiviteten i Sverige som skedde under andra världskriget och 

sammanställa det som informationskontoret rapporterade om. I rapporten framkommer att 

Tyskland försökte påverka den svenska befolkningen på många olika sätt, bland annat genom 

brevväxlingar, filmer och akademisk utbildning.
5
 Men den visar också att tyskarna lika noga 

vaktade på det svenskarna gjorde inom sitt eget land som kunde tala emot Tysklands kamp. 

Utredningen har inte som syfte att presentera en lösning eller en motåtgärd utan ämnar bara 

sammanställa och redogöra för aktiviteten och de inställningar svenska folket hade till 

propagandan.  

Däremot utredningen om psykologiskt försvar som kom 1953 fortsätter bygga på de 

resultat som redovisades för i utredningen om den tyska propagandan. I utredningen 

resonerar man kring instiftandet av ett psykologiskt försvar i Sverige och hur detta skulle se 

ut. Många av diskussionerna förhåller sig till en uppmålad krigsredogörelse men flertalet 

diskussioner rör sig även kring förberedelser i fredstid och det är framför allt dessa som 

använts i detta arbete. Trots sitt namn så redogör utredningen också för planer på psykologisk 

                                                           
4
 Källmaterialet kommer i analysen att refereras till med sina respektive initialer; den tyska propagandan i 

Sverige under krigsåren 1939-1945 förkortas till TP, Social upplysning förkortas SU och Psykologiskt försvar 
förkortas PF.  
5
 TP s.7 
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krigsföring och åtgärder riktade både utåt och inom landet. Man identifierar i utredningen 

demokratifrågan kring påverkan och resonerar mycket om hur man bör förhålla sig till denna. 

Kontroll av pressen diskuteras och man för längre diskussioner kring vad och hur man bör 

sprida upplysning och propaganda för folkets bästa.  

Den tredje utredningen är skriven mellan de båda första och är inte uttalat besläktad med 

dem. Ämnet är dock mycket närliggande och därför har den medtagis i denna undersökning. 

Den behandlar social upplysning i Sverige och skrevs 1949. Utredningen handlar om hur man 

ska bedriva upplysning bland befolkningen i sociala frågor och vilka metoder som är bäst 

lämpade för detta. Man talar mycket om reklam, propaganda och upplysning i förhållande till 

varandra och det är också i denna utredning man beskriver skillnaderna mellan propaganda 

och upplysning explicit. Utredningen kommer fram till att en institution för upplysning bör 

inrättas men att den inte ska leda arbetet utan endast verka samordnande.  

 

Disposition 

Arbetet är traditionellt uppdelat; efter denna inledning och redogörelser för 

utgångspunkter kommer forskningslitteratur diskuteras för att sedan leda över i analysen. 

Analysen är uppdelad i kategorier, valda efter teman återkommande i källmaterialet och i de 

teman där diskussioner som bäst passar till arbetets syfte återfinns. Det är framför allt 

diskussioner kring folkets bildning, demokratin i Sverige, och hur man använde begreppet 

propaganda. I en ansträngning att undersöka begreppet propaganda kan det argumenteras för 

att studien bör följa de linjer man följde i källmaterialet för att inte arbeta efter en 

förutbestämd och missvisande linje.  

Kategorierna som används är följande; Grundläggande diskussion, Känsloliv och kultur, 

Demokrati och propaganda, och Befolkningens bemötande. 

I den grundläggande diskussionen ser jag närmare på hur begreppet definieras i allmänna 

diskussioner och i vilka sammanhang ordet används. Det kommer också redovisas för hur 

begreppet propaganda används i förhållande till tidigare nämnda begrepp; upplysning och 

reklam. Propaganda beskrivs i källmaterialet som mer känsloladdat än upplysning vilket leder 

vidare till nästa kategori; känsloliv och kultur. Många gånger kopplas propaganda ihop med 

kultur och känslor i källmaterialet så en undersökning av förhållandet är av intresse för att 

bättre förstå begreppet propagandas innebörd.  

Diskussionen kommer sedan att fortsätta med att redovisa för begreppet propagandas 

användning i demokratidiskussionen. Flertalet diskussioner kring legitim påverkan återfinns i 

källmaterialet och begreppet propaganda används i flertalet av dessa. Efter detta kommer 
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befolkningens bemötande behandlas. Kapitlet handlar främst om hur man såg på publikens 

bemötande av propagandan, och om de åsikter som redovisades för stämmer med de 

resonemang författarna av utredningarna hade kring propaganda.  

Avslutningsvis sammanfattas analysen och återknyter till undersökningens initiala syfte. 

Resultaten redovisas för närmare och ställs i förhållande till övrig forskningslitteratur.  

 

Tidigare forskning 

Det finns en förvånande brist på liknande undersökningar ifrån perioden. Politiskt är det 

en period mellan konflikter och större händelser och kulturellt är det en återhämtningsfas. 

