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Efterkrigstidens 
samhällskontakter 

en inledning

Fredrik Norén & Emil Stjernholm

Vid andra världskrigets slut var det flera som kände sig manade att 
 definiera framtidens kommunikationsbehov. Kriget hade på gott och ont 
påmint om vad som var möjligt att åstadkomma när medier mobiliserades 
som verktyg för påverkan. 1946 presenterade till exempel reklammannen 
Stig Arbman termen samhällskontakt, bland annat som ett inlägg i dis-
kussionen om ”industriell demokrati”.1 Det var också Arbmans försök att 
översätta public relations till svenska. Behovet av en aktiv och god sam  hälls-
kontakt begränsades inte till privata företag och organisationer, utan Arb-
man menade att en sådan verksamhet var av lika stor betydelse för den 
offentliga sektorn. Andra talade vid denna tid om liknande aktiviteter i 
termer av goodwill.2 Samtidigt menade Alva Myrdal, tillsammans med 
Kommittén för social upplysning (1946–1949) som hon ledde, att propa-
ganda inte var något att oroa sig för, så länge avsikten var god.3 Men det 
gällde att vara på sin vakt: ”ett högt uppdrivet reklamväsen, spelande på 
den moderna propagandans alla instrument, har vant nutidsmänniskan 
vid att bli bjuden på åskådlig och fantasieggande information i rikt varie-
rad uppläggning.”4 

Den terminologi som användes i dessa och i andra sammanhang var 
spretig. Inte sällan handlade det om termer som fortfarande är värde-
laddade. Tidigt under arbetet med denna antologi uppenbarade sig ut-
maningen om hur kommunikativa praktiker ska beskrivas utifrån vår 
samtidsposition, utan att falla offer för en anakronistisk vokabulär. Titeln 
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på boken, Efterkrigstidens samhällskontakter, ska förstås som en lekfull kom-
mentar till denna utmaning. Med denna brasklapp är det övergripande 
syftet med antologin att på olika sätt belysa den svenska efterkrigstidens 
kommunikationsbegrepp med tillhörande praktiker. Vilka var begreppen? 
Hur användes de, i vilka sammanhang, och vad för typ av aktiviteter prak-
tiserades inom ramen för dessa begrepp? 

Den här antologin behandlar perioden från krigsslutet till och med 
1980-talet. Under efterkrigstiden skedde en expansion av det allmänna, 
vilket skapade nya krav på att informationsflödet mellan stat och med-
borgare – liksom mellan privatpersoner, företag och organisationer – 
 skulle utökas.5 Under de följande decennierna efter kriget kom den  svenska 
välfärdsstaten, både som idé och konkret politiskt projekt, att konsolide-
ras för att sedan bli allt mer ifrågasatt. Det råder ingen konsensus om 
definitionen av efterkrigstiden. Ibland åsyftar periodiseringen det första 
decenniet efter andra världskriget, medan andra menar att efterkrigstiden 
sträcker sig fram till 1990-talet. Föreliggande antologi fokuserar på den 
tid efter andra världskriget som också har beskrivits som välfärdsåren.6

I svensk kontext tenderar efterkrigsperioden att beskrivas som fram-
gångsår. Detta har sedan länge varit ett medierat narrativ, något som 
också är tätt förknippat med arbetarrörelsens långvariga maktinnehav.7 

Under perioden framstod det svenska välfärdssamhället som en interna-
tionell föregångare inom allt från utbildning, kultur och levnadsstandard 
till social och ekonomisk jämlikhet.8 Men tidigare forskning har också 
betraktat efterkrigsperioden som genomsyrad av en slags välviljans dub-
belhet. Yvonne Hirdman menar att detta inte enbart handlade om att 
förklara och påvisa vilka dygder som var eftersträvansvärda utan också om 
att varsamt men bestämt knuffa människor i en sådan riktning, något som 
hon beskriver som konsten ”att lägga livet till rätta”.9 Denna fostran och 
dessa knuffar hade som intention att förbättra människors liv, och prak-
tiserades inte enbart av statliga aktörer. 

Men fostranspolitiken var inte nödvändigtvis något som utgick från de 
enskildas perspektiv. Tvärtom visar historisk forskning att den typen av 
aktiviteter kunde ta paternalistiska och ibland rent av kränkande uttryck.10 

I sådana sammanhang utgjorde användningen av medier ett mjukt makt-
medel för att påverka och fostra människor. Senare, under 1970-talet, 
växte en maktkritik fram från både vänster och höger mot  Välfärdssverige 
och dess upplevda paternalism. Sådana motrörelser kom att använda de 
medier som fanns till hands för att skapa alternativa berättelser om sam-
hället. Det handlade bland annat om ett ifrågasättande av experternas 
förmåga att bedöma rimligheten i de dygder som förespråkades, eller om 
de praktiska konsekvenserna av den politik som kom att föras.11 Här rym-
des också en kritik mot sammanblandningen av privata och offentliga 
intressen.

Forskare har pekat på betydelsen av andra världskrigets offensiva medie-
praktiker för de följande decenniernas medielandskap, såväl i Sverige som 
internationellt.12 Snarare än omfattande nedmontering och ett markerat 
brott vid 1945, där olika aktörer tydligt distanserade sig från erfarenheter-
na före 1945, kan kontinuitet skönjas i kommunikationspraktikerna från 
andra världskriget och in i efterkrigstiden.13 På så sätt menar vi, i likhet 
med andra, att andra världskriget bör betraktas som en katalysator för 
efterkrigstidens offentliga och privata kommunikationsaktiviteter för att 
påverka olika publiker, oavsett vilken etikett dessa aktiviteter tilldelades.14 
Medie- och informationslandskapets dynamiska förändring under decen-
nierna efter 1945, med framväxten av olika medieplattformar, fungerar i 
föreliggande antologi också som en fond för att studera propaganda och 
information. Här handlar det både om hur begreppen användes och hur 
de praktiker såg ut som associerades med dessa begrepp.15 

Samtidigt som det fanns kontinuitet i de kommunikativa praktikerna 
går det också att peka på semantiska förskjutningar efter 1945 vad gäller 
hur sådan kommunikation begripliggjordes. Under decenniet före andra 
världskriget fanns det till exempel ingen vedertagen distinktion mellan be-
grepp som propaganda, information, upplysning och reklam.16 Vissa fors-
kare menar att andra världskriget sedan utgjorde en period då definitionen 
av begrepp som propaganda och information delade på sig. Från att tidi-
gare ha figurerat som synonymer blev de mer självständiga kategorier.17 
Med hjälp av digitala metoder går det i dag att kvantitativt synliggöra hur 
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en sådan semantisk förändring ägde rum. Med topic modeling är det till 
exempel möjligt att – storskaligt – identifiera ord som har större sanno-
likhet att förekomma tillsammans. Sådana kluster av ord utgör tolknings-
bara teman (det vill säga topics) med diskursivt centrum och periferi. Till 
denna inledning skapades en topic-modell av de första 70 årens betänkan-
den, 1922 till 1991, i serien Statens offentliga utredningar (sou), en text-
samling som lämpar sig väl för att studera det offentliga språkets innehåll 

och karaktär.18 I resultatet identifierades bland annat två teman: ett tema 
med upplysning och propaganda som till synes ersätts av ett generiskt 
tema med information. Skiftet i grafen, som visas i Illustration 1, är onek-
ligen radikalt. Men det betyder givetvis inte att begreppens betydelser, 
eller de kommunikativa praktiker som associerades med begreppen, ändra-
des lika häftigt. Flera bidrag i antologin visar att temer som propaganda, 
pr, upplysning, information med flera, på olika sätt användes parallellt, 
ibland som synonymer och ibland som polemiska motparter.  

