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Sammanfattning 

 

Denna uppsats handlar om två tidningars skildring av rapporteringen vid Ivar Kreugers 

självmord och tiden däromkring, mars och april 1932. Artiklarna har utsatts för en 

komparativ analys för att likheter och skillnader i innehållet skall tas fram. Genom 

denna analys syftar uppsatsen att undersöka skillnader på en beroende och en obunden 

källa i det historiska materialet. Uppsatsens resultat ger en tydlig bild av skillnader och 

likheter i de båda tidningarnas innehåll. Vidare framkommer det hur en obunden och en 

beroende källa väljer att spegla olika nyheter, vinkla dem på olika sätt rent språkligt och 

förbise andra. Även likheterna kan ses då artiklarna förändras med tiden och de bl.a. 

väljer att framhäva samma slags lugnande ton och hyllning till det svenska folket. 

Medias makt blir allt tydligare då jämförelsen av källorna fortlöper och speglar 

tidningarnas rapportering kring den tragiska utvecklingen efter Ivar Kreugers självmord.  
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1 Inledning  
 

Historia skrivs på många olika vis, för olika läsare och på många olika platser i samhället. Det 

är långt ifrån endast den historieskrivning som sker på universitet och högskolor som påverkar 

människor. Historia möter vi varje dag, på olika sätt och i olika situationer. Barn får historia 

genom Kalle Anka tidningar, tonåringar genom filmer och vuxna mycket genom det vi läser 

och genom de situationer vi hamnar i. Men den historia som vi möter är inte alltid den sanna, 

den kan vara vinklad för vissa ändamål. Därför är det mycket viktigt att vi är medvetna om 

hur historien används och av vem. Det vi läser i tidningar antas av många vara objektivt, vi 

väljer att lita på journalisten. Att tidningar inte alltid är obundna är vi dock medvetna om, 

deras ledare speglar ofta deras politiska ställning men nyheterna förväntas vara obundna, 

sanna och relevanta. Det blir tydligare att det är från medierna vi skapar mycket av vår 

världsbild. 

 

”Medierna – framförallt teve, tidningar, radio – beskriver sig själva som speglar av 

verkligheten, granskare av makten, budbärare och förmedlare av nyheter. Men i själva verket 

är medierna en egen makt vid sidan av den politiska makten, den ekonomiska makten, den 

lagstiftande och den dömande makten till exempel; en makt som jag kallar den mediala 

makten. Budbärare är inte bara budbärare, den skapar också själv sitt budskap.”
1
  

 

Är pressen en beroende eller obunden källa eller kvarleva för historieforskningen? Och om 

den är beroende kan den fortfarande användas som källa? Pressen ger oss inte bara historia, 

pressen ger oss också samtidshistoria, då som idag. Därför är det viktigt att vara medveten om 

de krafter som står bakom pressen och hur makten kan skildras i de artiklar som vi läser. 

Pressen väljer vilka fakta som kommer fram och hur de framställs, på så sätt väljer de även 

vilka ämnen som människor diskuterar, funderar över och väljer att ta till sig. 

Uppmärksammas inte en händelse, hur skall människan då ta den till sig? Hur kan vi då 

använda pressen inom historieforskningen då medierna inte alltid speglar opinionerna utan 

även de skapar dem. För att kunna göra detta måste vi vara medvetna om dessa makt och dess 

möjligheter.  

  

                                                 
1
 Boëthius, Maria-Pia, Mediernas svarta bok: en kriminografi, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2002 
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1.1  Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är genom att analysera och jämföra skillnaderna och likheterna i två 

tidningarnas rapportering undersöka om en beroende källa kan vara objektiv och spegla det 

verkliga förloppet och då användas inom historieskapandet. Samtidigt kan analysen tänkas ge 

en bild av hur beroendeförhållandena präglar tidningarnas rapportering och de krafter som 

styr pressen.  

 

1.2  Frågeställningar 
 

De nedslag som undersöks i uppsatsen preciseras i frågeställningarna nedan.  

 

 Vilka likheter och skillnader finns i tidningarnas rapportering?
 2
 

 Har tidningarna gemensamma avsikter med sin rapportering? Vilka eventuella likheter 

och skillnader förklaras med tidningarnas beroende respektive oberoende ställning? 

 Framkommer det varifrån informationen kommer? 

 

1.3  Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i fem delar, med en inledande del som handlar om bakgrunden till 

uppsatsen, här finns även syfte, metod och teori. Den andra delen är en kort historisk 

redogörelse för Aftonbladet, Ljusnan och Ivar Kreuger för att läsaren skall få förståelse och 

förkunskap, här finns även tidigare forskning inom ämnet. Den tredje delen består av en 

beskrivning av artiklarna från de båda tidningarna Ljusnan och Aftonbladet där de presenteras 

efter Hellspongs komparativa analysmetod i delarna sammanhanget, språket, innehållet, den 

sociala tonen, stilen och sambanden. Uppsatsens fjärde del består av en analys där innehållet 

diskuteras efter samma indelning som i andra delen samt en resultat del. Femte och sista delen 

består av en käll- och litteraturhänvisning.  

 

1.4  Avgränsningar och urval  
 

De avgränsningar som gjorts i denna uppsats är att artiklarna som använts kommer från 

månaderna mars och april 1932. Detta p.g.a. tidsmässiga skäl för att det skall vara möjligt att 

gå igenom tidningarnas alla artiklar och notiser. De båda tidningarna har valts ut p.g.a. deras 

                                                 
2
 Den första punkten förklaras vidare under stycket Metod 
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beroende/obundna ägandeförhållanden. Aftonbladet ägdes av Torsten Kreuger och kan då ses 

som beroende tidning medan Ljusnan var lokalägd och på så sätt kan ses som en obunden 

tidning. Detta gör att de lämpar sig för en komparativ analys som är metoden i denna 

uppsatsen. En annan av de avgränsningar som gjorts är att tidningarnas bilder inte kommer att 

kommenteras i uppsatsen då detta skulle leda till ett alltför stort undersökningsmaterial. 

Börsnotiser har även utelämnats från uppsatsen av tidsmässiga skäl samt att jag ej finner dem 

av värde för uppsatsens syfte. Tidningarnas politiska ståndpunkt kommer ej att kommenteras, 

då en analys av dem med detta material i sig skulle vara material för en uppsats. Eftersom att 

Hellspongs komparativa analysmetod används i uppsatsen har urvalet av vad som kommit att 

studeras anpassats till denna.  

 

 

 

 

  



 

9 

 

2 Metod och teori 
 

2.1 Metod 
 

Artiklarna som samlats in för denna uppsats kommer att genomgås enligt en komparativ 

analysmetod, denna bygger på Lennart Hellspongs bok Metoder för brukstextanalys. Där tar 

Hellspong upp hur vi varje dag möts av brukstexter i form av tidningar, reklam, lexikon, 

utredningar och mycket mycket mer. När vi läser dem sker en granskning, Hellspong 

framhåller vidare att det vi läser sätter spår hos oss och att vi inte alltid är medvetna om det. 

Därför är det viktigt att vara medvetna om denna påverkan. Genom en textanalys kan detta 

ske kritiskt och ifrågasättande. Hellspong tar i sin bok upp olika analysmetoder, en av dessa är 

komparativ analys, även kallad jämförande analys. Med denna metod kan två texter studeras 

för att belysa dess likheter och skillnader. Texternas ursprung och relation kan även tas med i 

analysen, om texterna har något samband blir ofta analysen mer givande.
3
 Detta behandlas 

även i Thomas Denks bok Komparativa Analysmetoder.
4
 Genom att studera tidningstexter 

kan läsaren titta på om den ena texten ger eko eller reagerar emot den andra texten. De sex 

punkter som Hellspong tar upp för analysen är:  

 

 Sammanhanget- här visar Hellspong på yttre förutsättningar, vilka verksamheter hör 

texterna till, funktion, målgrupper. 

 Språket- likheter och skillnader rent språkformellt, ordförråd, meningstyper, hur 

texterna är komponerade, indelningen av stycken och avsnitt, vilka uppgifter som 

finns i texterna och hur följer de varandra. 

 Innehållet- likheter och skillnader rent innehållsligt, teman i texterna, huvudämnen 

och delämnen, perspektiv på innehållet, på nära eller långt håll, vad står mellan 

raderna. 

 Den sociala tonen- vilka typer av språkhandlingar utför texterna, kritiserar, informerar, 

manar, vem talar i texten och till vem.   

 Stilen- är texterna abstrakta eller konkreta, formella eller informella, språkdrag och 

stil. 

                                                 
3
 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001 

4
 Denk, Thomas, Komparativa analysmetoder, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 

Denk tar i sin bok upp att genom komparativa analysmetoder kan skillnader och likheter mellan fall studeras, att 

kartläggning av relationerna mellan faktorerna är en viktig aspekt samt att genom analysen kan forskaren utifrån 

empiriskt underlag formulera slutsatser. Även multivariant parkomparation där forskaren kan jämföra fler än två 

aspekter hos två fall tas upp.   
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 Sambanden- har texterna något inflytande på varandra. 

 

Hellspong menar att modellen skall användas som en mall, men den skall användas fritt och 

kreativt. Alla kategorier behöver inte användas, de som är givande kan användas medan de 

andra sållas bort. Läsarens eget omdöme, erfarenheter och fantasi behövs för att lyckas.
5
 

 

Bergström och Boréus tar i Textens mening och makt upp innehållsanalys med vilken 

kvantifierade jämförelser av vissa element i texter kan göras. Men denna analys anser de vara 

mer lämpad till att analyser förändringar i texter över tid för att t.ex. se hur metaforer och 

uttryck förändras.
6
 Då mina texter kommer från samma tid anser jag Hellspongs komparativa 

analys vara mer passande för mitt material. Även lingvistisk textanalys tas upp i Bergströms 

och Boréus bok. Det innebär att analysera textens syntax, meningsbyggnad och ordval och 

därmed komma åt textens innebördsaspekt och på så sätt komma åt ideologiska budskap i 

texten. Vissa delar av lingvistisk textanalys påminner om
7
 Hellspongs sex punkter, men för 

mitt syfte upplever jag att Hellspongs analysmetod skulle vara mer givande i undersökningen 

av de artiklar och notiser som kommer tas upp i denna uppsats då jag anser att den skulle ge 

uppsatsen en bredare analysmetod. Bergström och Boréus tar även upp vikten av att en analys 

belyser ett bestämt samhällsvetenskapligt problem. När ett problem är funnet behövs ett 

tillvägagångssätt för att besvara frågan. Rätt tillvägagångssätt och rätt användning av det är 

mycket viktigt, validitet hos tillvägagångssättet måste finnas. Finns inte validitet kommer 

undersökningen inte ge svar på frågan. Något som i denna uppsats kan kopplas till syftet. Kan 

en beroende källa vara objektiv och då användas inom historia skapandet.  

 

Med detta val av Hellspongs analysmetod har jag gått igenom Aftonbladets och Ljusnans 

tidningar från mars och april 1932 som finns i deras respektive arkiv. För att sedan redovisa 

de delar jag anser vara av vikt för att kunna analysera artiklarna efter Hellspongs metod.  

 

 

  

                                                 
5
 Hellspong 2001  

6
 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text-    

och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005 
7
 ibid 



 

11 

 

2.2 Teori 
 

I boken Textens mening och makt tar Göran Bergström och Kristina Boréus bl.a. upp hur det 

moderna samhället kan betecknas som en informationsålder, en oändlig mängd texter 

produceras som resultat av förmedling av kunskap och nyheter. Detta leder till konsekvenser 

för de människor som läser dem, då de påverkar hur dessa tänker och handlar. De tar bl.a. upp 

sociologen Steven Lukes välkända indelning av maktbegrepp, maktens tre dimensioner. Den 

första maktdimensionen handlar om synlig makt, när ett beslut tas och inte alla håller med. 

Den andra maktdimensionen är makten över vad som tas upp, vilka frågor som besluten 

handlar om. Om en grupps frågor inte tas upp till röstning är det en maktutövning som inte 

bara påverkar gruppen utan även andra som genom denna röstning hade fått upp ögonen för 

ämnet. Den tredje maktdimensionen är makten över tanken, dold maktutövning som kan leda 

till att människor påverkas i en viss riktning kan förekomma i massmedia genom att de 

skildrar händelser på ett visst sätt. Därför är analysen av massmedias innehåll mycket viktig.  

 

2.3 Källor och källkritik 
 

Enligt Norborgs bok Källor till Sveriges historia kan tidningar användas som historisk källa 

och som kvarleva. De kan användas för att göra egna iakttagelser av nyhetsförmedlingen och 

opinionsbildningen eller för att överta de historiska påståenden som tidningen innehåller. 

Något som är viktigt i arbetet med tidningen som källa är vem som står bakom tidningen, ägs 

den av enskilda personer eller av aktiebolag eller politiska partier. Ägaren och chefredaktören 

kan vara samma person och chefredaktörer kan ha olika stor frihet.
 
Som ägare av Aftonbladet 

skall Kreuger inom vissa gränser ha givit sina chefredaktörer relativt fria tyglar.
8
 Tidningen 

Ljusnan var en lokalt ägd tidning men läsaren få ha i åtanke att en undersökning om Ljusnans 

ägares eventuella innehav av Kreugerpapper ej har gjorts, vilket skulle kunna påverka 

tidningens artiklar. Något som här även får tas i åtanke är skillnaden på tidningarna 

Aftonbladet och Ljusnan, deras omfång och marknad. Då Ljusnan var en lokaltidning i 

Bollnäs med omnejd och Aftonbladet var en större tidning med en annan marknad, deras 

omfång, extranummer och även deras budget kan ha påverkat deras artiklar.   

 

Enligt Bergström och Boréus innebär god källhantering att trovärdigheten hos källan bedöms 

källkritiskt. Är det en första, andra eller tredjehandskälla? I denna uppsats är artiklarna 

                                                 
8
 Norborg, Lars-Arne, Källor till Sveriges historia, Gleerup, Lund, 1968 
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kvarlevor, men de har även i sin tur källor, där tidningarna har fått sin information. Är källan 

vad den utger sig för att vara? Källorna måste väljas med omsorg för att de skall vara 

relevanta för undersökningen. Men frågorna som ställs i undersökningens början kan komma 

att förändras under forskningsprocessen. Beroende på källorna, metod och teori kan 

perspektiven förskjutas och förändras i slutet av processen.
9
 I denna uppsats använder jag mig 

av tidningarna Ljusnan och Aftonbladet som kvarlevor från 1930-talets historiska händelser. 

