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Abstract 
From the end of the Second World War until the fall of the Soviet Union in 1991 the world 

was divided. An iron curtain separated the world into two parts, east and west. These were 

dominated by the two great powers, the Soviet Union and the USA. The contradictions 

between the great powers should characterize the whole period that was named the Cold War. 

USA and the Soviet Union never met in open confrontation during this time, but it happened 

indirectly in the many conflicts that occurred during the Cold War. The Vietnam War (1964-

1975) and the Afghanistan War (1979-1989) were two conflicts in which the great powers 

brought war against smaller states and the non-fighting part supported the resistance against 

the great power.  

 

The purpose of this study is to examine the three Swedish newspapers, Svenska Dagbladet, 

Dagens nyheter och Norrskensflamman, and thereby discover how they reported during the 

Vietnam War and the Afghanistan War.  We seek the answer on following questions: What 

did the reporting looked like during the Vietnam War and the Afghanistan War and how did it 

change over time? How does the newspapers political point of view appear on the editorial 

pages? Which international outlook can be seen in the news report and which are the 

similarities and differences? 

 

In order to do this we’ve used a qualitative method. The result shows that three different 

international outlooks are described in the newspapers. We can also confirm that the political 

point of view for each newspaper is confirmed by the standard reporting and primarily by the 

content of the editorial pages.  

 

Nyckelord: Vietnamkriget, Afghanistankriget, Norrskensflamman, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, USA, Sovjetunionen, Kalla kriget, omvärldsbild, orientalism, eurocentrism, 

etnocentrism, tidningsanalys.  
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1 Inledning  
 
Kalla kriget är en period som länge funnits i vårt intresse. Vid diskussionerna om ämnet för 

uppsatsen var det självklart att det skulle vara inom detta historiska område. Valet föll sedan 

på att granska rapporteringen i svenska tidningar kring Vietnamkriget 1964-1975 och 

Afghanistankriget 1979-1989. Två konflikter där Kalla krigets båda stormakter utkämpade 

krig mot mindre makter, men indirekt var det också en kamp mellan öst- och västblocket. 

Men vad handlade egentligen kalla kriget om? Var det västvärldens demokratier mot 

diktaturen i öst eller handlade det om en god socialism som utmanade kapitalismen? Eller var 

det helt enkelt bara ett storpolitiskt maktspel?
1
. 

 

Detta var frågor som var centrala i diskursen kring kalla kriget och även i massmedia. Därför 

har vi intresserat oss för hur svensk press förhållit sig till dessa stora frågor. Hur såg 

tidningarna på de olika parterna, vilka var goda, vilka var onda. Olika förhållningssätt ger 

olika bilder av konflikterna och i ett större perspektiv förmedlas det annorlunda bilder av 

världen till läsarna. Tidningar har ofta en viss politisk hållning vilket medför att innehållet 

också präglas av detta. Det sker hela tiden ett urval som gör att viss information ges större 

utrymme och ses som mer viktigt, detta samtidigt som andra delar hålls tillbaka. Därför har vi 

valt att utifrån tre tidningar med uttalat politiskt skilda ståndpunkter studera hur bilden av 

krigen och världen förmedlades. 

 

1.1 Syfte 
Vårt syfte är att studera hur Vietnamkriget och Afghanistankriget beskrevs och analyserades i 

svensk massmedia. Väpnade konflikter är något som vanligtvis får ett visst utrymme i media. 

Det är igenom dessa kanaler svenska folket får ta del av information och kunskap om de 

pågående händelserna, då det är sällan folk är på plats i krigsdrabbade områden. 

Massmedievärlden är omfattande och vår inriktning är att välja ut tidningar för att genom 

dessa undersöka hur två stycken väpnade konflikter beskrevs och analyserades. Vår studie 

syftar slutligen till att återge den omvärldsbild som de utvalda tidningarna Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter och Norrskensflamman skapar för läsaren.  

 

                                                 
1
 Kumm, 2006. Sid 7. 
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1.2 Disposition 

I det första kapitlet kommer vi att lyfta fram den teori och tidigare forskning som är aktuell 

för att studera tidningar och deras omvärldsbild. Vi kommer också presentera materialet och 

hur vi har arbetat med materialet. I kapitel 2 beskrivs bakgrunden som är relevant för att få en 

inblick i uppsatsämnet. Kapitel 3 och 4 består av genomgång av tidningsmaterialet detta följs 

sedan av en diskussion och analys kring det som berörts, som ger svar på vår första 

frågeställning. Kapitel 5 är en diskussion och analys över ledarsidorna som syftar till att ge en 

bild av hur den politiska ståndpunkten framträder i ledarna och således svara på vår andra 

frågeställning. Kapitel 6 syftar till att ge en förståelse för hur tidningarnas rapportering bidrar 

till att skapa en omvärldsbild. Det är den tredje frågeställningen som diskuteras och 

analyseras i ett försök att jämföra tidningarnas olika rapporteringar av krigen samt vilken 

omvärldsbild respektive tidning skapar. I kapitel 7 ger vi en bild av studien i ljuset av den 

tidigare forskningen som först togs upp i kapitel 1, samt vilken fortsatt forskning som vi anser 

vara relevant utifrån vår studie. Frågeställningarna besvaras kortfattat i en sammanfattning i 

kapitel 8. 

 

1.3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen i ämnet om hur Afghanistankriget och Vietnamkriget behandlats i 

tryckta tidningar är väldigt begränsad. I fallet med Afghanistankriget är den tidigare 

forskningen i förhållandet mellan kriget och tidningsrapporteringen obefintlig. Hallin 

beskriver hur det finns betydande luckor i forskningen kring tryckta källor under 

Vietnamkriget.
2
 Även om tidigare forskning i ämnet om Vietnamkriget finns i större 

utsträckning, är den mycket begränsad.  

 

En studie som har relevans till vår uppsats och som är en föregångare i ämnet är The 

uncensored war av Daniel C. Hallin. Hallin studerar hur nyhetsrapporteringen kring 

Vietnamkriget såg ut i New York Times och i tre amerikanska TV-bolag. Rapporteringen som 

skedde genom medierna beskriver Hallin under de tidigare åren visar på stort engagemang 

och stöd för USA:s inblandning i Vietnamkriget. Samtidigt var Kennedy- och 

Johnsonadministrationen väldigt duktiga på att manipulera bilden som kom ut till medierna. 

Hallin förklaring till att rapporteringen kunde manipuleras på det sättet var att det fanns ett 

etablerat polariserat kalla kriget klimat, där det ideologiska ställningstagandet hos den 

amerikanska befolkningen var tydligt. Vidare beskrivs också att journalisterna ville 
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 Hallin, 1997. Sid 211.  
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upprätthålla det objektiva idealet och förhålla sin rapportering så nära de officiella rapporterna 

och Washingtons dagordning som möjligt. Kalla krigsklimatet hade under 1960-talet en stor 

inverkan på både amerikansk utrikespolitik och nyhetsjournalistik. Hallin beskriver hur båda 

verksamheterna bedrevs med en konsensus att världspolitikens centrala verklighet var en 

oundviklig konfrontation mellan den fria världen och kommunistblocket, som hade en stark 

vilja för att expandera.
3
 

 

Hallin menar att rapporteringen påverkades av situationen, vilket fick två konsekvenser.
4
 

Försvaret av Sydvietnam blev i och med kalla krigsklimatet en vitalt viktig del för USA och 

det fanns inte någon som kunde ifrågasätta det amerikanska målet med inblandningen. För det 

andra såg inte journalisterna att konflikten hade en annan grund som hade kunnat öka tvivlen 

mot den amerikanska inblandningen. Journalisterna beskrev hur det var en sovjetisk 

aggression, medan kriget också handlade om en bonderevolution mot det feodala samhället.
5
 

Det var först när elitkällorna i Washington började bli tveksamma till fortsättningen i Vietnam 

som det uppkom en kritik i medierna mot kriget. Hallin beskriver även hur kritiken framförallt 

framkom genom att citera officiella makthavares yttrade åsikter. Faktum var att det inte var 

tidningarna som var ledande i skapandet av opinionen utan att rapporteringen snarare var ett 

svar på en förändring i elit- och massopinionen.
6
 

 

En forskare som har fokuserat på rapporteringen av Vietnamkriget i den svensk-amerikanska 

pressen är Edward Burton. I The Swedish-American Press and the Vietnam War studerar han 

hur femton stycken svenska tidningar i Amerika kommenterade den amerikanska 

inblandningen i Vietnamkriget och om hur mycket inflytande det svenska ställningstagandet 

påverkade materialet i tidningarna. Den svenska regeringens förhållningssätt till 

Vietnamkriget skilde sig markant till hur det amerikanska såg ut, bland annat gav Sverige 

Nordvietnam diplomatiskt erkännande och bitstånd, samt asyl för amerikanska desertörer. 

Svenska studenter samlade in pengar till FNL, Vietcongs politiska organisation.
7
 

 

                                                 
3
 Hallin, 1986, sid. 50 

4
 Hallin, 1986. Sid 58. 

5
 Hallin 1986 Sid 53.  

6
 Hallin, 1986. Sid 163. 

7
 Burton, 2003. Sid 275.  
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Burton beskriver att Vietnamkriget var det första krig där svensk-amerikanerna var tvungna 

att välja sida eftersom den svenska regeringens respons till Vietnamkriget var negativ.
8
 

Studien visar att de svensk-amerikanska medborgarna inte såg på Vietnam som i hemlandet 

Sverige. Den svensk-amerikanska pressen personifierade ofta den svenska politiken med 

ministrar, ofta stod Olof Palme i ljuset för hur Sverige stod i frågan om Vietnamkriget.  Vid 

en rad kritiska ögonblick övertalade inte de svenska åsikterna de svensk-amerikanska 

medborgarna, utan Burton tror snarare att det uppfattades som en moralisering från Sveriges 

håll. Palmes uttalande vid julbombningarna 1972 anser Burton var en av vändpunkterna på 

hur de svensk-amerikanska medborgarna såg på Sverige. När de svenska nyheterna inte 

överensstämde med den amerikanska uppfattningen om kriget ignorerades de svenska 

nyheterna och den svensk-amerikanska pressen höll sig helt till den amerikanska 

rapporteringen.
9
 

 

Det finns ett fåtal svenska studier om hur Vietnamkriget rapporterades i tidningar. En av 

studierna är Eva Blocks Amerikabilden i svensk press 1948-1968. Avhandlingen analyserar 

ledar-, nyhets- och kulturartiklar för att få fram hur bilden av Amerika, med fokus på USA, 

har förändrats under 20 år. Studien har sin utgångspunkt i tre tidningar: Dagens nyheter, 

Svenska Dagbladet och Stockholmstidningen. Avhandlingen beskriver hur bilden av Amerika 

först beskrivs som ett land som försvarar demokrati och frihet. Hon menar att det var efter 

andra världskriget som Amerika framstod som en räddare och hade därför en väldigt positiv 

framtoning i medierna. Hon benämner bilden som den äldre Amerikabilden som speglar hur 

USA räddade Europa efter andra världskriget och hur USA senare blev försvararen mot det 

expanderande hotet i öst .
10

 En del av hennes avhandling behandlar den svenska dagspressens 

rapportering av Vietnamkriget och det var under de första åren av Vietnamkriget som 

Amerikabilden ändrades drastiskt. Från att ha varit försvararen vände bilden till att Amerika 

var den som hotade freden. Den bilden beskriver hon som den yngre amerikabilden som 

visade på ett stort missförtroende när det gällde USA:s roll i utrikespolitiken. I samband med 

att de amerikanska bombningarna genomfördes beskrivs den amerikanska rollen som högst 

negativ. Den hårdnade bilden uppkommer under samma period i alla tre tidningar, runt juli 

1965. Tidningarna har en överrensstämmande bild av att USA förde ett orimligt hårt krig, mot 

en fiende som stöttades av befolkningen och som inte hade några tydliga mål. Block kan se 

                                                 
8
 Burton, 2003. Sid 5. 

9
 Burton, 2003. Sid 284-285 

10
 Block, 1976. Sid 71. 
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den äldre och yngre Amerikabildens förändring i tidningarna som väldigt tydlig. Hotet som 

omvärlden känner vid Vietnamkriget återspeglas tydligt. Hennes studie visar också att det i 

första hand är ledarsidorna som övergår till den yngre Amerikabilden, medan de övriga 

korrespondenterna håller sig kvar vid den äldre bilden betydligt längre
11

. 

 

Eva Queckfeldts studie Vietnam: tre svenska tidningars syn på Vietnamfrågan 1963-1968 

utgår från tre svenska dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Stockholmstidningen/Aftonbladet. Avhandlingen försöker ge en beskrivning och en analys av 

hur debatten kring Vietnamfrågan såg ut från augusti 1963 till och med januari 1969. Det 

främsta syftet var att utmåla tidningarnas olika åsikter och inställning till Vietnamfrågan. 

Queckfeldt undersökte om de amerikanska kritikernas åsikter framkom i de svenska 

tidningsledarna och jämförde därför med åsikter som har lagts fram av erkända och kända 

amerikanska kritiker. Resultatet visade att över hälften av de svenska åsikterna som framkom 

i tidningarna var en återspegling av den amerikanska kritiken. Queckfeldt menar att det är 

fullt naturligt att de amerikanska åsikterna återspeglas i de svenska tidningarna på grund av de 

ekonomiska, politiska, språkliga och kulturella gemenskaperna som Sverige delar med USA.
12

 

 

Ett annat syfte som Queckfeldt hade var att se om det fanns en synlig åsiktsförändring mellan 

1963 till 1968. Förändringen i åsikter var tydlig, men att utröna en tydlig anledning var 

omöjlig. Flertalet företeelser kan vara anledningen till förändringen. Hon nämner bland annat 

att amerikabilden förändrades, att förmedlingen av kriget ökade i media, demonstrationer mot 

kriget som uppkom både i Sverige och i USA. Det finns många mindre och större händelser 

som kan ha en grund i åsiktsförändringen, men att hitta en anledning är omöjligt.
13

 Ett 

konstaterande som Queckfeldt gör är hur Vietnamfrågan användes i den svenska 

inrikesdebatten. Vietnamproblemet fungerade som ett slagträ vid vissa politiska 

ställningstagande som ex. Gävletalet och våren 1968 när Olof Palme deltog i 

demonstrationståget. Vietnamfrågan blev en inflammerad del i den svenska inrikesdebatten. 

Olof Palmes agerande och deltagande i demonstrationståget sågs av de borgliga som ett 

ställningstagande som gjorde den svenska neutraliteten tvivelaktig.
14

 

 

                                                 
11

 Block, 1976. Sid 86. 
12

 Queckfeldt, 1981. Sid 89-90.  
13

 Queckfeldt, 1981. Sid 81.  
14

 Queckfeldt, 1981 sid 91. 
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Ledarnas åsikter skiljde sig åt, tydligaste var vilket tema som ledarna ägnade sig åt. Det fanns 

ett stort intresse för USA och för USA:s agerande i Vietnamfrågan. Svenska Dagbladet knöt 

an till freden mer än både Dagens Nyheter och Stockholmstidningen/Aftonbladet som 

fokuserade mer på USA.
15

 Förändringen som syns i de svenska tidningarna kan ses som att 

tidningarna släppte sin västerländska förankring, men Queckfeldt menar att en djupare studie 

av ledarsidorna visar att åsikterna som täckte ledarsidorna i stora drag var liknande de 

amerikanska kritikernas. Kritiken mot kriget tog sig form av diskussioner kring 

demonstrationstågen och Olof Palmes agerande, men det var en stor del som var återgivelser 

av den amerikanska debatten.
16

 

 

Den tidigare forskningen ligger till grund för val av inriktningen på vår egen studie. Edward 

Burtons och Daniel C. Hallin studier ger en bild av hur de amerikanska medierna förhöll sig 

till den rapportering av informationen som förmedlades av Washington. Detta anser vi vara 

intressant för vår studie eftersom mycket av den svenska rapporteringen utgår från 

amerikanska källor. Vårt intresseområde ligger kring tidningarnas rapportering av de båda 

konflikterna. Vårt ämne skiljer sig en del i förhållande till den tidigare forskningen som finns 

kring rapporteringen i svenska tidningar. Vi har valt att fokusera på hur 

tidningsrapporteringen såg ut i tre olika tidningar, en liknande inriktning på studien som Eva 

Queckfeldt har gjort. Vår studie innefattar tidningar som har tre olika politiska ståndpunkter 

precis som Queckfeldts studie. Vi har däremot valt Norrskensflamman för att få in det 

kommunistiska perspektivet, för att få exempel från fler delar av den politiska skalan. Detta 

för att ge en bild av vad som skilde de olika tidningarna åt, dels vad som rapporterades, hur 

ledarsidan förmedlade tidningens budskap, men också vilken bild av omvärlden som de olika 

tidningarna skapade med sin rapportering. Eva Block diskuterar hur Amerikabilden 

förändrades under en 20 års period, denna studie innefattar en del av Vietnamkriget, men har 

inte det som huvudsakligt fokus. Hennes studie är intressant för vår uppsats då vi också 

kommer att stöta på den förändrade Amerikabilden. Däremot ligger vårt intresse i att se hur 

bilden av omvärlden förändras beroende på vilken av de olika tidningarnas rapportering som 

läses. Tidningarna har olika ursprung där en är borglig, en är liberal och en är kommunistisk. 