Tidigare finns det forskning kring informationssamhället och de militära aspekterna av 

propaganda, men just inställningen till propaganda och diskussionerna kring legitim påverkan 

i Sverige vid andra världskrigets slut har sällan diskuterats i min vetskap. Det finns dock 

några arbeten jag skulle vilja redovisa för närmare.  

Magnus Hjort diskuterar i sin avhandling Nationens Livsfråga hur spänningen såg ut 

mellan försvaret, statsmakterna och de icke-statliga organisationerna inom 

opinionsbildningens område 1944-1963.
6
 Undersökningen hanterar en större tidsperiod än 

denna text och utgår ifrån andra källmaterial, men ett par punkter är värda att lyfta ur Hjorts 

avhandling, dels för att den rör sig i samma tid som mitt eget arbete, men också för att den 

utgår delvis ifrån samma typ av källmaterial som denna undersökning. Han hanterar även, till 

viss del, propagandabegreppet, främst inom försvaret. Hjort för en utförligare diskussion 

kring skillnaden i användingen av propaganda och upplysing vilken förtjänar att nämnas i 

anslutning till detta arbete. Termerna blandas av aktörerna i Hjorts undersökning såväl som i 

källmaterialet för den.
7
 Liknande användning återfinns även i källmaterialet för detta arbete 

där användningen av upplysning och propaganda är varierad. Det finns dock en större 

komplexitet och systematik i hur man använder upplysning respektive propaganda, som Hjort 

överser med i sitt arbete. Jag ämnar i detta arbete redovisa för den komplexiteten och de 

systemen, och därmed tillföra något till tidigare tolkningar.   

Han anmärker dock att utåt används oftare ordet upplysning snarare än propaganda men 

att ordet fortfarande erhöll viss neutralitet och användes i mer slutna sammanhang.
8
 Min egen 

undersökning rör sig endast i det offentliga men jag ämnar i nedanstående analys fortsätta på 

                                                           
6
 Hjort, Magnus, Nationens livsfråga: propaganda och upplysning i försvarets tjänst 1944-1953, (Stockholm 

2004). 
7
 Hjort (2004) s.48-49. 

8
 Hjort (2004) s.48-49. 
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ett besläktat spår och se om det finns mönster eller tydliga situationer i vilka man föredrar att 

placera de olika begreppen, då framför allt i frågan om hur man benämner utifrån kommande 

påverkan jämfört med den egna statens påverkan.  

Frans Lundgrens arbete, Mediating the welfare state bör nämnas då det stödjer detta 

arbetes resultat angående tolkning av propagandans konnotationer. Han skriver att ordet, i 

svenskt bruk, länge saknade den bestämt negativa klang de hade i exempelvis USA.
9
 

Lundgrens undersökning rör sig dock i mellankrigstiden i stället för efterkrigstiden som detta 

arbete gör, men man kan därför se resultaten som presenteras i detta arbete som en 

kronologisk påbyggnad. Slutklämmen i Lundgrens arbete är just att propaganda ansågs en 

nödvändighet, att det, i massmedians ungdomsår ansågs förenligt med en demokrati.
10

  

 

Instead the proponents of these innovations argued that liberal societies had to 

pursue propaganda for democracy. They reasoned that propaganda as an undertaking 

was not in conflict with democratic principles, or merely to be understood as a 

counterblast to the propaganda of the totalitarian regimes, but one essential 

component in maintaining the vitality and continuing development of modern liberal 

societies.
11

 

 

De som var positivt inställda till propaganda vid tidpunkten anser alltså, enligt Lundgrens 

undersökning, att propaganda och demokrati höll varandra i hand, att det var en nödvändighet 

i samhället.  

Tistedts arbete Visioner om medborgerliga publiker, som också hanterar den civila sektorn 

i mellankrigstid, talar på ett liknande sätt men ger mer plats till de som kritiserade 

propaganda.
12

 Det fanns en misstro till propaganda i USA, som växte framför allt efter första 

världskriget. Denna vändning illustreras främst av Mark Crispin Miller i hans inledning till 

Bernays Propaganda där han beskriver en nästan total misstro till propaganda i sen 

mellankrigstid, med ett par kvarlevande förkämpar inom reklamsektorn som utövade en 

förlorande strid.
13

 Det bör nämnas att i dessa arbeten är det propaganda som benämning på 

aktiviteten som kritiseras. Aktiviteten i sig har enligt många levt vidare i, något förändrad, 

                                                           
9
 Lundgren, Frans, Mediating the welfare state: social museums, documentary film, and the education of the 

public in the 1940s, (Uppsala 2012) s.14-15. 
10

 Lundgren (2012) s.21. 
11

 Lundgren (2012) s.16. 
12

 Tistedt, Petter, Visioner om medborgerliga publiker: medier och socialreformism på 1930-talet (Höör 2013) 
s.18. 
13

 Miller, Mark Crispin, ”Introduction” i Edward L. Bernays Propaganda (1928; Brooklyn 2005) s. 28. 
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form av reklam, upplysning och utbildning. Det var alltså just benämningen propaganda som 

blev problematisk.  