Det är då inte själva sanningshalten i den fakta som artiklarna lyfter som uppsatsen har som 

syfte att undersöka utan skillnaden och likheterna i innehållet. För att få tag på allt material 

som kan vara relevant i denna undersökning har jag gått igenom samtliga tidningar från mars 

och april 1932. Samtliga artiklar och notiser angående Kreuger har samlats in, dock har jag 

valt att utelämna rena börsnoteringar då jag anser att dessa inte skulle vara av värde för 

undersökningen.  

 

I sin bok Källkritik beskriver Torsten Thurén fyra kriterierna för källkritik. Dessa är äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Thuréns teorier har betydelse för uppsatsen, både 

för syftet med uppsatsen men även för att läsaren skall få förståelse för skapandeprocessen av 

en artikel. I sin bok tar även Thurén upp skillnaden mellan att se på något som berättelser om 

en händelse eller som kvarlevor av en händelse. Thuréns tumregler när det gäller kvarlevor 

och källor är följande: 

 

 ”En äkta, rätt tolkad kvarleva är mer trovärdig än alla berättande källor tillsammans. 

 Om man har en äkta kvarleva är den tillräcklig. Regeln om två oberoende källor gäller 

inte.”
10

 

Thurén tar även upp urval och sannolikhet i sina texter.   

 

 Äkthetskriteriet innebär att källan är vad den ger sig ut för att vara. Det kan handla om 

att bilder och uttalanden sätts i rätt sammanhang och inte utnyttjas för något annat. 

Små förändringar kan göra stor skillnad, det behöver inte handla om att förfalska foton 

eller ljuga utan att helt enkelt använda sig av material som kan tolkas på annat sätt.  

 Tidskriteriet handlar om att källan är mer pålitlig ju mer samtida den är. De första 

dagarna efter en händelse glöms mycket, efter det omstruktureras och bearbetas 

                                                 
9
 Bergström, Boréus 2005 

10
 Thurén, Torsten, Källkritik, 2., [rev. och utök.] uppl., Liber, Stockholm, 2005 s. 91 
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minnet, här kan även detaljer läggas till vilket förändrar minnet. Efter detta kan dock 

minnet finnas kvar under en lång tid.  

 Med Beroendekriteriet menas att källan skall vara oberoende för att vara trovärdig. 

Journalister som arbetar utomlands kan vara beroende av tolk, chefer kan vara 

beroende av ägare och ägare kan vara beroende att grupper de tillhör. Här tar även 

Thurén upp Beroendekriteriet horisontellt, detta kan handla om tvång, rädsla, det som 

förväntas av en eller påverkan genom bilder och samtal. Om en källa är påverkad 

utifrån minskar trovärdigheten för den.  

 Tendenskriteriet ”När den som sprider information själv är part i målet, finns det 

anledning misstänka att han eller hon låter sina egna intresse gå före sanningen. Källan 

är partisk, tendentiös, eftersom den har intresse av att ge en falsk bild av 

verkligheten.”
11

 Samtidigt betyder det inte att en tendentiös källa inte kan användas, 

får man fram motsatsens version och de är eniga kan källan ses som trovärdig.  

 

Här kommer Thurén även in på hur faktaurval, vinkling och ordval kan användas för att ge en 

falsk bild. Detta behöver inte handla om ren lögn utan om manipulation eller halvsanningar. 

Pressens ses traditionellt som relativt oberoende och detta kan leda till att läsarens källkritik 

minskar när tidningarnas artiklar läses. Sen beror detta även på läsaren, minnet är bättre inom 

områden där ett intresse finns, saker som sker var dag eller där åsikterna överensstämmer. 

Detta leder till att läsaren minns vissa delar och inte andra och på så sätt kan en åsikt 

angående innehåller i artikeln skapas. När det gäller urval tar Thurén upp att en berättelse inte 

kan vara en spegelbild av verkligheten utan är mer som en ofullständig skiss av den. I en 

tidningsartikel kan ofta inte hela händelseförloppet redovisas, alla intervjuer finns inte med. 

Här sker ett urval, om inte urvalet är korrekt kommer artikeln att bli skev och vilseledande. 

Då är det viktigt att fakta inte undanhålls, att inte dölja hur urvalet gjorts och att inte 

undanhålla information som skulle förändra helhetsbilden.
12

  

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Thurén 2005 s. 63 
12

 Ibid 



 

14 

 

3. Bakgrund 
 

För att kunna tolka en källa behövs förståelse och förkunskap om källan. Av denna anledning 

kommer här Ivar Kreuger, Aftonbladet och Ljusnan att presenteras.  

 

3.1 Sverige och pressen 
 

På 1920- och 1930-talet var mediamarknaden i Sverige ett kapitalistisk kaos.
13

 Tidningar 

bytte ägare och stora summor pengar flyttades utan någon insyn från offentligheten. De stora 

på marknaden var Kreuger, Wenner-Gren
14

, Wallenberg och Bonnier.
15

 T.ex. sänkte 

Kreugerägda Stockholms Dagblad 1926 lösnummer priset till tio öre, detta ledde till ett 

femårigt krig mellan tidningsägarna.
16

 Kreuger och Wenner-Gren försvann från 

mediamarknaden och istället kom mannen som var Wallenbergs advokat som styrde 

kommissionen som utredde deras värsta konkurrent, Kreugerkoncernens fall att bli en av de 

stora mediemogulerna, Hugo Stenbeck.
17

 Utrikeskorrespondenterna fick sitt genombrott i och 

med andra världskriget men några hade redan börjat sin banan under 1930-talet. Dessa kunde 

via telefon och telegraf rapportera varje dag om politiska, kulturella och vardagliga händelser 

från där de var stationerade. Men att ha heltidskorrespondenter kostade pengar och var något 

som de större tidningarna som Aftonbladet och Dagens Nyheter satsade på.
18

 Vissa 

korrespondenter reste ut i världen för speciella uppdrag, andra fanns mer fast stationerade. De 

stora tidningarna som hade råd kunde använda sig av korrespondenter istället för att begränsa 

sig med nyhetsbyråerna.
19
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3.2 Aftonbladet och Torsten Kreuger 
 

År 1830 startade storföretagaren och oppositionspolitikern Lars Johan Hierta tidningen 

Aftonbladet.
20

 Tidningen blev landets mest inflytelserika och största tidning, den var mycket 

radikal och fungerade som ett slagkraftigt organ mot konungen och borgarklassen.
21

 Hierta 

skyllde stanken och snusket på Stockholm gator på polisen och i tidningens tredje nummer 

tog han upp yttrandefriheten, tankefriheten, tryckfriheten och folkets sunda förnuft. Redan 

från början avskydde kung Karl XIV Johan tidningen och kallade den för ”les détestable”, den 

vedervärdiga. Hierta tog en ironisk ton i tidningen och retade konkurrenterna medan läsarna 

roades. Detta ledde till att Lars Johan blev en av landets mest hatade män. Tidningen drogs in 

gång på gång, men utgavs med nytt namn och kunde på så sätt fortsätta sin kamp mot 

indragningsmakten. Sista gången tidningen drogs in var 1838, 1840 avskaffades slutligen 

indragningsordningen av riksdagen.
22

 1851 lämnade Hierta över tidningen till August 

Sohlman och C. F. Bergstedt och tonen i tidningen mildrades. 
23

 När Hiertas yngsta dotter 

Anna köpte tidningen 1884 var upplagan nere på 3000 exemplar och istället för att hålla sitt 

löfte att driva tidningen i sin fars anda lät Anna tidningen utvecklas i en mycket konservativ 

och moraliserande anda. Men upplagan steg och år 1888 låg den på 13 000 exemplar. 1907 

var upplagan på 30 000 exemplar, då såldes den till Harald Sohlman, den var då ungefär lika 

stor som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
 24

 Sedan 1910 har tidningen varit en 

sjudagarstidning.
25

 Men under första världskriget gick det inte bra för tidningen och den blev 

beroende av tyska pengar för att överleva. 1929 såldes åter tidningen, Harald Sohlman var 

död och hans bror Arvid upprättade ett kontrakt som gav civilingenjör Krister Littorin två 

tredjedelar av aktierna. Littorin var en av Kreugers närmast män vilket ledde till att de 

hamnade i Kreugerimperiets hjärta.
26

 När Torsten Kreuger tog över tidningen 1932 var den 

illa däran och upplagan hade sjunkit. Den moderniserades och fick tillbaka sin liberala 

hållning som den förlorat under Hiertas arvingars tid som ägare då den varit konservativ.
27

 

Efter broderns död hamnade Torsten i ekonomiska svårigheter och hamnade i fängelse å 

grund av oegentligheter vid långivning till bruket Högbrofors.
 28

 Torsten fortsatte dock livet ut 
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att med hjälp av sina tidningar kämpa för sin sak vilket bl.a. ledde till att Aftonbladets 

chefredaktör P.G. Peterson dömdes till fängelse för en artikel i ledet att rentvå Torstens namn. 

1933 tvingades Torsten att överlåta Aftonbladet och Stockholms-Tidningen till Erik Åkerlund 

men Torsten hade vetorätt och en option att få köpt tillbaka tidningarna vilket gjordes 1937.
29

 

Torsten Kreuger skrev och understödde artiklar om Kreugerimperiets fall i kampen om sin 

och sin brors heder. Torstens tillgivenhet till brodern tyder på bitterhet över följderna av 

broderns död.
30

 

 

3.3 Ljusnan 
 

Det har varit mycket svårt att hitta information om tidningen Ljusnan, det mesta som jag 

lyckats finna har varit från Ljusnans egna reportage vid olika jubileum som finns kvar hos 

Släkt och Bygd i Bollnäs. I övrigt har även nationalencyklopedin använts. 

 

Den 24:e augusti 1912 grundades Tryckeri AB Ljusnan, det var tidningsmannen John Larsson 

och ett 20-tal likasinnade som med bokhandlaren Emil Helin som styrelseordförande höll 

bolagsstämma. Larsson hade tidigare varit med och startat Bollnäs-Tidningen 1905.
 
Larsson 

var nykterhetsvän och kämpade för allmän och lika rösträtt.
 
Tidningen hade startats som en 

liberal och frisinnad tidning men 1912 hade tidningen sålts till högerns förlagsstiftelse. Detta 

kunde Larsson inte acceptera och lämnade tidningen.
31

 Ljusnan startades då som en tidning 

för de frisinnade och helnyktra folket. Tidningens första provnummer kom ut den 20 

september 1912,
32

 från den 2 oktober kom tidningen ut kontinuerligt.
33

 Den var då fyra sidor 

lång och en helårsprenumeration kostade 4 kronor. Den utkom måndagar, onsdagar och 

fredagar och var då en eftermiddagstidning. Tidningen trycktes av Emil Helins boktryckeri i 

Bollnäs,
34

 det var även hos Helins bokhandel som redaktionen hyrde två rum för dess 

redaktion. Efter drygt ett år flyttades tidningen till den då nybyggda fastigheten i hörnet av 

Stationsgatan och Odengatan
35

 där den finns än idag. Larsson stannade dock endast som 

chefredaktör fram till juni 1916. Elon Andersson blev då chefredaktör fram till 1950, 

Andersson var också politiker (folkpartist),
36

 ordförande i stadsfullmäktige, landstingsman, 
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riksdagsledamot och till sist landshövding i Gävleborgs län. Med honom slogs tidningen för 

demokratiska ideal.
37

 Petrus Sköld som 1913 anställts som tryckerifaktor,
 38

 gick 1916 in som 

bolagets VD fram till 1956.
39

 Sköld gick in som delägare och skaffade sig aktiemajoritet och 

hade det till 1970-talet.
40

 Bollnäs-Tidningen var egentligen Ljusnans enda konkurrent fram 

tills den lades ner vid årsskiftet 1952-53. 1912 hade Ljusnan en upplaga på runt 2000 

exemplar, 1932 låg upplagan på runt 9000 exemplar. När tidningen Ljusnan fyllde 90 år 2002 

fanns en resumé över de 90 årens lokala och nationella/internationella nyheterna för varje år 

med. 1932 var den nationella/internationella nyheten att Ivar Krueger hade skjutit sig och den 

lokala nyheten var att kraftstationsdammen i Hemstanäs sprängts.
41

   

 

3.4 Ivar Kreuger 
 

Om Ivar Kreuger har många böcker skrivits, om den geniala affärsmannen, om århundradets 

svindlare, om konspirationsteorier och lögner. Det finns olika åsikter om hur och varför 

Kreugerkraschen inträffade. I denna bakgrund om Ivar Kreuger finns därför fakta om Kreuger 

med men också teorier om Wallenbergarnas påstådda smutskastningskampanj mot Kreuger.  