Även om Queckfeldts studie innefattar en socialistisk tidning så anser vi att vår studie bidrar 

till forskningsläget genom att skapa en uppfattning om hur rapporteringen i en kommunistisk 

tidning såg ut. Genom att genomföra studien där vi har med de tre olika tidningarna hoppas vi 

                                                 
15

 Queckfeldt. 1981. Sid 90. 
16

 Queckfeldt, 1981. Sid 91.  
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kunna bidra med en bild av vad även en starkt kommunistisk tidning rapporterade under de 

båda kriget och jämföra den med de tre andra tidningarna. Därigenom kan vi också bidra med 

vilka olika omvärldsbilder tidningarna skapar för läsaren. Ett ytterligare bidrag till 

forskningsläget är att vi även gör en undersökning om hur rapporteringen kring Afghanistan 

såg ut, vilket vi inte kan hitta en motsvarande studie. Denna del av studien är viktig eftersom 

det inte finns någon tidigare studie att jämföra med och därför utför en egen del av 

forskningsläget.  

 

1.4 Frågeställningar  

För att uppfylla uppsatsen syfte har vi valt följande frågeställningar: 

 Hur ser respektive tidningsrapportering ut kring Vietnamkriget och Afghanistankriget 

och hur förändrades den över tid? 

 Hur framgår tidningarnas politiska ståndpunkt på ledarsidorna? 

 Vilken omvärldsbild förmedlas genom tidningarnas rapportering och vilka likheter och 

skillnader kan utläsas?  

 

1.5 Teori 
Vår teori utgår ifrån en omvärldsanalys. I vårt fall handlar det om att analysera tidningar för 

att därigenom få en uppfattning om svensk omvärldsbild. Åke Holmberg är framträdande 

kring detta område med ett antal verk som berör frågan. Han menar att primärt så uppstår en 

omvärldsbild när individer med olika nationalitet, religion eller kultur möts. Utifrån dessa 

möten uppstår sedermera typiska föreställningar vilka förs vidare till andra människor. I nästa 

steg har det uppstått ett vi och ett de, där förutfattade meningar och föreställningar styr synen 

på dels oss själva men också de andra.
17

 Det handlar vidare om att dessa föreställningar blir 

såpass implementerade och accepterade hos människor att de präglar hela nationers syn på 

varandra. Holmberg menar att den svenska omvärldssynen har ändrats men att den präglas av 

det förflutna, fördomar och förlegade synsätt har en tendens att leva kvar. Holmberg har 

studerat allt ifrån tidningar, historiska verk till reseberättelser för att uppnå sitt syfte att 

förklara vad det är som bestämmer hur folk ser på andra folk.
18

 Även ifall vår undersökning är 

olik Holmbergs ämnar vi fortsätta detta arbete och se huruvida de stereotypa svenska 

föreställningarna kring omvärlden lever kvar under våra undersökningsperioder och hur de då 

framträder. 
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 Holmberg, 1994. Sid 13. 
18
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Det finns en rad viktiga begrepp som präglat svensk omvärldsbild vilka är relevanta att 

förhålla sig till i undersökningen. Både Holmberg men också Hägerdal tar upp orientalism. 

Begreppet orientalism syftar till det öster om västvärlden således Asien. Dock är det inte bara 

en benämning på Asien utan i begreppet finns det underliggande en betydelse av västerländsk 

överlägsenhet. Asien ses som något annorlunda, något som är olikt vår värld med människor 

som också är olika och i mångt och mycket underlägsna de västeuropeiska.
19

 

 

Ytterligare begrepp som präglat svensk omvärldsbild och som vi anser relevanta att förhålla 

sig till och använda i vår undersökning är eurocentrism och etnocentrism. Etnocentrismen har 

tagit uttrycket att det typiskt västerländska, sättet att leva, värderingarna, kulturen med mera 

uppfattas som det rätta och det bästa för världen. Detta hänger ihop med eurocentrismen som 

går ut på att den svenska omvärldsbilden har utgått ifrån Europa, det tas inte hänsyn till andra 

delar av världen utan den europeiska är det som allt utgår ifrån.
20

  

 

Det är också viktigt att föra en diskussion om kalla kriget som begrepp. Lundestad beskriver 

att det finns tre olika traditioner som kan användas för att förklara kalla kriget: traditionalister, 

revisionister och postrevisionister. De står för olika förklaringar till vilket land som bär 

ansvaret för Kalla kriget där traditionalisterna menar att det är Sovjetunionens ansvar, medan 

revisionisterna menar att ansvaret ligger hos USA. Postrevisionisterna menar att det inte går 

att utpeka ansvaret hos ett specifikt land, utan att det är båda ländernas ansvar. Även i 

skuldfrågan står traditionalisterna och revisionisterna för motsatta åsikter. Traditionalisterna 

menar att USA försökte medla genom organ som FN, medan revisionisterna menar att USA 

använde olika medel för att hindra Sovjetunionen från att ha inflytande i världen. 

Sovjetunionens reaktioner under Kalla kriget beskrivs som ett svar på den amerikanska 

inblandningen. På ett liknande sätt beskriver traditionalisterna drivkraften bakom den 

amerikanska internationella politiken som ett försvar av den amerikanska och västerländska 

säkerheten mot det expanderande Sovjetunionen. Revisionisterna menar att det är den 

amerikanska kapitalismen och antikommunismen som är drivkraften för USA. Medan 

postrevisionisterna förklarar att drivkraften kan förklaras genom både den traditionalistiska 

och den revisionistiska förklaringen
21

. 

                                                 
19

 Holmberg, 1999. Sid 21ff & Hägerdal, 1996. Sid 1. 
20

 Holmberg, 1999. Sid 31.  
21
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När vi går igenom vårt källmaterial så kommer dessa begrepp som berörts ovan att finnas 

med. Vi vill hela tiden ha dessa begrepp närvarande för att se huruvida våra utvalda tidningar, 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Norrskensflamman innehåller material som kan 

kopplas till den omvärldsbild som Hägerdal och Holmberg beskrivit.  

 

1.6 Material och avgränsning 
Materialet som vi har valt att studera är tidningar. Tidningarna som vi har valt att studera har 

varit den borgliga Svenska Dagbladet, den liberala Dagens Nyheter och den kommunistiska 

Norrskensflamman. Anledningen till att studien utgår från dessa tre tidningar är framförallt 

för att de har grund i olika politiska ställningstagande. 

1.6.1 Svenska Dagbladet 

Svenska dagbladet grundades år 1884. Vid denna tid som en instans för unionsfientliga och 

tullvänliga förespråkare. Under 1900-talets första år intog tidningen en politiskt konservativ 

ställning. År 1940 blev tidningen stiftelseägd och högerpolitikern Ivar Andersson blev 

chefredaktör och verkställande direktör. Gällande den svenska inrikespolitiken har Svenska 

dagbladet ofta räknats som högerns huvudorgan, och klassas idag som en moderat obunden 

tidning.
22

 

 
1.6.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter grundades år 1864 av Rudolf Wall. Tidningen bildades vid 

industrialiseringen av Sverige vilket gav nya möjligheter för tidningsindustrin. Syftet var att 

skapa en tidning för den breda massan, priset var också lägre än konkurrenternas och 

tidningen kunde distribueras smidigt genom hemleverans till prenumeranterna. Detta var 

anledningar till att tidningen snabbt blev populär i landet. Dagens Nyheter var från början 

liberal och skulle förespråka en passivitet i politiken från Sveriges sida. Från 1946 till och 

med 1959 innehade Herbert Tingsten posten som huvudredaktör. Tidningen intog då en 

ställning som ett betydande opinionsorgan i Sverige. Tidningen var strikt antikommunistisk 

och propagerade exempelvis hårt för svenskt medlemskap i NATO samtidigt som 

socialdemokratin kritiserades kraftigt. I början av 1970-talet intog Dagens Nyheter en 

oberoende ställning men proklamerade att en liberal åskådning skulle drivas på ledarplats. 

Idag är Dagens Nyheter en oberoende liberal morgontidning vilken ägs av Bonnierfamiljen 

som har aktiemajoritet.
23

 

 

                                                 
22
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1.6.3 Norrskensflamman 

Norrskensflamman (idag Flamman) grundades år 1906 som en då socialdemokratisk tidning 

med tre nummer per vecka. År 1917 när socialdemokratin splittrades intog Norrskensflamman 

en vänstersocialistisk ställning och kort därefter kommunistisk. Tidningen förblev 

kommunistisk och representerade från 1977 Arbetarpartiet kommunisterna då detta bildades 

samma år.
24

 Arbetarpartiet kommunisterna är ett marxistiskt-leninistiskt parti och betonade 

speciellt under kalla krigets dagar att deras samhörighet var med Sovjetunionens 

kommunistparti.
25

 År 1990 intog tidningen sin nuvarande form som en oberoende socialistisk 

tidning.
26

   

 

I tidningarna har vi utgått från ledarsidorna och utrikessidorna. Detta val gjorde vi eftersom i 

ledaren antar vi att den politiska ståndpunkten framkommer. Då studien också förhåller sig till 

hur tidningsrapporteringen såg ut valde vi utrikesrapporteringen.  Vi har också valt att 

avgränsa vår studie genom att skapa ett kronologiskt händelseförlopp över de båda krigen. 

Händelserna som vi valde ut kommer överskådligt nämnas här för att sedan återknytas till i 

bakgrunden samt innan genomgången av tidningsrapportering för varje händelse. De utvalda 

händelserna för Vietnamkriget är följande: Tonkinbuktsintermezzot, Tetoffensiven, 

bombningarna över Hanoi och Saigons fall. 

 

För Afghanistankriget är urvalet av händelserna invasionen av Afghanistan, mitten av 

perioden samt Sovjets uttåg. Vi har delat upp perioden i tre istället för fyra, dels för att 

tidningsmaterial inte fanns i den utsträckning som vi hade hoppats på och dels ansåg vi att 

början, mitten och slutet var viktiga. Vi valde då istället att ha en längre period i mitten av 

kriget.  

 

1.6.4 Uppdelning av uppsatsen  

Uppsatsen har vi delat upp i vissa avseende för att spara tid och effektivisera arbetet. Till 

största del har Johannes skrivit bakgrunden och delarna om Vietnamkriget, kalla kriget, 

tidningarnas bakgrund och omvärldsbilden. Johannes har också skrivit teoriavsnittet. I 

bakgrunden har Emelie skrivit delen om Afghanistankriget. Vidare har Emelie i största 

utsträckning skrivit metodkapitlet samt kapitlet om den tidigare forskningen. 

 

                                                 
24
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26
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Materialet har vi delat upp på följande sätt att under Vietnamkriget läste Johannes artiklarna i 

Svenska Dagbladet samt Norrskensflamman. Emelie läste under Vietnamkriget tidningen 

Dagens Nyheter. Under Afghanistankriget läste Emelie Dagens Nyheter och 

Norrskensflamman medan Johannes har läst Svenska Dagbladet. Alla kapitel med diskussion 

och analys, dvs. 3.5, 4.4, 5, 6 och 7, har vi skrivit gemensamt för att få fram ett gott resultat. 

Även om vi har delat upp de skriftliga delarna mellan oss, har båda tagit del av och hjälpt till 

att ta fram materialet. Därmed har båda varit delaktiga i alla delarna under hela arbetsgången. 

 

1.7 Metod  
1.7.1 Vår metod i förhållande till tidigare forskning 

Vår studie påminner en del om Eva Queckfeldts avhandling som använder sig av en 

kvantitativ metod som innebär att återge systematiskt och objektivt samt det kvantitativa 

innehållet i ett meddelande. Innehållsanalysen möjliggör för andra att kunna återskapa studien 

och oberoende av varandra få samma forskningsresultat. Metoden innebär att det inte får 

förekomma någon som helst tolkning av det manifesta budskapet i texten utan den ska återges 

utan ändring. Eva Block använder också en kvantitativ metod i sin avhandling. Genom att 

systematiskt gå igenom texten, på ett liknande sätt som Queckfeldt, söker Block efter att 

återge en så opartisk bild av tidningsmaterialet som möjligt. Block kallar metoden för den 

”objektiva” metoden eftersom hon har en distans till sitt material och undviker tolkningar av 

texten. 

 

Den kritik som har framförts emot den kvantitativa metoden beskriver både Block och 

Queckfeldt som att det finns en stor risk att helhetsbilden försvinner eftersom den kvantitativa 

metoden endast tar fasta på det manifesta i en text. Queckfeldt beskriver att den kvantitativa 

metoden syftar till att svara på frågan ”hur” i syfte att se hur mycket något har återberättats i 

tidningarna.
27

 Den kvantitativa metoden beskriver Eva Block som ”den objektiva” och gör att 

innehållet distanseras från läsaren, vilket bidrar till att resultatet blir mer objektivt.
28

 Både Eva 

Queckfeldt och Eva Block har som syfte med deras studier att se till det manifesta budskapet i 

tidningsmaterialet genom att mäta det utrymme det upptar i textmassan
29

. 

 

Vi har noga vägt mellan valet av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Anledningen att vi 

har valt en kvalitativ metod framför den kvantitativa är för att studien syftar till att besvara 

                                                 
27

 Queckfeldt, 1981, sid 9.  
28

 Block, 1976, sid 27. 
29

 Queckfeldt, 1976, sid 8. 
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”vad” som sagts, och hur det har beskrivits. Eftersom vår studie inriktar sig till att se hur 

rapporteringen såg ut under de två krigen skulle en kvantitativ metod fungera. Däremot 

förhåller sig vår uppsats också till att se hur den politiska ståndpunkten förmedlas i 

nyhetsrapporteringen och hur det påverkar de olika tidningarnas bild av omvärlden. Detta till 

skillnad mot Eva Queckfeldt samt Eva Blocks studie som ställde krav på att deras metod 

skulle kunna ge ett mätbart resultat för att få ett konkret resultat där förändringen kunde 

mätas. Vår studie ställer andra krav på metoden, vilket betyder att resultatet vi får fram måste 

kunna tolkas och resoneras kring. Den kvalitativa textanalysen beskrivs enligt Esaiasson som 

att texten läses noga, både delar och helheten, men också läses i den kontext som den skrivs. 

Text innehåller vissa delar som är viktigare än andra. För att förstå texten fullt ut och nå fram 

till det som eftersöks krävs att texten läses aktivt, flertalet gånger och att läsaren ställer frågor. 

Då kan läsaren nå fram till det som är latent i texten. Eftersom den kvalitativa textanalysen 

förhåller sig till texten på ett sådant sätt att helheten framkommer är det en fungerande metod 

i relation till uppsatsens frågeställningar. Metoden tillåter oss att läsa texten och precis som 

Esaiasson beskriver, fånga in de delar som är centrala för uppsatsens resultat. En av våra 

frågeställningar syftar till att se om och i så fall hur tidningens politiska åsikt framträder, 

därför är det viktigt att metoden tillåter oss att noggrant läsa artiklarna för att undersöka 

budskap som är dolda under ytan.
 30

 

 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att den skapar en helhetsbild, beskriver både Block 

och Esaiasson. Vidare beskriver Block hur den kvantitativa metoden ofta får kritik för att ge 

en fragmenterad bild av verkligheten och att den inte tar hänsyn till ironi, sarkasm eller annat 

som kan påverka helhetsintrycket av en text. Utifrån de frågeställningar som vi har arbetat 

fram finns det en överhängande risk att bilden av tidningarnas rapportering skulle ge en för 

fragmenterad bild vid användning av den kvantitativa metoden. Eftersom vår studie utgår från 

valda händelser under en längre tid är den subjektiva kvalitativa metoden bättre för oss. Vår 

studie syftar bland annat till att få en helhetsuppfattning om vad som sades vid olika tillfällen, 

därför hade den kvantitativa metoden inte varit till en fördel eftersom den återger endast en 

del av sammanhanget. Genom den kvalitativa metoden kan vi redovisa våra upptäckter genom 

att noga referera och citera texten. 
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Det är i det objektiva och subjektiva förhållningssättet som kritiken mot den kvalitativa 

metoden framstår. Eftersom den kvalitativa textanalysen förhåller sig nära till texten innebär 

det också att forskaren utsätts för en större risk att tolka texterna till resultatets fördel. 

Kritiken beskrivs av Block och menar då att resultatet inte kommer att vara helt säkert och 

inte heller går att göra om.
31

 Metoden innebär att vi kommer läsa och ta fasta på det vi anser 

är relevant för att svara på våra frågor, vilket kan yttra sig i en risk att materialet blir 

subjektivt tolkat. Risken att vi tolkar ett fåtal uttalande som representativa, fast att de inte är 

det är också en risk som vi är medvetna om. Metoden innebär att materialet kommer att 

presenteras genom att kontinuerligt referera och citera de delar av artiklarna som vi finner 

relevanta. Genom att kontinuerligt presentera materialet som ligger till grund för antaganden 

hoppas vi kunna ge en pålitlig bild av våra slutsatser. 