Tistedts arbete för också fram en viktig diskussion kring publiker och medborgarna som är 

målet för propagandan.  

 

Till premisserna för dessa debatter om propagandans roll i 

samhällslivet hörde antaganden om befolkningens medborgerliga 

kompetenser. Många debattörer, forskare och reklammän framhöll att 

allmänheten ägde förmågan att lära sig att bedöma och välja mellan 

budskap på ett åtminstone hjälpligt rationellt sätt. Men bland samma 

grupper fanns också uppfattningen att gemene man och det offentliga 

livet präglades av en djupgående irrationalitet.
14

  

 

Dessa diskussioner återfinns även i svenska sammanhang, dock ibland i samma grupper. 

Man argumenterar i de olika utredningarna som ligger till grund för denna undersökning i ena 

stunden för befolkningens rationellitet och upprätthållande av demokratiska principer, medan 

man i andra sammanhang argumenterar för upplysning riktad till dem för att minska 

propagandans effekter. En närmare redogörelse för dessa diskussioners förenlighet, eller brist 

på det, kommer att göras i analysdelen av detta arbete.  

Det finns även i mycket av litteraturen en militär och krigsinriktad tolkning av 

propaganda. Jowett och O’Donnell skriver i sin Propaganda and pursuation att propaganda 

var något många människor associerade med krig.
15

 Även Hjorts inriktning på den militära 

propagandan och upplysningen fortsätter att stödja denna tolkning, såväl som Millers linjer 

mellan krigspropaganda och de negativa toner begreppet fick i USA.
16

 Det finns lösare 

associationer mellan propaganda och krig i källmaterialet för detta arbete, men det är inte så 

enkelspårigt som ovanstående författare fått det att låta. Man använder uttrycken mycket mer 

blandat och fritt än vad som tidigare beskrivits och även om begreppet propaganda används 

mycket kring krigssituationer förekommer det även frekvent i diskussioner kring fredstid.  

Det finns onekligen en komplexitet kring begreppet som är värd att se närmare på, alla 

författare verkar ytligt överens om att propaganda inte var ett helt oproblematiskt koncept vid 

andra världskrigets slut men i hur stor utsträckning är svårt att sätta fingret på. Mitt arbete har 
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därför intentionen att förtydliga och erbjuda en ytterligare, mer koncentrerad syn på just 

detta.  

 

Grundläggande diskussion: 

Till att börja med bör redovisas för det mest grundläggande i detta arbete; begreppet 

proapagandas användning i texterna. Vid en första läsning av materialet får man intrycket att 

man talar om propaganda när man talar om påverkan utifrån och upplysning när man talar om 

den egna påverkan. Men vid närmare läsning ser man även att det talas om propaganda inom 

det egna landet och tämligen oproblematiskt så. Den mest grundläggande skillnaden mellan 

propaganda och upplysning är den som betecknar upplysning som sakligt 

informationsspridande och propaganda som känsloladdad. 

 

Mycket litet av teoretisk klarhet finns ännu kring de båda begreppen 

»upplysning» och »propaganda». Vanligen ställs de mot varandra, 

varvid det har ansetts ligga i upplysningens natur, att den är saklig och 

bara arbetar med förnuftsvädjanden, medan propagandan går ut på att 

känslomässigt engagera allmänheten för en åsikt eller en uppfattning. 

Som en annan åtskiljande faktor har anförts urvalet av de fakta, som 

meddelas. Enligt denna mening skulle propagandan vara ensidig, 

upplysningen mera allsidig.
17

  

 

Citatet är från utredningen av social upplysning 1949 och belyser de mest generella dragen 

i hur man såg på propaganda och upplysning. Första delen av citatet, den som belyser 

propagandans känslomässiga aspekt stöds konsekvent i övriga SOU:er och i fortsatt 

argumentation.
18

 Del två dock, angående ensidighet och vilka fakta som sprids finns här mer 

av en gråzon. Det beskriver som ovan nämnts de generella dragen men jämfört med övrigt 

källmaterial finns här en större komplexitet än så. Ofta är linjen mellan upplysning och 

propaganda inte helt klarskuren och mer än en gång kombineras de två i ”upplysande 

propaganda
19

”. Att därför säga att det som kännetecknar propaganda ifrån övrig 

informationsspridning är en ensidighet blir problematiskt och en förenkling av förhållandet. 

Att man tolkat det såhär vid 1949 är dock en intressant del, det tyder på att man identifierat 
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18
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19

 PF s.10, s. 64, s. 69. SU s. 22.  
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en problematik, även om man här inte anser det en nödvändigtvis negativ sådan, som 

återkommer i senare negativa associationer med propaganda.   