 

Ivar Kreuger föddes den 2 mars 1880 i Kalmar. Familjen Kreuger hade sedan några 

generationer varit en del av stadens affärsliv, Ivars pappa Ernst Kreuger och en broder 

startade tändsticksfabriker i bl.a. Kalmar. Brodern ägnade sig senare åt tändsticksbranschen i 

London. I skolan skall Kreuger ha fuskat genom något som kallas dubbel bokföring, 

läroboken låg hopslagen på bänken under proven men samtidigt hade Ivar en likadan lärobok 

uppslagen i knät. Ivar skall även ha hjälpt sina klasskamrater i deras skolgång. Men p.g.a. sina 

feminina drag skall Ivar ha varit skolans kelgris. Kreuger skall ha varit blyg, lat och oerhört 

skärpt, full av upptåg som han ständigt blev förlåten för. Vännerna från barndomen skall 

Kreuger ha gett höga poster inom koncernen.
 42

 Senare i skoltiden vaknade Kreuger till och 

desto närmare sin examen desto bättre betyg fick Ivar. 1896 fick Ivar studentexamen, 16 år 

gammal som nummer tre i klassen med högsta betyg i matematik och de naturvetenskapliga 

ämnena. Samma höst började Ivar på Tekniska Högskolan i Stockholm. Under sommaren 
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praktiserade Ivar på en av familjens tändsticksfabriker. Kreuger tog examen i mekanisk 

teknologi, men fortsatte sedan att studera på väg- och vattenbyggnadsavdelningen och avlade 

sin andra examen vid 20 års ålder. Redan nu kunde Kreugers blyga sida ses, Ivar fick 

smeknamnet ”den tyste”
43

 av sina klasskompisar. År 1900 drog Kreuger ut i världen, 20 år 

gammal, i ryggsäcken hade Ivar sina examina från Tekniska högskolan. Första stoppet blev 

Amerika och New York där Ivar jobbade inom byggbranschen. Efter det fortsatte resan 

genom Amerika och Kreuger hamnade i México där han med nöd och näppe undkom gula 

febern. Efter en tid tillbaka i Sverige återvände Kreuger till Amerika för att fortsätta inom 

byggbranschen vilket ledde till Sydafrika där Ivar bl.a. öppnade en restaurang som såldes med 

god förtjänst. Resorna runt om i världen fortsatte men 1907 återvände Kreuger för att använda 

sina kunskaper i hemlandet. 1908 startade Kreuger och ingenjören Paul Toll byggfirman 

Kreuger & Toll som blev ett av landets största. 1913 blev Kreugers huvudintresse 

tändsticksindustrin. Kreuger började med svenska tändsticksfabriker och fortsatte sedan 

utomlands. Kreugers idé med ett globalt världsmonopol på tändstickor efter första 

världskriget gick ut på att i utbyte mot monopol låna ut pengar till återuppbyggnaden av 

länderna som låt i ruin efter kriget. Att få igång fabrikerna och att ekonomin skulle komma 

igång, lånen hade lägre ränta än vad gavs av de amerikanska bankirerna. Tändstickor skulle 

alltid behövas och på så sätt säkrade Kreuger investeringarna. Kreuger fick monopol i land 

efter land och ett monopolpris är det högsta som kan tas ut. Det fungerade och Kreuger blev 

en världskänd affärsman och landet Sverige kom på kartan som en ekonomiska stormakt. Men 

tändsticksmonopolet var bara en del av Kreugers affärer, Ivar hade även genom sina affärer 

fått kontroll över Sveriges tre andra största industriföretag, L.M. Ericson, Svenska 

Cellulosaaktiebolaget och Boliden. Men även intressen i många andra företag som 

Grängesberg, Svenska Kullagerfabrik, Stora Kopparberg, Separator, fastighetsföretaget 

Hufvudstaden och i flera banker. Men Kreuger motarbetades både i Sverige och i USA, 

Wallenbergarnas makt inom den finansiella världen var hotad när Kreuger tog över. Detta 

gjorde att Wallenbergarna genom den amerikanska bankiren J.P. Morgan stoppade krediter, 

spred rykten och skapade intriger för att stoppa Kreugerkoncernens framfart.  

 

En stor del av problemen med att senare reda ut affärerna efter Kreuger död låg i att Ivar hade 

mycket av affärernas räkenskaper i huvudet och inte på papper. Efter kraschen utreddes 

koncernens affärer och rädsla och panik spreds vilket ledde till att värdet på tillgångarna 
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sjönk, bankerna köpte upp företag billigt och Wallenbergs makt och förmögenhet växte. 

Småsparare och aktieägaren förlorade sina besparingar och ruinerades. Statsminister Carl 

Gustaf Ekman försökte stoppa denna slakt av koncernen men genom en presskampanj 

motarbetades Ekman och omöjliggjorde honom som statsminister. Det visade sig att även 

Ekman hade tagit emot pengar av Kreuger så som alla andra partier men detta kom fram först 

efter Ekmans avgång. Vid börskraschen 1929 sjönk även Kreugerkoncernens värde och 

Kreuger bestämde sig för att ta till okonventionella metoder för att rädda koncernen och 

fortsatte förhandlingar om monopol och lån. Det fattades över en miljard kronor när affärerna 

retts ut, för höga utdelningar, stödköp av egna papper, mutor och misslyckade spekulationer 

hade fått stora summor pengar att försvinna ut koncernens finanser.
44

  

 

1930 besökte Kreuger USA, alla ville träffa honom och han blev firad. En inbjudan från Vita 

Huset och president Hoover var något som världspressen noterade. Kreuger hyllades som en 

djärv företagare. Kreuger var en mycket skygg person och höll sig undan pressen, Ivar tyckte 

inte om att få utmärkelser och undvek publicitet runt sin person. Istället hade Kreuger 

särskilda förtrogna inom pressen som i utbyte mot total diskretion fick insiderinformation från 

honom. På så sätt kunde Kreuger ändå påverka och styra när nyheter om honom och 

koncernen kom ut. Kreuger satsade under 1920-talet runt 15 miljoner svenska kronor på 

mediabranschen, även detta i hemlighet och kunde på så sätt påverka koncernens publicitet. 

Även i sitt eget hushåll var hemlighetsmakeriet vanligt, bl.a. fick Kreugers älskarinna gömma 

sig när jungfrun kom med te. Kreuger skall ha hjälpt till med hushållssysslor, lagade mat och 

annat. Kreugers feminina drag skall ha gjort att alla förälskat sig i honom, men denna 

attraktion skall inte ha fastnat på bild. Då sågs en korrekt, tunnhårig och inåtvänd man med 

kyliga ögon. Ivar slapp militärtjänsten och intresserade sig inte för jakt eller sport, däremot las 

pengar på snabba bilar och båtar, men detta för att kunna ta sig snabbt fram. Kreuger skaffade 

sig våningar i städer där hans koncern behövde honom istället för herresäten på landet. 

Älskarinnorna skämde Ivar bort med vackra och dyra presenter men Kreuger gifte sig aldrig, 

en ungdomskärlek från Norge var Ivar trolovad med men påstod att han skulle bli blind och 

skonade henne från livet med en blind make. Kreuger skall även ha varit generös mot andra 

människor, betalade skolgångar, gav tiggare pengar, skrev checkar till vänner och 

medarbetare, gav pengar till de politiska partierna. Kreuger skall ha behandlat sina 

medarbetare väl, efter att de erkänt honom som ledare behövdes inget undertryckande.
45
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1930 hade Kreugerkoncernen 250 tändsticksfabriker i 43 länder, monopol i 25 länder och 

förmedlade lån på 385 miljoner dollar till 15 olika länder. Då började Kreuger arbeta sig in på 

den italienska marknaden, men förhandlingarna om ett monopol gick inte igenom. Med 

börskraschen 1929 och den internationella finanskrisen 1931 ökade påfrestningarna för 

koncernen, lån skulle utbetalas men pengarna fanns inte. Kreuger-papperens kursfall var stort, 

tändsticksaktierna föll med 40 %. Kreuger försökte få stöd från Amerika men fick det inte och 

återvände till Paris där Kreuger sedan väljer att avsluta sitt liv.
46

 Kreuger dog, 52 år gammal 

på sitt rum i Paris, p.g.a. en statsbegravning samma dag obducerades aldrig Kreugers kropp 

utan myndigheterna godtog uppgifterna om att det var självmord. Tre brev hittades, två till 

Kreugers medarbetare och ett till en syster. Det har senare hävdats att Kreuger egentligen blev 

mördad. Kreuger var utsatt för stor press då världsdepressionen kom ikapp hans koncern. 

Kreuger ljög om sina tillgångar och förfalskade värdepapper. Efter Krugers självmord 

samlades några förtroendemän i Tändstickspalatset i Stockholm för att tömma Kreugers 

kassaskåp. I detta skulle bl.a. de italienska skattkammarväxlarna värda 21 miljoner pund 

finnas. Efter en undersökning av dem visade det sig att de var falska och att Kreuger själv 

fabricerat namnteckningarna på dem. 
47

  

 

Kreugers sista ord: 

 

””Jag har skapat en sådan oreda av allt att detta är det bästa för alla inblandade. Goodbye now 

and thanks. IK.””
48

 

 

3.5 Bröderna Kreuger och pressen 
 

Båda Kreugerbröderna visade intresse för tidningsbranschen under 1920-talet, Torsten var 

dock den uthålligare. Torsten arbetade både för egen del och som sin brors ombud. Relationen 

mellan bröderna när det gäller tidningsaffärerna är dock svår att avgöra. Ivar köpte aktier i 

Nordiska Presscentralen, föregångaren till TT och blev delägare i Aftonbladet 1920. Ivar blev 

sedan även minoritetsägare i Svenska Dagbladet, Ivar fungerade även som finansiär inom 

tidningsvärlden och hade intressen i Stockholms Dagblad och Nya Dagliga Allehanda men 

överlät dem på sin bror. Torsten hade även intressen i Göteborgs-Posten och Stockholms-

Tidningen. Bröderna Kreuger kämpade också med att hindra Bonnier för att få för mycket 
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makt inom pressbranschen.
49

 1930 köpte Torsten Kreuger Stockholmstidningen men sålde 

den vidare till sin bror, planen var att lägga ner Stockholms Dagblad och på så sätt öka 

upplagan. Ivar Kreuger rustade upp Stockholmstidningen men den gav små vinster och 

Kreuger gjorde sig av med båda genom att skänka dem till sin bror.
50

 1931 ägde bröderna 3 

tidningar, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Stockholms-Tidningen.
51

 Tidningarnas 

politiska anknytning är något som diskuterades när Kreuger tog över Aftonbladet. De 

socialdemokratiska tidningar menade att detta inskränkte pressens självständighet. Men 

Handelstidningen kommenterade detta med att de själva inte var mer än språkrör för sitt eget 

parti, om andra partier hade tidningar som agerade språkrör var det inget fel med detta så 

länge de inte utgav sig för att vara obundna. Kreugers intresse i pressen var inte i första hand 

ett vinstintresse, utan för att få positiv publicitet för sin koncern. Dock skedde detta genom 

bulvaner eller Torsten Kreuger, om det kommit ut att Kreuger själv ägde tidningarna skulle de 

förlora sin värde som propagandaorgan. Stockholms Dagblad var en av tidningarna som 

Kreuger satsade stora pengar i trots att tidningen gjorde stora förluster. Karl Kilbom som var 

partiledare fick i uppdrag att söka stöd hos Kreuger när tidningen Folkets Dagblad hamnade i 

ekonomisk kris. Men Kreuger gjorde klart att det inte skulle se bra ut om det kom fram att det 

var han som hade intressen i tidningen. Istället skulle en vän kontaktas. Vännen som var 

direktör Carl Lange kom med lånet som tidningen behövde, utan att avslöja att Lange 

egentligen var en av Kreugerkoncernens tjänstemän. När detta kom fram efter Kreugers 

självmord misskrediterades partiet för sitt lån.
 52

 Att Ivar sedan var ägare till Svensk 

Dagbladet var en väl bevarad hemlighet, även senare efter Ivars död och avslöjandena som 

följde kom namnet Kreuger att bli en belastning.
53

  

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Lundström, Rydén, Sandlund 2001 
50

 Thunholm 2003 
51

 Lundström, Rydén, Sandlund 2001  
52

 Jarlbrink, Johan, Det våras för journalisten: symboler och handlingsmönster för den svenska pressens 

medarbetare från 1870-tal till 1930-tal, Kungliga biblioteket, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2009, 

Stockholm, 2009 
53

 Lundström, Rydén, Sandlund 2001  

 



 

22 

 

4 Tidigare forskning 
 

Inom ämnet tidningspress finns en stor mängd tidigare forskning. Mitt urval anser spegla en 

bred, relevant tidigare forskning som rör ämnet för denna uppsats. Detta för att belysa något 

om maktkampen på mediemarknaden, journalisternas förändrade arbetssituation, pressetikens 

utveckling, kriminaljournalistiken, gårdagens nyheter och hur medias makt att vinkla nyheter 

kan användas för vissa ändamål. 

 

4.1 Jesper Strömbäck – Makt, medier och samhälle 
 

Jesper Strömbäck skriver i sin bok Makt, medier och samhälle om hur medierna påverkar 

massan. Något som väl sammanfattas i citatet nedan. 

 

”Vad det betyder är att pressens funktion är vidare än att enbart fungera som förmedlare av 

information och åsikter. Pressen är kanske inte särskilt framgångsrik när det gäller att styra 

människors åsikter, men den är påfallande framgångsrik när det gäller att styra vad människor 

har åsikter om.”
54

   

 

Strömbäck menar att varje dag sker ett enormt antal händelser lokalt och globalt, men vad 

som kommer fram till massan sker mycket genom mediernas urval. Idag lever vi i ett 

samhälle med ständig kommunikation och information, tidningar, tv-kanaler i överflöd, radio, 

internet med bloggar och virtuella mötesplatser, idag kan vi ta upp vår mobiltelefon och med 

några klick läsa de senaste nyheterna. För 100 år sedan eller 50 år sedan fanns inte dessa 

möjligheter, det som vi idag ser som en självklarhet fanns ej för bara ett par generationer 

sedan. Men med större utbud av information ställer också ett större krav på vår förmåga att 

välja och granska den information som erbjuds. När befolkningen under 1920-talet och framåt 

flyttade in från landsbygden till städerna och industrierna förlorade de sitt lokala kontaktnät. 

Men människan har ett behov av orientering, vi pratar med vänner och observerar vår egen 

omgivning, men vi konsumerar även medier. Eftersom medierna har en avsevärd makt över 

vilka samhällsfrågor som belyses
55

 är det viktigt att medierna är oberoende, att de inte utger 

sig för att vara något de inte är.  
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”Även om flertalet inser att det finns en skillnad mellan verkligheten som sådan och 

mediernas bild av verkligheten, är den distinktionen i praktiken av mindre betydelse. Det 

enkla skälet är att vi oftast inte har tillgång till verkligheten. Vad vi har tillgång till är i många 

fall endast mediernas bilder av verkligheten. I praktiken är därför de medierade bilderna av 

verkligheten verkligare än verkligheten.”
56

   

 

Men enligt Strömbäck är journalistisk objektivitet omöjlig att uppnå, även inom journalistiken 

finns hierarkier, det är inte alltid journalisten som har makt att välja mediernas innehåll. 