1.7.2 Praktiskt tillvägagångssätt  

I detta kapitel kommer vi beskriva hur arbetsprocessen har gått till i förhållande till den 

kvalitativa metoden som vi har valt. 

 

Kritiken som framkommer av dels Block men också Esaiasson i kapitlet ovan är att 

författarna till en uppsats av kvalitativart har en tendens att bli för nära sitt material och därför 

tolka det till fördel för resultatet. Eftersom vi har varit högst medvetna om risken har vi läst 

materialet minst två gånger. Vi har först läst det en gång, för att sedan läsa igenom det igen 

och anteckna ner det viktiga i en sammanfattning. Efter det har vi när vi har skrivit resultatet 

återigen läst en större del av artiklarna igen vid behov, där vi kände att sammanfattningen var 

bristfällig. Anledningen att vi har läst artiklarna ett flertal gånger är för att vi, som Esaiasson 

skriver, skulle se till både helheten och delarna av materialet för att kunna samla det som är 

viktigast för vår undersökning. I undersökningen har vi valt att först studera artiklarna och 

ledarna som en helhet för att få en samlad bild av rapporteringen och tidningsinnehållet. Detta 

har sedan studerats var för sig för att söka svar på de mer specifika frågeställningarna. I 

ledarna har vi då valt att undersöka ordval som kan kopplas till tidningens politiska 

ståndpunkt och hur detta kan kopplas till omvärldsbilden.  

 

För att få svar på vår frågeställning, samt för att vi båda skulle ha samma förhållningssätt till 

materialet, har vi valt att titta efter vissa specifika punkter i artiklarna. Det handlar om att vi 

ställer frågor till texten. Anledningen att vi har valt att arbeta på detta vis grundar sig i att vi är 

två författare och då vill försäkra oss om att vi fokuserar på liknande fakta i artiklarna. Vi 
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gjorde ett urval av frågorna som Kristina Lundgren presenterat i Nyheter – att läsa 

tidningstext
32

. Vi valde att korta ner de frågor som presenterades och tillföra egna frågor för 

att tydligare relatera det till våra frågeställningar.  Det urval vi gjorde i Kristna Lundgren ser 

ut som följande. 

 

 Hur är materialet disponerat och hur är det vinklat? Vem får komma till tals? 

Vem beskrivs eller omtalas? Finns det skillnader med avseende på klass, status, 

etnicitet? 

 I vilken miljö placerar reportern händelsen? I vilket sammanhang? 

 Dramatiseras händelsen? 

 Vilka retoriska grepp används, är de positiva eller negativa? Exempelvis 

jämförelser. 

 

De frågor som vi själva valde att lägga till såg ut som följande: 

 Vilka är aktörerna i konflikten? 

 Vilka av aktörerna utmålas som goda respektive onda? 

o Definitionen av onda och goda menar vi är att onda är den part som är 

aggressiv/krigshetsande. Medan goda definieras som den fredsönskande 

parten.  

 Vem bär skulden till konflikterna? 

 Hur ser tidningarnas rapportering ut kring lösningen på konflikterna? 

 Vems uppgift är det att finna en lösning? 

 

Genom att använda frågorna anser vi att vi har dels förhållit oss likt till texten samtidigt som 

vi har försökt att få fram de tydliga och dolda budskapen för att skapa en helhetsuppfattning. 

Vi har genom frågorna och genom att läsa tidningsartiklarna ett antal gånger försökt att återge 

tidningsartiklarna så noga som möjligt genom att referera och på de ställen där budskapet 

förtydligades även citera. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Svensk omvärldsbild 
2.1.1 Svensk omvärldssyn 1700-1900 
 

Vår undersökning av tre svenska tidningar syftar bland annat till att ge en bild av hur dessa 

målade upp konflikterna av det som hände i Vietnam och Afghanistan, hur de förhöll sig till 

de stridande parterna och hur dessa beskrevs. Därför är det relevant att beskriva hur den 

svenska synen rent historiskt har sett ut på omvärlden och främst Asien, vad det genom 

historiens gång är som påverkat denna bild. Att vi i dagens samhälle med hög teknologi och 

en kommunikation som sträcker sig över gränserna har en större möjlighet att söka fakta och 

se omvärlden på ett annorlunda sätt än våra förfäder förefaller självklart. Dock betyder inte 

det att denna bild skiljer sig så markant från de tidigare uppfattningarna. Vår omvärldsbild är 

inte något privat där vi själva samlat in objektiv fakta. Det handlar snarare om olika känslor 

som syftar till att beskydda och ge trygghet.
33

 

 

Ser vi till den svenska bilden av omvärlden så långt som tillbaka på 1600 och 1700-talet var 

denna minst sagt bristfälligt. Det kom ut ytterst få betydelsefulla verk som förmedlades till de 

då svenska studenterna som var de som fick ta del av kunskapen. Skrifterna förhöll sig väl till 

den bibliska bilden av historien och det mesta som skrevs och förmedlades var eurocentriskt. 

Folken utanför Europa och dess historia nedvärderades och det var först när kolonisationen 

med dess mer världsomspännande handel tog fart som också nya aspekter kring synen på 

omvärlden kom till Sverige, dessförinnan hade det som Åke Holmberg uttrycker det mest 

varit kuriositeter det handlat om.
34

 

 

Under 1800-talet sker stora förändringar i området. De teknologiska landvinningarna gör att 

informationen sprids snabbare och för nyheter som tidigare tagit månader att nå Sverige 

ankommer nu relativt direkt. Upptäcktsresande utforskade nya världar och även nya 

betydande verk uppkom exempelvis Illustrerad verldshistoria. Det ska dock nämnas att detta 

verk fortfarande var väldigt eurocentriskt och länder/folk utanför Europa gavs ingen betydelse 

i historien, vilket var synonymt med historieskrivningen.
35

 Det är också i denna tid som 

benämningen orientalism börjar framkomma, vilket ska bli vedertaget i västvärlden. Detta är 
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ett konstruerat begrepp som syftar till världen öster om Europa. Hans Hägerdal diskuterar 

begreppet i inledningen av sitt verk Väst om öst, han menar att det handlar om ”de andra”. I 

begreppet orientalism finns det underliggande en syn där området som det syftar till är 

annorlunda än västvärlden, det skiljer sig från den västerländska tankestrukturen och är i 

mångt och mycket underlägset. Det handlar således förenklat om det andra, det som inte är 

vi.
36

  

 

För att visa på hur synen på världen och dess folk såg ut är ett utdrag ur verket Jorden och 

dess folk talande, detta verk kom ut under 1800-talet och sedan i en andra upplaga strax före 

år 1900 vilket visar på att det var en betydande skrift som många tog del av. Följande går att 

läsa: 

Afrika är topografiskt outvecklat och detsamma gäller människorna där med deras 

ytterst låga kultur. Finner man någonstans spår av högre odling så kan det bara vara 

där européer eller åtminstone araber fattat fast fot. I Asien möter ett förfallet Turkiet, 

ett Persien som aldrig kan ta sig upp ur sin förkommenhet så länge det bebos av 

perser, ett Indien där egentligen bara det brittiska styret är intressant, ett Kina som av 

korruption och stelnad vidskepelse dragits ner i ett djup av olycka, sedeslöshet och 

smuts, ett Japan som förstör sina egna traditioner och inte klarar av 

moderniseringen.
37

 

 

Läser vi detta idag så framstår det som väldigt extremt. Detta var dock den syn som 

förmedlades i Sverige, till svenska universitetsstudenter och skolelever. Synen var starkt 

präglad av Darwinismen, att den starkaste är den som överlever medan de svagare slås ut. Ett 

tankesätt som idag känns avlägset och primitivt, men som Holmberg uttrycker sig, det är 

lättare att slå sönder en atom än en fördom.
38

 Gamla fördomar lever kvar om folkslags 

säregenheter, om underlägsenhet och överlägsenhet. Sammantaget var det under 1800-talets 

andra hälft och början på 1900-talet en svensk omvärldsbild vilken var rasistisk och präglades 

av nationsromantiken, där givet var den vita mannens överlägsenhet.
39

 

 

För att förstå den svenska bilden av omvärlden och med den Asien fram till 1900-talets början 

så är en rad begrepp relevanta att förtydliga och att återkomma till. Till att börja med är det 

viktigt att slå fast att den svenska omvärldsbilden starkt präglades av det rådande läget. Det 

handlade om ideologiska strömningar, men också om utvecklingen i form av vetenskap och 

teknik. I stort sett allt som är relevant för förhållandet mellan världens regioner. Etnocentrism 

är ett begrepp som tillsammans med eurocentrism varit centrala i förmedlingen av den 
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svenska omvärldsbilden. Det förstnämnda handlar om att den egna kulturen framhävs som 

central och det är ifrån den som allt utgår. Detta är synonymt med eurocentrismen där Europa 

ses som utgångspunkten för allt av betydelse. Dessa tankar kommer senare att 

kompletteras/ersättas av den sociala darwinismen och biologisk rasism. Sedan under 1800-

talets sista år och början av 1900-talet var det imperialismens tankar om att den mer 

utvecklade europeiska befolkningen rättmätigt kunde överta och styra länder runt om på 

jorden. Det framhölls i svenska uttal och skrifter att detta mer eller mindre var en tjänst åt de 

outvecklade folken.
40

 Detta är en enkel beskrivning på hur det såg ut i Europa och med det 

också Sverige fram till 1900-talet. Det som kan slås fast är att Sverige inte på något vis 

skapade sin syn själv utan den föddes ur de tankegångar som var starka på kontinenten. 

 

Efter att kanonerna tystnat efter första världskriget följde det som brukar kallas det glada 

1920-talet med högkonjunktur och en optimism. Men det var också ett 1920-tal där det skedde 

mycket inom det antropologiska fältet, mycket som fortfarande syftade till olikheter och den 

ariska rasens överlägsenhet. Rasbiologi och rashygien bekom viktiga forskningsfält i Europa 

och så också i Sverige. Första världskriget hade lett till en farhåga hos rashygienikerna att den 

vita rasen hade försvagats på grund av motsättningarna som funnits men också de många 

döda.
41

 I Sverige uppkommer vid denna tid närmare bestämt 1921 det första rasbiologiska 

institutet i Uppsala, beslutet föregicks av en pressdebatt och en riksdagsdebatt där motståndet 

mot inrättandet var klent.
42

 Att ett i åtminstone våra ögon idag så kontroversiellt beslut som 

att inrätta ett rasbiologiskt institut inte föregicks av en hårdare debatt, säger mycket om hur 

synen på andra folkslag i Sverige var vid denna tid. Det var fortfarande en utbredd syn om 

den vita mannens överhöghet. Rasbiologin i Sverige kom sedermera att ansluta sig till de 

tyska raspolitiska åskådningarna. Anknytningen till Tyskland skulle dock väcka ett motstånd 

mot den svenska raspolitiken vilken också förändrades och tankar som ett hegemoniskt 

Sverige eller Europa förkastades.
43

 

 

2.1.2 Bilden av Asien efter första världskriget 

Bilden av Asien efter det första världskriget är en aning tudelad. Rapporteringen kring Asien 

var både positiv och negativ i inställningen till folket i fjärran östern. Dock kan det sägas att 

den svenska synen tagit ett steg framåt. Förståelsen och respekten för religion, levnadssätt och 
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människorna ökade. Den västerländska livsstilen sågs inte alltid som det ultimata, även ifall 

det ofta var så. Detta gäller framförallt religionerna där det icke kristna tidigare helt förkastats 

men som nu började ställas mot exempelvis buddhism och konfucianism och jämföras på ett 

mer nyanserat vis. Detta beskrivs som den största förändringen i den svenska omvärldsbilden 

vid denna tid.
44

 

 

Även ifall förståelsen hade ökat markant från tidigare år var beskrivningen av exempelvis en 

kines ofta en beskrivning av en människa som besitter vissa goda egenskaper men också 

brister på flera punkter. Människorna beskrevs helt enkelt som ofullständiga, det talades om 

att individerna var fredliga och välsinnade men samtidigt veka och saknade egenskaper för att 

utveckla sitt samhälle. Sammanfattande för mellankrigstidens svenska bild av Asien är att det 

i stor grad lever kvar tankar om den västerländska överlägsenheten men att förståelsen och 

respekten för människorna tagit flera kliv framåt.
45

 

 

Andra världskrigets slut bidrog till vidare förändringar i det Svenska förhållningssättet till 

omvärlden. Detta var en tid då avkoloniseringen tog fart, de tidigare kolonierna ville ha 

självstyre fritt från västerlandets kolonialmakter. Nationalismen sågs vid denna tid som den 

faktor som lagt stora delar av världens hörn i ruiner. Frågan som aktualiserades nu var varför 

kolonierna i Asien och Afrika skulle gå samma väg och göra om samma misstag. Varför inte 

hålla kvar vid sina koloniala herrar som erbjöd ett tryggt styre, det handlade i viss mån om att 

rädda den europeiska äran i det koloniala nederlaget.
46

 Det finns ett talande citat kring hur 

synen var på avkoloniseringen såg ut som skrevs år 1947 i Göteborgs Handels och Sjöfarts-

Tidning: 

Tre ting, har det sagts, äro nödvändiga för att framgångsrikt härska över asiatiska 

folk: good money, good manners and good men... Att britterna i rikt mått förfogat 

över dessa tillgångar är förklaringen till att det brittiska väldet blev en framgång. 

Den indiska självstyrelsen kan lyckas endast om de brittiska traditionerna hålls vid 

liv.
47

   

Förhoppningen, tron eller viljan var att även om kolonierna nu skulle bli fria och de asiatiska 

och afrikanska folken skulle få sin självständighet. Det var västerländska ideal som skulle 

genomsyra samhällena för att de skulle fungera och utvecklas.
48
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Detta kan kopplas till vår undersökning då det handlar om att ge en bild av hur svenska folket 

informerades kring de händelser som utspelade sig i Vietnam och Afghanistan. Holmberg har 

gett en bild av hur den svenska omvärldsbilden såg ut genom tidningar, reseberättelser och 

historieböcker med mera. På ett liknande sätt vill vi ge en bild av Svensk omvärldssyn på 

Vietnam och Afghanistan under valda perioder, detta genom förmedlingen av kriget i svenska 

tidningar.  

 

2.2 Kalla kriget  
För att förstå den undersökning vi ämnar göra fullt ut krävs det en viss förståelse för hur 

världen såg ut vid denna tid. Världen präglades av en kamp mellan de vid tiden mäktigaste 

länderna USA och Sovjetunionen. Detta var en konflikt som var mer eller mindre 

intensifierad från andra världskrigets slut till Sovjetunionens slutgiltiga fall år 1991. 

Konflikten präglades av maktpolitiska motsättningar, hot om krig och i synnerhet ideologiska 

motsättningar. Det bildade en värld som spände sig mellan två ideologiska block. Det bildades 

som Churchill uttryckte det en ”järnridå” som delade upp världen i två ideologiska delar 
49

. 

Även ifall de båda stormakterna aldrig möttes i en öppen konfrontation så såg de alltid till att 

stötta varandras motståndare i olika konflikter. Några viktigast konflikter nämner Lundestad 

som Koreakriget, Vietnamkriget, Kongokrisen och konflikterna i Mellanöstern. 
50

 Det 

grundade sig i att bibehålla sina maktställningar och att motarbeta den andra sidans.
51

 En av 

de viktigare händelserna under Kalla kriget där hela världens säkerhet utmanades var 

Kubakrisen. Konfrontationen mellan makterna hade aldrig varit och skulle aldrig bli lika 

intensiv som 1962. Lundestad beskriver att Kalla kriget visade sig tydlig i två aspekter efter 

Kubakrisen. Det första vara att det blev tydlig att kalla kriget berörde alla världens länder, i 

och med den förödelse som ett atomkrig skulle kunna skapa. Det visade sig också i en annan 

aspekt. Kubakrisen gjorde en vanligtvis amerikansk bunden stat som Kuba närmare knuten till 

Sovjetunionen, vilket visade att kriget hade blivit världsomspännande. 
52

Att försvara sin 

ideologi, sin maktställning och förhindra spridandet av motståndarens är faktorer som i hög 

grad spelade in i våra undersökningsområden om Vietnamkriget och Afghanistankriget. Detta 

var krig mellan stormakter och mindre länder men i ett större perspektiv var det i allra högsta 

grad ett krig mellan Sovjetunionen och USA.    
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2.3 Vietnamkriget 

För att förstå det som slutligen skulle leda fram till Vietnamkriget är det relevant att börja 

redan vid 1800-talets mitt. Det var då fransmännen anlände och med militära medel 

koloniserade landet.
53

 Vietnam under franskt styre skulle aldrig präglas av någon lugn och ro. 