Utvecklingen från andra världskrigets erfarenheter till efterkrigstidens 
ska inte heller förstås som en progressiv och linjär kunskapsutveckling. 
Det finns till exempel ingen anledning att anta att erfarenheter av medier 
och kommunikation ledde till avtagande problem. Tvärtom visar medie-
historisk forskning att många föreställningar om medier, både som ett 
problem och som en lösning, återkommer genom historien. Detta gäller 
även under efterkrigstiden, en period som ofta beskrivs som präglad av 
den sociala ingenjörskonstens problemlösnings- och expertmentalitet. 

Under efterkrigstiden fanns till exempel en misstänksamhet gällande 
(vissa) mediers förmåga att förmedla korrekta budskap samt (vissa) männi-
skors möjlighet att begripa sig på eller värja sig mot sådana. Ett konkret 
exempel kan hämtas från verksamheten som bedrevs av Kommittén för 
social upplysningsfilm (1950–1959), som hade tagit över uppdraget från den 
tidigare nämnda Kommittén för social upplysning. Denna statliga kom-
mitté skulle producera filmer med en socialpolitisk agenda för att  upplysa 
medborgarna om nya reformer. Verksamheten var präglad av en samman-
blandning av olika samhällsintressen som representerades av offentliga 
och privata aktörer.19 Förutom att filmerna producerades av kommersiella 
företag och intresseorganisationer, tog kommittén också intryck av den 
rådande samhällsdebatten. Filmen Vi och våra gamla (Egil Holmsen, 1951) 
producerades till exempel som ett svar på en äldrevårdsdebatt om männi-
skors behov av ett anständigt liv på ålderns höst, och samhällets ansvar för 
att de äldre försågs med – och inrättades i – ett sådant. Debatten  engagera de 
bland andra Ivar Lo-Johansson. Kommittén bjöd in författaren för att dis-
kutera vad filmmediet kunde uppnå, men Lo-Johansson avfärdade filmens 

1. Två teman ur en topic-modellering av Statens offentliga utredningar (1922–1991). Under 
förberedelserna inför modelleringen lemmatiserades alla substantiv och skrevs om med 
gemener, vilket förklarar varför det till exempel står ”upplysningverksamhet” och inte ”upp-
lysningsverksamhet” samt ”skolöverstyrelsen” och inte ”Skolöverstyrelsen”.

De 20 mest sannolikt förekommande substantiven i 
temat upplysning och propaganda:

upplysningverksamhet, upplysning, propaganda, 
föreläsning, studiecirkel, broschyr, tidskrift, sam-
arbete, föredrag, skola, folkbildningarbete, kurs, 
bildningarbete, ämne, press, föreläsare, skolöver-
styrelsen, anslag konsulent, radio

De 20 mest sannolikt förekommande substantiven i 
temat information:

information, kontakt, allmänhet, kunskap, material, 
massmedium, informationverksamhet, fråga, 
organisation, upplysning, person, broschyr, med-
borgare, målgrupp, rapport, innehåll, information-
material, typ, debatt, form

Två topics ur Statens offentliga utredningar 1922–1991 (cirka 4 500 SOU:er)
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förmåga att kommunicera komplexa skeenden och slog fast att det ligger 
”inte i filmkonstens natur att skildra psykologiska skeenden. Det går ej att 
skildra ett brustet hjärta”.20 Debatter om specifika mediers möjlig heter att 
göra olika budskap mer attraktiva är även vanligt  förekommande i de pro-
paganda-, pr- och informationssammanhang som denna antologi studerar.

I ett historiskt perspektiv har medier omgärdats av utopiska löften och 
dystopiska varningar.21 Under 1960-talet betraktades till exempel televi-
sionen som ett möjligt medium för att skapa fred mellan länder eller för 
att krympa världen till en global by.22 I Sverige hävdade även 1967 års 
informationsutredning att den tidens teknik för masskommunikation 
hade ”gjort människan oberoende av tid och plats”.23 Genom att studera 
pessimistiska och optimistiska förhållningssätt till medier blir det, menar 
vi, möjligt att få syn på drömmar och farhågor som präglade förhållandet 
till sådant som propaganda och information – och som kanske fortfaran-
de gör det.

Några utgångspunkter

Endast ett fåtal översiktsverk har tidigare publicerats om den här antolo-
gins tema och tidsperiod. Dessa verk har främst utgått från en statsveten-
skaplig eller medie- och kommunikationsvetenskaplig utgångspunkt, där 
de mediehistoriska perspektiven ofta bara har behandlats i förbifarten. I 
boken Upplysning och propaganda: Utvecklingen av svensk pr och information 
tecknar kommunikationsvetaren Larsåke Larsson en historik över den 
svenska pr-branschen från 1940 till början av 2000-talet. Boken, som är 
ett slags historia inifrån branschen, erbjuder förvisso en lovande historisk 
ansats men av utrymmesskäl ger den få djupdykningar i – och problema-
tiseringar av – den traditionella periodiseringen av pr- och informations-
branschen eller branschens språkbruk och praktiker. Hanna Kjellgrens 
Staten som informatör eller propagandist? Om statssyners betydelse i svensk infor-
mationspolitik är en statsvetenskaplig avhandling som belyser den svenska 
informationspolitikens organisering och politiska logik utifrån ett insti-
tutionellt perspektiv. Det mediehistoriska intresset är svagt – endast i 

enstaka passager diskuteras det (svepande) om medier, och då främst om 
traditionella massmedier (press, radio och tv) – vilket leder till att man 
utelämnar frågor om hur myndigheterna och andra aktörers externa kom-
munikation faktiskt såg ut, bedrevs, spreds eller togs emot.24 Däremot 
finns det ett antal kulturhistoriskt orienterade avhandlingar som är 
intressanta i relation till temat för denna bok. Dessa har bidragit till 
forskningsfältet genom avgränsade ämnen som till exempel radioupp lys-
ning, konsumentupplysning och sexualupplysning.25 I sammanhanget kan 
även antologin Medier & politik: Om arbetarrörelsens mediestrategier under 
1900-talet nämnas.26