Även reklam spelar här in som en definierande faktor av begreppet propaganda. Reklam 

används också ofta i samband med propaganda och upplysning och beskrivs som något man 

bör ta efter för att effektivisera upplysningsarbetet.
20

 I utredningen av den sociala 

upplysningen skriver man att propaganda och reklam länge har använt sig av ”roande, 

attraktiva och stimulerande former” för att tilltala sin publik och att upplysningen i jämförelse 

har varit tråkig och därför inte så effektiv som den skulle kunna vara.
21

  

 

Av mer eller mindre klart utsagd reklam- och propagandakaraktär är 

den även i vårt land talrikt företrädda gruppen av informations- och 

propagandafilmer, framställda mest av större industrier och företag, 

som på detta sätt velat för vidare kretsar sprida upplysning om sin 

leveransförmåga och sina produkters goda egenskaper;…
22

 

 

Citatet ovan är även det ett utdrag ur utredningen av social upplysning ifrån 1949 och ett 

tydligt exempel på hur man till synes fritt blandar de olika begreppen. Det finns dock ett 

system i användningen som framkommer ju mer av materialet man studerar. Reklam och 

propaganda liknas ofta vid varandra, reklam dock som mera underhållande och konsument-

associerat, och propaganda som mera idébetonat och politiskt. Att man använder uttrycken på 

de här sätten och öppet talar om en efterlikning av reklam i propaganda i den statliga 

upplysningsverksamheten tyder på att man fann det tämligen oproblematiskt att tala om. Det 

visar också på länken som ofta dras mellan reklam och propaganda även idag, hur de 

definitionsmässigt ligger nära varandra men skiljs åt av associationerna kring dem.  

 

Definition 

För att redan ut begreppet ”propagandas” många lager bör även definieras vilka aktiviteter 

man samlade under det. Till det man under 1940-talet räknade som propaganda tillhör nästan 

allt utifrån kommande inflytande i landet. I utredningen av den tyska propagandan finner vi 

att man avlyssnade telefonsamtal som en del av kartläggningen över propagandan, man 

studerade brev, telegram och propagandapublikationer men man räknade också institutioner 

med tyska relationer som propagandaspridande, böcker, kurser i tyska, alla personer med 
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tyskt påbrå ansågs sprida propaganda, kulturpropaganda i form av musik och film, 

utställningar, skyltfönster, tidningar, föreläsare och studieresor till Tyskland.
23

 Propagandan 

var sällan uttalat politisk, de gånger den var blev den negativt bemött i större utsträckning, 

utan den syftade ofta till att skapa en bättre bild av kulturen i Tyskland för svenskarna.
24

  

Inom landet är det mer uppdelat, som tidigare nämnts ibland annat mellan upplysning och 

propaganda, men det kvarstår att många aktiviteter, både privata och offentliga, listades som 

propaganda. I de privata sammanhangen räknades bland annat reklam och folkrörelsers 

idéspridande och i de offentliga framför allt spridningen av politiska idéer och engagerande 

kampanjer för förbättring av befolkningens tillvaro.
25

 

 

Negativ benämning  

Trots att så mycket räknades till propaganda användes det sällan som skällsord. I svar till 

tyska informationscentralen i Stockholm iakttog man under kriget folk som kallade det de 

och dem som spred för ”lögner, spioneri, quislingar och informationsstia
26

” men de 

anklagades aldrig för att sprida propaganda av de vittnesmål man valt att ta med i 

utredningen. Man lade även ner tid och energi på att utreda propagandans verkningar i 

diktatoriska stater i samband med det psykologiska försvaret 1953 och trots en medvetenhet 

om denna, fortsatte man att anse propagandan ett medel och endast intentionerna eller idéerna 

bakom den som problematiska.
27

 Den ensidighet som associeras med propaganda och som 

nämnts ovan var dock en faktor i kritiken mot den diktatoriska propagandan och däri en av de 

första negativa associationerna till begreppet som jag funnit i källmaterialet.  

Även när det kommer till beskrivningar av utifrån kommande åsiktsspridning är man inte 

konsevent i sin benämning. I majoriteten av fallen beskrivs det som propaganda och i de 

uppskissade krigssituationer man finner särskilt i utredningen för psykologisk propaganda 

kallas det ofta fientlig propaganda.
28

 Men benämningen är inte ristad i sten, utan i 

inledningen till utredningen om det psykologiska försvaret beskrivs de åtgärder de 

krigsförande makterna tog för idéspridande för både ”saklig upplysning och tendentiös 

propaganda”
29

.  
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Den tesen detta arbete följer, om att propaganda skulle behållit sin neutralitet även efter 

andra världskriget, stöds av hur man ofta kombinerar propaganda med mer värderande 

uttryck. ”Fientlig”, ”upplysande” och ”kultur” är några av de ord man väljer att sätta framför 

huvudordet.
30

 I längre diskussioner framstår propaganda som benämning på en neutral 

aktivitet, vars tendenser bestäms av vem som utövar den och hur den utövas som citatet 

nedan visar på. Citatet är dock ett av de få tillfällen där propaganda, som påverkan av 

befolkningen, problematiseras. ”Det som oroar den svenska medborgaren, när han hör ordet 