Journalister, källor, ägare, chefredaktörer alla är på något sätt påverkade och påverkar. Men 

journalister är utbildade att tänka på ett sätt som inte får de egna åsikterna att styra och 

påverka innehållet i medierna, det vore oprofessionellt. Strömbäcks analys är viktig för denna 

uppsats då den visar hur folket påverkades av pressen inte bara under 1920-talet utan även 

idag. Denna skillnad är något som läsaren bör vara medveten om men även om teorin om att 

journalistisk objektivitet anses vara omöjlig att uppnå.
57

 

 

4.2 Johan Jarlbrink - Det våras för journalisten  
 

I avhandlingen Det våras för journalisten har Johan Jarlbrink beskrivit journalisternas 

utveckling från att ha varit litteratörer på slutet av 1800-talet till att bli nyhetsjagande 

journalister under 1930-talet. Efter att ha haft en negativ bild av litteratörerna kom nu 

människor att se upp till journalisterna som sökte stora scoop och blev respekterade och 

erkända. 

 

”Berättelserna från tidningsvärlden etablerade journalisten som en trovärdig 

verklighetsskildrare, vilket innebar att den enskilde journalisten fick legitimitet genom att 

uppfylla kraven och iscensätta sig själv som ’riktig’ journalist.”
58

  

 

Men samtidigt hade journalisterna stenhård konkurrens med växande upplagor och många 

tidningar på mediamarknaden. De hade vinstkrav från chefer som bestämde och blev ibland 

en kugg i maskineriet för dem som Jarlbrink beskriver det. Jarlbrink tar även upp två delvis 

motsägande tendenser som framkom under 1920-1930-talet. Jarlbrink menar att pressen och 

journalisterna fick större inflytande i det politiska livet men att det politiska materialet i media 
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började förlora sin status. Detta skall ha ökat skillnaderna mellan journalisterna som fick 

mindre politiskt inflytande och publicisterna/ägarna vars inflytande ökade. Något som berör 

denna uppsats syfte. Jarlbrink tar även upp pressen som Den tredje statsmakten under 

mellankrigstiden, hur pressens medverkade till åsiktsbildningen i landet genom innehållet i 

tidningarna. Pressen kunde vara både ledamot, åklagare och domare. I avhandlingen tas även 

Kreugerbröderna upp, när deras intresse för tidningsvärlden började fanns det 

socialdemokratiska tidningar som ansåg att det var inskränkande av pressens självständighet. 

De fick dock höra av andra tidningar att de själva inte var ofria, att de var språkrör för sitt 

parti så som övriga tidningar var för dess ägare. Samtidigt blev journalisten mer anonym, 

vinstintressen ökade och journalisten var nu del i ett jättemaskineri. Det viktiga för 

journalisten trots begränsningarna av journalistikens ramar var att hitta och förmedla 

nyheter.
59

   

 

4.3 Per Rydén – Den svenska pressens historia 
 

I Den svenska pressens historia behandlar Per Rydén åren 1919-1936, mellankrigstiden, den 

svenska pressens guldålder. Mellan 1910 och 1930 fanns det i Sverige mer än 200 

dagstidningar som utkom med mer än ett nummer i veckan. Samtidigt som antalet tidningar 

växte, blev tidningsnumren per vecka fler och de blev mer innehållsrika. Tidningarna försökte 

spegla det som hände i världen, de försökte tolka och förändra den. De växte i upplagorna och 

i kampen om läsarna tog tidningarna mer tillvara på vad läsarna ville ha, detta minskade deras 

tidigare frihet att välja innehållet i tidningarna. Då Aftonbladet och Ljusnan behövde anpassa 

sig efter sina läsare kan det ha påverkat deras innehåll på olika sätt då deras marknad inte var 

densamma.    

 

Rydén tar även upp tidningskriget, tidningarna slogs om upplagor och annonser, både de 

större och lokaltidningarna ute i landet. Rydén menar att under 1920-talet var tidningarna mer 

ägarnas än redaktörernas angelägenhet. Landets stora kapitalägare engagerade sig och tävlade 

om inflytandet över tidningarna. Bonnier, Kreuger och Wenner-Gren satsade i första hand på 

tidningarna i Stockholm. Stora satsningar på att få upplagorna att växa och ägarbyten där 

köparna utåt inte framträdde utan lät andra stå som ägare. På så sätt kunde ägaren ta de viktiga 

besluten utan att komma fram i ljuset. Läsarna och andra tidningsägare hölls i ovisshet om 

tidningarnas egentliga ägare genom bulvaner och holdingbolag, på så sätt kunde de lurpassa 
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på varandra. Innehållet i tidningarna kom också att ändras, nu gällde det att hitta stora scoop, 

kriminalsatsningar, stora rubriker för att vinna läsarna. Det fanns tecken på att 

kvalitetsjournalistik fick vika sig för populärjournalistiken.
60

 

 

4.4 Maria-Pia Boëthius - Mediernas svarta bok 
 

Maria-Pia Boëthius skriver i sin bok Mediernas svarta bok om hur mediernas främsta 

konkurrensvapen är nyheten. Trots detta använder olika medier samma nyhet om och om 

igen. ”På samma sätt som redaktionerna skurit ner på journalister, har hela medievärlden 

skurit ner på nyheter.”
61

 Enligt Boëthius säger mediernas regelbok att offentliga personer som 

måste tåla att granskas mycket hårdare än allmänheten. Om de inte genast gör sig tillgängliga 

får de skylla sig själva för den granskning som medierna då gör, men sedan är de inte själva 

redo att bli granskade. Om människorna skall börja tro lite på medierna måste medierna 

granskas och bevakas. Idag bevakar medierna varandra men de granskar icke. I många länder 

finns lagar angående ägandekoncentration inom medierna, dessa finns inte i Sverige, vilket 

leder till att medieägandet och mediamakten är oreglerad.  

 

I den extremt konkurrensvärld som journalisterna lever i måste de varje dag visa sin 

oersättlighet, ingen vill läsa gårdagens tidning. Boëthius menar att medierna kan bygga upp en 

stjärna, komma med en slogan eller döpa en person, en händelse som skapar ett varumärke för 

att sedan när bubblan spricker leta efter syndabockar på andra ställen. ”Att ta kål på en stjärna 

man själv antänt ansågs som en journalistisk bragd.”
62

 Samtidigt som glömska är en av de 

viktigaste beståndsdelarna i media som verksamhet då ett felsteg lätt glöms efter någon dag då 

nyheter är färskvaror. Medierna kan frammåla faror vilket påverkar hur människorna agerar 

och detta leder till att stämningen skruvas upp och på så sätt kan de faror som media 

frammålat inträffa genom att de påverkat den stora massan genom sitt urval och framställning.  

Redan vid urbaniseringen fick tabloidtidningarna sitt genombrott, då de skapade en verklighet 

där de talade om för människorna vad de borde tänka och tycka. Boëthius menar att förutom 

brott säljer rädsla, människorna vill hålla sig informerade. I medierna skildras brott mer som 

den enskild individens ansvar och mindre som strukturellt betingat.
63
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4.5 Ester Pollack - en studie i … Medier och Brott 
 

Ester Pollack skriver i sin avhandling en studie i … Medier och Brott om relationen mellan 

medier och brottslighet, enligt Pollack är det postmoderna samhället besatt av brott i form av 

underhållning och populärkultur. Pollacks avhandling handlar främst om hur 

ungdomsbrottslighet framställs i media under 1900-talet men det finns i den delar som även 

jag kan relatera till mitt val av ämne. Föreställningen om att medias makt var mycket starka 

när det gällde att påverka den allmänna opinionen var stark under 1920- och 1930-talet. 

Pollack tar här upp den norske medieforskaren Jostein Gripsrud som indelar perioden fram till 

1940-talet som tiden med ””Alllsmektige medier””
64

. 

 

”Massmedia utgör dessutom i sig ett påtryckningsmedel i politiska och andra frågor och kan 

med sina stora resurser driva kampanjer i bestämda riktningar.”
65

  

 

I avhandlingen tar Pollack även upp Enecrantz och Olsson och deras slutsats att idag har 

journalisternas källor skalats bort, de anges inte, medan det tidiga seklets journalistik var 

annorlunda. Då var källan och omständigheterna som informationen inhämtats på mycket 

noggrant angivet.
66
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5 Resultat 
 

I denna del kommer resultatet av tidingarnas artiklar och notiser att redovisas efter Hellspongs 

komparativa analysmetod, dock ej i samma ordning. Resultatdelen är indelad i två delar, före 

och efter självmordet, för att i analysdelen även kunna se likheter och skillnader i tidningarnas 

respektive rapportering före och efter självmordet. Resultatet blir därav beroende av de 

avgränsningar och urval jag gjort. 

 

5.1 Tidningarnas rapportering tiden före självmordet 
 

5.1.1. Sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen, stilen och 

sambanden 
 

I mars fanns endast två artiklar om Ivar Kreuger med i Ljusnan medan Kreuger nämns i ett 

tiotal artiklar och notiser i Aftonbladet. Det finns inget sambanden mellan texterna under 

denna tid, den enda informationen i tidningarnas artiklar som har samma ämne är om 

fastighetskoncernen i Berlin ”(T.T.) Den största fastighetskoncern, som tillkommit i Berlin 

under efterkrigsåren, Jacob Michaelkonvernen, har enligt vad 12 Uhr erfarit, kommit i 

svårigheter.”
67

 och de kommer ut på samma dag i båda tidningarna. I övrigt rapporterar 

Ljusnan endast om en annan nyhet som berör Kreuger medan Aftonbladet har ett flertal. Dock 

skiljer sig innehållet något åt, då artiklarna i Ljusnan är artiklar som specifikt handlar om 

Kreugerkoncernen medan Aftonbladets artiklar har en mer finansiell vinkling, ”På 

tisdagsbörsen var en svag tendens rådande över hela linjen. Kurserna veko tillbaka i flertalet 

falla med Kreuger & Toll, Tändstickor och Investor i täten.”
68

 tidningen behandlar även 

utdelning på aktierna m.m. I artiklarna nämns dock även hur ”Ingenjör Ivar Kreuger beräknas 

på fredagen ha anlänt till Paris från sin Amerikaresa. Där befinner sig f. n. även 

Tändsticksbolagets vice verkställande direktör, ing. Littorin samt Skandinaviska bankens chef 

bankdir. Rydbeck, den sistnämnda för att delta i sammanträdet Nationernas Förbunds 

finanskommitté. Några av de högsta spetsarna inom Kreugerkoncernen torde alltså ha 

sammanträffat under dagens lopp och man hoppas i börskretsar här hemma på något lugnande 

meddelande.”
69

 lika så om information om hur fastighetskoncernen i Berlin hamnat i 

svårigheter. I detta genensamma ämne kan en mer lugnande ton höras i Aftonbladets artikel, 
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men skillnader kan även ses i språket då Ljusnan beskriver hur ”Kreugerlån i Berlinhus gå 

förlorade”
70

 samt ”dessutom har Michael upptagit lån mot andra inteckningar till 14 procents 

ränta hos Deutsche Unionbank, som tillhör Kreugerkoncernen. Kreugerlånen måste, enligt 

tidningen, betraktas som fullständigt förlorade.”
71

 I Aftonbladet rapporteras däremot mer 

nedtonat att ”Berlins största fastighetskoncern i svårigheter”
72

 samt ”Det meddelas att den 

Kreugerkoncernen tillhöriga Deutsche Unionbank på sin tid lämnat Michaelkoncernen ett 

mindre lån, vars belopp nu uppgår till något över (…)
73

 milj. mark mot säkerhet i inteckningar 

i hus och tomter.”
74

 Trots att båda tidningarna rapporterar samma nyhet har Ljusnans artiklar 

ett språk som visar på en mer tydlig och negativ bild än Aftonbladets. Denna negativa 

inställning är något som även kan ses i  Ljusnans andra artikel gällande Kreugerkoncernen 

med ”Sovjets konkurrens med Kreuger”
75

 samt ”Sovjetregeringen har enligt vad Berliner 

Börsen Courier erfarit från Moskva, under den senaste tiden fört underförhandlingar med 

England angående avsättningar där av ryska tändstickor. Dessa förhandlingar ha nu avslutats 

och ett avtal, gällande för innevarande år, har träffats. De ryska priserna äro lägre än 

konkurrentens.”.
76

 Dessa var Kreugerkoncernens priser, något som var direkt negativt för 

Kreugerkoncernen. Vilket säger något om Aftonbladets urval av artiklar, då denna negativa 

nyhet ej uppmärksammats i tidningen. Aftonbladet har istället valt att rikta sig mot en mer 

ekonomisk intresserad målgrupp då deras artiklar och notiser mer handlar om hur börsen går. 

Dock har även Aftonbladets artiklar en negativa inställning liksom Ljusnans, men de nyheter 

som rapporterats skiljer sig åt. Aftonbladets rapportering handlar om ”Den avmattning i 

kurserna som gjorde sig märkbar redan på gårdagens efterbörs bibehöll sig även på fredagens 

aktiebörs som utmärkes av svag tendens och i flertalet fall sänkta noteringar. Omsättningen 

var livlig speciellt i debentures och Tändstickor men även i Åsen och Grängesberg.”
77

 samt 

”Svåra kursfall på tisdagsbörsen. Kreugerdebentures och Investor avsevärt försämrade.”
78

 så 

fortsätter tidningen sin rapportering om den negativa utvecklingen på börsen.  

 

Ljusnans artiklar har med andra ord en mer allmän information om koncernens läge än 

Aftonbladets. Dock är båda dagstidningar som säljs till allmänheten och deras funktion är att 
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informera allmänheten om vad som händer i världen. Här får tidningarnas marknad tas i 

åtanke då Ljusnan som en lokal hälsingetidning kan ha en annan målgrupp än Aftonbladet 

som var en tidning som såldes över ett mycket större område.  

 

Båda tidningarnas artiklars stil är formella och både språkdrag och stil är mycket lika vilket 

kan antas då de är samma sorts texter, tidningsartiklar. Att det handlar om olika målgrupper 

av läsare är dock som framgått inte hela sanningen.  