Det övergripande syftet med vår bok är att på olika sätt belysa den 
svenska efterkrigstidens kommunikationsbegrepp, hur de diskuterades 
och omsattes i praktik. Fokus ligger i huvudsak på produktion och sprid-
ning av information snarare än på mottagarnas reception. Vårt förhåll-
ningssätt till antologins tema är präglat av en övertygelse om att det finns 
ett behov av att komplicera den mediehistoriska utvecklingen snarare än 
att reducera den till en enkel, linjär berättelse.27 För att förstå hur medier 
på olika sätt relaterar till, förstärker eller konkurrerar med varandra i 
spridningen av sådant som benämns som propaganda och information, 
bör uppmärksamhet riktas mot överlappande fält, institutioner och aktö-
rer. Med dessa utgångspunkter gör föreliggande antologi anspråk på att 
bidra med ny kunskap. Det handlar i huvudsak om tre områden.

För det första är antologin ett försök att positionera tids- och plats-
specifika mediehistorier om propaganda och information under svensk 
efterkrigstid mot en tidigare anglosaxiskt dominerad historieskrivning. 
Genom att lyfta fram för Sverige viktiga aktörer som som myndigheter 
och föreningar – snarare än företag – ämnar antologin  nyansera det histo-
riska arvet efter sådana verksamheter. På detta sätt kan antologin bland 
annat visa hur den svenska välfärdsstatens kommunikationsapparat 
 präglades av en decentraliserad modell med kommersiella drag. Flera av 
 kapitlen i boken ger exempel på ett nära samarbete mellan offentliga och 
kommersiella aktörer, och visar hur myndigheterna inte sällan lade ut 
kommunikationsuppdrag på entreprenad för att få större effekt. 
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 För det andra belyser antologins olika bidrag att såväl en begreppslig 
som en medial rörlighet präglar de historiska praktikerna. Genom att utgå 
från de historiska aktörerna och kartlägga de förhållanden som genom-
syrar propaganda- och informationsaktiviteterna – exempelvis vilka  medier 
som ansågs viktiga och vilken terminologi som användes i olika samman-
hang – finns det möjlighet att ifrågasätta vedertagna föreställningar och 
rådande historieskrivning. Med antologins utgångspunkt att bidra till 
dessa tre områden är målsättningen med boken att bidra till en historio-
grafisk diskussion om propaganda och information.

För det tredje utgör antologin en möjlig jämförelsepunkt för vår tid. 
Poängen är här att kasta ett historiskt ljus över motsvarande praktiker i 
dag, exempelvis hur vissa kommunikationsrelaterade problem och teman 
tenderar att återkomma. Då antologin som helhet väljer att fokusera på 
dynamiska kategorier som just propaganda och information går det att 
både ta fasta på det tidsspecifika och peka mot sådant som går att gene-
ralisera genom historien.

Fortplanta, utbreda, sprida

I de senaste årens samhällsdebatt om falska nyheter, alternativa fakta och 
desinformation definieras termen propaganda nästan uteslutande i nega-
tiva ordalag. Till skillnad från i dessa snäva och ofta normativa diskussio-
ner, brukar forskare inom propaganda studies i stället nyansera definitionen 
av propaganda och ge begreppet en bredare betydelse. I till exempel The 
Oxford handbook of propaganda studies ger redaktörerna Jonathan Auerbach 
och Ross Castronovo följande öppna och gränsöverskridande definition: 
”As a cultural practice, propaganda concerns nothing less than the ways 
in which human beings communicate, particularly with respect to the 
creation and widespread dissemination of attitudes, images, and beliefs.”28 
Vi väljer att stanna vid detta öppna perspektiv och konstaterar kort att 
propaganda och information är svårinringade begrepp som kan spreta i 
olika riktningar. Deras historiska rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden 
och deras mening omförhandlas hela tiden. Begreppsexerciser kan för visso 

vara både intressanta och givande, och det finns relevanta studier som gör 
just detta.29 Vi hyser emellertid uppfattningen att det är lika viktigt att 
historisera gränserna mellan dessa begrepp för att visa hur de i praktiken 
kan vara svåra att skilja åt. Det empiriska materialet erbjuder inte sällan 
en annan möjlighet att visa på verklighetens komplexitet än vad uppifrån 
och ner-orienterade begreppsmodeller gör. En ledstjärna har därför varit 
att följa de historiska aktörerna och på så sätt visa hur olika kommunika-
tionspraktiker har bedrivits och språkliggjorts av dessa. Därför har vi i 
denna inledning valt att kortfattat sätta begreppen i en föränderlig histo-
risk kontext.

Fenomenet propaganda har bibliska anor men dess moderna betydelse 
härrör från latinets propagare – fortplanta, utbreda, sprida – och förknippas 
med Vatikanens ambition att sprida den katolska tron.30 I ett försök att 
motverka den protestantiska reformationen gav påve Gregorius xv ett 
antal kardinaler i uppdrag att sprida den katolska tron över världen. I dess 
ursprungliga betydelse beskrevs det inte som att sprida lögner eller falska 
budskap, utan som att propagera för den, enligt den katolska kyrkan, enda 
sanningen om den kristna religionen. På så vis konnoterar begreppet såväl 
erövring som missionering. Andra menar att propagandabegreppet har 
sina historiska rötter i retoriken, från grekiskans retor (utbildad talare) och 
är intimt förknippat med förmågan att kommunicera effektivt.31 I grund 
och botten förknippas propaganda med just spridning och viljan att över-
tyga.

Från att ha haft en mer inkluderande betydelse fick propaganda från 
och med 1900-talet en delvis negativ innebörd, inte minst på grund av 
första världskrigets antagonistiska mediekampanjer som blev till bränsle 
för krigets fortsättning.32 Senare, under andra världskriget, befästes de 
negativa konnotationerna, i synnerhet vid krigsslutet då nazisternas om-
fattande propagandaapparat kopplades samman med Förintelsen.33 Under 
krigen stod informationsflödena högt på agendan. Redan under första 
världskriget försökte länder kontrollera och stoppa spridningen av vad 
som ansågs vara utländsk propaganda. I Sverige skedde det exempelvis via 
filmcensuren och Statens biografbyrå.34 Under andra världskriget riktades 
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nazityska propagandakampanjer mot Sverige och en statlig utredning 
konstaterade 1946 att landet var ”föremål för en metodisk och synnerligen 
aktivt bedriven tysk propaganda”.35 Dels etablerades konkreta tyska propa-
gandaorgan som bildtidningen Signal, radioutsändningen Radio Königsberg 
och nyhetsjournalen Ufa-journalen, dels arbetades det för att skapa nätverk 
mellan tyska och svenska institutioner.36 Vid krigsutbrottet 1939 gjordes 
omfattande insatser för att å ena sidan syna och kontrollera inhemsk och 
utländsk informationsspridning, och å andra sidan producera och sprida 
eget material för att fostra allmänheten. Ansvarig för denna uppgift i 
 Sverige var då Statens informationsstyrelse.37