»propaganda», är förmodligen inte så mycket att den använder mer av suggestiv påverkan 

och mindre av fakta, utan syftemålet.”
31

 

Riktningen på propagandan är också en del av problamtiken. Diskussioner förs i 

undersökningarna kring både propaganda inom nationen och utom den. Man talar inte mycket 

om propagandaspridning till eventuella fiender utom vi ett fåtal tillfällen, men diskussioner 

förs kring propaganda- och upplysnings-spridning till vän-nationer. Det som framför allt 

diskuteras är på vilka grunder man bör bedriva propaganda och vilka utgångspunkter den ska 

stödja sig på. Hur den ska bedrivas och vad som ska spridas diskuteras mindre.
32

 

  

Bland de åtgärder, som härvid kunna tänkas ifrågakomma, synes mig 

särskild betydelse böra tillerkännas en egen propaganda i 

upplysningssyfte, vilken bör rikta sig icke endast till den egna 

befolkningen utan även till vänskapligt sinnade nationer.
33

 

 

I citatet ovan diskuteras hur man bör försvara sig mot inkommande propaganda. Man 

pratar mycket om att skapa goodwill i andra länder och om att förmedla Sveriges goda sidor 

utomlands. Upplysning och information återfinns frekvent i diskussioner kring utåt riktad 

verksamhet som för att förtydliga att de i utredningen med detta inte menar en aggressiv 

propaganda utan en saklig och tydlig sådan.
34

 Propaganda används dock vid benämning på 

det som sprids till fientliga nationers civilbefolkning.
35

 

   

Effektivitet och metod 
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I resonemangen kring effektivitet och metod finner vi även där ett nytt lager i begreppets 

tolkning. Många diskussioner förs i källmaterialet kring hur propaganda ska bedrivas och vad 

syftet med den bör vara. I diskussionen förekommer både metod kring att motverka fientlig 

propaganda och metod för att så effektivt som möjligt bedriva egen. I utredningen poängterar 

de dock att det inte ska vara fråga om något ”andligt tvång” i den egna propagandan utan man 

bör inkorporera ett nyhetsvärde i propagandan och efterlika pressen.
36

 I utredningen 

prioriteras liksom tidigare nämnts saklighet i sin egen propaganda och kommenterar i ett 

tidigt kapitel att lögner och undertryckande av fakta minskar propagandans effektivitet.
37

  

”Likaså bör, i den mån det kan ske under fred, en motpropaganda bedrivas, som i förväg 

immuniserar mot de argument den främmande propagandan för fram.”
38

 Man är, som ovan 

citerade stycke antyder, noga med att information och fakta ska genomsyra det man sprider 

och att det är detta som både stärker det egna folket och genom det minskar effekten av den 

utifrån kommande propagandan.  

 

Känsloliv och kultur  

Att det finns ett samband mellan propaganda och känsloliv har tidigare nämnts men här 

ämnar jag ge det mer plats då det är högst relevant. Det finns, då det beskrivits som skiljelinje 

mellan propaganda och upplysning, en poäng i att se på det närmare och härleda eventuell 

problematik i det.  

Känsloliv och kultur kombineras också ofta i källmaterialet och det påvisas en koppling 

dem emellan. I framför allt utredningen av den tyska propagandan (1946) ges det mycket 

plats, då mycket av propagandan som riktades mot Sverige var av kulturel art. Det verkar, 

enligt rapporten, ha gått ner bättre hos publiken än den mer politiskt riktade sådan. Jowett och 

O’Donnell skriver att propaganda ofta associeras med politik, men vid nedslaget för denna 

undersökning är det mer än tydligt att kultur också associerades med propaganda.
39

 Ifrån 

tyskt håll uppmuntrades det till och med att dölja eller undvika den politiska propagandan i 

Sverige under kriget.
40

 Men även som motreaktion användes kultur, i Sverige ordnade man 

den så kallade ”kulturbojkotten” emot Tyskland som reaktion på deras handlingar mot 

studenter i Norge.
41

 Men det finns också motsättningar emellan utredningar. I utredningen om 
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det psykologiska försvaret antyder man att propagandan kamouflerades med kultur och därför 

egentligen inte är en underkategori inom propagandan utan en skenmanöver för de politiska 

idéerna.
42

  

Resonemanget som framför allt stödjer propagandans rötter i känslor är det om 

förutsättningarna för dess effektivitet. Man återkommer flertalet gånger till resonemanget; för 

att propaganda ska vara effektiv måste känslorna den porträterar eller spelar an på redan 

existera i den publik den riktar sig till.
43

 ”Propagandan kan ej skapa nya inställningar och 

förväntningar ur intet” skriver man vid ett tillfälle.
44

 Samma resonemang förs inte i fråga om 

upplysning och därför ställs de två begreppen som tidigare använts tillsammans snarare mot 

varandra när det kommer till den här typen av diskussioner. Rationalitet och fakta (i syftning 

på upplysning och information) beskrivs ofta som en motåtgärd mot propagandans 

påverkan.
45

 Komplexiteten ökar ytterligare när man i slutet av utredningen skriver:  