 

Medan Ljusnans artiklar tydligt har hänvisningar till T.T. som källa till dess nyheter redovisar 

Aftonbladet inga källor som informerar läsaren om var innehållet i artiklarna kommer ifrån. 

Vilka journalister som skriver artiklarna och notiserna redovisar dock inte någon av 

tidningarna. 

 

5.2 Tidningarnas rapportering tiden efter självmordet 1932 
 

5.2.1 Sammanhanget 
 

Ljusnan har med Kreugers självmord i tidningen först den 14:e mars ”Ivar Kreuger död i 

Paris. Ett skott i hjärtat – sjuk och trött av arbete och finansiella motigheter”
79

 medan 

Aftonbladet redan den 13:e mars utkom med nyheten om ”Kreugerkoncernens nya ledning.”
80

 

samt ”Civilingenjör Ivar Kreugers tragiska frånfälle har i hela världen väckt ett oerhört 

uppseende.”
 81

 vilket förklaras av Ljusnan med ”Orsaken till att händelsen icke omedelbart 

publicerades var att man ville ha säkerhet för att släktingarna voro de första, som erhöllo 

underrättelse”
82

 Den 13 mars 1932 var dock en söndag vilket betyder att  tidningen Ljusnan 

inte utkom då. Denna skillnad skulle dock i annat fall kunna förklaras med de yttre 

förutsättningarna då en tidning som Aftonbladet hade utlandskorrespondenter som meddelade 

nyheter om Kreuger, ”Hätsk fransk kampanj mot Kreuger. –Från Aftonbladets 

Pariskorrespondent.”
83

 ”Med anledning av att Hitlers namn inblandats i affären, har 

Aftonbladets Berlinkorrespondent gjort en undersökning på söndagsförmiddagen.”
84

 och 

Ljusnan som tidigare framkommit fick sin information från TT. Något som kan ses i 
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artiklarna under både mars och april månad då Aftonbladet vid ett flertal tillfällen utkommer 

med nyheter före Ljusnan. Dock kan innehållet i artiklarna ses som mer intressant än 

tidpunkten. Detta kommer att behandlas längre fram i uppsatsen. De yttre förutsättningar som 

påverkar de båda tidningarna är deras möjligheter att snabbt få tillgång till ny information, där 

kan Aftonbladet anses ha övertaget då de är en större tidning vilket kan leda till fler antal 

kontakter utomlands via utlandskorrespondenter men även via andra kontakter men även inom 

Sverige där de kan ha ett större kontaktnät. Även att utländska tidningar nådde dem tidigare 

än Ljusnans redaktion. Detta är dock inte något som bekräftas i artiklarna, men något som kan 

anas då Aftonbladet vid flera tillfällen utkommer med nyheter före Ljusnan, samt att de 

hänvisar till utländska tidningar i sina artiklar. Dock har de samma sorts verksamhet, de är 

båda vanliga nyhetstidningar som vill ha scoopen för att sälja lösnummer. Tidningarnas 

funktion kan diskuteras då Ljusnan som lokalägd och obunden tidning mer kan vara ute efter 

att rapportera händelserna utan större vinkling medan däremot Aftonbladet genom Torsten 

Kreuger kan ha intresse av att vinkla nyheterna, då det gällde hans bror, som Torsten haft 

affärer med. En negativ publicitet skulle kunna tänkas skada även Torsten själv. Aftonbladet 

väljer även att påpeka att ”Generalkonsul Torsten Kreuger, broder till Ivar Kreuger, står som 

bekant i spetsen för en industrikoncern, i vilken bl. a. företag ingå Rederi-Svea, Munksjö och 

Fiskeby. Intet påtagligt samband råder mellan dessa företag och Kreuger & Toll-

koncernen.”
85

 Medan Ljusnan inte väljer att kommentera brodern alls i artiklarna som finns 

med i undersökningstiden. Dock är det enda gången som Aftonbladet väljer att nämna Torsten 

Kreuger, anledningar till detta är dock något som kan diskuteras vidare.   

 

Målgruppen som Ljusnan vänder sig mot tycks vara den allmänna tidningsläsaren, artiklarna 

beskriver både personen Kreuger och den ekonomiska situationen. Ljusnans artiklar handlar 

om hur ”Kreuger närstående personer förklara att han själv räknat med alla möjligheter och 

därför sedan flera år tillbaka utbildat staber av unga affärsmän, vilka skulle vara i stånd att 

efterträda honom på hans post i spetsen för de olika företagen.”.
86

 De artiklarna i Ljusnan som 

handlar mer om koncernens ekonomiska situationen ta upp följande ”Kreugers död vållade 

ingen större panik, då affärslivet åter började på måndagen. Kurserna på hans papper föllo 

visserligen – där de över huvud taget noterades – till ungefär hälften av det nominella värdet, 

men det synes finnas hopp om att kurserna åter skola stiga.”
87

 Likaså med Aftonbladets 
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artiklar, även om här kan ses lite mer av en ekonomisk vinkling på artiklarna, i tidningen 

rapporteras det således även om börsens upp och nedgång. Även om ”Kreuger & Toll noteras 

ej tills vidare.”
88

 kom snart Aftonbladets rubriker att rapportering kring Kreuger att till stor 

del handla om kursernas upp och nedgång under tidningens del DAGENS AFFÄRER. ”Nya 

svåra kursfall i Kreugergruppen. Väldig omsättning i tändstickor. Markanden för övrigt lugn 

och behärskad.”
89

 samt ”Uppmärksamhet väcktes emellertid det fortsatta starka kursfallet i L. 

M. Ericsson, vars A-serie föll 9 kr. till 16 efter avslut 18-16.”
90

   

 

Under april månad förändras Ljusnans artiklar på det sätt att de börjar hänvisa till andra 

tidningarnas information. Tidningen får fortfarande den största delen av sin information från 

T.T. men de använder även både svenska och utländska tidningar, ”I ett uttalande för Sv. M. 

rörande banksäkerheten för…”
91

  något som inte märkts under mars månad.  

  

5.2.2 Språket   
 

Det som språkligt skiljer tidningarna åt är ordningen i artiklarna. I de första artiklarna om 

Kreugers död går Ljusnan inte lika snabbt som Aftonbladet in på hur detta kommer att 

påverka koncernens ekonomi. Istället finns kommentarer som ”Uttalanden om Ivar Kreuger 

personligen äro mycket lovordande. Hans geni, klara hjärna och starka personlighet erkännes 

av alla. Man beklagar djupt hans bortgång och de omständigheter, som orsakade tragedin.”
92

 

Detta skiljer sig från Aftonbladet vars rubrik går direkt in på att presentera 

”Kreugerkoncernens nya ledning.”
93

  Här finns likheter i ordvalen när Kreugers död beskrivs 

som tragisk. ”Ivar Kreugers tragiska död har, som sagt, väckt bestörtning över hela 

världen.”
94

 samt Aftonbladets ”Civilingenjör Ivar Kreugers tragiska frånfälle har i hela 

världen väckt oerhört uppseende.”
95

  

 

Något som får tas i åtanke är skillnaden mellan de två tidningarna, Ljusnan som var en mindre 

tidning har färre artiklar om Kreuger vilket gör att de ofta är mer koncentrerade än 

Aftonbladet som kan ha ett flertal artiklar om ämnet samma dag. Detta leder till att Ljusnan 
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artiklar kan ta upp flera olika nyheter i samma artikel, som ”F. statsrådet Lyberg regeringens 

kontrollant.”
 96

 ”Staten har ej förhandlat om Boliden.”
97

 ”Bisättning i Paris i går 

eftermiddag.”
98

 ”Jordfästningen blir om tisdag i Stockholm.”
99

 ”Fondhandlare sätta i gång 

med privatfondbörs.”
100

 samt ”Stark kursnedgång i Basel på Kerugerpapperen.”
101

 medan 

Aftonbladet har mer plats att utnyttja vilket gör artiklarna längre och ger dem möjlighet att gå 

djupare in på ämnet.  

 

Dock ägnar Aftonbladet mer plats i artiklarna till den personligare delen av rapporteringen. 

”Ivar Kreuger var en finansiell världsmakt, och han representerade denna världsmakt i egen 

person. Han var hela Sveriges nationalheros. Tystnad och åter tystnad var hans ekonomiska 

princip, som han hade att tacka för sina framgångar.”
102

 samt ”Ivar Kreuger och Sverige. Ivar 

Kreugers bortgång har gått den svenska nationen djupt till sinnes. Kvällens underrättelse den 

12 mars skakade dess hjärta : den avslöjade med ett blixtsken en stor tragedi.”
103

  

I Aftonbladet har Kreugers person beskrivits oftare och fler citat från tidningar och personer 

finns med än i Ljusnan. Bl.a. kommer citat från ”Daily Mail yttrar: ”Det tragiska öde, som 

drabbat ingenjör Kreuger, en av nutidens största organisatörer, har framkallat allmänna 

beklaganden. En lysande fantasirik gestalt i högfinansens svindlandevärld, planlade och 

uppbyggde han ett företag, som har tentaklar i de flesta delar av världen. Men även han var 

allt kom-om-kring predestinerad att indragas i den finansiella depression, som drabbat vår 

nuvarande civilisation.” Daily Express skriver, att dödsfallet är en av de ödesdigraste 

händelser, som t. o. m. denna sensationsmättade generation erfor med häpnad.”
104

  

Ljusnan har även de med ”Röster utifrån”
105

som beskriver Kreugers död som tragisk och hans 

oerhörda betydelse för världen, men ej som citat från andra tidningar. Det framgår heller inte i 

texten vems tankar dessa är.
106

  

 

 I Ljusnans artiklar används att mer nedtonat språk då det gäller personliga angrepp på 

Kreuger. Kreugerkraschen kopplas inte lika rakt på Kreugers själv.  
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”Det är ställt utom tvivel, att bolagets balansräkning för den 31 december 1930 såväl som den 

vid årsberättelsen för samma år fogade s. k. konsoliderade balansräkningen, ehuru 

överensstämmande med böckerna, dock ger en mycket oriktig bild av det verkliga finansiella 

läget. I enlighet med personliga direktiv från ingenjör Kreuger ha i böckerna gjorts införingar, 

varigenom å ena sidan balanser, rörande skulder till bolaget från ing. Kreuger samt närstående 

bolag eller dotterbolag, eliminerats, och å andra sidan bolagets egna skulder till andra 

närstående bolag försvunnit eller boktillgångar till betydande belopp tillskapats.”
107

  

 

Att det var Kreuger som förfalskade namnteckningarna på skattkammarväxlarna och att det 

var på Kreugers direktiv som vilseledande balansräkningar och bokmanipulationer skedde 

råder inget tvivel i artiklarna. ”Manipulationerna måste ha tillgått på det sättet att Kreuger 

förfalskat inteckningshandlingarn, vilka han sedan dubbelbelånat i olika institut.”
108

   

I Aftonbladets artiklar är språket annorlunda på det sätt att vid vissa tillfällen är det ett hårdare 

ordval som används då Kreuger beskrivs som ”Den man, som en viss press ville framställas 

om en martyr för sovjetiska intriger, var ingenting annat, än en svindlare och förfalskare.”
109

. 

Ljusnan väljer att använda mindre hårda ord som ””frisserade” bokslut”
110

 men väljer även att 

skriva ”Vad Telefon A.-B. L. M. Ericsson beträffar har ingenjör Kreuger icke hunnit spoliera 

företagets verkliga affärsvärden under det år han disponerat aktiemajoriteten. Hans 

manipulationer inskränka sig enligt N. D. A. till bl. a. att han mot vissa säkerhetshandlingar 

disponerat 55 milj. Kr. likvida medel,…..”
111

  

 

Aftonbladet liksom Ljusnan har dock icke valt att redovisa vilka reportrar som skrivit 

artiklarna vilket kan betyda att olika reportrar har skrivit med olika ordalag i olika artiklar. 

Dock är detta något som under artiklarnas väg från reporter till tryck även kan påverkas av 

redigerare, andra tidningsmedarbetare och tidningsledningen. Därmed kan jag inte se några 

större likheter eller skillnadet i språket i detta fall då tidningarnas språk ändras gång på gång.     

 

 

 

                                                 
107

 Ljusnan 6 april 1932 s. 4 
108

 Ljusnan 15 april 1932 s. 4 
109

 Aftonbladet 16 april 1932 s. 1 
110

 Ljusnan 15 april 1932 s. 3 
111

 Ljusnan 8 april 1932 s. 5  



 

34 

 

5.2.3 Innehållet 
 

Båda tidningarna tar upp Kreuger tragiska död och hur situationen kommer att påverka 

koncernen, men Aftonbladet har även med rapporter från utlandet, hur London, New York 

och Berlin har reagerat på det som inträffat.  Stora likheter i vilka nyheter som tidningarna 

presenteras går att se, men här kan även vissa skillnader ses, Aftonbladet har flera nyheter 

som Ljusnan inte presenterar, de har även ett flertal kommentarer och citat från utländska 

tidningar som Ljusnan saknar. I flera av de gemensamma nyheterna skiljer sig också 

rapporteringen åt, då Ljusnan menar att utredningskommissionen kommit fram till att 

”Kreuger & Tolls ställning anses vara ohållbar. Tillgångarna täcka ej skulderna.”
112

 menar 

Aftonbladet att ”Lee. Higginson & Company offentliggör Kreuger & Tollkommunikén under 

framhållande av, att utredningsmännens utlåtande om koncernens svaga ställning strider mot 

bolagets officiella meddelande angående 1930 års affärsoperationer samt likaledes mot 

Kreugers egen förklaring, som publicerades i Newyork den 28 januari 1932.”
113

 samt ”Den 

utomordentligt pessimistiska rapporten om Kreuger-koncernens läge har enligt vad B. Z. am 

Mittag erfarit, utlöst överraskning i bank- och börskretsar i Berlin.”
114

  

 

Aftonbladet väljer även att lägga ner mycket plats för rapporteringen om Kreugers död. 