Till skillnad från i andra länder där Informationsstyrelsens motsvarig-
heter omvandlades efter kriget, som exempelvis i Storbritannien,38 lades 
den svenska myndigheten ner, vilket sågs som en seger för motståndarna 
till en centraliserad statlig informationsverksamhet.39 Men filmvetaren 
Mats Jönsson menar att ”fostringspolitiken” snarare än att monteras ner 
effektiviserades under välfärdsstatens uppbyggnad.40 I takt med att allt 
fler reformer genomfördes under efterkrigstiden, uppfattades behovet 
av  ”social upplysning” bli allt större. Medborgarna ansågs i för liten grad 
vara medvetna om såväl sina rättigheter och skyldigheter, som om exper-
tisens rekommendationer för hur livet borde levas.

Begreppet upplysning har i likhet med propaganda en lång historia. I 
den begreppshistoriska studien Reklam & propaganda under svenskt 1930-tal 
påpekar Elin Gardeström att begreppet upplysning förekom frekvent 
under 1930-talet – inom såväl den kooperativa rörelsen som den parlamen-
tariska politiken – men att dess ”precisa betydelse pendlar, beroende på 
var begreppet används och av vem”.41 Ibland var till exempel upplysning 
synonymt med propaganda. Även under efterkrigstiden användes upp-
lysning återkommande för att beskriva spridningen av information till 
medborgare och i dessa kontexter var det sammankopplat med ord som 
objek tivitet och saklighet. Efter andra världskriget togs flera uttryckliga 
upplysningsinitiativ, inte minst i samband med den förnyade folkhälso-
politiken på 1940- och 1950-talen,42 till exempel genom de två statliga 
kommittéer för social upplysning som tidigare berörts här i inledningen.

I Sverige var upplysning också kopplat till en stark folkbildningstradi-
tion, något som kom att prägla etermediernas innehåll och form när radio 
och television introducerades i landet. Mot slutet av 1940-talet hade 90 
procent av de svenska hushållen radio, och mediet blev en central punkt 
i vardagsrummen även under den tidiga efterkrigstiden.43 Redan när Radio-
tjänst påbörjade sina sändningar 1925, skriver Sofia Seifarth, var ”folk-
upplysnings- och folkbildningsarbetet” en betonad del av de skriftliga 
direktiven.44 I slutet på 1950-talet fick televisionen sitt definitiva genom-
brott i Sverige och liksom radio hade televisionen i uppdrag att verka i 
allmänhetens tjänst. Som Anna Edin och Per Vesterlund konstaterar i 

2. Under 1940- och 1950-talen 
underströks vikten av social 
upplysning, sou 1949:31 Social 
upplysning.



20 · fredrik norén & emil stjernholm efterkrigstidens samhällskontakter · 21 

Sveriges television: En mediehistoria hamnade ”[k]lassiska upplysningsideal 
[…] i fokus och en viktig del i public service-mediernas uppdrag blev 
 också att bidra till såväl kulturell och estetisk som moralisk fostran”.45 

Efter kriget fick propagandabegreppet allt mer konkurrens av en annan 
vokabulär. I sin avhandling om Svenska institutet skriver Nikolas Glover 
att det i en svensk kontext skedde en språklig förskjutning under perioden 
1945 till 1970 som liknar grafen i Illustration 1. I början använde Svenska 
institutet termen propaganda (i en neutral betydelse) för att beskriva sin 
verksamhet. Begreppet kom dock att långsamt fasas ut för att ordet in-
formation i stället skulle få en mer framträdande plats i myndighetens 
språkbruk, alltmedan termen upplysning användes genom hela perio-
den.46 Ett annat tecken på den förändrade vokabulären är att så kallade 
public relations-avdelningar – ibland kallade informationsavdelningar – 
blev allt  vanligare inom myndigheter, organisationer och företag, såväl i 
Sverige som internationellt.47

Propaganda som public relations

På 1920-talet sammanförde Sigmund Freuds brorson Edward L. Bernays 
samtidens teorier om masspsykologi med de om företags och politikers 
förmåga att övertyga sina publiker om produkter och idéer. Resultatet 
blev boken Propaganda i vilken Bernays lyfte fram public relations som ett 
viktigt instrument för en begränsad skara i samhällets elit: ”It was, of 
course, the astounding success of propaganda during the war that opened 
the eyes of the intelligent few in all departments of life to the possibilities 
of regimenting the public mind.”48 Public relations har – föga förvånande 
– visat sig varit lika svårt att definiera som propaganda, vilket även gjort 
det svårt att peka ut dess historiska ursprung.49 Detta hindrade dock inte 
att Bernays teorier banade väg för public relations som ett framväxande fält 
kopplat till en egen yrkeskategori.

Under 1920- och 1930-talen växte public relations som profession, i 
 synnerhet i usa och Storbritannien, då massmedier började ses som allt 
viktigare instrument för att styra folkets vanor.50 Under denna period 

började den medie- och kommunikationsforskning växa fram som också 
skulle prägla en stor del av efterkrigsperioden. Vid andra världskrigets slut 
kunde denna västorienterade forskning delas in i några olika inriktningar. 
Frankfurtskolans kritiska orientering hade till exempel genererat en 
 synnerligen pessimistisk syn på masskommunikationens roll i samhäl-
let, inte minst representerad i Theodor Adornos och Max Horkheimers 
Upplysningens dialektik från 1944.51 Nästan lika skeptiska, om än på ett 
något annorlunda vis, var Harold Lasswell och Walter Lippmann i sin syn 
på massmediers förföriska inverkan på människor – och särskilt männi-
skor i grupp. Mer optimistiska – eller åtminstone bejakande vad gällde 
mediers möjligheter för människan och demokratin – var John Dewey och 
Charles Horton. Därtill fanns den framväxande inriktningen mot 
effektstudier, som representerades av bland andra Paul Lazarsfeld och 
Elihu Katz, och där även en sådan som Bernays kan insorteras.52 Den 
sistnämnda traditionen var särskilt inriktad mot att forma sin verksamhet 
för att förse folket med bättre information och makthavarna med smar-
tare politiska beslut.53 Mycket av den medie- och kommunikationsforsk-
ning och in formationspolitik som utvecklades i Sverige efter kriget blev 
också präglad av den behaviorist-orienterade inriktningen, vilket bland 
annat synliggörs i Marie Cronqvists och Fredrik Noréns kapitel i denna 
antologi.54