Det var problematiska tider för den vietnamesiska befolkningen i form av ekonomiska 

bekymmer och svält.
54

 Under 1900-talet början hade Vietnam upplevt ett antal år av fransk 

kolonisation. Detta bidrog till att ett motstånd mot kolonialherrarna uppkom. I fronten för 

detta fanns Ho Chi Minh som förenade en antikolonial syn med den kommunistiska 

ideologin
55

. Under andra världskriget skulle det bli än mer problematiskt för Vietnam då 

Tysklands allierade Japan efter Frankrikes fall gick in i Vietnam och övertog styret. Det var 

vid denna tid som Ho Chi Minh och hand anhängare grundade Vietminh, en rörelse som 

kämpade för ett självständigt Vietnam.
56

 Japan skulle 1945 kapitulera och i Vietnam uppstod 

ett maktvakuum. Fransmännen skulle snart göra klart att de inte var beredda att släppa sin 

ställning i Indokina och det skulle leda fram till stridigheter.  

 

Händelseutvecklingen efter andra världskrigets slut var problematisk för Vietnam och skulle 

även bli för Frankrike. Det var ett politiskt spel där Ho Chi Minh hade försökt förhandla med 

fransmännen som hade gått med på att erkänna Demokratiska Republiken Vietnam som en 

självständig del, dock under Fransk överhöghet. Ho Chi Minh hade även utropats till president 

över Vietnam. Ho Chi Minh och hans Vietminh-anhängare som hade samarbetat med USA 

under andra världskriget hoppades på att dessa nu skulle stödja deras kamp för 

självständighet. Men kort efter krigets slut stod det klart att motsättningarna mellan 

Sovjetunionen och USA var påtagliga. Med en utrikespolitik som präglades av de så kallade 

Containment policy och  Domino theory. Vilket det första syftar till att motverka 

kommunismens spridning genom att aktivt arbeta emot detta och det sistnämnda syftade till 

tron att faller ett land till kommunismen kommer snart länder runt omkring också göra det. 

Detta ledde till att USA inte var särskilt intresserade av att hjälpa Ho Chi Minh och hans 

anhängare i kampen för självständighet utan det blev mer eller mindre en sak för Frankrike 

och Vietnam att reda ut. USA:s rädsla för att den ur amerikanska ögon förtryckande ideologin 

kommunism skulle sprida sig i Indokina var långt värre än att fransmännen behöll sin roll som 

                                                 
53

 Hägerdal, 2005. Sid 161ff. 
54

 Hägerdal, 2005. Sid 184.  
55

 Hägerdal, 2005. Sid 195. & Smedberg, 2008. Sid 33.  
56

 Hägerdal, 2005. Sid 209 & Smedberg, 2008. Sid 34.  



  
 

21 
 

kolonialmakt i området.
57

 

 

Trots omfattande förhandlingar och även överenskommelser stod det snart klart att Vietnams 

öde inte skulle avgöras vid förhandlingsbordet utan på slagfältet. Ett avgörande ögonblick var 

när den franska överkommissionären d Àrgenlieu beslutade sig för att bilda en egen republik i 

det som kallas Cochinkina vilket är beläget i södra Vietnam med Saigon som huvudsäte. Detta 

irriterade antikolonialisterna ordentligt och i november var det öppna stridigheter mellan 

franska trupper och Vietminh-anhängare. Ho Chi Minh som hade hoppats och jobbat för att 

slippa ännu ett krig släppte nu dessa tankar och i december 1946 förkunnade Ho Chi Minh ett 

totalt befrielsekrig, benämnt som Indokinakriget vilket skulle bli långdraget och blodigt.
58

 

Vietnam var nu uppdelat med de södra delarna och flera stora städer under mer eller mindre 

fransk kontroll medan landsbygden och stora delar av norra Vietnam kontrollerades av de 

antikoloniala styrkorna.
59

 

 

Det krig som nu skulle pågå fram till och med 1954 kan liknas vid Vietnamkriget som bröt ut 

cirka 10 år senare i det att de franska styrkorna var överlägsna teknologiskt och krigsförloppet 

kom att bli ett gerillakrig där de sämre utrustade Vietminhsoldaterna utnyttjade terrängen och 

stödet på landsbygden i kampen mot fransmännen. Fransmännen genomförde flera kraftiga 

militära aktioner för att knäcka Vietminh, detta lyckades dock aldrig utan fransmännen fick 

till slut se sig besegrade.
60

 

 

År 1954 efter det att Frankrike dragit sig tillbaka från Indokina och motsättningarna mellan 

USA och Sovjetunionen delade världen i två block så skedde också en delning i Vietnam. Det 

var genom Geneveavtalet som detta trädde i kraft och det tidigare enade Vietnam delades vid 

17:e breddgraden i ett Nordvietnam och ett Sydvietnam. I norr med Hanoi som huvudsäte 

bildade Ho Chi Minh ett kommunistiskt styre medans det i syd med Saigon som huvudfäste 

etablerades en nationalistisk regim under Ngo Dinh Diem. Från början var målet att det inom 

två år skulle hållas fria val i hela Vietnam, så skulle dock inte bli fallet. Redan tidigt fanns det 

stora brister i både norr och syd. Ngo Dinh Diem och hans regering anklagades för en 

omfattande korruption och en opposition växte snabbt fram, samtidigt dog tusentals 

människor i norr till följd av Ho Chi Minhs kollektiviseringsreformer. Motsättningarna mellan 
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norr och syd skulle också ta fart och 1957 var en kommunistisk gerilla etablerad i 

Sydvietnam, det som skulle komma att bli FNL (Front National de Libèration). Dessa stöddes 

från början mer eller mindre öppet av Nordvietnam som försåg gerillasoldaterna med 

förnödenheter. Allt eftersom att FNL växte sig starkare och att Sydvietnam fick svårare att 

hålla kontrollen, ökade beroendet till USA och även närvaron av Amerikanska 

militärrådgivare. Efter en tid var det USA som mer eller mindre skötte bekämpningen av FNL 

åt Sydvietnam. Efterhand trappades konflikten upp och amerikaner började dö i Vietnam. Vid 

1964 stod det klart att USA skulle gå med i kriget fullt ut. Kulmen nåddes i augusti 1964 där 

enligt amerikansk utsago nordvietnamesiska torpedbåtar ska  ha anfallit en amerikansk jagare 

vid Tonkinbukten varpå kongressen gav sitt fulla stöd för militär aktion i Vietnam, även kallat 

Tonkinresolutionen. Värt att nämna är att redan innan händelserna i Tonkinbukten fanns det 

över 23 000 militära rådgivare från USA i Sydvietnam, rädslan för kommunismen med stöd 

av ”dominoteorin” kan dock sägas vara den verkliga anledningen till USA:s intåg i Vietnam.
61

 

 

Inte långt efter händelserna i Tonkinbukten stod det klart att ett fullskaligt krig var att vänta. 

USA hämnades för Tonkinintermezzot genom flyganfall mot Nordvietnam. Efter detta gick 

FNL till angrepp mot en amerikansk flygbas i Sydvietnam med resultatet att åtta amerikaner 

fick sätta livet till. Detta ledde till ytterligare bombningar och i mars 1965 sattes för första 

gången reguljära amerikanska trupper in i kriget. De kommande tio åren skulle USA skicka 

2,6 miljoner soldater till Vietnam, cirka 58 000 skulle inte komma hem.
62

 

 

I början av kriget var USA:s strategi tydlig, de skulle bräcka Nordvietnam genom massiva 

bombningar. Operationen kallades Rolling Thunder. Målet var att slå ut den 

Nordvietnamesiska industrin, andra strategiskt viktiga byggnader och platser. Detta 

misslyckades dock, Nordvietnam var inte byggt på industri. Endast en liten del av ekonomin 

kom från denna faktor och bombningarna fick inte den önskade effekten. Tvärtom så stärkte 

de istället kampviljan och motståndet mot den amerikanska inblandningen i Nordvietnam.
63

 

En annan viktig aspekt som operation Rolling Thunder resulterade i var att världen började få 

upp ögonen för händelserna i Vietnam. Det väcktes sympatier för Nordvietnam och både runt 

om i västvärlden men också i USA växte antikrigsopinionen i snabb takt.
64
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Året 1968 kan sägas vara en vändpunkt i Vietnamkriget, det utkämpades oerhört hårda strider 

under det som fått namnet Tetoffensiven. En offensiv där Nordvietnam med FNL i spetsen 

gick till angrepp över hela Sydvietnam. Det var en väldigt omfattande offensiv och detta var 

något som överraskade USA som tidigare proklamerat att de hade läget under kontroll. Nu 

började bilden av konflikten att förändras och media beskrev läget som att USA höll på att 

förlora. FNL visade med Tetoffensiven att de hade kraft, manskap och stöd för att slå till i 

stort sett överallt i Sydvietnam. Detta samtidigt som den amerikanska krigsföringen inte gick 

som önskat. En gerilla som FNL kan inte krossas genom att döda en massa av dess deltagare, 

det handlar istället om att vinna befolkningens lojalitet, något som USA misslyckades 

fullständigt med.
65

 Även om USA tillsammans med Sydvietnam skulle lyckas slå tillbaka 

offensiven allt eftersom blev det ändå ett nederlag för USA. Detta på grund av att media som 

rapporterade flitigt främst fokuserade på lidandet för civilbefolkningen och det kaos som 

Tetoffensivens inledning innebar för USA och Sydvietnam.
66

  

 

Kriget i Vietnam skulle fortskrida, det var fortsatt blodigt och uppmärksamheten fortsatt hög 

från omvärlden. Dock hade antalet amerikanska soldater minskat kraftigt och 1972 var endast 

69 000 kvar i jämförelse med 1969 när det varit över en halv miljon. Året 1972 var också året 

som Nordvietnam en gång för alla tänkte göra slut på kriget genom en omfattande offensiv 

mot Sydvietnam, känt som påskoffensiven.
67

 Nordvietnam skulle dock slås tillbaka via främst 

bombangrepp och i Paris uppkom det under hösten 1972 fredssamtal mellan parterna. Dessa 

skulle dock av olika anledningar bryta samman. President Nixon tog då beslut att återuppta 

bombningarna för att helt knäcka nordvietnamesernas vilja.
68

 Framförallt riktades 

bombningarna mot huvudstaden i norr som var Hanoi. Det största antalet bomber sedan andra 

världskriget skulle släppas över Hanoi och andra platser.
69

 Bombningarna väckte en oerhörd 

avsky i hela världen och opinionen mot USA växte ytterligare. Fredsförhandlingarna skulle 

dock upptas och 1973 upprättades en överenskommelse som skulle avsluta kriget och bringa 

fred i Nordvietnam.  

 

Även om en överenskommelse hade träffats skulle det inte bli lugnt i Vietnam. Kriget skulle 

fortskrida fram till 1975 då det efter decennier av oroligheter äntligen blev fred. Nordvietnam 
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hade under tiden före 1975 vunnit stora framgångar och vid många tillfällen visat sig 

övermäktiga sina fiender som nu främst var den sydvietnamesiska armén, USA hade endast 

ett fåtal soldater och rådgivare kvar i landet. Från Nordvietnams håll fanns det en vilja att göra 

slut på kriget genom att inta Saigon och det skulle också bli fallet. Efter ett antal dagars 

stridigheter i april 1975 stod det klart att Sydvietnam inte hade något att sätta emot längre. 

Den 30 april kunde så nordvietnamesiska trupper tillsammans med FNL-krigare marschera in 

i Saigon, detta utan något motstånd. De sista amerikanerna var definitivt ute och det 

Sydvietnamesiska motståndet var borta. Åratal av kamp var över och Nordvietnam stod som 

segrare i kriget.
70

 

 

2.4 Afghanistankriget 
Afghanistan har länge varit en stat som stormakter har försökt att ockupera. Under 1800-talet 

hade Storbritannien ett stort intresse över Afghanistan. Britterna hade en stor oro att 

Tsarryssland skulle utnyttja Afghanistan i en attack mot Indien. Indien var Storbritanniens 

kronjuvel och väldigt viktig för Storbritannien att försvara. Även om britterna var relativt 

framgångsrika vände lyckan till slut. De många olika folkgrupperna som finns i Afghanistan 

gjorde det svårt att regera. 1841 reste sig befolkningen i Kabul och i en massaker dog 16,500 

människor.
71

 Det var ett maktspel mellan två superstater redan på 1800-talet. Rivaliteten 

mellan britterna och ryssarna löste det genom att Afghanistan blev en neutral buffertstat.
72

  

 

Mellan 1933-1973 hade kung Muhammed Zahir makten i landet. Zahir var en svag och 

ineffektiv regent, men han var inte i vägen för andra mäktiga ledare i landet. Zahirs 

premiärminister var Muhammed Daoud, som 1963 tvingades avgå då han var för populär och 

fick för mycket makt inom regeringen. 1973 dödades Zahir av Daoud som uttalade 

Afghanistan till en republik. Händelsen kan spåras tillbaka som en av anledningarna till den 

sovjetiska invasionen.
73

Daoud skulle senare komma att få en storroll i den sovjetiska 

invasionen. Daoud hade bland annat byggt upp en nära och strategisk relation med 

Sovjetunionen, en klar fördel för den afghanska armén. Efter att Daoud hade förklarat 

Afghanistan till en republik utsåg han sig själv till både president och premiärminister, två 

poster som tillät honom genomföra alla förändringar.
74
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Sovjetunionen tyckte att Daoud blev allt mer självständig i sitt regerande, vilket inte 

Sovjetunionen uppskattade eftersom han minskade inflytandet för de vänsterriktade partierna. 

Efter en splittring i det vänsterinriktade partiet PDPA, People's Democratic Party of 

Afghanistan, under 60-talet fanns där två partier vars ledare Nur Muhammed Taraki, 

Hafizullah Amin och Babrak Karmal skulle ha en avgörande roll i händelserna som ledde 

fram till den sovjetiska invasionen. Även om det fanns ideologiska och etiska skillnader 

mellan partierna uppskattade båda falangerna goda relationer med Sovjetunionen och hade 

Moskvas stöttning, och därav oroade sig Kreml över behandlingen av partierna.
75

 

 

Daoud förbättrade relationerna med Iran och Pakistan, som båda var två proamerikanska 

stater. Iran fick också erbjudande om donationer som hade gjort Iran till Kabuls största 

sponsor, donationen hade troligen sin grund i USA. Sovjetunionen misstyckte stark om den 

närmande relationen till Iran. Misstycket över hur Daoud svar regim fanns även bland flertalet 

afghanska grupper. Daouds ledarskap ledde 1978 fram till sitt eget förfall.
76

 1978 knöts de två 

partierna till varandra och PDPA, var princip återförenade vid makten. Sovjetunionen var 

först att erkänna regimen som hade en kommunistisk ideologi och ett nära samarbete med 

Sovjetunionen. Afghanistans prosovjetiska regim visade sig tydligt. Ett vänskaps- och 

samarbetsavtal skrevs under, vilket var en av de största anledningarna till att samarbetet 

mellan Sovjetunionen. Namnet byttes också till Demokratiska republiken Afghanistan, vilket 

var vanligt prosovjetiska stater och flaggan fick kommunistisk röd färg.
77

 När vänstern åter 

satt vid makten ville de reformera landet. Regimen krävde att döttrarna skulle skickas till 

nybyggda skolor och att kvinnorna skulle frigöras. Motståndet kom från både landsbygden, 

men också från städerna även om kvinnorna inte var lika hårt hållna där. Genomförandet 

skedde hastigt vilket skapade ett motstånd i hela landet.
78

  

 

Mellan åren 1978-79 ökade motståndet bland befolkningen, vilket resulterade i att regeringen 

förlorade kontrollen över delar av Afghanistan. Stora delar av motståndet kom från folket på 

landsbygden, men också i vissa städer fanns det stora motsättningar. Motståndet kulminerade 

i Herat där den afghanska armén uppmanades till jihad, ett heligt uppror mot regimen och 

dess utländska allierade. Upproret slogs ner hårt av sovjetiska trupper.  Den afghanska 
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regeringen kallade in större sovjetisk militärhjälp.
79

 När PDPA återförenades som regering i 

Afghanistan dröjde det inte länge innan Amin och Taraki började byta ut 

regeringsmedlemmar, inkluderat Babrak Karmal. Karmal hölls skyddad i Sovjetunionen tills 

han kunde tillsättas som  regent i Afghanistan efter invasionen. Nur Muhammed Taraki 

mördades på order av Hafizullah Amin och tog själv makten.
80

  

 

Vid slutet av 1979 fanns det över 10,000 trupper som snabbt ökade till 85,000 trupper under 

sommaren 1980. Sovjetunionen ville vara säker på att styrkorna skulle vara tillräckligt stora 

för att få bort Amin från makten och kunna försvara Afghanistans yttre gränser.
81

 Amin 

mördades 1979 samtidigt som Babrak Karmal togs tillbaka till Afghanistan. Den militära 

hjälpen beskrev Sovjetunionen inte som en invasion, utan som ett broderligt svar på det 

afghanska motståndet. I väst ansågs angreppet på Afghanistan som en aggressiv attack och ett 

strategiskt avancemang. Det fanns ett defensivt motiv bakom invasionen. Området mellan 

Pakistan och Afghanistan, som pakistanierna hade lyckats ta över när britterna lämnade Indien 

1947, kom till användning. Pakistanska officerare delade ut vapen och ammunition till 

afghanska upprorsmän med stöd av CIA.
82

 

 

USA såg chansen att ge tillbaka på Afghanistan genom att ge Sovjetunionen ett eget 

Vietnamkrig. Inga amerikanska soldater skulle komma till skada i kriget. Amerikanerna 

kunde räkna med att kriget skulle föras av lokalbefolkningen eftersom invasionen hade 

återväckt den gamla motståndskulturen i Afghanistan. CIA upprättade träningsläger i 

Afghanistan med angränsning till Pakistan, dit rekryterades unga män från hela den 

muslimska världen. Ambitionen från det amerikanska hållet var att Sovjetunionen skulle få 

lida på samma sätt som USA led under Vietnamkriget. Jimmy Carter sanktionerade 

spannmålet till Sovjetunionen. Carter hade inte till en början avsikten att kriget skulle trappas 

upp, kriget i Afghanistan hade till början en blygsam del i den amerikanska budgeten.
83

 

 

Stödet från USA ökade kraftigt när den romantiserad bild av invasionen av Afghanistan 

spreds i den amerikanska kongressen. En del av kongressen debatterade starkt för att USA 

skulle stödja den afghanska kampen ekonomiskt, vilket inte var den grundidé som 
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amerikanska utrikesdepartementet och CIA till en början delade. Förslaget gick igenom och 

snart hade det amerikanska stödet mångdubblats.
84

 

 

Genom att använda sig av gamla sovjetiska vapen och hävda att det var Mujaheddin, 

afghanska frihetskämpar, som hade tagit dem från sovjetiska trupper var det svårt för 

Sovjetunionen att spåra vapnen till USA.
85

 Den amerikanska utrustningen som senare 

tilldelades Mujaheddin bestod av Stinger-missiler. Sovjetiska helikoptrar flög fram och 

orsakade stor förödelse, med missilerna jämnades de militära krafterna ut igen. 1985 ökade de 

sovjetiska truppernas närvaro kraftigt och blev större än vad det var beräknat. Stora delar av 

den afghanska armén hade gått över till Mujaheddin. Även om de hade ett numerärt övertag, 

kontrollerade de sovjetiska trupperna endast de stora städerna och motorvägarna mellan dem. 