Ljusnan väljer att kommentera begravningen, pressuppbådet, de många kransarna och gåvor 

som skänkts till bl.a. Blomsterfonden. Aftonbladet hållning blir här mer försonande då de 

väljer att publicerar en lång lista över de som närvarat vid begravningen och väljer att räkna 

upp deras titlar som direktörer, professorer, minister och andra framstående personer som 

kommit från utlandet. De väljer även att publicera en lång lista över de företag och personer 

som skickat blommor till begravningen. Även kyrkohedens ord finns citerade i artikeln ”- Vi 

äro idag, sade han, samlade kring ingenjör Kreugers alltför tidiga bår. Om honom och hans 

världsfamnande verk skall här intet sägas. Stilla och anspråkslös gick han sin väg genom livet. 

Så må ock hans sista färd få vara.”
115

 vilket gör den mycket mer personlig än Ljusnans 

rapportering.  

 

Aftonbladet har även med mer positiva nyheter än Ljusnan då de t.ex. efter rapporten om 

bolagets svaga ställning rapporterar att ett av koncernens bolag ”Bergvik & Ala ger utdelning 
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med 10 kronor pr aktie.”
116

 då utdelningen året innan var den 12 kronor, vilket visar en 

tillbakagång men dock en utdelning. Men samtidigt har Aftonbladet med nyheter som kan ses 

som mer ursäktande än direkt anklagande om att koncernens tillgångar beslagtagits genom 

beslut av en domstol i Newyork p.g.a. en provisionsfodran, möjligheten att pengarna inte 

finns nämns inte, utan situationen förklaras med att Kreuger & Toll inte har möjlighet att 

betala ut summan p.g.a. moriatoriet. Även andra nyheter som ökar misstankarna mot att 

Kreuger skulle ha varit motarbetad publiceras i Aftonbladet och inte i Ljusnan. Ämnen som 

evighetständstickan, Sovjets hat,  om vilseledande uppgifter som spridits och den finansgrupp 

som arbetat mot Kreuger. Detta ger en bild av en man som kämpade i motvind, inte bara mot 

depressionen utan även mot personer och nationer som kämpade emot denna man som enligt 

tidningen var en av de få som vuxit till förståelse för epokens svåra uppgift. I Aftonbladet 

kommenteras börsoffensiven mot Kreuger som följande,  ”Efter att ha pågått i flera år har nu 

den internationella börsoffensiven mot Kreuger kriminaliserats på ett uppseendeväckande 

sätt.”
117

 även med kommentaren ”Man kan vara lika viss om, att det på andra sidan kommer 

att göras allt för att sopa igen. Det är långt ifrån uteslutet att denna och andra ledtrådar komma 

att ge sensationella resultat.”
118

.      

 

Aftonbladet använder sig under båda månaderna av utländska tidningar för information men 

när de nämner svenska tidningar är det både för att kommentera och för att kritisera deras 

agerande eller dementera den information de har i sina artiklar. T.ex. väljer Aftonbladet att 

angripa Affärsvärlden. 

 

”I dagens nummer av tidskriften Affärsvärlden förekommer en utförlig redogörsele för 

Kreugerkrisen och därmed sammanhängande frågor med ett stort antal uppgifter och 

beräkningar av intresse. … Detta var en enorm överdrift. Kreuger har icke i främsta rummet 

eftersträvat personlig rikedom, …”
119

  

 

samt Dagens Nyheter  

 

”Då endast utredningskommissionen kan veta något om dessa saker, ger Dagens Nyheter 

decisiva ton intrycket att kommissionen begagnar Dagens Nyheter som en privat 
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informationsförmedling för att till allmänheten låta utsippra meddelanden som den icke på 

annat sätt lämnar pressen. En så utomordentlig taktlöshet har kommissionen naturligtvis icke 

gjort sig skyldig till.”.
120

  

 

Även utländska tidningars artikelinnehåll dementeras i ämnet, som följande från  

”Kreugeraffären: Falska profeter få klart besked. Kriminalchefen dementerar rykten om nya 

anhållanden. Dansk korrespondent skriver sagor till sin tidning.”
121

   

 

Under april har Ljusnan koncentrerat sina artiklar på de falska skattkammarväxlarna, de falska 

monopolen och de 100 miljoner som försvunnit den sista tiden. Annars handlar artiklarna om 

koncernens olika bolag och en mindre del personliga kommentarer om Kreuger finns även 

med. Mindre plats tilldelas ryktena om mutor liksom Kreugers eventuella sammarbete med 

Hitler och Folkets Dagblads gåvor från Kreuger.  

 

Något som kan ses i artiklarnas innehåll är temat att vilja minska Sveriges förlust i 

Kreugerkraschen och att istället ge heder åt det svenska folkets sätt att handskas med 

situationen. Här tas citat från utlänska tidningar med, ””Det katastrofalt drabbade ridderliga 

svenska folket måste beundras framför allt vad dess stolthet och moraliska styrka 

beträffar.”
122

  tidningen tar även upp hur Kreugerpapper sålts till utlandet eller finns kvar 

inom koncernen. I de mer personliga delarna av artiklarna om Kreuger är temat att 

finansmannen inte medvetet gjorde ont, men att ett storhetsvansinne och att Kreugers geni fått 

människors förtroende vilket lett till denna tragiska händelse.  

 

I Aftonbladet är huvudämnen under april polisens arbete och inbladning i utredningen, 

”Polisarbetet under måndagen förlagt till bolaget.”
123

 ”Kupongtjuvarna hos Kreuger & Toll 

Robsahm och hans kompanjon Pripp voro på måndagen till sent på kvällen i ingående förhör, 

och under tisdagen har kriminalpolisen fortsatt sina undersökningar rörande Robsahms 

förhållanden under sin anställningstid på kontoret.”
124

 L.M. Ericssons och Tändsticksbolagets 

framtid och bolagens ställning, de olika monopolen och skattkammarväxlarna. Men även 

Kreugers person och övriga skandaler och rykten ges mycket plats. Till skillnad från 
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uppmärksamheten i Ljusnans artiklar får skattkammarväxlarna och de försvunna 100 

miljonerna inte alls lika mycket uppmärksamhet i Aftonbladet. Tidningen väljer även att, som 

tidigare kommenterats, vid ett flertal tillfällen ta upp rykten för att sedan dementera dem och 

att ta upp andra svenska tidningarnas artiklar och påpeka deras felaktiga information medan 

Ljusnan i liknande situationer väljer att informera att ryktena är obekräftade. Likheter i 

artiklarnas innehåll är intresset för koncernens olika bolag, särskilt L.M. Ericsson, 

Tändsticksbolaget och Boliden som nämns vid ett flertal tillfällen. I Aftonbladet tas samma 

teman som i Ljusnan upp då även Aftonbladet väljer att kommentera mer om utlandets 

förluster än om de inhemska förlusterna samt att det svenska folkets handlingskraft och lugn 

beröms. I Ljusnan ”Sv. Dagbl. Erinrar om att Kreugerkoncernen var ett internationellt lagt 

företag och att utlandet nog torde få vidkännas de största förlusterna.”
125

 samt i Aftonbladet 

”De brittiska Kreugerförlusterna anses vara betydligt mindre än de amerikanska, fastän en 

mängd finanshus och kreditbolag nu stå inför det faktum, att deras Kreuger & Toll-aktier 

endast äro värda det papper, de äro tryckta på, och deras svenska Tändsticksaktier endast 

värda lika många shilling, som de kostat dem i pund.”
126

 

 

5.2.4 Den sociala tonen 
 

När det gäller tidningarnas sociala ton lovordar både Ljusnan och Aftonbladet till en början 

Kreuger som ett geni, som Sveriges nationalhero och samtidigt tar båda tidningarna en 

lugnande ton genom att förklara att ”Kreuger närstående personer förklara att han själv räknat 

med alla möjligheter och därför sedan flera år tillbaka utbildat staber av unga affärsmän, vilka 

skulle vara i stånd att efterträda honom på hans post i spetsen för de olika företagen.”
127

 och 

att den tragiska händelsens biverkningar skall kunna begränsas. Tonen är mycket varm och 

lugnande för läsaren, Kreugers stora arbetsmoral och gästfrihet beskrivs, hur Kreuger hyllas 

med blommor och kransar när kistan bärs ut. I båda tidningarna manas det till lugn och oro är 

obefogad.  

 

När Aftonbladet har en mer kritiserande ton angående ämnet ”Hätsk fransk kampanj mot 

Kreuger”
128

 tar Ljusnan det mer försiktigt och menar att ”Han ansåg att en mäktig 

baissessammanslutning i Paris var orsaken till försäljningarna och yttrade att ”den föresatt sig 
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att förstöra hans företag”.”.
129

 Aftonbladet har även en kritisk ton när tidningen tar upp sovjets 

hat mot Kreuger, hur Kreuger motarbetats både utomlands och i Sverige, hur falska rykten 

spridits och hur vilseledande uppgifter och evighetständstickan spridits för att hindra 

koncernens arbete. Något som inte kan ses i Ljusnans artiklar, men som kan ses som ett 

återkommande ämne i Aftonbladet.   

 

Ljusnan påpekar att oro är obefogad och att ingen panik i affärslivet brutit ut. När nyheten i 

Ljusnan om kursfall på Kreugerpapper, att bolagets ställning inte är hållbar och stödaktionen 

för Skandinaviska Kreditbolaget tas upp i  mitten och slutet på mars är artiklarna fortfarande 

lugna och framhåller att stödaktionen skapat ett uppsving på börsen. I Aftonbladet menas det 

att om detta hade hänt för några månader sedan hade det kunna leda till en världsomfattande 

finanskatastrof för att sedan beskriva Kreuger som en genial finansman. Båda tidningarna 

manar till lugn, informerar om vad som händer med utredningskommissionen, begravning 

o.s.v. men Aftonbladet har den mest kritiska tonen när det gäller anledningar till att 

självmordet skedde då skulden läggs på andra och tidningen menar att ”Minst av allt falla 

några personliga misstankar på honom i hans sista dagar.”
130

 

 

Under april månad har Ljusnan en delvis lugnande ton i och med att de påpekar att det inte 

finns anledning till att förtroendet för bankerna skulle minska, att den största förlusten 

kommer att ske utomlands, att det svenska anseendet inte bör ta större skada och att uppgiften 

om att Boliden ställer in arbeten p.g.a. Kreugerkraschen är oriktiga. Det svenska folkets 

ridderlighet, stolthet och moraliska styrka är något som används på ett lugnande vis. Samtidigt 

hårdnar tonen mot Kreuger då det blir allt tydligare att det var på Kreugers order som 

vilseledande införingar i böckerna gjorts, att det var Kreugers om förfalskade 

namnteckningarna på de falska skattkammarväxlarna. ”Det finnes i några fall anledning 

antaga, att sålunda bokförda tillgångar varit antingen i hög grad övervärderade, eller 

fiktiva,…”
131

 Ord som manipulationer, mutor, överdrivna och vilseledande används när det 

gäller Kreugers handlingar. Samtidigt påpekas att Kreuger inte gjort affärer med det 

kommunistiska Sovjet, dock att Kreuger gett den kommunistiska tidningen ”Folkets Dagblad 

har gått på Kreugerpengar.”
132
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Likaså tas ryktet om att Kreuger skall ha varit i kontakt med Hitler upp men det påpekas ”Att 

de stått i kontakt med varandra torde vara ställt utom allt tvivel, men det torde vara förhastat 

att därav draga den slutsatsen att Kreuger skulle ha med lån eller på annat sätt försträckt den 

tyske nazistchefen med medel.”
133

 Tidningen tar också upp andra tankar kring det som 

inträffat, t.ex. direktör Rydbecks mening att Kreuger avsikter inte var medvetet oärliga och att 

Kreuger förtvivlat kämpade för att rädda sin koncern. Även tonen mot Kreugers närmaste 

män hårdnar då Ljusnan påpekar att direktör Littorin dementerat att självmordet hemlighölls 

för börsen i Amerika som fortfarande var öppen ”Med anledning av ingenjör Littorins 

uttalande erinrar tidningen om ett uttalande, som bankdirektör Rydbeck gjorde för tidningen 

efter hemkomsten till Stockholm den 15 mars, varvid han framhöll ”att man dels ville att 

släktingarna först skulle erhålla meddelandet, dels ansåg man sig skyldig att taga en viss 

hänsyn till den amerikanska börsen, som eljes. Då alla de europeiska börserna vid denna tid 

voro stängda skulle ha blivit utsatt för en fullkomlig störtflod av utbud i Kreugerpappaer.””
 134

  

 

Aftonbladets ton under april är liksom Ljusnans fortsatt lugnande på det vis att även de 

påpekar att värdet på aktierna stiger, att företagens framtid ser ljusare ut, att börsen återhämtar 

sig och att landet har en sund ekonomi. Samtidigt som tidningen tar upp Kreugers svek, liknar 

utredningen av koncernen med Pandoras ask och menar att Kreuger ”frisserat”
135

 bokslut tar 

de även upp Kreugers verk kommer ha historisk betydelse. De jämför Kreugers äventyr med 

den forna tidens militära erövringståg och väljer att ta upp mer om andra skyldiga. Hur 

medskyldiga nu har tid att sopa undan spåren och de väljer även att lägga uppmärksamhet 

längre bort från Kreuger genom att ta upp hur en tidning fört en hänsynslös kamp mot 

Shellkoncernen och bl.a. påstås vara inblandade i Kreugerkraschen. ”Gamarna i strid om 

Kreugerbytet”
136

 och att ”Italienarna smickrade över förfalskningen.” 
137

. Dock är tonen 

hårdare när de citerar den franska tidningen Le Matin och skriver att Kreuger ”…att 

tändstickskungen framförallt var förfalskarnas konung.”
138

 och tyska tidningars mening att 

Kreugers svek, ”Avslöjanden om Kreugers tillvägagångssätt komma att ytterligare skärpa 

förtroendekrisen,…”
139

 Ett av de rykten som tidnigen väljer att ta upp för att sedan dementera 

handlar om ”Enligt ett meddelande från London beräknas världens sammanlagda förlust på 
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kursfallet på Kreugerpapper till det enorma beloppet av 200 miljoner pund, vilket efter 

parikurs skulle motsvara 3.63 miljarder kronor.”
140

 ”Varje sådan beräkning måste emellertid 

vara ytterst osäker,…”
141

  

 

5.2.5 Stilen 
 

Stilen i artiklarna är både formell och informell, formell när nyheterna tas upp och koncernens 

ekonomiska ställning kommenteras. Dock blir den mer informell och personlig när Kreugers 

person beskrivs, både i Ljusnan ”Det var dit ingenjör Kreuger drog sig undan, då han ville 

fundera ut sina problem, och det var en oskriven lag, att då han där stängde dörren om sig, 

fick han icke på några villkor störas.”
142

 och i Aftonbladet ”Villagatan. Ett stort, ljusgrått hus, 

som antagligen de flesta stockholmare känna till. Numret på huset var 13. Jag sade till honom 

på skämt: -Är ni inte rädd att bo i ett hus med det numret! Han log. –För mig är 13 ett 

lyckotal.”.
143

 Dock har artiklarna i båda tidningarna en viss distans från det mer personliga då 

det handlar om, som de beskriver det, ett finansgeni och en legendariska person.  