 

I krislägen och särskilt under krig kan det emellertid vara motiverat att 

genom emotionellt verkande upplysningsformer söka påverka attityder 

och stämningslägen ifråga om vissa förhållanden som äga direkt 

samband med kriget och det föreliggande hotet mot det egna landet.
46

 

 

Det som framför allt intresserar i citatet är benämningen ”emotionellt verkande 

upplysningsformer” som ska påverka attityder och stämning ibland folket. Det tycks vittna 

om en reservation mot att använda propaganda som begrepp i en krigsbeskrivning och i 

riktning mot det egna folket. Innebörden av ”emotionellt verkande upplysingsformer” tycks 

dock vara den samma som i propaganda enligt tidigare nämnda vittnesmål om begreppets 

användning och definition.
47

   

 

Demokrati och propaganda 

Legitim påverkan har som många gånger nämnts ett släktskap med propagandabegreppets 

problematik. Få diskusisoner förs explicit kring legitimititet och propaganda i källmaterialet, 
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men det finns antydningar och framför allt förs flertalet diskussioner kring propaganda i en 

demokrati.
48

  

Flera diskussioner behandlar frågor som vad är okej att sprida och när är det rättfärdigat 

att sprida men i princip inga diskussioner förs kring om staten ska sprida. Konceptet att staten 

sprider tankar eller information på något sätt är en underförstådd självklarhet i samtliga 

diskussioner även om innehållet i informationen problematiseras i utvärderingarna.
49

 Det som 

poängteras är att staten inte ska arbeta aktoritärt eller ensidigt partipolitiskt. Kampanjer för 

befolkningens säkerhet och välmående prioriteras däremot och kan till och med beskrivas 

som statens ansvar gentemot befolkningen. En bra propaganda är en sådan som låter 

medborgaren förstå att hen utgör en del av staten, och inte dess motsats eller underlydande.
50

  

Demokratin står hela tiden som ledstjärna i diskussionerna och man talar om hur 

yttrandefrihet måste hållas högt och inte äventyras utom i största nödfall.
51

 Man anser i 

undersökningarna att inga åtgärder bör tas för att förbjuda utifrån kommande propaganda 

utan man bör snarare motarbeta den och upplysa om dess intentioner.
52

 I utredingen av den 

tyska propagandan nämns också få statliga åtgärder. Det fanns dock en censur av post som 

lämnade och kom in i landet och vissa saker stoppades från att nå adressaterna.
53

 Man ska 

också ha utvisat chefen för tyska turistbyrån för anklagelser om spioneri och det sas att 

regeringen drev på den tidigare nämnda kulturbojkotten. Även utrikesministern ska ha 

uttalats sig ogillande om Tyskland och dragit in flertalet visum för akademiker som annars 

skulle kommit och verkat i Sverige.
54

 Dock ska poängteras att enligt rapporten förbjöds 

ytterst få former av utifrån kommande propaganda utan alla statliga aktiviteter som 

redogjordes för hade syftet att motverka den tyska propagandan. De förbjöd, enligt 

utredningen, aldrig folket att ta del av den. Tanken om att inte förbjuda fortsätter även efter 

kriget och behandlas i utrednigen om psykologiskt försvar, där man poängterar att 

restriktioner går emot demokratins principer. Man förespråkar sammarbete och inte kontroll 

av pressen och man nämner också att radiosändningar bör förbli fria då restriktioner skulle 

skapa opposition bland befolkningen.
55
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De svenska medborgarnas fast förankrade uppfattning, att spridning 

av nyheter och åsikter skall vara fri och ohindrad och att 

statsledningen varken genom kontrollåtgärder eller genom ensidig 

propaganda får försvåra eller förhindra fri åsiktsbildning, är en av de 

största tillgångarna för ett svenskt psykologiskt försvar.
56

  

 

Man sätter i utredningen, som ovan citerade stycke antyder, stort förtroende för sin 

befolkning, även om man ibland antyder att de är mottagliga för påverkan ifrån olika håll. 

Man prioriterar i utredningen befolkningens förtroende och man uppmuntrar befolkningens 

egna resonemang och fria tänkande.
57

 I utredningen för social upplysning poängterar man att 

propaganda till befolkningen bör slå an på personliga angelägenheter och på ämnen för 

diskussion. Det ska inte leda till det förgångnas husförhör utan snarare bidra till ”levande 

kunskap.”
58

  

 

Lika legitima uppgifter för den sociala 

upplysningsverksamheten — de må betraktas som 

»propaganda» eller inte — är enligt kommitténs mening sådana 

informationsåtgärder, som syftar att påverka medborgarens 

positiva inställning till vissa allmännyttiga företeelser eller 

strävanden,…
59

 

 