Ockupationen hade blivit kostsam och ett stort nederlag för Sovjetunionen.
86

 Michail 

Gorbatjov tillträdde makten 1985 och försökte till en början att lösa situationen med att öka de 

sovjetiska styrkorna ytterligare. Insatserna var förgäves och förändrade inte situationen.
87

 När 

Gorbatjov införde den frisläppta reformen Glasnot så uppkom åsikter som inte hade yttrats 

under de strängare dagarna i Sovjetunionen. Det som länge hade hävdats vara en broderlig 

hjälp, kriget ansågs som ett stort misstag, där Afghanistan fick bära största skulden.1989 drog 

sig Sovjetunionen ur Afghanistan. Chansen att det skulle kunna uppstå en fred i landet var 

teoretiskt sätt stor, men så fort Sovjetunionen hade lämnat landet så bröt ett inbördeskrig ut 

och krigsherrarna började istället bekämpa varandra .
88

 

 

3 Genomgång av materialet, Vietnamkriget 

3.1 Tonkinbuktsintermezzot  
 

Tonkinbuktsintermezzot utspelade sig i augusti 1964. Detta ses som den utlösande faktorn till 

att USA gick in i ett fullskaligt krig mot Nordvietnam. Händelsen är omtvistad men enligt 

amerikansk utsago ska nordvietnamesiska torpedbåtar angripit vilket sedan ledde till 

vedergällningar och snart därefter ett öppet krig. För mer information se bakgrundsavsnittet 

kapitel 2.2.  
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3.1.1 Svenska Dagbladet 

2-8 augusti 1964  33 artiklar och 2 ledare 

Svenska Dagbladets rapportering av händelseutvecklingen under Tonkinbuktsintermezzot och 

efterspelet av denna händelse följer ett relativt tydligt mönster i de 35 artiklar vi studerat. 

Under detta tidsspann är det USA och Nordvietnam som är de två stora aktörerna i 

rapporteringen av utvecklingen i Sydostasien. Framförallt är det utifrån en amerikansk 

synvinkel som rapporteringen sker och den nordvietnamesiska berörs i kombination med detta 

eller i snuttifierade rapporter om de nordvietnamesiska åsikterna och synvinklarna på 

händelserna. Utöver de båda huvudaktörerna hänvisar Svenska Dagbladet till uttalanden 

gjorda av Kina som fördömer USA handlande och Sovjetunionen som också är kritiska mot 

USA. I opposition mot dessa står Storbritannien som ger USA sitt fulla stöd i konflikten. 

Även Sydvietnam och dess regering är en aktör som ges ett visst utrymme i rapporteringen 

dock mer eller mindre alltid tillsammans med USA.
89

 

 

Ser vi till aspekten vilka som utmålas som den aggressiva parten i fallet med Tonkinbukten 

och i kontrast mot detta den defensiva parten som blir angripen. Fallet i Svenska Dagbladet är 

att det under detta inledande skeende av Vietnamkonflikten är Nordvietnam som ses som den 

krigshetsande parten. Den parten som startat anfallen och utmålas som det enskilt största hotet 

mot freden i Sydostasien. Amerikanerna speglas tvärtom som den part vilka vill bibehålla 

freden i området och när situationen eskalerar och USA går till motangrepp i dimensioner 

långt värre än de Nordvietnamesiska anfallen så beskrivs detta som handlingar vilka President 

Johnson är tvingade att vidta.
90

 Samtidigt målas Kina upp som en aggressiv allierad till 

Nordvietnam vars intentioner är oförutsägbara och hotfulla.
91

 Det råder alltså inget tvivel i 

artiklarna att det är Nordvietnam som bär skulden för att situationen i Vietnam mer och mer 

börjar gå mot krigsliknande förhållande. Det är deras aggressiva politik och från amerikanskt 

håll görs uttalande om att det finns en vilja att lägga hela Sydostasien under kommunistiskt 

styre vilket kan kopplas till dominoteorin som var en del i den amerikanska utrikespolitiken 

för tiden. Till detta förs det fram åsikter i ledaren att informationen att USA skulle provocerat 

fram angreppen är rent nonsens.
92 
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Sammanfattande för Svenska Dagbladets Vietnamrapportering 2 till 8 augusti 1964 kan först 

och främst sägas vara att de utgår från USA:s syn. Det är den amerikanska talan som är det 

primära i artiklarna och ledarna är tydligt proamerikanska. Nordvietnam tillsammans med 

andra kommuniststater ses som hotet mot freden. Lösningen på konflikten läggs främst på 

Nordvietnam som helt enkelt måste ändra sin aggressiva politik annars kommer USA inte ha 

något annat val än att lösa konflikten med militära medel.
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3.1.2 Dagens Nyheter  

2-8 augusti 1964 18 artiklar och 2 ledare 

Aktörerna som är aktiva under undersökningsperioden är framförallt USA och Nordvietnam. 

Många av artiklarna har ett amerikanskt perspektiv som beskriver konflikten. Det är ett fåtal 

gånger som det förekommer uttalande från nordvietnamesiskt håll, ofta beskrivna i väldigt 

korta stycken i längre artiklar eller i korta notiser. Rapporterna från Nordvietnam består av 

kränkt luftrum eller bombningar av amerikanska plan. Den sydvietnamesiska åsikten fram 

kommer sällan och nämns då ofta tillsammans med USA.
 93

 Bakom de tre huvudaktörerna 

finns två stater som är återkommande i rapporteringen om sitt ställningstagande till 

konflikten: Kina och Sovjet. Kina ger sitt fulla stöd till Nordvietnam vilket uttrycker sig 

tydligt i vissa artiklar och nämns överskådligt i andra, men sammanfattande framgår att Kina 

står bakom Nordvietnam.
94

 Sovjetunionen beskrivs till en början av perioden som avvaktande 

som inte riktigt väjer sida, ett uttalande av Sovjetregering ter sig som en varning mot USA där 

Sovjetunionen menar att en konflikt hade kunnat bli farlig och att det är USA som skulle stå 

för konsekvenserna. Sovjetunionen uttalar senare att de stöder Nordvietnams del av 

konflikten.
95

 

 

Amerikanerna beskrivs överlag som de goda, medan Nordvietnam och Kommunist-Kina 

beskrivs som fiende. Det amerikanska perspektivet är genomgående och de konsekvenser som 

Nordvietnam får lida på grund av attackerna mot USA är för att Sydostasien är viktigt för 

USA samt för att behålla freden i världen. Den övervägande amerikanska rapporteringen ger 

en stark bild att USA:s handlingar är rätta.
96

 Medan rapporteringen från Nordvietnam ger en 

väldigt bristfällig bild, där mycket baseras på uttalande av amerikanska källor.  Överlag är det 

Nordvietnam  och i vissa fall Kommunist-Kina som bär skuld till utvecklingen av situationen. 

Åsikterna som framkommer är tagna ur amerikanska tidningar eller citerar amerikanska 

politiker. Amerikanska handlingar förklarades som nödvändiga och för att behålla 

världsfreden, medan de amerikanska källorna utmålar Nordvietnam som en utmanare av 

freden. 
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Samtidigt finns det en oro i ledarsidorna att amerikanerna inte kan hålla ner nivån på kriget. 

De kommenterar att även om Washington menar att motattacken mot Nordvietnam var ett 

engångsföretag som kommer förbli så om motståndaren håller sig i skinnet. Dels menar 

ledarna att det är svårt för USA att hålla sig i skinnet, med en återkoppling till Koreakriget.
97

 

Dels beskriver ledaren en risk som hamnat i skuggan. Presidents Johnsons blankofullmakt att 

ta de beslut som han anser behövliga i konflikten vilket ledaren menar kan få stora 

konsekvenser om det är så att kriget skulle trappas upp.
98

  

 

Sammanfattande för perioden är att det framförallt är Amerika och Nordvietnam som står i 

centrum för konflikten. Många av artiklarna har ett amerikanskt ursprung och håller sig till 

amerikansk fakta. Det beskrivs också att Nordvietnam har sitt stöd i Sovjetunionen och Kina. 

Nederlagen som Nordvietnam möter förklaras som en konsekvens av det egna handlandet 

emot Sydvietnam. 

 
3.1.3 Norrskensflamman  

3-9 augusti 1964 18 artiklar och 2 ledare 

Norrskensflamman har likt Svenska Dagbladet som beskrivits tidigare under samma period ett 

tydligt mönster i sin rapportering från den eskalerande Vietnamkonflikten. De huvudsakliga 

aktörerna i konflikten är Nordvietnam, Sydvietnam och USA. Där mycket fokus i 

rapporteringen förläggs på USA, även andra länder så som Kina, Sovjetunionen och Laos 

nämns i rapporteringen men det handlar om kortare notiser ofta om ett fördömande av ett 

agerande eller en uppmaning till ett visst agerande.
99

 I Norrskensflammans rapportering 

framgår det med största tydlighet att det är USA som ses som den part vilka ligger till grund 

för att situationen är kritisk och ett krig ligger i farvattnet. Den 6/8 1964 skriver  

Norrskensflamman på följande vis när de beskriver det eskalerande läget i Vietnam: 

 

USA har lyckats skapa sig en nödtorftig förevändning att rikta militärt angrepp mot 

Nordvietnam. Men de amerikanska motiveringarna för inledandet av krigshandlingar 

har skapats genom egna provokationer mot den nordvietnamesiska republiken. Fakta 

är dessa: USA:s flygsstridskrafter började redan förra veckan bombardera byar i 

Nordvietnam medan samtidigt enheter ur sjunde flottan provokativt överskred 

territorialgränser i Tonkinviken […]. Ett ytterst farligt läge har uppstått och det blir 

nödvändigt att en internationell opinion tvingar de amerikanska imperialisterna att 

upphöra med sina aggressionshandlingar.
100
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Precis som det framgår tydligt i ovanstående citat men också i den övriga rapporteringen så är 

det USA som bär skulden för det kritiska läget. Citatet är talande för hur rapporteringen ser ut, 

USA beskrivs som imperialister och krigshetsare i kontrast till Nordvietnam som egentligen 

inte ges någon skuld till läget. Det är också USA som bör lösa konflikten. Norrskensflamman 

skriver om hur Nordvietnam uppmanat USA att följa de bestämmelser som slöts år 1954 

genom Genèvekonferensen där det slogs fast hur gränserna skulle se ut. Nordvietnam har 

även uppmanat de andra länderna som var med vid undertecknandet att bistå för att avtalet 

skall följas.
101

 Det handlar således om att USA måste respektera Nordvietnams suveränitet 

och dra tillbaka sina trupper för att hindra ett krig. Utvecklingen i Vietnam beskrivs som 

oerhört allvarlig, där risk för storkrig och en global kris riskeras. I rapporteringen läggs också 

fokus på hur det är den civila befolkningen som drabbas, USA:s vapen slår inte hårdast mot 

dess reella motståndare utan mot mödrar och barn.
102

 

 

Tittar vi till de ledare som skrevs i Norrskensflamman under samma period är den 

gemensamma nämnaren att de innehåller kraftig kritik mot USA och dess agerande. Den 6e 

augusti påtalas det i ledaren hur USA provocerat fram det rådande läget. Samtidigt som de 

anklagas för att motarbeta den koloniala frigörelsen, hota världsfreden och att deras politik är 

kränkande mot mänskligheten.
103

 Vidare handlar det om hur den amerikanska 

propagandamaskinen sprider sina lögner i världen, vilka deras lakejer sedan tar upp och gör 

till sanningar. Vilket bara handlar om att legitimera handlandet i Sydostasien samt att stärka 

President Johnson i sin valkampanj.
104

 

 

Sammanfattande för Norrskensflamman under denna period är att rapporteringen lägger stort 

fokus på USA som krigshetsare och ansvarig för den allvarliga situationen. Nordvietnam 

beskrivs inte som medskyldig till händelseutvecklingen. Situationen beskrivs som ytterst 

allvarlig för det rådande läget i världen och USA måste respektera de avtal som finns och dra 

sig tillbaka omgående. 

 

3.2 Tetoffensiven  

Tetoffensiven var en Nordvietnamesisk offensiv mot Sydvietnam främst utförd av FNL-

trupper vilka var understödda av Nordvietnam. Offensiven ledde till rasande strider runt om i 
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Sydvietnam, det visade på att Nordvietnam och FNL innehade en slagkraft som tidigare inte 

varit känd. Det ses också som en vändpunkt i kriget på grund av att en allt starkare opinion 

vände sig emot USA. Se mer i avsnittet bakgrund Vietnam kapitel 2.2.  

 

3.2.1 Svenska Dagbladet  

1-6 februari 1968 18 artiklar och 2 ledare 

Rapporteringen från denna period påverkas givetvis mycket av att Nordvietnam tillsammans 

med FNL (Sydvietnamesisk gerilla, lojal mot Nordvietnam) hade inlett Tetoffensiven. En 

mycket blodig period i Vietnamkriget där skildringar av hårda strider och en utsatt 

civilbefolkning präglade Svenska Dagbladets rapportering. Under denna undersökningsperiod 

skördar framförallt FNL stora militära framgångar. Beskrivningen av FNL är något som är 

utmärkande i rapporteringen, de beskrivs som väldigt djärva, skickliga men deras dåd 

beskrivs som terrorattentat och FNL-anhängarnas känsla för mänskligt liv beskrivs som 

liten.
105

 

 

Vidare är mycket av rapporteringen knuten till uttalanden av amerikanska militärer och inte 

minst President Johnson. Rapporteringen från Washington beskriver dels hur President 

Johnson och hans närmaste män ger en bild av att de har läget under kontroll i Vietnam och 

att segern är inom räckhåll. Dessa rapporter ser dock Svenska Dagbladet på med viss skepsis 

och ställer sig frågande till om läget verkligen är så under kontroll som Washington påstår. 

Den senaste nordvietnamesiska offensiven visar något helt annat.
106

 Ett ifrågasättande av den 

amerikanska informationen från Vietnam sker således öppet på tidningens utrikesdel. 

 

Artiklarna beskriver vidare de olika slag och stridigheter som sker i Sydvietnam, exempelvis 

utförliga beskrivningar om Slaget vid Hue
107

, stridigheter i Saigons förstäder och FNL:s 

stormning av USA:s ambassad i Saigon.
108

 I dessa artiklar och även i enskilda artiklar ges 

också läget för den civila befolkningen stort utrymme. Det beskrivs hur tusentals civila fått 

sätta livet till, hur sjukhusen är överfyllda och människor är satta på flykt. De krigströtta 
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invånarna i Saigon beskrivs men Svenska Dagbladet är noga med att slå fast att de inte är 

kommunistvänliga utan bara trötta på kriget, där en lösning är avlägsen.
109

  

 

Ledarna under denna period är två stycken den första heter Stormen över Vietnam och handlar 

egentligen bara om att det nu kan slås fast att Nordvietnam och FNL är starka. De har en 

militär styrka som gör att de kan slå till överallt och att denna styrka kan leda till att fler väljer 

att ansluta sig till den Nordvietnamesiska sidan.
110

 Den andra ledaren heter Läxan från 

Vietnam, denna är något kritisk gentemot USA och ifrågasätter deras trovärdighet i 

konflikten. Slår fast att Nordvietnam är stark vilket inte USA:s rapporter gett bilden av. Samt 

tas återigen Tonkinbuktsintermezzot upp, är USA:s bild av händelserna sann frågar sig 

Svenska Dagbladet. Det uttrycks att USA gjort en missbedömning av konflikten och att den 

nu är utom kontroll.
111

 

 

Sammanfattande för perioden är att rapporteringen på utrikesdelen under denna period utgår 

ifrån amerikanska uttalanden till största del, sanningshalten och den Amerikanska kontrollen 

över konflikten ifrågasätts. Nordvietnam och FNL är den drivande parten i konflikten med 

deras aggressiva framstormning runt om Sydvietnam. En lösning på konflikten beskrivs som 

avlägsen och det är snarare en upptrappning av kriget som förväntas än ett fredsfördrag. 