Bernays och andra ur första generationen uttryckliga pr-teoretiker och 
-praktiker gjorde ofta skillnad på positiv och negativ propaganda. De 
 underströk – precis som det tidigare nämnda citatet från Kommittén för 
social upplysningen – att den goda propagandan var beroende av att den 
information som förmedlades var rätt och riktig.55 Ur det perspektivet 
framstod en viss typ av propaganda, ibland synonym med public relations, 
som en central kraft för den moderna demokratin.56 Genom att på detta 
vis betona skillnaderna mellan det goda och det onda, mellan public rela-
tions och propaganda, antyddes en moralisk och etisk progression, något 
som också påverkat fältets historieskrivning i en ensidigt normativ rikt-
ning.57 Den linjära historieskrivningen – där propaganda ersätts av för-
ment neutral pr och information – ifrågasattes dock under 1960- och 
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1970-talen av tänkare som Jacques Ellul och Tony Schwartz som betrak-
tade de olika termerna, och praktikerna kopplade till dessa, som betydligt 
mer komplexa.58 Senare pr-forskning har fortsatt detta ifrågasättande av 
skillnaden mellan propaganda och public relations i praktiken.59

På grund av den tidigare historieskrivningens inriktning framstår public 
relations ibland som ett amerikanskt fenomen som framför allt är inriktat 
mot näringslivet. Men det finns en lång tradition och historisk pluralitet knu-
 ten till termen och dess verksamhet som sträcker sig runt om i världen.60 
Larsson menar till exempel att utvecklingen av pr- och informations-
branschen i Sverige är intimt förknippad med maktförskjutningen mot 
det allmänna, framför allt efter första världskriget genom välfärdssam-
hällets expansion och den offentliga sektorns utbyggnad.61 Att Arbman 
1946 talade om public relations just som ”samhällskontakt” kan ses som en 
illustration av denna sammanlänkning.62 I sin bok understryker Larsson 
det mönsterbildande Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan Svenska arbetsgivare-
föreningen och Landsorganisationen, som ännu ett avgörande incitament 
för ökad informationsverksamhet i syfte att torgföra och driva idéer.63 I 
sammanhanget är det även viktigt att understryka att  civilsamhället och 
folkrörelserna sedan länge aktivt har bidragit till produktionen och sprid-
ningen av olika former av budskap. Som idéhisto rikern Peder Aléx skriver 
i sin avhandling om Kooperativa förbundets verksamhet, fanns det vid 
1800-talets slut ”en bred bildningsrörelse som på olika sätt normativt 
ville påverka medborgarnas livsmönster, som var intimt förknippat med 
deras konsumtionsmönster”.64 I sitt kapitel i  denna antologi beskriver 
Glover folkrörelsernas varierande bildningsaktiviteter under efterkrigs-
tiden och hur dessa mobiliserades för att skapa kunniga samhälls- och 
världsmedborgare. På grund av landets rika organisations- och förenings-
liv ansågs Sverige väl positionerat för att forma individer och deras intres-
se för omvärlden och internationella frågor. Som författaren poängterar, 
formulerades dessa ideal i symbios mellan statliga myndigheter och 
svenskt föreningsliv. Civilsamhället och folkrörelsernas upplysnings-
verksamhet satte således stark prägel på det svenska pr- och informa-
tionslandskapet under efterkrigstiden. Denna informationsverksamhet 

riktade sig inte enbart mot det egna landets medborgare, utan initiativ 
togs  också för att påverka, hantera och sprida dess idéer om Sverige ut-
omlands. Inrättandet av Svenska institutet 1945 – med avsikten att verka 
för kulturellt utbyte med utlandet – kan ses som ett konkret beslut i  denna 
utveckling.65 

Public relations som information 
och information som problem 

Parallellt med pr-branschens framväxt, i skuggan av andra världskriget, 
fick information som massfenomen sitt stora publika genombrott. Vid det 
laget hade betydelsen av information genomgått en långvarig föränd-
ringsprocess. När ordet först dök upp i de historiska källorna var dess 
betydelse – liksom propagandabegreppet – präglad av antikens idévärld. 
Mediehistorikern John Durham Peters menar att information tidigt var 
associerat med sitt verb: det handlade helt enkelt om att informera om 
hur tingen var beskaffade.66 Längre fram i tiden, med upplysningsepokens 
idéströmningar och framväxten av empirismen, föll idén om sakers inne-
boende mening ur modet. I stället skulle betydelsen av information allt 
mer förvandlas till en abstraktion, något som framför allt intensifierades 
i takt med att 1800-talets medielandskap förändrades.67 Framväxande 
 medieteknologier som den elektriska telegrafen och kamerafotografiet 
hjälpte till att skapa en föreställning om information som något kontext-
löst, ett substantiv snarare än ett verb, något som i sig kunde förflyttas 
från en plats till en annan. Tillsammans med masspressens utveckling 
uppstod ett tidstypiskt problem, som också känns igen i dag, nämligen 
hur mer information kunde överföras snabbare. Information hade då blivit 
till en sak, och därmed en potentiell vara eller ett verktyg för att tjäna 
olika syften.68 Talande är att först under det sena 1800-talet blir kom-
munikation en egen fråga i samhällsdebatten, skild från den om fysisk 
transport, och från och med 1920-talet klyvs den i en distinktion mellan 
masskommunikation och personlig kommunikation.69
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Informationsbegreppets internationella genomslag, som intensifierades 
under andra halvan av 1900-talet, omfattade även Sverige. Under efterkrigs-
tiden blev ”information” ett verktyg för att komma till rätta med  samhällets 
olika frågor och utmaningar.70 Många drog nytta av medietekno logis ka 
landvinningar som gjorde det både enklare och billigare att driva opinion, 
som till exempel genom pocketboken och stencilhäftet under 1960-talet.71 
Hur debattpocketboken användes i samhällsdiskussioner om miljöfrågor 
är också ämnet för David Larsson Heidenblads kapitel i antologin. Med 
hjälp av detta lättillgängliga massmedium trädde allt fler forskare inom 
natur vetenskap in i den offentliga debatten om mänsklighetens  ödesfrågor, 
och mediebruket bidrog till att omstöpa det rådande forskar idealet. 

Men samtidigt som information ofta framställdes som en lösning på 
problem, gav den också, precis som i dag, upphov till egna samhällspro-
blem. Under 1960- och 1970-talen konkurrerade allt fler  medieplattformar 
om människors uppmärksamhet, vilket genererade behov av ett nytt språk-
bruk för att kunna beskriva och förstå tidens skiftande medie- och informa-
tionslandskap.72 ”Massmedium” var sedan tidigare ett etablerat modeord 
som tillsammans med ”information” gav upphov till olika debatter och 
stridigheter relaterade till samhället, kulturen och individen. Faktum är 
att aldrig tidigare eller senare – om man ska tro Ulla Carlsson – har frågor 
om informationsflöden och mediekoncentration debatterats så passio-
nerat som under 1970-talet. Även då talades det till exempel om faran 
för informationsöverflöd, ökade informationsklyftor, desinformation och informa-
tionsproblem i största allmänhet. Och liksom i dag fanns det en normativ 
diskussion om vad som utgjorde god respektive dålig information. 