Man talar mycket om just det allmännyttiga och de situationer i vilka upplysning och 

propaganda rättfärdigas. En ”propaganda för samhället” är däri definierad som en propaganda 

för medborgarnas bästa, och en propaganda i syftet att ena och som uppmuntrar tankar om de 

själva som styrande och som en del av staten.
60

 Som det står skrivet ovan; ”allmännyttiga 

företeelser eller strävanden” är det som bör leda ansträngningarna. Exempel som ges i texten 

på detta är att uppmuntra till nykterhet när man kör, bättre kost- och bostadsvanor, och 

varsamhet vid olycksfall.
61

  

Benämningen och resonemangen förblir dock inte konsekventa. I mitten av utredningen 

om psykologiskt försvar, som kom fyra år efter den ovan citerade, skriver man:  
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För ett land, där yttrande- och tryckfrihet äro grundstenar i 

samhällsordningen, är frågan om motåtgärder mot dylik främmande 

propaganda ett vanskligt problem. Det får nämligen anses självfallet, 

att statliga myndigheter under rena fredsförhållanden icke skola 

bedriva någon form av propaganda. I ett skärpt läge böra dock 

statsmakterna kunna stimulera och understödja åtgärder, som syfta till 

att försvåra eller motverka organiserad verksamhet av här angiven 

art.
62

 

 

Man skriver också, två sidor senare i samma utredning: ”Likaså bör, i den mån det kan ske 

under fred, en motpropaganda bedrivas, som i förväg immuniserar mot de argument den 

främmande propagandan för fram.”
63

  

Båda behandlar propaganda ur ett försvarsperspektiv men motsättningarna i de båda 

uttalandena är ändå påtagliga. Vidare läsning antyder att det snarare är frågan om en 

syftningsfråga. Då det övre citatet behandlar en mer demokratisk fråga, och i det anspelar på 

de tidigare nämnda frågorna kring statlig inblandning, så speglar det andra en krigssituation. 

Men även om diskussionerna är något åtskilda är de ändå tydligt motsägande. Det finns flera 

vittnesbörder i undersökningarna om att staten bedrev propaganda av olika typer och former 

och att man, så länge det bedrevs rätt och i rätt frågor, fann det oproblematiskt, både som 

verksamhet och begreppet som benämning.
64

  

 

Befolkningens bemötande 

Sista underkategorin i denna analys är befolkningens bemötande av propaganda som det 

uppfattades av författarna till utredningarna. I den tidigare diskussionen resonerades det hur 

man såg på påverkan av befolkningen, detta stycke är därför intresserat av hur man trodde att 

befolkningen reagerade på denna påverkan.  

Under tiden för andra världskriget var som tidigare nämnts, statens offentliga åtgärder 

emot tyskt inflytande få enligt utredningen av den tyska propagandan, men desto mer verkar 

befolkningen ha gjort. Man skriver att de ska ha varit radion som eggat befolkningen till 

kulturbojkotten efter Tysklands handlingar mot norska studenter i Oslo
65

. I krigets andra hälft 

ska också befolkningen reagerat starkt på den propaganda som bedrevs i landet. Företag blev 

oroliga för att associeras med tyskt inflytande eller tyska kunder och vid ett tillfälle kom det 
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ut att ett boktryckeri hade arbetat med tyskarna i smyg och konsekvenserna blev att flera 

kunder och arbetare lämnade dem.
66

  

Mycket kritik fick även tyska turistbyrån, speciellt för sitt skyltfönster där de bland annat 

satte upp porträtt av Hitler på hans födelsedag med resultatet att rutan blev både nedsmutsad 

och sönderslagen. Ogillandet fortsatte att växa och i slutet av kriget var byrån till och med 

bombhotad.
67

 

Alla befolkningens reaktioner var såklart inte likvärdiga, det fanns tyskvänliga element i 

Sverige vid tiden, men dessa, även om de ges stor plats i utredningen; troligen av 

säkerhetspolitiskt intresse, verkar ändå majoriteten av befolkningen ha varit ogillande eller 

många fall neutrala. Det fanns också ett intresse av nyheter i Sverige och när tursitbyrån 

redogjorde för krigets framsteg och avhöll sig ifrån politiska ämnen var intresset för deras 

skyltfönster stort.
68

 Men alla politiska yttringar, såsom Hitlers porträtt eller den nazistiska 

flaggan, möttes med allmänt ogillande.
69

  

 

Det finns skäl att tro att de negativa konnotationerna som associeras med propaganda 

började på en folklig nivå, liksom i USA, genom de starka reaktioner den tyska propagandan 

gav upphov till. Befolkningen visar i utredningen på en medvetenhet om försöken till att 

påverka dem. De följande åren verkar dock inte stödja den tanken. I utredingen för social 

upplysning, 1949, skriver man att folkrörelserna, till exempel nykterhetsrörelsen, var de som 

mest begagnat sig av propaganda- och informationsfilmer.
70

 Man skriver också i utredningen 

av det psykologiska försvaret: 

 

Medborgarnas avgörande inflytande i en demokrati framkallar en 

starkt utvecklad inre propaganda för och emot olika partier, dagligen 

återspeglad i pressen och vid valtillfällena stegrad till det yttersta. 