 
3.2.2 Dagens Nyheter 

1-6 februari 1968  37 artiklar och 3 ledare 

Tidningsartiklarna följer ett tydligt mönster när det kommer till aktörerna. Det är framförallt 

USA och Nordvietnam som agerar aktörer i tidningsartiklarna. Amerikanerna tillsammans 

med sydvietnameserna tituleras som alliansen medan nordvietnameserna benämns som FNL 

alternativt gerillan. Utsagor från Nordvietnam är dels tagna från en kommunistisk tidning, den 

sydvietnamesiska befrielserörelsen och en nordvietnamesisk ledare.
112

 Sammantaget för de 

Nordvietnamesiska artiklarna är att de beskriver en positiv syn av att Nordvietnam kan vinna 

kriget. Det finns också små referat i längre artiklar som beskriver de nordvietnamesiska 

uppmaningarna till befolkningen att de ska resa sig och slå tillbaka amerikanerna. Den 
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amerikanska sidan beskrivs som förvirrad. Bland annat beskriver artiklarna hur amerikanerna 

förmedlar en överdrivet positiv bild gentemot hur verkligheten ser ut.
113

  

 

Övriga aktörer som nämns är Storbritanniens premiärminister Wilson som ska träffa president 

Johnson, artikeln beskriver hur engelsmännen inte längre vill stödja amerikanska trupperna i 

Nordvietnam.
114

  Moskva uttalade sig om att den amerikanska lögnen är avslöjad och syftar 

på att amerikanerna försöker dölja sanningen om förluster som de egna förbanden gör i 

Vietnam.
115

 

 

Utmålningen av aktörerna följer ett liknande mönster. FNL-soldaterna beskrivs i ett flertal 

artiklar i samband med att de evakuerar befolkningen från de olika stadsdelarna i Saigon. En 

artikel beskriver hur amerikanerna inte lever i samma psykologiska miljö som 

sydvietnameserna vilket resulterade i en växande antiamerikanism.
116

 Delarna av artiklarna 

som beskriver de mer krigiska delarna nämns oftare med den amerikanska och 

sydvietnamesiska delen av beskrivningarna.
117

 Delarna beskriver hur det amerikanska och 

sydvietnamesiska besvarandet på FNL:s angrepp bidrar till att städer sönderbombas och hur 

detta framförallt påverkar civilbefolkningen. 

 

I artiklarna framgår det två sidor av lösning och skuld. USA vill att Nordvietnam ska minska 

sina offensiver mot Sydvietnam för att skapa en förhandlingsbar situation.
118

 Medan 

Nordvietnam menar att de har minskat attackerna för att en förhandling ska kunna ta plats, 

men att USA måste möta dem halvvägs. I en kortare notis beskrivs hur Nordvietnams ledare 

anser att de har gett tilltäckliga tecken på fredsvilja.
119

 

  

Den första ledaren är kritisk mot den amerikanska strategin och informationen som general 

Westmoreland beskriver sig själv besitta om fienden. Fiende beskrivs ha sitt högkvarter i 

Hanoi och att FNL är ett redskap. Sakligheten i diskussioner med generalen kan inte tas som 
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en trovärdig källa eftersom ”gränsen mellan information, farhågor, önsketänkande och 

politisk propaganda suddats ut”.
120

 General Westmorelands påstående om hans vetskap om 

fiendes planer verkar än mer oroande då USA lider så stora nederlag menar skribenten. 

Kritisk till den amerikanska förklaringen om upptrappning av kriget för att Nordvietnam 

besatt spetstrupper, enligt ledaren var det först efter bombningarna. som Nordvietnam satte in 

trupperna. Nixon beskrivs som en gestalt som stiger fram när USA granskar sina rämnade 

kulisser, med utslitna löften om starkt ledarskap.
121

 

 

En senare ledare menar att den amerikanska inblandningen i Asien har sin grund i imperialism 

och idealism. Skribenten menar ”att amerikansk imperialistisk tradition och amerikansk 

idealism båda på sitt sätt har medverkat i ingripandet på Vietnam”.
122

 Han gör en snabb 

historisk genomgång där han konstaterar att genomgående har det varit ett mål från 1920 till 

1945 att försvara demokratin i andra länder. Demokratin skulle försvaras genom att stödja 

regimer som ofta var korrupta, vilket resulterade i det motsatta. President Johnson beskrivs 

använda desperata paralleller med det krigsdrabbade Europa som värdesatte den amerikanska 

hjälpen efter andra världskriget, till den påtvingade amerikanska närvaron i Vietnam. 

Skribenten menar att det har blivit att länderna vänder sig emot USA vid ingripande i 

ländernas egna angelägenheter.
123

 

 

Ledarsidorna beskriver problematiken med USA:s stora insatser som ofta leder till bakslag 

jämfört med FNL:s förmåga att avancera. Ledaren menar att utvecklingen av händelse 

förloppet borde vara en upptakt till krig eller en avslutning, ”men i Sydostasien ställs man 

varken inför en början eller ett slut, plågsamt nog verkar man snarast att stå kvar mitt inne i 

krigets brutala labyrint”.
124

 Ledaren kopplar tillbaka till striderna som utspelade sig mot 

Frankrike 1954, nordvietnamesiska styrkor tvingade fransmännen kapitulerar i slaget vid Dien 

Bien Phu, med stora förluster i manskap. Ett konstaterade som ledaren gör är att även om en 

halv miljon amerikaner är närvarande i Vietnam kan de inte garantera en säker plats i hela 

Sydvietnam. Ledaren menar också att amerikanerna borde få upp ögonen om att det inte finns 

något för USA att bygga i Vietnam.
125
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Sammanfattande för perioden är att en stark bild förmedlas av Nordvietnam, medan USA 

återges som att försöka skapa en överdrivet positiv fasad. Det börjar också framkomma en 

tvivlande inställning till USA från andra länder som beskrivs i flertalet artiklarna. Aktörerna 

beskrivs framförallt som alliansen och gerillan. Medan gerillan beskrivs som värnande av 

befolkningen så utmålas alliansen oftare tillsammans med vapenstyrka. Ledarna beskriver 

USA och menar att händelseutvecklingen inte kommer att ha någon vändpunkt. Både 

vietnameserna och omvärlden vänder sig emot det amerikanska agerandet. 

 

3.2.3 Norrskensflamman  

1-6 februari 1968 13 artiklar 1 ledare 

För denna undersökningsperiod är det mest talande att mer eller mindre all rapportering utgår 

ifrån FNL och dess framsteg. Det som förmedlas är uttalande från Hanoi om FNL:s 

framgångar i Sydvietnam och hur USA håller på att bräckas. De gånger USA berörs sker det i 

förbifarten och i negativa ordalag.
126

 

 

Det som rapporteringen fokuserar på är FNL:s offensiv, attacker utförda i Sydvietnam 

beskrivs, utförligast beskrivs den attack som skedde mot USA:s ambassad i Saigon. Detta 

beskrivs som ett hårt slag mot USA och dess stolthet samt moral. Det slås fast att de senaste 

attackerna både i Saigon och mot andra städer visar FNL:s styrka och tar död på de 

amerikanska uttalanden som gjorts kring att FNL inte skulle ha kraft nog att ta över hela 

städer. Insatserna av FNL beskrivs som heroiska, detta mot en ond motståndare som är rustad 

till tänderna med alla olagliga vapen som kan tänkas.
127

 

 

Rapporteringen fortskrider med uttalanden från Hanoi om att USA och Sydvietnam håller på 

att tappa kontrollen. En nordvietnamesisk tidning citeras där det står att den amerikanska 

ryggraden är knäckt och en fullständig seger kommer att vinnas.
128

 Vidare beskrivs det stora 

folkliga stödet som FNL-rörelsen har, hundratusentals bönder rapporteras ha anslutit sig till 

befrielsefronten. Detta beskrivs som arbetarnas kamp mot USA och dess marionetters 

nykoloniala politik.
129

 Hänvisas slutligen till uttalanden från Hanoi som gör klart att upphör 

inte de amerikanska aggressionerna ska hela Vietnams befolkning resa sig och fullständigt 
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utrota motståndarna för att vinna den totala segern.
130

 Under denna period skrevs det en ledare 

med relevans. Poängen med denna är att slå fast att den utrikespolitik som USA för är av 

ondo. De främsta kännetecknen sägs vara förakt för andra länders suveränitet, förakt för liv 

och förakt för värden i andra länder.
131

 

 

Sammanfattande för denna period är en stor fokus på FNL. Även om FNL med sin offensiv 

som under rapporteringen äger rum är den part som beskrivs som den aggressiva, vilken är på 

frammarsch och står för angreppen är det USA som rapporteras stå för det onda. Dess 

krigföring är ond och dess ambitioner i Vietnam är av ondo. FNL beskrivs snarare som 

frihetskämpar vilka slåss mot ett förtryck.  

 

3.3 Bombningarna av Hanoi 
Efter det att fredsförhandlingarna mellan Nordvietnam och USA/Sydvietnam upphört i 

december 1972 inledde president Nixon omfattande bombningar av Nordvietnam och i 

synnerhet Hanoi. Det var ett oerhört kraftigt bombardemang som Hanoi utsattes för vilket 

bidrog till motståndet mot USA tilltog ytterligare. För mer information se avsnittet bakgrund 

Vietnam sidan kapitel 2.2. 

 

 

3.3.1 Svenska Dagbladet 

20 -27 december 1972  28 artiklar och 4 ledare 

På utrikesdelens första artikel i Svenska Dagbladet den 20 december är rubriken ”Hanoi-

förorter bombade Tre jätteplan nedskjutna”.
132

 Detta må endast vara en rubrik men kan ändå 

ge en bild av hur mycket av rapporteringen från Vietnam såg ut under denna tid. Det handlar 

om återkommande artiklar som helt enkelt redogör för hur föregående dags bombardemang 

sett ut, vilka förluster som båda sidor drabbats av och hur framtiden tros bli. USA är den 

ledande aktören i konflikten och en stor del av rapporteringen bygger på amerikanska 

uttalanden och rapporter från Washington. Det handlar om uttalanden att bombningarna inte 

kan ses som terrorhandlingar och att de endast befinner sig i ett startskede.
133

 Vidare citeras 

amerikanska källor som menar att bombvågen handlar om att stoppa en Nordvietnamesisk 
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mobilisering samt hänvisas det till hur Nordvietnam verkat negativt på de fredsförhandlingar 

som skett i Paris och att det ses som en del i att den nya offensiven uppkommit.
134

 

 

Rapporteringen bygger dock inte uteslutande på amerikanska källor utan dagligen hänvisas 

det också till uttalande från Nordvietnam och främst källor från Hanoi. De ger sin bild av det 

rådande läget. Att trots de fruktansvärda angreppen så fungerar livet i Hanoi, folk går till 

jobbet och försöker leva normala liv. Domen kommer dock bli hård från världen för USA:s 

mord på alla civila.
135

 Det rapporteras om hur sjukhus bombats i det som kallas krigets värsta 

räder och om hur USA nu triggat upp kriget till en nivå där freden är väldigt avlägsen. 

Nordvietnam vädjar till världen om att förmå USA att sluta med sina handlingar och 

underteckna ett fredsavtal.
136

 

 

En annan del av rapporteringen är den som beskriver den proteststorm som sker mot USA, 

både inom landet men också i resten av världen. Olof Palmes så kallade jultal där han kraftigt 

fördömer USA:s bombningar med liknelser till bland annat nazisternas aktioner tas upp. 

Utalandet ställs emot moderaternas partiledare Gösta Bohman som tar avstånd från Palmes 

uttalande. Bohman förespråkar snarare skrivelser till FN som den rätta vägen att gå.
137

 Vidare 

ges en globalare bild av hur länder så som Egypten, Indien och Australien kraftigt fördömer 

USA:s handlande tillsammans med flera av världens länder.
138

 Hårdast i sin kritik är Kina 

som slår fast att om inte en fredsförhandling påbörjas och bombandet slutar ska USA veta att 

fullt stöd kommer ges till Nordvietnam, Sovjet gör ett mer eller mindre identiskt uttalande. 

Talande för den kritik som förs mot USA är att alla trycker på att det är USA som måste 

stoppa sina aggressioner och börja förhandla om fred.
139

 

 

Under denna period skrevs fyra stycken ledare i Svenska Dagbladet som berörde 

Vietnamkriget. Samtliga är till stor del kritiska mot USA även om det också finns spår av 

kritik gentemot Nordvietnam. Den första: Har amerikanerna ingenting lärt? anklagar de 

amerikanska politikerna för att vara naiva. Naiviteten handlar om Nixons tro att det går att 
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kuva sina motståndare med bomber och terror. Skribenten slår fast att det är en omöjlighet 

och att Nixon måste inse att förhandling och en mer tillmötesgående politik mot Nordvietnam 

är enda chansen till fred.
140

 Den andra ledaren berör de spekulationer om att Nixon och hans 

säkerhetsrådgivare Henry Kissinger skulle vara oense gällande Vietnamfrågan och att det 

skulle uppstått en spricka mellan dessa och mellan grupper i Vita huset.
141

 Den tredje ledaren 

tar upp ett uttalande gjort av Leonid Brezjnev. Där beskrivs Brezjnev som väldigt kluven. 

Dels fördömer han USA:s agerande i Vietnam kraftigt och gör klart att deras agerande 

kommer påverka relationen mellan länderna för en lång tid framöver. Samtidigt menar 

skribenten att Brezjnev vet om att Sovjetunionen på grund av ekonomiska svårigheter är 

beroende av USA. Detta gör att Vietnamfrågan hålls tillbaka en aning för att inte störa den 

storpolitiska relationen.
142

 Den fjärde och sista ledaren med titeln Bombjulen börjar med att 

slå fast att Nordvietnam haft en dålig inverkan på fredsförhandlingarna, de har försvårat 

fredsprocessen. Skribenten slår dock fast att även ifall Nordvietnam gjort fel så är Nixons 

upptrappning av kriget galenskap. Det är terrorhandlingar där de civila får betala ett högt pris. 

Vidare beskrivs det att inte heller nordvietnameserna under tidigare skeenden visat någon 

sympati för människoliv. Slutligen beskrivs de massiva protesterna mot USA och skribentens 

förhoppning är att de ska fortsätta växa för att USA ska ta sitt förnuft till fånga och 

mardrömmen får ett slut.
143

 

 

Sammanfattande för perioden är att rapporteringen fokuserar mycket på USA, deras 

aggressioner och att det är de som måste slut bomba och börja förhandla. Nordvietnameserna 

beskrivs mestadels som ett folk som får utstå ett återkommande bombregn. Detta samtidigt 

som världsopinionen protesterar och ser USA som ansvariga för att kriget återigen blossar 

upp. 

 

3.3.2 Dagens Nyheter  

20-27 december 1972 19 artiklar och 2 ledare 

Aktörerna i konflikten är framförallt USA som bombar Nordvietnam. Nordvietnam figurerar i 

texterna, men som en passiv roll med en liten mängd artiklar eller nämns i längre artiklar. 

Innehållet i de nordvietnamesiska inslagen består till stor del av rapporter om hur de 

                                                 
140

 Har amerikanarna ingenting lärt, Svenska Dagbladet. Sid 6. 20 dec 1972. 
141

 Kissinger, Svenska Dagbladet. Sid 4. 21 december 1972.  
142

 Kluven Brezjnev, Svenska Dagbladet. Sid 4. 22 december 1972. 
143

  Bombjulen, Svenska Dagbladet. Sid 4. 24 december 1972. 