Reklamens roll blev åter föremål för en sådan diskussion i Sverige från 
och med 1950-talet.73 Den framväxande vänsterrörelsen bidrog senare 
till att reklam och marknadsföring allt mer kom att betraktas som något 
dåligt. I sin Guldäggshistorik beskriver reklamaren Lars Falk talande 
 perioden från det sena 1960-talet till det tidiga 1970-talet på följande sätt: 
”På den tiden var pappa inte copywriter utan textförfattare. Han sysslade 
med information, inte reklam.”74 I sin avhandling om Guldäggsannonser 
beskriver språkvetaren och reklamaren Einar Korpus hur ”information” 

och ”fakta” blev viktigare inslag än tidigare i 1960- och 1970-talens re-
klam, vilket också gjorde att gränsen mellan reklam och samhällsinforma-
tion i detta avseende blev mer otydlig.75 Samtidigt inspirerades många 
myndigheter av den tidens reklam- och marknadsföringsbyråer, och de 
befruktade delvis varandra. Till exempel blev kampanjerna för högertrafik 
– som belyses i Noréns kapitel i antologin – förebilder för hur man kunde 
bedriva storskaliga kampanjer inom både offentlig och privat sektor.76 
Under samma period arbetade den långvariga Reklamutredningen (1966–
1974) med sitt uppdrag att syna reklambranschens struktur och roll i sam-
hället. Frågan om reklam i tv skulle särskilt utredas, men någon sådan 
reklam skulle det inte bli tal om – än. 

3. Termen samhällsinformation 
nämndes första gången när 
televisionens införande utreddes 
på 1950-talet, men slog igenom 
brett under 1960- och 1970-talen. 
sou 1969:48 Vidgad samhälls
information.
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Under 1970-talet slog termen samhällsinformation igenom i och med 
Informationsutredningens huvudbetänkande sou 1969:48 Vidgad samhälls-
information. Förutom mer pengar till samhällsinformation resulterade ut-
redningen i regeringens tillsättande av Nämnden för samhällsinfor mation 
(nsi, 1971–1981), med huvudsaklig uppgift att samordna myndig heternas 
publika informationsverksamhet. Även upprinnelsen till att tv2 1969 bör-
jade sända i etern var delvis grundad i det upplevda behovet av att stärka 
medborgarnas kunskaper och på så sätt fördjupa demokratin. Med två 
kanaler kunde man sända dubbelt så många samhällsorienterade program. 
I kölvattnet av Informationsutredningens arbete fick Sveriges radio även 
i uppdrag att sända ”särskild samhällsinformation” i radio och tv, vilket re-
sulterade i bildandet av Beredningsgruppen för myndighetsmeddelanden. 

I Vidgad samhällsinformation vägdes olika medieformer och deras olika 
”uppmärksamhetsvärde” emot varandra. Medan broschyrer lätt drunknar 
i all den reklam som kommer via posten, konstaterade Informationsut-
redningen, har tv ”lätt att fånga intresse och detta kan i viss mån uppväga 
dess låga dokumentationsförmåga”.77 Av denna anledning var det ange-
läget att i tv låta myndigheterna sända korta filmer ”där meddelandet getts 
en tilltalande form”, och 1972 började tv2 sända Anslagstavlan som inne-
höll inslag om sådant som ansågs utgöra samhällsnyttiga spörsmål. Det 
har konstaterats att tittarna snabbt lärde sig att manövrera förbi de många 
samhällsprogrammen och vidare till andra som de fann mer underhål-
lande.78 För att maximera spridningen av samhällsinformationen visades 
därför Anslagstavlan ofta i anslutning till populära program som M*A*S*H, 
Lödder och Sportspegeln.79 

1970-talet var också en period då information på olika sätt hamnade i 
debattens centrum. I Sverige handlade det till exempel om personlig in-
tegritet i samband med den nya datalagen 1973:289, datoriseringen av 
samhället och ib-affären.80 En annan relaterad debatt utlöstes av Informa-
tionsutredningen och gällde samhällets informationsverksamhet. Samhälls-
informationen anklagades bland annat för att både vara förklädd propa-
ganda och manipulerande public relations – vilket återigen pekar på dessa 
termers gränsöverskridande natur. Inte sällan ropade etablisse mangets 

belackare efter mer ömsesidig ”kommunikation” – ett modeord vid  denna 
tid – vilket många menade var en bristvara hos både myndigheter och 
företag. Kommunikation, snarare än information, var nämligen det som 
man menade skulle leda till ökad påverkan och medbestämmande, och 
det skulle på så sätt stärka individens situation i samhället.81 I Sverige, 
liksom i andra länder, rådde under 1970-talet ett ideal om att vara sam-
hällskritisk. Utvecklingen av framväxande motkulturer som drev opinion 
mot Sveriges officiella hållning i allt från Vietnamkriget och almarna i 
Kungsträdgården till kärnkraftsfrågan – som skildras i Peter Bennesveds 
kapitel – understöddes dock i vid mening av det offentliga Sverige, till 
exempel genom presstöd och offentligt finansierade museer. Men det 
skedde också genom att statliga myndigheter själva gav enskilda opinions-
bildare och kulturarbetare medel för att skapa och sprida budskap om 
vissa ämnen. Så var till exempel fallet under 1970- och 1980-talen med de 
politiskt vänsterradikala filmerna som finansierades med stöd av Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete (sida), vilket skildras i Lars 
 Diurlins kapitel. Men de alternativa budskapen som fördes fram i kontrast 

Från vinjetten till Sveriges televisions Anslagstavlan (1972–).
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till etablerade narrativ om Sverigebilden var något som också drevs av 
borger ligheten. Detta var något som bland annat växte fram i samband 
med den allmänna kritiken mot den svällande välfärdsstaten, och den 
kritiken betonades än mer under 1980-talet.82

Om boken

Propaganda, upplysning, pr och information är gränsöverskridande be-
grepp som beforskas inom såväl humaniora som samhällsvetenskap. Där-
för fordrar historiseringen av ämnet ett tvärvetenskapligt angreppssätt. 
Detta är också något som reflekteras av föreliggande antologis författar-
ensemble. Idén till boken har sitt ursprung i ett symposium som arrange-
rades i Lund 2017 om mediehistoriska perspektiv på propaganda och 
information. Efter symposiet har olika arbetsmöten organiserats där 
 överlappande tendenser i efterkrigstidens medielandskap har skisserats. 
Antologins ambition är att, i korthet, ta till vara på och lyfta fram några 
av de historiska skärningspunkter och konflikter som beskrivits ovan, 
både vad gäller sådant som möten mellan samhällssektorer och hur sådant 
som propaganda, upplysning, public relations och information på olika vis 
diskuterades och praktiserades. Som inledningen visar, och bokens kom-
mande tio kapitel utvecklar, tenderar debatter om propagandans och 
 informationens hot respektive möjligheter att återkommande blossa upp 
i samband med att medielandskapet och medietekniken förändras – eller 
upplevs göra det. 