 

Språkdragen i artiklarna är mycket lika då de är samma sorts texter, även om Aftonbladet har  

mer nyheter av det ekonomiska och finansiella slaget, vilket leder till att språket i dessa 

artiklar har av en mer formell ton.  

 

Båda tidningarnas artiklar består till största delen av konkreta nyheter, t.ex. om självmordet, 

begravningen, koncernen och utredningskommissionen men båda tidningarna har även mer 

abstrakta delar då Kreuger benämns som ett geni, en av tidens mest intressanta finansmän 

o.s.v. Aftonbladet har dock en större del av dessa än Ljusnan. Ljusnan har de första dagarna 

mer abstrakta delar i sina artiklar för att sedan få ett mer konkret innehåll, samma tendenser 

går att se hos Aftonbladets artiklar som dock har fler abstrakta inslag än Ljusnan under de två 

månaderna. Under april månad blir stilen i artiklarna mer formella och konkreta och mindre 

personliga när det gäller Kreuger. Journalisterna distanserar sig från Kreuger allteftersom 

nyheterna om Kreugers dubbelnatur kommer fram. Inga fler längre reportage om personen 

Kreuger, dock förekommer citat med mer informell stil men inte i samma mängd som 

tidigare. Nu koncentrerar sig båda tidningarna mer på vad som händer med företagen inom 
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koncernen, vilka som påverkas och hur. Rubrikerna som fyllde tidningarna var ”Viktigt 

avgörande för Tändsticksbolaget.”
144

 samt ”Statlig delegation granskar värdet av Boliden”
145

 

Aftonbladet fortsätter under april månad att ha en djupare ekonomiska stil på sina artiklar än 

Ljusnan. Båda tidningarna kan sägas ha en nationalistisk stil då de väljer att försöka flytta 

katastrofens biverkningar utomlands och berömma det svenska folkets sätt att hantera 

situationen. Även genom att visa på att inblandade förhörs, häktas och erkänner skuld får 

allmänheten skyldiga att skylla katastrofen på vilket kan ha en lugnande effekt. 

”Häktningsbeslut i dag eller i morgon.”
146

    

 

5.2.6 Sambanden 
 

När det gäller sambanden mellan artiklarnas innehåll fortsätter mönster som tidigare 

kommenterats, nyheter kommer ut samma dag eller så kommer nyheter ut någon dag tidigare i 

Aftonbladet än i Ljusnan. Vid ett fåtal tillfällen i mars kommer dock Ljusnan ut med nyheter 

före Aftonbladet, t.ex. när det gäller programmet för Kreugers begravning. Här har händelser 

som kan ses som en nyhet t.ex. häktningen av Jacques Barrault och när utredningsmännen 

tillsattes undersökts och inte när mer allmän information som en sammanfattning av Kreugers 

liv tittats på. Dock finns ett fåtal nyheter som Ljusnan har med som Aftonbladet har valt att 

inte alls belysa i sina artiklar. En av dessa är nyheten att Kreuger skall ha förkastat förslaget 

att utomstående revisorer skulle få möjlighet att gått igenom koncernens ekonomi ”Ingenjör 

Kreuger upptog förslaget mycket onådigt och förklarade, att något sådant som en utländska 

revision av svenska firmor vore något oerhört. Svenskarna vore ett folk med mycket utpräglad 

nationalkänsla, sade han, och om det kom utländska revisorer till Sverige för att rota i 

svenskarnas banker och företag, skulle detta tagas mycket illa upp.”
147

 som Ljusnan har valt 

att ta upp två gånger
148

 i sina artiklar.  

Att en liten tidning som Ljusnan skulle ha  någon större påverkan på en tidning som 

Aftonbladet kan vara svårt att se. Men att personalen på Ljusnan kan ha uppsikt över de 

nyheter som utkommer i större tidningar är mer möjligt. Dock hänvisar Ljusnan till T.T. som 

sin mest använda källa medan Aftonbladet när de redogör för vart informationen kommer 

ifrån hänvisar till T.T., sina utlandskorrespondenter och till utländska tidningar i artiklarna. 

Att tidningarna kan ha påverkat varandra bör dock inte uteslutas. 
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6 Analys  
 

Jag kommer i min analys att följa metoden och de frågeställningar som jag hämtat från den, 

jag går även kronologiskt tillväga. Vad min undersökning har visat inom respektive 

frågeställning redovisas nedan.   

 

6.1 Mars - Före självmordet 
 

När det gäller sammanhanget kan det noteras att målgrupperna som artiklarna riktar sig mot 

har varit olika och därför ger Ljusnans artiklar mer allmän information om läget. Aftonbladet 

som även de har allmän information väljer att ta en mer ekonomisk vinkling på sitt innehåll, 

de riktar in sig på en målgrupp med mer ekonomiska intressen, vilket t.ex. kan vara personer 

med aktier eller debentures inom koncernen. Dock är båda dagstidningar som säljs till 

allmänheten och deras funktion är att informera om vad som händer i världen så någon 

skillnad i målgruppen bör inte överbetonas.  

 

Språket skiljer sig mellan artiklarna, medan Ljusnan beskriver hur fastighetskoncernen gått 

förlorad har Aftonbladet valt att kommentera samma ämne, men väljer att beskriva 

situationen med andra ordalag. Aftonbladet talar om svårigheter inom fastighetskoncernen. 

Medan Ljusnans artiklar visar på negativa nyheter har Aftonbladet med gynnsamma rapporter 

och nuvarande kursfallet enormt överdrivet, avmattning i kurserna, svag tendens vilket visar 

på mer lugnande social ton. 

 

Innehållet i artiklarna skiljer sig drastiskt åt, artiklarna i Ljusnan är specifika artiklar som 

handlar om Kreugerkoncernen medan Aftonbladets artiklar handlar om hur kurserna går, 

utdelning på aktierna m.m.. I dessa nämns dock även hur höjdare inom koncernen samlats i 

Paris och hur fastighetskoncernen i Berlin hamnat i svårigheter. Stilen i båda tidningarnas 

artiklar är formella och både språk drag och stil är mycket lika vilket kan antas då de är 

samma sorts brukstexter. Sambanden mellan artiklarna är inte markant då den enda 

informationen i tidningarnas artiklar som har samma ämne är om fastighetskoncernen i Berlin 

och de kommer ut på samma dag i båda tidningarna. Medan Ljusnans tydligt har hänvisningar 

till TT som sin källa redovisar Aftonbladet inga källor som informationen i artiklarna kommer 

ifrån.  
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6.2 Mars - Efter självmordet 
 

Sammanhanget mellan artiklarna kan ses då Ljusnan har med Kreugers självmord först den 

14:e mars (Aftonbladet den 13:e) vilket förklaras av vikten att släktingarna skulle vara de 

första med att få underrättelse. Denna skillnad skulle kunna förklaras med de yttre 

förutsättningarna då en tidning som Aftonbladet hade utlandskorrespondenter och Ljusnan 

som tidigare framkommit fick information från TT. En större tidningen som Aftonbladet kan 

antas ha bättre förutsättningar då de har större budget, har utrikeskorrespondenter och fler 

anställda som kan lägga ner mer tid på dessa nyheter medan en mindre landsbygdstidning som 

Ljusnan inte har samma resurser och kontakter ute i världen. Detta är något som kan ses i 

artiklarna under både mars och april månad. De yttre förutsättningar som påverkar de båda 

tidningarna är deras möjligheter att snabbt få tillgång till ny information, där kan Aftonbladet 

anses ha övertaget då de är en större tidning vilket kan leda till fler antal kontakter utomlands 

via utlandskorrespondenter men även via andra kontakter samt även inom Sverige, där de har 

ett större kontaktnät. Detta är dock inte något som bekräftas i artiklarna, men något som kan 

anas då Aftonbladet vid flera tillfällen utkommer med nyheter före Ljusnan. Dock har de 

samma sorts verksamhet, de är båda vanliga nyhetstidningar som vill ha scoopen för att sälja.  

Tidningarnas funktion kan diskuteras då Ljusnan som lokal ägd och obunden tidning mer kan 

vara ute efter att rapportera händelserna utan större vinkling och Aftonbladet som genom 

Torsten Kreuger kan ha intresse av att vinkla nyheterna då det gällde hans bror som Torsten 

haft affärer med, då negativ publicitet även skulle kunna tänkas skada honom. Aftonbladet 

väljer även att påpeka att Torsten Kreugers koncern är fristående och att inget sammanband 

finns mellan koncernerna. När det gäller tidningarnas målgrupper sker ingen ändring från 

tiden före självmordet.  

 

Det som språkligt skiljer tidningarna åt är ordningen i artiklarna. I de första artiklarna om 

Kreugers död går Ljusnan inte lika snabbt som Aftonbladet in på hur detta kommer att 

påverka koncernens ekonomi. Här finns likheter i ordvalen när Kreugers död beskrivs som 

tragisk. Något som här får tas i åtanke är skillnaden på de två tidningarna, Ljusnan som var en 

mindre tidning har färre artiklar om Kreuger vilket gör att de ofta är mer koncentrerade än 

Aftonbladet som kan ha ett flertal artiklar om ämnet samma dag. Detta leder till att Ljusnan 

artiklar kan ta upp flera olika nyheter i samma artikel medan Aftonbladet har mer plats att 

utnyttja vilket gör artiklarna längre och ger dem möjlighet att gå djupare in på ämnet. Dock 

ägnar Aftonbladet mer plats i artiklarna till den personligare delen av rapporteringen. 
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Kreugers person beskrivs oftare och fler citat från tidningar och personer finns med än i 

Ljusnan. I Ljusnans artiklar används att mindre aggressivt språk då Kreugerkraschen inte i 

lika ordalag skylls på Kreugers själv. Att det var Kreuger som förfalskade namnteckningarna 

på skattkammarväxlarna och att det var på Kreugers direktiv som vilseledande 

balansräkningar och bokmanipulationer skedde råder inget tvivel i artiklarna.  

 

I Aftonbladets artiklar är språket annorlunda på det sättet att vid vissa tillfällen är det ett 

hårdare ordval som används då Kreuger beskrivs som svindlare och förfalskare, men 

samtidigt väljer Aftonbladet att använda ord som friserade bokslut där Ljusnan har valt att 

skriva att Kreuger icke hunnit spoliera företaget och om hans manipulationer. Något som kan 

ha varit ett medvetet val av Aftonbladet för att ta bort fokus från brodern, Torsten Kreuger. 

Aftonbladet liksom Ljusnan har dock icke valt att redovisa vilka reportrar som skrivit 

artiklarna vilket kan betyda att olika reportrar har skrivit med olika ordalag. Båda tidningarna 

tar upp Kreuger tragiska död och mycket av innehållet koncentraeras till hur situationen 

kommer att påverka koncernen, men Aftonbladet har även med rapporter från utlandet, hur 

London, New York och Berlin har reagerat på det som inträffat.  Stora likheter i vilka nyheter 

som tidningarna presenteras går att se, men här kan även vissa skillnader ses, Aftonbladet har 

flera nyheter som Ljusnan inte presenterar, de har även ett flertal kommentarer och citat från 

utländska tidningar som Ljusnan saknar. I flera av de gemensamma nyheterna skiljer sig 

också rapporteringen åt. Ljusnan menar att utredningskommissionen kommit fram till att 

bolagets situation inte är hållbar, medan Aftonbladet däremot menar att bolaget har en svag 

ställning men framför hoppet om att revisorerna kraftigt underskattat värdet på tillgångarna. 

Sedan nämns stödaktionen för Skandinaviska Kreditbolaget senare i Aftonbladet än i Ljusnan 

medan Aftonbladet påpekar att det är främst de amerikanske finanskretsarna som kommer att 

påverkas.  

 

Aftonbladet väljer även att lägga ner mycket plats för rapporteringen om Kreugers död. 

Ljusnan väljer att kommentera begravningen, pressuppbådet, de många kransarna och gåvor 

som skänkts till bl.a. Blomsterfonden medan Aftonbladet publicerar en lång lista över de som 

närvarat vid begravningen och väljer att räkna upp deras titlar som direktörer, professorer, 

minister och andra framstående personer som kommit från utlandet. De väljer även att 

publicera en lång lista över de företag och personer som skickat blommor till begravningen. 

Även kyrkoherdens ord finns citerade i artikeln vilket gör den mycket mer personlig än 
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Ljusnans rapportering. Allt denna information i Aftonbladet blir som en uppmaning att inte 

döma.   