Denna propaganda rör sig med hänsyn till auditoriets bredd även med 

förenklade symboler och synpunkter.
71

 

 

Citatet antyder att befolkningen, medvetet eller inte, skapar propaganda själva som 

påverkar deras omgivning. Citat talar dock om aktiviteten och inte begreppet. Inget av 
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vittnesmålen talar om att befolkningen faktiskt benämnde det själva propaganda när de 

utövade det. Aktiviteten är uppenbarligen oproblematisk, men begreppet, vilket är det som 

detta arbete intresserar sig för, finns det inte lika stor säkerhet för att det var oproblematiskt. I 

studien som har gjorts ovan, framkommer att man använde begreppet propaganda i statliga 

utredningar och gjorde så i en tämligen neutral ton. Däremot verkar det, utifrån 

källmaterialet, som att det folkliga bemötandet av begreppet var skilt ifrån detta och att det 

fanns ett mer negativt förhållningssätt bland befolkningen.  

 

Sammanfattning  

Som analysen visar på var propagandabegreppet både enklare och mer komplext än det 

idag är. Enklare; genom sin neutralitet; medlen och avsändaren avgjorde dess negativa, eller 

positiva, tolkning. Det var också mer komplext då dess neutralitet tillät det mycket fler 

nyanser och användningsområden. Även dess förhållande till besläktade begrepp såsom 

upplysning var mångnyanserat. I en tolkning är de besläktade och används flertalet gånger 

tillsammans, med känsloaspekten som skiljefaktor. När det däremot kommer till det 

psykologiska försvaret är de motsatser, upplysningens rationalitet blir boten på propagandans 

känslomässiga påverkan. Upplysning verkar dock vara mer besläktat med dagens 

undervisning och propaganda med dagens reklam. Den ensidighet som beskrivs är inte 

nödvändigtvis urskiljande för just propagandan utan kan associeras med upplysningen också. 

Vad gäller andra förekommande nyckelord som demokrati och auktoritärt så är man i 

källmaterialet tydlig med att dra en gräns mellan demokratisk propaganda och auktoritär 

sådan. Den auktoritära propagandan är mycket mera ensidig och drivs i ett intresse som inte 

kan sägas representera eller gynna hela befolkningen. Den demokratiska propagandan är 

motsatsen. Det är en propaganda för att hjälpa befolkningen och hjälpa den enskilde känna 

sig som en del utav landet och staten. För att förtydliga denna propagandas nyans används 

också begreppet saklig frekvent. Med saklig menar man sanningsenlig och behjälplig och i 

motsats till den fientliga propagandans rötter i lögner och falska avsändare. Den propaganda 

som staten ska bedriva och finner oproblematisk är alltså en demokratisk, saklig propaganda 

som arbetar i befolkningens intresse för upplysning av befolkningen.  

Denna komplexitet kring begreppen, och dess nyanserade användning, missar som tidigare 

nämnts Magnus Hjort något i sin analys av likanande källmaterial. Lundgrens resultat, som 

tidigare refererats till, stämmer dock mycket väl överens med de i denna undersökning och 

det kan därför sägas att den neutralitet han beskriver gentemot begreppet kvarlever in på 50-
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talet. Även om problematiseringar gjordes vid tiden av propagandans effekter verkar det 

många gånger inte ifrågasättas om man ska begagna propaganda, utan hur den bör bäst 

användas.  

En stor plats i tidigare forskning har getts till diskussioner kring befolkningens kompetens. 

Frågan om de är kompetenta nog att känna igen propaganda och kan ges fritt spelrum i en 

demokrati med yttrandefrihet eller om de behöver hjälp på traven genom upplysning där 

propaganda blir essentiellt för en fungerande demokrati, har varit en ledande fråga även i 

detta arbete. Resultatet, i det stora hela, av denna studie tycks vara att i statliga sammanhang, 

här representerade av utredningarna, är propaganda förhållandevis neutralt fortfarande. Man 

talar om den i olika sammanhang och riktad mot olika publiker. Problematiseringar görs 

såklart om man tycks väl medveten om riskerna med aktiviteten, men det är ett begrepp som 

är acceptabelt att använda i diskussionen på ett allmänt sätt.  

Däremot de folkliga reaktionerna, som de beskrivs, tycks vara något mer avhållsamma till 

benämningen propaganda. De använde som nämnts innan inte propaganda som skällsord, 

men det finns beskrivit en avhållsamhet ifrån deras håll. De beskrivs också som ha reagerat 

starkt emot politiskt riktad tysk propaganda och det skulle stämma överens med forskningen 

ifrån USA att säga att de negativa konotationerna kring propaganda började bland gemene 

man och spred sig uppåt. Hade tiden för studien tillåtit hade detta varit riktningen jag skulle 

fortsatt i. Jag vill med detta sagt uppmuntra fortsatta studier inom området, framför allt av 

medborgarnas reaktioner på begreppet propaganda i jämförelse med de resultat jag 

presenterat ovan.  
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