  
 

41 
 

amerikanska bomberna även träffar civila mål.
144

  Den amerikanska rapporteringen 

förmedlade att bilden som Nordvietnam sände ut inte stämde, utan att bomberna endast föll på 

militära mål. Ett amerikanskt uttalande beskrivs i en artikel om att amerikanarna givetvis har 

som mål att träffa militära objekt, men att bomberna ibland kan missa vilket resulterar i att 

civila kan skadas.
145

 Rapporteringen sker endast på nordvietnamesisk mark, händelserna i 

Sydvietnam påtalas endast i en liten notis om att FNL inte planerar några större attacker i 

Sydvietnam.
146

 

 

Många av artiklarna beskriver omvärldens reaktioner på bombningarna. Bombningarna mötte 

stora motstånd i omvärlden. I Sverige höll Palme ett tal som fördömde bombningarna och 

demonstrationer mot bombningarna genomfördes i flera städer.
147

 Inom det svenska politiska 

området markerades olika åsikter. Palme höll ett jultal som riktade stor kritik mot den 

amerikanska inblandningen. Det fanns däremot också politiker som protesterade mot Palmes 

tal om bombningarna och menade att de syftade till att skapa fred.
148

  

 

De amerikanska bombningarna speglades i pressen med beskrivningar om hur många plan 

som används och hur mycket bomber planen kunde bära. En artikel beskriver hur 

”bombningarna av Nordvietnam nu återupptagits i ännu värre skala och i ett än mer naket 

syfte än tidigare har den fått förnyad aktualitet”.
149

 USA beskrivs i en majoritet av artiklarna 

tillsammans med bombarrangemangen, samtidigt som resten av världen kräver ett bombstopp. 

Bombningarna beskrivs som en bombterror och framhäver framförallt mängden bomber och 

de civila skadorna som befolkningen och landskapet får lida. Det beskrivs i en artikel som ett 

maktmissbruk av USA och en likgiltighet inför de mänskliga rättigheterna.
150

 Den 

amerikanska sidan beskrivs också genom en del artiklar på hur de amerikanska reaktionerna i 

USA har varit på bombandet. Reaktionerna på bombningarna beskrivs som sorgsna istället för 

ilska och vrede. En kortare notis beskriver en amerikansk kvinna vars man levt som 
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krigsfånge i Vietnam under flertalet år och hennes vrede emot Nixons krigsföring.
151

 Nixon 

återkommer i flertalet artiklar där han beskrivs övergripande som ”mannen som inget lärt av 

de åren som gått. Den Richard Nixon som fortfarande söker sin fred, alltså den militära 

segern”.
152

 

 

Under perioden finns det en ledare som kritiserar de amerikanska bombningarna. ”Vi är 

vittnen till en amerikansk terror som hånar folkrätten, som bryter mot förnuftet och trampar på 

moralen. Order har utgått från Washington att straffa det vietnamesiska folket hårdare än 

någonsin därför att dess ledare har trotsat supermakten vid förhandlingsbordet”.
153

 

Fredshoppet anser skribenten vara svårare än något att uttrycka, men också nödvändigare. 

Ledaren beskriver också hur amerikanerna trampade på det avtal som fanns mellan 

Nordvietnam och USA, samt att de samtalen som kunde vara en fortsättning valdes bort mot 

aggressiva bombningar.
154

 

 

Sammanfattningsvis för perioden är att aktörerna framförallt är USA i akten av 

bombningarna. Amerikanarnas del i kriget nämns ofta i samband med hur många flyg som 

släppte bomber samt hur många bomber som beräknats fallit över Nordvietnam. Även 

omvärlden har en tydlig röst i tidningsartiklarna och förmedlar en stark kritik till 

amerikanernas hantering av situationen. Även ledarna förmedlar stark kritik mot USA. Övriga 

aktiva länder i konflikten hamnar i skym undan i jämförelse med USA. 

 
3.3.3 Norrskensflamman 

20-29 december 1972  28 artiklar och 1 ledare 

Perioden 20 till och med 29 december 1972 är Norrskensflammans Vietnamrapportering 

oerhört kritisk mot USA. Nordvietnam får under denna tid utstå ett bombardemang från USA 

som tillhör de värsta i historien och detta är något som tidningen Norrskensflamman tydligt 

tar ställning emot. I en artikel den 20 december 1972 står följande att läsa: ”Det vietnamesiska 

folket vill ha fred, men det måste vara en fred i oberoende och frihet. Så länge den 

amerikanska imperialismen envist förlänger och intensifierar kriget kommer det 

vietnamesiska folket i hela landet att med helhjärtad beslutsamhet övervinna alla 
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svårigheter”.
155

 Detta citat är talande för rapporteringen, det är USA som helt och hållet bär 

skuld till att det inte är fred i landet. Det är också USA som måste dra sig tillbaka för att få till 

stånd ett fredsfördrag. 

 

De massiva bombningarna beskrivs som ett drag för USA att stärka sin position vid en 

fredsförhandling.
156

 Vidare är rapporterna från Nordvietnam fokuserade på vad bombningarna 

har åstadkommit. Den otroliga förstörelsen beskrivs, hur flera sjukhus har bombats till 

grunden, på julafton var människor på väg till firandet och hamnade i bombregn, stora 

uppslag med hemska bilder med talande texter till som beskriver lidandet.
157

 Kritiken mot 

USA är såpass stark att den dåvarande President Nixon beskrivs som värre än Adolf Hitler.
158

 

Som det går att utläsa från beskrivningen ovan läggs stort fokus på USA:s agerande under 

denna period medans Nordvietnam beskrivs som tappert kämpande men också väldigt utsatta 

för terrorbombningarna.
159

 

 

Ytterligare en aspekt som är talande för rapporteringen från denna period är beskrivningarna 

av hur en hel värld har vänt sig emot USA och dess agerande i Vietnam. ”Massbombningarna 

väcker fasa och indignation över hela världen. Politiska partier av skilda slag, tidningar, 

fackförbund, organisationer och regeringar fördömer USA:s upptrappning i ordalag som inte 

finner någon ursäkt för Nixon-regimens avskyvärda politik”.
160

 Norrskensflamman ger bilden 

av att USA nu på allvar har hela världsopinionen emot sig. Olof Palmes fördömande jultal 

1972 beskrivs som en bra och rimlig protest mot USA.
161

 Till dessa fördömanden tillkommer 

ständiga uppmaningar, både i periodens enda ledare och i den övriga rapporteringen att folk 

ska sluta sig samman mot USA och för det Vietnamesiska folket. Norrskensflamman 

uppmanar alla svenska medborgare oavsett partitillhörighet eller position i samhället att visa 

sin avsky, skriva under namninsamlingar och öppet visa sin solidaritet med folket i 

Vietnam.
162
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Sammanfattande för denna undersökningsperiod är en extremt stark kritik mot USA. Deras 

handlingar är kriminella och måste upphöra nu, de bär skulden för att människor dör. 

Nordvietnams befolkning är utsatta och lider till följd av den imperialistiska USA:s politik 

men har ändå modet och glöden uppe. Slutligen uppmanas alla att sluta sig samman mot USA 

och för det vietnamesiska folket. 

 

3.4 Saigons fall 
Saigons fall markerar det definitiva slutet på Vietnamkriget. Nordvietnam och FNL har under 

en längre tid varit på frammarsch och kan i april tåga in i Saigon. Amerikanerna och de 

Sydvietnamesiska krafterna är besegrade och det står klart att det kommunistiska 

Nordvietnam vunnit kriget. För mer information se avsnittet bakgrund Vietnam kapitel 2.2. 

 

3.4.1 Svenska Dagbladet  

28/4-2/5 1975  21 artiklar och 4 ledare 

Denna undersökningsperiod av Svenska Dagbladet kan delas in i två olika kategorier. Den 

första är den som handlar om hur FNL och Nordvietnam rycker fram och hur slutet rycker allt 

närmare. Den andra handlar om att Nordvietnams seger är ett faktum och stort fokus läggs på 

hur det kunde gå på det viset, rådande läget i Vietnam och spekulationer om framtiden. 

Rapporteringen börjar med att det slås fast att strider har börjat rasa i förstäderna till Saigon 

och att en ny regering i Sydvietnam har utsetts och att detta är sista chansen till en 

fredsuppgörelse. Det slås vidare fast att Nordvietnam och FNL är övermäktiga sina 

motståndare och krossar allt som kommer i deras väg.
163

 Det hänvisas till militära 

talespersoner som menar att Saigon kan falla när som helst. Läget i Saigon beskrivs som 

kaotiskt, det är brist på mat och ett anarkiskt tillstånd med plundringar och stormningar av 

byggnader äger rum.
164

 Det slås vidare fast att Nordvietnam har avvisat den nya regeringen i 

Saigon, den ses som USA-vänlig samtidigt som FNL propagerar ut till folket att Saigon ser 

sina sista timmar vilket medför panik i staden
165

. Det beskrivs att Hanoi kräver en fullständig 

seger, en sådan här chans får man bara en gång på tusen år och order om att fullständigt 

krossa krigsmaskinen och marionetterna i Sydvietnam har gått ut.
166

 Den 2 maj skriver 
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Svenska dagbladet för första gången att Saigon definitivt har fallit och att hela landet nu styrs 

av Nordvietnam och dess lojala undergrupperingar.
167

 

 

Efter det att Svenska Dagbladet slagit fast att Saigon fallit beskrivs det hur det uppstått 

feststämning i staden. FNL-soldater har vällt in och umgås nu öppet med befolkningen på 

stadens gator. Den dramatik som nu finns är de sydvietnameser som har flytt, det beskrivs att 

helikoptrar med halvfulla tankar har flugit ut över havet för att rädda sig undan nordsidan
168

. 

Vidare berörs det rådande läget i USA när nordsidan seger är ett faktum. Det beskrivs att det 

är första gången i historien som USA går igenom ett nederlag, vilket påverkat hela landet. 

Ilskan inom landet är stor och det rapporteras om att Vita huset fört folket bakom ljuset. Det 

hänvisas till uttalande som gjorts att USA inte hade någon kunskap om vad de gav sig inpå. 

De kände inte till landet Vietnam, dess historia eller dess kultur utan trodde bara att de lätt 

kunde vandra in och ställa allt till rätta.
169

 

 

Det skrevs fyra ledare under denna undersökningsperiod. Alla har krigets slut som 

utgångspunkt och berör faktorer kring hur det är möjligt att nordsidan vann, framtiden för 

Vietnam samt läget för USA efter nederlaget. Den första ledaren tar fokus på den stora triumf 

som Nordvietnam lyckats med vilken sätts i kontrast till USA:s oerhörda nederlag. Skribenten 

ser tillbaka på konflikten och frågar sig hur det är möjligt att USA kunde tappa kontrollen så 

fullständigt. Slås fast att det var med en naiv inställning som USA gick in i Vietnam. Vidare 

berörs USA:s anseende i världen, något som blivit otroligt skadat och kommer ta lång tid att 

bygga upp. Slutligen frågar sig skribenten vad som nu kommer hända med alla de 

Sydvietnameser som på något sätt haft samröre med USA och den brutalitet som norr 

använder för att fullständigt krossa Sydvietnam.
170

 Den andra ledaren fokuserar uteslutande 

på hur Nordvietnam kunde vinna och fokuserar till stor del på militära faktorer. Skribenten 

jämför nord och sydsidan och menar att korruption och dålig moral i de sydvietnamesiska 

ledde var bidragande faktorer till nederlaget. Sedan diskuteras det militära stödet som 

nordsidan fått från Kina och Sovjetunionen som avgörande faktorer för segern. 

Avslutningsvis menar skribenten att kommunisterna lyckats få med sig folket, trots brutala 
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metoder så har folket valt kommunismen före USA och Sydvietnam.
171

 De två sista ledarna är 

snarlika, de är kritiska till det Vietnam som de nu tror kommer växa fram och tar delvis USA i 

försvar. Den ena har rubriken Är de värda vår sympati? och beskriver hur i stort sett en hel 

värld enats mot USA och tagit parti för Nordvietnam. Skribenten menar att folk sett 

nordsidans kamp som god men det slås fast att de som hoppas på ett fritt och demokratiskt 

Vietnam kommer bli besvikna. Det kommer bli en totalitär stat och i värsta fall en sattelitstat 

under Sovjetunionen eller Kina.
172

 Liknande resonemang förs i den avslutande ledaren där 

fokus läggs på att den fred som nu kommit är helt på kommunisternas grunder. Det är de som 

kommer bygga landet utefter sina preferenser. I det samhället är faktorer som religionsfrihet 

och yttrandefrihet obefintliga. Det vietnamesiska folket beskrivs som ett folk som länge levt i 

ett outvecklat samhälle och de känner inte till något bättre, detta menar skribenten kan leda till 

att folket faktiskt inte har så ont av de orättvisor som kommer följa med det kommunistiska 

samhället. Avslutningsvis menar skribenten att vi inte får glömma vad USA gjorde för 

världen under andra världskriget och att intentionerna med ingreppet i Vietnam från början 

var goda trots att det gick fel.
173

 

 

Sammanfattande för denna period är att ett stort fokus läggs på att kriget nu tagit slut och det 

finns en vilja att förklara vad det är som bidragit till nordsidans seger samt USA:s nederlag. 

På utrikesdelen utgår en stor del ifrån Nordvietnam och dess agerande för att helt ta kontrollen 

över Vietnam. Ledarna är relativt kritiska mot Nordvietnam och kommunismen som nu tros 

bli den ledande ideologin i området, förväntningarna som uttrycks i ledarna är att nordsidans 

seger inte kommer verka positivt för landets folk. 

 

3.4.2 Dagens Nyheter  

28/4-2/5  1975  22 artiklar och 3 ledare 

Aktörerna under perioden framstår främst av den sydvietnamesiska nyhetsrapporteringen 

kring presidentskiftet som skulle möjliggöra en förhandling mellan Syd- och Nordvietnam.
174

 

Maktskiftet beskrivs som ett steg närmare freden. En annan aktör är FNL som beskrivs i 

samband med bombningarna mot Saigon för att framtvinga ett maktskifte. President Minh 
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tillträdde som en möjlig kandidat som skulle kunna förhandla med motståndarna.
175

 

Presidenten Minh begär vapenvila men FNL fortsätter bomba staden tills det att Saigon 

kapitulerar.
176

 Gerillan FNL tar en stor del av nyheterna med sin inmarsch i Saigon. 

Inmarschen beskrivs som en lugn händelse som skapade en stabilare närvaro för befolkningen 

i Saigon, tillskillnad mot Saigonsoldaterna vilka beskrivs som våldsammare. 

Amerikanerna är på väg ut ur Sydvietnam och evakuerar all personal från platsen.
177

 Platsen 

som amerikanerna lämnar efter sig beskrivs som en osäker plats för de sydvietnameser som 

har hjälpt amerikanarna i kriget mot gerillan.
178

 Vidare beskrivs också hur kongressen är 

oense i presidentens förslag om att ge Vietnam ekonomiskt bistånd för att bygga upp landet 

samt för att USA skulle ha en ekonomisk möjlighet till att ta emot flyktingarna från 

Vietnam.
179

 Den amerikanska flykten från Vietnam beskrivs på ett par ställen som ett svek 

mot landet.
180

 

 

I ledarna beskrivs budskapet om att ”en ond tid är över” och de försvinnande amerikanerna 

beskrivs som ”människor som hade kommit till Indokina med sina farligt förutfattade 

meningar och förrädiskt uppblåsta funderingar om vad de kunde uträtta”.
181

 Kriget beskrivs 

som ett försök till amerikanisering och att Sydostasien var en lämplig plats för en 

styrkemätning av de ledande ideologierna. Ledaren beskriver USA:s politiska maktspel som 

”om amerikanerna inte av sin urspårade säkerhetspolitik och av tron på sin förmåga drivits av 

att ingripa, skulle hela Vietnam i dag rimligtvis ha varit en kommunistisk stat och kanske 

ekonomiskt välmående”.
182

 

 

Sammanställande genom perioden är en sydvietnamesisk rapportering som beskriver 

förändringen som hoppas ske i samband med att president Minh tillträder. Den amerikanske 

evakueringen sker snabbt och lämnar kvar vietnameserna i spillrorna efter kriget. Det 
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politiska makt spelet beskrivs som en stormaktsprövning och att USA genomförde ett 

misslyckat försök till amerikanisering. 

 

3.4.3 Norrskensflamman 

28/4-3/5 1975 12 artiklar och 2 ledare 

Den rapportering som förs kring Vietnam under denna period är fram tills dess att det står 

klart att Saigon fallit väldigt inriktad på Nordvietnam och FNL:s frammarsch mot segern. Det 

beskrivs som att den överlägsna befrielsearmén snabbt närmar sig Saigon och att slutsegern 

närmar sig.
183

 Samtidigt rapporteras det om tillsättandet av en ny Sydvietnamesisk president 

och att det finns en oro från Hanoi att USA fortfarande smider lömska planer för att stoppa 

befrielsen av landet. De menar att USA nu en gång för alla helt måste lämna den 

vietnamesiska frågan och låta folket få sin nationella frihet.
184

 Den 30 april meddelas att 

befrielsearmén är på väg att inta Saigon, de sista amerikanerna har tvingats lämna och FNL 

uppmanar via radio till Saigonregimen att lägga ner vapnen. Det rapporteras om panik i 

Saigon, maten börjar sina och plundring och skövling sker öppet på gatorna.
185

 

 

När så Saigons fall är ett faktum präglas rapporteringen om glädje och förhoppningar om ett 

nytt och fritt Vietnam. Det beskrivs som att Sydvietnam äntligen blivit befriat, ”i den övriga 

världen firar man nu Sydvietnams befrielse och USA-imperialismens nederlag[..] folk kan nu 

konstatera, USA är ute ur Vietnam”.
186

 Det handlar således om en slutgiltig befrielse från 

imperialismen, något som har väckt glädje i både Vietnam och världen. Det rapporteras vidare 

om hur läget var i Saigon när de Nordvietnamesiska styrkorna marscherade in i staden. Det 

skrivs om hurrande folkmassor och en glädje på stadens gator som inte setts på länge. Den 

plundring och förstörelse av staden som pågått senaste tiden uppges helt ha avstannat i samma 

sekund som staden föll. Vidare rapporteras det om att den politik som nu kommer föras i 

slutändan handlar om att ena Vietnam, utrikespolitiskt kommer den nya regimen jobba för ett 

samarbete med de länder som önskar detta, dock kommer de vara alliansfria.
187

 Det är en 

harmonisk bild som förmedlas om Vietnam redan dagarna efter Saigons fall. Det beskrivs att 
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folk börjar återgå till sina normala liv och att fred och samhörighet för folket är det som står 

på agendan.
188

 

 

Under denna undersökningsperiod skrevs det två stycken ledare med fokus på 

Vietnamkonflikten. Synonymt med båda är att kritiken mot USA är hård och att de hyllar 

segrarna och framhäver en tro på det nya styret som tar vid i Vietnam. 