 

Aftonbladet har även med mer positiva nyheter än Ljusnan då de t.ex. efter rapporten om 

bolagets svaga ställning rapporterar att ett av koncernens bolag har en utdelning på 10 kr i 

jämförelse på förra årets 12 kr. vilket visar en tillbakagång men dock att situationen inte är så 

farlig. Men samtidigt har Aftonbladet med nyheter som att koncernens tillgångar beslagtagits 

genom beslut av en domstol i New York p.g.a. en provisionsfodran, möjligheten att pengarna 

inte finns nämns inte utan situationen förklaras med att Kreuger & Toll inte har möjlighet att 

betala ut summan p.g.a. moratoriet. Även andra nyheter som ökar misstankarna om att 

Kreuger skulle ha varit motarbetad publiceras i Aftonbladet och inte i Ljusnan, 

evighetständstickan, Sovjets hat, vilseledande uppgifter som spridits och den finansgrupp som 

arbetat mot Kreuger. Detta ger en bild av en man som kämpade i motvind, inte bara mot 

depressionen utan även mot personer och nationer som kämpade emot denna man som enligt 

tidningen var en av de få som vuxit till förståelse för epokens svåra uppgift. I detta har 

Aftonbladet även med polisens kommentar om att folk kan vara vis om att andra sidan 

kommer göra allt för att sopa igen spåren vilket ger mer substans till dessa påståenden.    

 

Den sociala tonen i båda tidningarna är tydlig då de lovordar Kreuger som ett geni, som 

Sveriges national hero och samtidigt lugnar de genom att förklara hur Kreuger lärt upp 

affärsmän som kan ta vid och att den tragiska händelsens biverkningar skall kunna begränsas. 

Tonen är mycket varm och lugnande för läsaren, Kreugers stora arbetsmoral och gästfrihet 

beskrivs, hur Kreuger hyllas med blommor och kransar när kistan bärs ut. I båda tidningarna 

manas det till lugn och oro är obefogad. När Aftonbladet kritiserar den hätska kampanj som 

franska tidningar bedrivit mot Kreuger tar Ljusnan det mer försiktigt och menar att enligt 

Kreuger bedrevs det en baissessammanslutning i Paris. Aftonbladet har en kritisk ton när 

tidningen tar upp sovjets hat mot Kreuger, hur Kreuger motarbetats både utomlands och i 

Sverige, hur falska rykten spridits och hur vilseledande uppgifter och evighetständstickan 

spridits för att hindra koncernens arbete. Aftonbladet hyllar även det svenska folket som med 

stor heder tagit situationen med lugn. Återigen tar Aftonbladet upp de krafter som arbetade 

emot Kreuger. Ljusnan påpekar att oro är obefogad och att ingen panik i affärslivet brutit ut. 

När nyheten i Ljusnan om kursfall på Kreugerpapper, att bolagets ställning inte är hållbar och 

stödaktionen för Skandinaviska Kreditbolaget tas upp i  mitten och slutet på mars är artiklarna 

fortfarande lugna och framhåller att stödaktionen skapat ett uppsving på börsen. I Aftonbladet 
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menas det att om detta hade hänt för några månader sedan hade det kunna leda till en 

världsomfattande finanskatastrof för att sedan beskriva Kreuger som en genial finansman. 

Båda tidningarna manar till lugn, informerar om vad som händer med 

utredningskommissionen, begravning o.s.v. men Aftonbladet har den mest kritiska tonen när 

det gäller anledningar till att självmordet skedde då skulden läggs på andra och tidningen 

menar att minst av allt faller några misstankar på Kreuger personligen.    

 

6.3 April  
 

Under april månad förändras Ljusnans artiklar på det sätt att de börjar hänvisa till andra 

tidningarnas information. De använder både svenska och utländska tidningar till detta, något 

som inte märkts under mars månad. Aftonbladet använder sig under båda månaderna av 

utländska tidningar för information men när de nämner svenska tidningar är det både för att 

kommentera och för att kritisera deras agerande eller dementera den information de har i sina 

artiklar. T.ex. väljer Aftonbladet att angripa Affärsvärlden den 1 april och Dagens Nyheter 

den 8 april, dock dementeras vid vissa tillfällen även utländska tidningars uppgifter i ämnet. 

Under april har Ljusnan koncentrerat sina artiklar på de falska skattkammarväxlarna, de falska 

monopolen och de 100 miljoner som försvunnit den sista tiden. Annars handlar artiklarna om 

koncernens olika bolag och en mindre del personliga kommentarer om Kreuger finns även 

med. Mindre plats tilldelas de rykten om mutor, samarbete med Hitler och Folkets Dagblads 

gåvor från Kreuger. Ett tema som kan ses i artiklarna är att tona ner bilden av Sveriges förlust 

i Kreugerkraschen och att lugna ner svenskarna genom att betona det svenska folkets heder i 

sitt sätt att handskas med situationen. Här tas citat från utländska tidningarna med där 

svenskarna beröms för sin ridderlighet och tidningen tar upp hur Kreugerpapper sålts till 

utlandet eller finns kvar inom koncernen.  

 

I de mer personliga delarna av artiklarna om Kreuger är temat att finansmannen inte medvetet 

gjorde ont men att ett storhetsvansinne och att Ivars geni fått människors förtroende vilket lett 

till denna tragiska händelse. I Aftonbladet är huvudämnens under april polisens arbete och 

inbladning i utredningen, L.M. Ericssons och Tändsticksbolagets framtid och bolagens 

ställning, de olika monopolen och skattkammarväxlarna. Men även Kreugers person och 

övriga skandaler och rykten ges mycket plats. Till skillnad från Ljusnans artiklar får 

skattkammarväxlarna och de försvunna 100 miljonerna inte alls lika mycket uppmärksamhet.  
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Aftonbladet väljer även att vid ett flertal tillfällen ta upp rykten för att sedan dementera dem 

och att ta upp andra svenska tidningarnas artiklar och påpeka deras felaktiga information 

medan Ljusnan i liknande situationer väljer att informera att ryktena är obekräftade. Likheter i 

artiklarnas innehåll är intresset för koncernens olika bolag, särskilt L. M. Ericsson, 

Tändsticksbolaget och Boliden som nämns vid ett flertal tillfällen. 

 

Under april månad börjar den sociala tonen förändras. Då har dock Ljusnan fortfarande en 

delvis lugnande ton i och med att de påpekar att det inte finna anledning till att förtroendet för 

bankerna skulle minska, att den största förlusten kommer att ske utomlands, att det svenska 

anseendet inte bör ta större skada och att uppgiften om att Boliden ställer in arbeten p.g.a. 

Kreugerkraschen är oriktiga. Det svenska folkets ridderlighet, stolthet och moraliska styrka är 

något som används på ett lugnande vis. Samtidigt hårdnar tonen mot Kreuger då det blir allt 

tydligare att det var på Kreugers order som vilseledande införingar i böckerna gjorts, att det 

var Kreugers som förfalskade namnteckningarna på de falska skattkammarväxlarna. Ord som 

manipulationer, fiktiva, mutor, överdrivna och vilseledande används när det gäller Kreugers 

handlingar. Samtidigt påpekas även att Kreuger inte gjort affärer med det kommunistiska 

Sovjet, dock att Kreuger gett den kommunistiska tidningen Folkets Dagblad bidrag.  

 

Likaså tas ryktet om att Kreuger skall ha varit i kontakt med Hitler upp men det påpekas att 

förhastade slutsatser om att Kreuger skall ha lånat pengar till nazistchefen bör inte tas. 

Tidningen tar också upp andra tankar kring det som inträffat, t.ex. direktör Rydbecks mening 

att Kreuger avsikter inte var medvetet oärliga och att Kreuger förtvivlat kämpade för att rädda 

sin koncern. Även tonen mot direktör Littorin hårdnar då Ljusnan påpekar att direktören 

dementerat att självmordet hemlighölls för börsen i Amerika som fortfarande var öppen då 

direktören tidigare påstått just detta. Aftonbladets ton under april är liksom Ljusnans fortsatt 

lugnande på det vis att även de påpekar att värdet på aktierna stiger, att företagens framtid ser 

ljusare ut, att börsen återhämtar sig och att landet har en sund ekonomi. Samtidigt som 

tidningen tar upp Kreugers svek, liknar utredningen av koncernen med Pandoras ask och 

menar att Kreuger friserade bokslut tar de även upp Kreugers verk kommer ha historisk 

betydelse. De jämför Kreugers äventyr med den forna tidens militära erövringståg och väljer 

att ta upp mer om andra skyldiga. Hur medskyldiga nu har tid att sopa undan spåren och de 

väljer även att lägga uppmärksamhet längre bort från Kreuger genom att ta upp hur en tidning 

fört en hänsynslös kamp mot Shellkoncernen och bl.a. påstås vara inblandade i 

Kreugerkraschen. Gamarna i strid om Kreugerbytet och att italienarna var smickrade över att 
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det var just deras papper Kreuger valt att förfalska. Dock är tonen hårdare när de citerar den 

franska tidningen Le Matin och skriver att Kreuger var förfalskarnas konung och tyska 

tidningars mening att Kreugers svek förvärrat förtroendekrisen. Tidningen väljer att ta upp 

flera rykten för att sedan dementera dem och att beräkningen av förlusterna efter kraschen är 

osäkra.               

 

Stilen i artiklarna är både formell och informell, formell när nyheterna tas upp och koncernens 

ekonomiska ställning kommenteras. Dock blir den informell när Kreugers person beskrivs 

både i Ljusnan  (16 mars) och i Aftonbladet (20 mars) då artiklarna blir mer personliga och 

informella. Dock har artiklarna i båda tidningarna en viss distans då det handlar om så som de 

beskriver det ett finansgeni och en legendarisk person. Språkdragen i artiklarna är mycket lika 

då de är samma sorts texter, dock har Aftonbladet mer nyheter av det ekonomiska och 

finansiella slaget vilket leder till att språket i dessa artiklar delvis är av ett annat slag. Båda 

tidningarnas artiklar består till största delen av konkreta nyheter, t.ex. om självmordet, 

begravningen, koncernen och utredningskommissionen men båda tidningarna ha även mer 

abstrakta delar då Kreuger benämns som ett geni, en av tidens mest intressanta finansmän 

o.s.v. Aftonbladet har dock en större dela av dessa än Ljusnan. Ljusnan har de första dagarna 

mer abstrakta delar i sina artiklar för att sedan få ett mer konkret innehåll, samma tendenser 

går att se hos Aftonbladets artiklar som dock har fler abstrakta inslag än Ljusnan.  

 

Under april månad blir stilen i artiklarna mer formella och konkreta och mindre personliga när 

det gäller Kreuger. Inga fler längre reportage om personen Kreuger dock förekommer citat 

med mer informell stil men inte i samma mängd som tidigare. Nu koncentrerar sig båda 

tidningarna mer på vad som händer med företagen inom koncernen, vilka som påverkas och 

hur. Aftonbladet fortsätter under april månad att ha en djupare ekonomiska stil på sina artiklar 

än Ljusnan. Båda tidningarna kan sägas ha en nationalistisk stil då de väljer att försöka flytta 

katastrofens biverkningar utomlands och berömma det svenska folkets sätt att hantera 

situationen. Även genom att visa på att inblandade förhörs, häktas och erkänner skuld får 

allmänheten skyldiga att skylla katastrofen på vilket kan ha en lugnande effekt.    

 

När det gäller sambanden mellan artiklarna under april fortsätter detta mönster med att 

nyheterna kommer ut samma dag eller att Aftonbladet kommer ut tidigare med nyheterna än 

Ljusnan. Dock finns ett fåtal nyheter som Ljusnan har med som Aftonbladet har valt att inte 

alls belysa i sina artiklar. Det gäller nyheten att Kreuger skall ha förkastat förslaget att 
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utomstående revisorer skulle få möjlighet att gått igenom koncernens ekonomi som Ljusnan 

har valt att ta upp två gånger i sina artiklar.  

 

Att en liten tidning som Ljusnan skulle ha  någon större påverkan på en tidning som 

Aftonbladet har jag svårt att se, men att personalen på Ljusnan kan ha koll på de nyheter som 

utkommer i större tidningar är mer möjlig. Dock hänvisar Ljusnan till T.T. som sin mest 

använda källa i artiklarna men att tidningarna kan påverka varandra bör dock inte uteslutas. 

Tydliga spår av detta kan inte visas, dessutom är det uppenbarligen tidningarnas syften med 

artiklarna olika. 
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7. Slutsatser 
 

De likheter som tydligt kommer fram i artiklarna i båda tidningarna är att innehållet ger ett 

lugnande rapportering om situationen. Att motverka oro och få rapporteringen att 

koncentreras till förlusterna utomlands visar ett nationellt syfte med innehållet. Det visar att 

både den lokala tidningen Ljusnan och den nationella tidningen Aftonbladet inte endast agerar 

som nyhetsförmedlare utan även tar ett ansvar för att inte skapa panik i samhället.  

Skillnader som kan ses i rapporteringen när det gäller vilket slags nyheter som tas med i 

tidningarna kan förklaras med tidningarnas karaktär och målgrupper. Där Aftonbladet väljer 

att mer djupgående rapportera om den ekonomiska situationen går Ljusnan mer ytligt in på 

dessa nyheter. Även här kommer det fram hur tidningarnas ägares intressen kan vara en 

påverkande faktor på innehållet i tidningarna då innehållet i artiklarna visar på ägarintresse i 

olika situationer. Hur tidningarna hänvisar till sina källor skiljer sig är, medan Aftonbladet 

hänvisar till ett flertal olika källor, som utländska tidningar och olika uppgiftslämnare, dock ej 

till skribenter. Ljusnan väljer att hämta sin information från T.T., först i den senare delen av 

tidsperioden väljer Ljusnan att hänvisa andra källor såsom Aftonbladet gjort under hela 

tidsperioden 
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8. Vidare forskning 
 

En annan vinkel på denna uppsats hade kunnat vara att se skillnaden i rapporteringen från två 

olika beroende källor, Aftonbladet och en av de Wallenbergägda tidningar som Aftonbladet 

kämpade emot. Då Wallenbergarna fanns med i utredningskommissionen men samtidigt sågs 

som en av Kreugers värsta motståndare vore det intressant att se skillnader och likheter 

mellan deras artiklar.  Pollack har i sin avhandling studerat medias utveckling ifråga om 

antalet artiklar som handlar om brott under 1900-talet. Även om vart i tidningen de behandlas, 

om de är kriminalpolitiska texter eller ej, vilka slags brott det rör sig om och om de är brott 

utförda av ungdomar bl.a. Den statistik som visas hade till viss del kunnat vara användbar i 

vidare forskning för att se om den överensstämmer med de artiklar som denna uppsats handlar 

om.   
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