Antologin är uppdelad i tre teman: ”Institutionella perspektiv”, ”I 
 offentligheten” samt ”Inom och utanför Sverige”. Det finns överlapp-
ningar mellan flera av kapitlen vad gäller tematik och tidsperiod, sam-
tidigt som de presenterar olikartade mediehistoriska frågeställningar. På 
ett övergripande plan tar boken avstamp i andra världskrigets medie-
kultur och undersöker omdaningar och kontinuitet i bruket av medier 
under efterkrigstiden. Boken vill visa på behovet av att se komplexiteten 
i företeelser som propaganda och information – hur begrepp och praktiker 
förskjuts, förändras och återkommer – snarare än att konstruera en linjär 

mediehistoria. En målsättning med boken är således att bidra till en his-
toriografisk diskussion om propaganda och information.

De fyra kapitlen som ryms inom temat ”Institutionella perspektiv” 
utgår från olika institutioner – företag, organisationer, myndigheter och 
akademi – och belyser hur dessa har praktiserat, diskuterat och studerat 
olika aktiviteter för påverkan under efterkrigstiden. En sådan institution 
är Svensk filmindustri (sf) som under flera decennier var Sveriges ledan-
de producent och distributör av film till landets skolor. I sitt kapitel ana-
lyserar Erik Florin Persson och Emil Stjernholm hur denna privata aktör 
positionerade sig gentemot samhället under decennierna efter andra världs-
kriget. Genom att studera tidskriften Svensk skolfilm och bildningsfilm visar 
författarna på att gränserna mellan begrepp som ”skolfilm”,  ”bildningsfilm” 
och ”propaganda” i många fall var flytande. Det faktum att sf:s skolfilms-
avdelning vände sig till olika publiker – från näringslivet till lärarkåren 
– bidrog till denna begreppsliga rörlighet. Utöver detta kännetecknades 
även verksamheten av en medial pluralism där olika tekniker – från bild-
band till kommentarsblad – togs i bruk för att anpassa företaget till nya 
förutsättningar på skolfilmsmarknaden.

Akademins intresse för medier och kommunikation har på olika sätt 
varit med och format organisationers och aktörers idéer och praktiker vad 
gäller spridning av budskap och försök att påverka publiker. Men Marie 
Cronqvist visar i sitt kapitel hur förhållandet också gällt omvänt. I detta 
fall handlar det om hur Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
(1954–1985) var med och påverkade medieforskningens utveckling. I 
 analysens fokus står propan och dess verksamhet under första halvan av 
1970-talet. Detta projekt syftade till att studera utländsk informations-
verksamhet i Sverige, bland annat genom att analysera innehållet i radio-
kanaler som Radio Moskva och Radio Berlin International.  Cronqvist 
visar hur forskning om medier ansågs vara alltför viktig för att helt lämnas 
åt universiteten. I stället cirkulerade sådan kunskap mellan försvar, medie-
bransch och akademi. 

Filmmediet har upprepade gånger tagits i bruk för att bekämpa tuberku-
los i Sverige och i resten av Norden. Ett tidigt exempel är Victor Sjöströms 
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Körkarlen (1920), baserad på Selma Lagerlöfs roman, som på ett dramati-
serat vis skildrar tuberkulosens spridning och dess konsekvenser. I sitt 
bidrag gör C. Claire Thomson  en näranalys av Martin Söderhjelms kort-
film Medan det ännu är tid (1952) och kartlägger hur denna film mobi-
liserades inom ramen för Svenska nationalföreningen mot tuberkulos 
upplysningsverksamhet under 1950-talet. Thomson visar att kortfilmer 
likt denna spelade en viktig roll i den allmänna upplysningen som bidrog 
till att göra Sverige och Skandinavien världsledande i bekämpningen av 
sjukdomen. Genom att analysera det institutionella sammanhanget visar 
Thomson vidare att nationalföreningens uppgift komplicerades av att de 
behövde informera om helt nya medicinska praktiker. 

Staten har spelat en viktig roll för utvecklingen av propaganda och 
information under den svenska efterkrigstiden. I sitt kapitel undersöker 
Fredrik Norén en av välfärdsstatens stora kommunikativa triumfer under 
1900-talet: omläggningen till högertrafik 1967. I hans analys av de kom-
munikativa praktiker som präglade Högertrafikkommissionens arbete 
(1963–1967), och hur de historiska aktörerna beskrev dessa aktiviteter, 
visar Norén hur kampanjerna som föregick omläggningen både liknade 
och beskrevs som propaganda. Resultatet nyanserar på så sätt synen på 
begreppet propaganda i kontrast till tidigare forskning, i vilken det råder 
en vedertagen uppfattning om att det försvann som ett positivt laddat 
begrepp under 1960-talet. Därtill visar kapitlet att den kanske största och 
mest kända kommunikationssatsningen i svensk fredstid, som blev ett 
ideal för kommande generationers reklam- och public relations-folk i offent-
lig och privat sektor, både liknade och beskrevs som propaganda.

Efter de institutionella perspektiven följer ”I offentligheten” med tre 
kapitel som på olika sätt belyser debatter och diskussioner om de möjlig-
heter och problem som förknippades med påverkan genom medier och 
kommunikation. Avsnittet inleds med miljöfrågorna som under 1960-
talet fick ett genombrott i Sverige, samtidigt som forskare inom natur-
vetenskap allt mer började gripa in i samhällsdebatten. David Larsson 
Heidenblads kapitel utgör ett bidrag till vetenskapernas mediehistoria. 
Genom att studera två centrala aktörer – Hans Palmstierna och Karl- Erik 

Fichtelius – och deras inträde i den svenska samhällsdebatten, belyser 
författaren hur forskaridealen åter var stadda i förändring. Debattpocket-
böcker som Plundring, svält, förgiftning (1967) och antologin Människans 
villkor (1967) fick ett enormt publikt genomslag och de ägnades spalt meter 
i pressen. Larsson Heidenblad konstaterar att Palmstierna och Fichtelius 
uppvisade en grundmurad och närmast okritisk tilltro till kunskapssprid-
ningens möjligheter och de båda omfamnade en linjär spridningsmodell 
som dagens kunskapshistoriska och mediehistoriska forskning inte sällan 
lyfter fram som förenklad. Tidens förändrade villkor bidrog inte bara till 
Palmstiernas och Fichtelius genombrott i offentligheten utan  banade även 
vägen för andra aktörer.

I ett radioreportage från 1973 skildrades hur kärnkraftverket i Barse-
bäck hade havererat, och skräckslagna människor intervjuades. Radio-
inslaget var dock ingen riktig nyhet utan iscensatt av Sveriges radios ung-
domsredaktion, vilken kom att skapa debatt om kärnkraftsfrågan. Vissa 
lyssnare greps av panik vilket fick försvarsmyndigheterna att gå ut och 
varna för skrämselpropaganda. Peter Bennesved visar i sitt kapitel hur två 
offentliga narrativ om radioaktivitet – uppbyggda av försvarsmaktens 
myndigheter – tidigare hade präglat bilden av radioaktivitet och hur dessa 
gjorde det möjligt för oppositionella att föra fram en ny form av offentlig 
kritik mot kärnkraft under 1970-talets början. Bennesved resonerar om 
dessa två tidigare narrativ i termer av söndra och härska. Det tidigare hand-
lade om att bryta ner katastrofscenerier till isolerade och lätthanterliga 
komponenter och det senare om myndigheternas försök att visa hur dessa 
alltid var under kontroll. De två berättelserna krockade med det uppdik-
tade nyhetsinslaget från 1973 som i stället presenterade ett helhetsper-
spektiv på en radioaktivitetskatastrof som inte var under myndigheternas 
kontroll.

Alternativa budskap i debatter som ställs i kontrast till etablerade be-
rättelser är också temat i Elisabet Björklunds kapitel om 1970-talets 
 graviditetsinformation. Analysen kretsar kring Maj Wechselmanns tv- 
dokumentär Omställningen från 1974 som var en reaktion på den tidens 
sätt att informera om graviditet. I dokumentären framförde Wechselmann 
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en polemisk kritik mot hur företag försökte kapitalisera på barnafödandet 
och hur moderniteten hade skapat alienerade kvinnor som indoktri ne-
rades att köpa mjölkersättning i stället för att amma. Hon kritiserade även 
den kvalitetsbrist som hon menade fanns i Socialstyrelsens graviditets-
information. I stället förespråkade Wechselmann att erfarenheter av gravi-
ditet skulle delas av och mellan de berörda individerna. Kapitlet tecknar 
också en bredare bild av decenniets graviditetsinformation. Detta var en 
period då möjligheterna att planera, kontrollera och övervaka reproduk-
tionen utökades. På så vis ger Björklund våra samtida motsvarigheter – 
och debatterna om dessa – ett historiskt sammanhang.

I antologins avslutande del, ”Inom och utanför Sverige” riktas upp-
märksamheten mot internationella perspektiv. Eller snarare: mot svenska 
försök att informera om internationella händelser och tillstånd. I sitt 
 kapitel om svenska Rädda barnens upplysningsverksamhet visar Åsa 
 Bergström att organisationen gav uttryck för en explicit mediestrategisk 
medvetenhet – inte minst avseende filmmediets propagandistiska ver-
kanskraft – i syfte att sprida goodwill både om den egna organisationen 
och om Sverige generellt. Behovet av att propagera för den egna hjälp-
verksamheten var stort under den omedelbara efterkrigstiden, något som 
resulterade i att Rädda barnen blev allt mer synliga i filmsammanhang. 
Med utgångspunkt i Rädda barnens styrelse- och arbetsutskottsprotokoll, 
samt i de kortfilmer som skildrar den faktiska hjälpverksamheten, analy-
serar denna studie bakgrunden till och konsekvenserna av organisationens 
filmpropaganda. 

Nikolas Glover studerar folkrörelsernas strategiska främjande av svensk 
internationalism under 1940- och 1950-talen. Kapitlet tar sin utgångs-
punkt i ett antal viktiga aktörer som Kooperativa förbundet och Brev-
skolan och fokuserar på de folkbildningsaktiviteter som dessa organisatio-
ner lanserade. Glover menar att de internationalistiska idealen formule-
rades i samförstånd mellan statliga myndigheter och det ledande skiktet 
av svenskt föreningsliv, något som resulterade i oklara gränser mellan 
folkbildning och opinionsbildning. Olika medier togs i bruk på ett kreativt 
sätt och trots ett upplevt ointresse bland nya och gamla publiker, bidrog 

folkrörelsernas ansträngningar till att förskjuta debatten om den svenska 
internationalismen. Under efterkrigstiden utvecklades nya retoriska grepp 
som bidrog till att göra omvärlden mer relevant i folkbildningen, bland 
annat kom omvärlden att personifieras och emotionaliseras genom att 
större fokus lades på enskilda individers berättelser och öden. 

I det sista kapitlet i antologin undersöker Lars Diurlin förutsättningar-
na för och de politiska motiven bakom sida:s opinionsbildande informa-
tionsverksamhet i allmänhet och deras stöd till filmproduktioner under 
1970- och 1980-talen i synnerhet. Under 1960-talet drevs en ny bistånds-
politik fram där en procent av bnp skulle gå till bistånd. Uppdraget gick 
till den nybildade myndigheten sida, som också fick i uppdrag att skapa 
och upprätthålla opinion för den nya politiken. Diurlin visar hur forskning 
om sida:s informationsverksamhet har kretsat kring två olika utgångs-
punkter: vissa hävdar att verksamheten var politiskt initierad medan  andra 
menar att den drevs på underifrån. I sitt kapitel presenterar Diurlin en 
tredje utgångspunkt: myndighetens opinionsbildande produkter skapades 
ur en symbios mellan, å ena sidan, myndighetens direktiv och resurser 
och, å andra sidan, fristående opinionsbildare och kulturarbetares idéer 
och kreativitet. De senare utgjorde ”vidareinformatörer” som sida ut-
nyttjade i syfte att lägga ut sitt informationsuppdrag på entreprenad och 
på så sätt – liksom Statens högertrafikkommission hade gjort – under lätta 
att budskapen fick ett mer slagkraftigt tilltal.

*

För generösa tryckbidrag tackar vi Gunvor och Josef Anérs stiftelse, 
 Kungliga patriotiska sällskapet, Stiftelsen Karl Staaffs fond och Stiftelsen 
Längmanska kulturfonden. Vi vill också tacka Helge Ax:son Johnson 
 stiftelse, Holger och Thyra Lauritzens stiftelse, Stiftelsen Lars Hiertas 
minne samt Sven och Dagmar Saléns stiftelse för deras givmilda bidrag 
som gjorde det möjligt att inom ramen för antologiprojektet arrangera 
två arbetsmöten i Stockholm respektive i Lund under 2018. Stort tack 
också till Pelle Snickars som ställde upp som kommentator. 
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