Den första ledaren har rubriken Frihetens stora seger, vilken börjar med att belysa att 

decennier av kamp för ett fritt Vietnam nu är över. Om hur flera stormakter med USA som 

sista makt gjort anspråk på området. Ledaren går vidare med en svidande kritik mot USA, i en 

beskrivning av kriget står följande: 

 

Det har handlat om ett regelrätt utrotningskrig mot hela folk, där avsikten klart 

manifesterats vara att de som inte direkt dödades av krigsmaterialen skulle dö av 

epidemier, gaser, terror och svält. Så djuriskt vild och ondskefull är den amerikanska 

imperialismen. Därför är också dess fall så stort. Förnedrad, föraktad och avskydd av 

en hel värld står den nu vid historiens skampåle.
189

  

Som det tydligt går att utläsa av citatet är domen hård mot USA:s inblandning i Vietnam och 

det råder inget tvivel om att de framhålls som den ondskefulla parten när konflikten 

summeras. Ledaren fortsätter med att förklara det nya styret som utgår från Nordvietnam. Det 

beskrivs en vilja som inte handlar om hämnd eller mer konflikter. Det som framhålls är en 

vilja till fred, rättvisa och demokratisering.
190

 

 

Den andra ledaren har rubriken Lögnmakarna är redan igång, vilken i sin första hälft hyllar 

den Nordvietnamesiska militären samt FNL. Skribenten menar att dessa har varit mycket mer 

än bara militärer. De har samtidigt som de bedrivit ett befrielsekrig också utbildat människor, 

vårdat människor och visat stor kunskap gällande diplomati och demokratisk förvaltning. 

Detta har gjort att de lyckats vinna dels det vietnamesiska folkets sympati men också 

världens. Avslutningsvis angriper skribenten vad denne kallar lögnarna som alltid finns i den 

kapitalistiska världen för att redan ha börjat svartmåla den nya ledningen i Vietnam. Folk 

uppmanas att genomskåda denna propaganda och ge det nya Vietnam chansen.
191

 

 

Sammanfattningsvis för denna undersökningsperiod är att Nordvietnam och dess styrkor ses 

som den part som är aktiv, beskrivs inte som aggressiva men som den part i konflikten som är 
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på frammarsch. Vidare läggs fokus på glädjen som uppstår efter Saigons fall och 

förhoppningarna om ett nytt styre. Kritiken mot USA är ytterligare en aspekt som 

framkommer, både i den reguljära nyhetsrapporteringen men framförallt i ledarna.   

 

3.5 Diskussion och analys av rapporteringen under Vietnamkriget 
3.5.1 Förändringen över tid i Svenska Dagbladets rapportering 
 

Under första undersökningsperioden den 2-8 augusti 1964 är de huvudsakliga aktörerna USA 

och Nordvietnam. Rapporteringen sker utifrån en proamerikansk syn där den aggressiva 

parten i konflikten är Nordvietnam. Detta kan vi se eftersom nordsidan beskrivs som 

krigshetsande och är den sida som har startat anfallen. Nordvietnam beskrivs som det enskilt 

största hotet mot freden.  I kontrast till detta står USA som den fredsbevarande parten i 

konflikten. 

 

Nästa undersökningsperiod är 1-6 februari 1968 och bilden har då förändrats till att vara mer 

tvivelaktig till USA:s agerande i konflikten. I utrikesrapporteringen kan vi se en kritisk 

hållning till informationen från Washington där det ges en bild av att USA har läget under 

kontroll i Vietnam. Svenska Dagbladet menar att läget omöjligtvis kan vara under kontroll 

sett till Tet-offensiven. Den civila befolkningen har fått en större del i rapporteringen där 

framförallt lidandet framkommer. Det ges en bild av hur civila dör, människor är på flykt och 

sjukhusen är överfyllda. Det går också att utläsa en förändring i ledarartiklarna som även där 

ifrågasätter USA:s trovärdighet, exempelvis i form av att de återigen tar upp händelserna 

kring Tonkin och ställer frågan om USA:s bild av händelsen verkligen är sann. 

 

Förändringen till nästa undersökningsperiod 20-27 december 1972 kan beskrivas i ett 

liknande mönster där kritiken hårdnar ytterligare mot USA. Det som har skett är att en stor del 

av rapporteringen utgår ifrån läget i Nordvietnam. Det skrivs att USA har triggat upp kriget 

till en nivå där fred är obefintligt. Rapporteringen beskriver det civila lidandet och att sjukhus 

bombas. Detta förstärks också med uttalande från Hanoi som beskriver hur domen från 

världen kommer bli hård för morden på alla civila. Vi kan se en tydlig förändring av hur 

Svenska Dagbladet till skillnad från tidigare utgår från ett nordvietnamesiskt perspektiv, det 

har skett en förflyttning där det amerikanska perspektivet inte nödvändigtvis är det primära. 

Även på ledarsidorna kan den starka kritiken mot USA utläsas då samtliga ledare är negativa 

till den amerikanske inblandningen. Exempelvis skriver en ledare om naiviteten i den 
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amerikanska politiken. Det slås fast att Nixon inte kan fortskrida med bomber och terror som 

medel. Endast förhandling och en tillmötesgående politik öppnar upp chanserna till fred. 

 

Under sista undersökningsperioden, Saigon 28 april-2 maj 1975 kan den samlade bild som 

Svenska Dagbladets utrikesrapportering ger kring Vietnam sammanfattas som opartisk där 

kritik framkommer mot båda sidor. Rapporteringen beskriver Nordvietnams triumf och USA:s 

nederlag, utan någon starkare värdering. Däremot finns det en viss kritik mot USA som 

beskriver att de inte hade någon kunskap om vad de gav sig in på. Samtidigt som 

Nordvietnams frammarsch beskrivs som brutal. Det som framförallt är intressant med denna 

period är den skeptiska förmedlingen av Nordvietnam i ledarna. Det kan sägas vara en 

återgång till den kritik som vi såg i rapporteringen under första undersökningsperioden, 

Tonkin 1964. Ledarna beskriver hur en hel värld har tagit parti för Nordvietnam men de 

kommer bli besvikna. En av ledarna menar att det kommer att bli en totalitär stat och i värsta 

fall en lydstat under Sovjetunionen eller Kina. Det skrivs vidare hur freden i Vietnam helt 

skett på kommunisternas grunder och hur samhället kommer att formas på kommunisternas 

grunder, i ett sådant samhälle är religionsfrihet och yttrandefrihet obefintliga faktorer. Den 

avslutande ledaren nämner att världen inte får glömma vad USA gjorde för Europa under 

andra världskriget och att ingreppet i Vietnam från början hade goda avsikter, men det gick 

fel. Som det går att utläsa är tron på freden och det nya Vietnam inte stark. Även om det under 

flera perioder uttryckts en önskan om fred i ledarna är det tydligt att det inte var denna fred 

som ledarskribenterna önskade sig. 

 

Sammanfattningsvis kan förändringen av Svenska Dagbladets Vietnamrapportering ses som 

väldigt proamerikansk under vår första undersökningsperiod 1964. Bilden beskrivs som att 

den nordvietnamesiska sidan är aggressiv, medan den amerikanska sidan ses som den fredliga 

parten. Detta ändras under mittenperioderna, 1968 och 1972, då det både i den reguljära 

rapporteringen och på ledarplats uttrycks en tydligare kritik mot USA där även det 

nordvietnamesiska perspektivet tas i beaktning. Under den avslutande undersökningsperioden 

sker en viss tillbakagång till hur det såg ut 1964, åtminstone sett till ledarsidorna. Kritiken blir 

återigen hård mot Nordvietnam, kommunismen och det nya styret som tar vid. 
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3.5.2 Förändringen över tid av Dagens Nyheters rapportering  
 

Den första undersökningsperioden 2-8 augusti 1964 beskrivs aktörerna framförallt som USA 

och Nordvietnam. Rapporteringen är övergripande beskriven med ett amerikanskt perspektiv 

där rapporterna från Nordvietnam beskrivs i kortare stycken eller små notiser. Även om 

urvalet av material, visar att det amerikanska perspektivet är dominerande över det 

nordvietnamesiska, ges intrycket av att rapporteringen är opartisk. Rapporteringen är noga 

citerad till källor i amerikanska tidningar eller uttalande av amerikanska personer, vilket gör 

att vi inte uppfattar rapporteringen värderande. Amerikanerna beskrivs legitimera angreppen 

genom att beskriva konsekvenserna som Nordvietnam genomlider som egenförvållade samt 

att Nordvietnam är viktigt för USA som endast vill bevara freden. I ledarna beskrivs en oro 

över att amerikanerna inte kommer kunna hålla ner nivån på kriget utan att det kommer att 

trappas upp till ett nytt Koreakrig. Oron grundar sig i att president Johnson har fått en 

blankofullmakt att använda i lägen som han anser vara nödvändiga. 

 

Under den andra perioden 1968 beskrivs Nordvietnam som positivt inställda till en möjlig 

vinst av kriget. Den amerikanska bilden beskrivs i utrikesrapporteringen som något förvirrad. 

Rapporteringen från Washington förmedlar en överdrivet positiv bild av situationen, vilket 

utrikesrapporteringen förhåller sig kritisk mot. Beskrivningen av aktörerna har också 

förändrats  genom att nordvietnameserna främst beskrivs i samband med evakueringsförsök 

av befolkningen från städerna och de fallande bomberna. Vidare beskrivs det som att en 

antiamerikanism har börjat växa hos sydvietnameserna. Bomberna anknyts till amerikanerna i 

artiklarna, ofta i samband med en negativ bemärkelse av den amerikanska vapenkraften. Även 

ledarna är negativa till den amerikanska inblandningen i kriget. Exempelvis beskrivs 

inblandningen som en imperialism och idealism som gör vad som helst för att försvara 

demokratin i länder, den amerikanska närvaron i Vietnam beskrivs som påtvingad, även då 

Johnson gör allt för att dra paralleller till efterkrigstidens Europa. 

 

Den tredje undersökningsperioden 1972 beskrivs framförallt genom att återge de amerikanska 

bombningarna och i många artiklar trycka på den ofantliga siffran bomber det föll i 

Nordvietnam. Här har det negativa perspektivet förstärkts genom att utrikesrapporteringen 

beskriver det som bombterror och hur den civila befolkningen drabbas hårdast. Den 

amerikanska inblandningen beskrivs också i termer som maktmissbruk och med en 

likgiltighet inför de mänskliga rättigheterna. Utrikesrapporteringen beskriver president Nixon 
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som mannen som inte lärt någonting och som endast är ute efter vinst genom en seger. 

Ledarna beskriver med stor kritik hur samtalen valdes bort mot aggressiva bombningar, vilket 

var ett steg bort från freden. 

 

Den sista undersökningsperioden, Saigon 1975, tar till största delen upp den amerikanska 

reträtten och beskriver hur de lämnar kvar sydvietnameserna som hjälpt amerikanerna i en 

osäker vardag. Utrikesrapporteringen upplever vi har en negativ inställning till den 

amerikanska reträtten då de beskriver hur USA sviker landet. Samtidigt beskrivs den 

nordvietnamesiska inmarschen som grunden till en lugnare och stabilare tillvaro i Saigon. 

Ledarna förhåller sig mycket kritiska till USA:s inblandning i kriget och summerar det med 

hårda ord som att kriget var ett försök till amerikanisering och att det var en styrkemätning av 

de ledande ideologierna. Vidare beskrivs också USA:s maktspel som en överdriven tro till sin 

egen förmåga att ingripa och att utan inblandningen hade Vietnam kanske varit en 

kommunistisk och ekonomiskt välmående stat. 

  

Slutligen kan vi utläsa en förändring över tid i Dagens Nyheters rapportering av 

Vietnamkriget. Den första perioden framstår tidningen som opartisk i den bemärkelsen att det 

inte framkommer några tydliga ställningstagande. Det framkommer dock en oro i ledaren över 

att amerikanerna inte klarar hålla kriget på en låg nivå. Den andra perioden 1968 framkommer 

den amerikanska inblandningen som väldigt negativ och kritiken fortsatte att utvecklas till 

1972 där den beskriver den amerikanska inblandningen med ännu hårdare ord. Den 

amerikanska inställningen till att nå fred beskrivs som obefintlig och att de istället väljer att 

öka bombningarna. Den fjärde perioden beskrivs USA med väldigt stor kritik. De förklarar 

den amerikanska övertron i sina insatser i andra länder som grundar sig i ett stort oförstånd. 

Samtidigt tolkar vi att den sista ledaren som beskriver hur Vietnam utan kriget hade sett ut på 

samma sätt som landet är på väg efter kriget, mot en kommunistisk stat. Det amerikankritiska 

förhållningssättet till hur USA hanterade kriget sker som en upptrappning och är starkast 

under de två sista perioderna. 

 
3.5.3 Förändringen över tid i Norrskensflammans rapportering  

Norrskensflammans artiklar från Vietnamkonflikten kan sammanfattande sägas vara strikt 

antiamerikanska. Från första undersökningsperiod i augusti 1964 till den avslutande med 

Saigons fall i april 1975 tar tidningen både på ledarplats och i den reguljära 
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utrikesrapporteringen Nordvietnams sida och fördömer USA:s agerande. 

 

Första perioden då händelserna i Tonkinbukten utspelade sig förläggs mycket fokus på USA 

som är den part vilken står för aggressivitet och är anledningen till att ett krig rycker närmare. 

Läget beskrivs som  väldigt farligt.  En kritisk situation har uppstått och det kommer bli 

nödvändigt att en internationell opinion tvingar de amerikanska imperialisterna att avsluta 

sina aggressiva handlingar. Amerikanerna beskrivs således redan i början av konflikten som 

imperialister vilket är en stark retorik och ett tydligt ställningstagande. USA ses som den part 

vilka genom aggressioner och övergrepp framtvingat situationen och det är också deras 

uppgift att lösa den. På ledarplats framgår det ännu tydligare vilken ställning 

Norrskensflamman intar, det görs uttalanden från skribenten i form av att USA motarbetar 

den koloniala frigörelsen samt att de stör världsfreden. Retoriken är som vi nämnt väldigt 

hård, den tar upp faktorer så som imperialism och motstånd till avkoloniseringen. Det som är 

värt att nämna är att Nordvietnams agerande knappt nämns, det handlar om en ensidig 

förmedling av USA:s felaktiga agerande. 

 

Nästkommande undersökningsperiod, Tetoffensiven 1968, skiljer sig en aning från den 1964. 

Kritiken mot USA kvarstår men i mindre omfattning. Istället läggs stort fokus på 

Nordvietnam och framförallt FNL, deras kamp och offensiv beskrivs som heroisk och allt 

detta görs mot en ondskefull motståndare som innehar all världens olagliga vapen. Det ges en 

bild av hur USA håller på att förlora kontrollen och det hänvisas till källor från Hanoi som 

menar att deras seger kommer allt närmare. Fokus läggs också på att folk på landsbygden 

ansluter sig till FNL, vilka beskrivs som en befrielsearmé. Konflikten utmålas som arbetarnas 

kamp mot den nykoloniala amerikanska politiken. Det har således till denna period skett en 

förändring till att stort fokus har förflyttats från USA och dess agerande till att istället lägga 

tonvikten på de som kämpar emot USA. Detta tror vi kan bero på att under denna period så 

var FNL på stark frammarsch, de visade styrka och kampvilja. Vilket kan vara en del i att 

kritiken mot USA fick hållas tillbaka en aning för att istället läggas på FNL:s framgångar och 

de skador som detta innebar för USA. 

 

Under den tredje undersökningsperioden 20-29 december 1972 kan det sägas att det skett en 

återgång i rapporteringen till hur det såg ut under händelserna i Tonkinbukten. Huvudfokus är 

återigen på USA och kritiken mot deras agerande är skarp. De bombningarna som sker under 

denna period beskrivs som de värsta i världshistorien. Det ges en bild av ett nordvietnamesiskt 
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folk som bara vill ha fred, men i vägen för detta står den amerikanska imperialismen som hela 

tiden trappar upp kriget. Norrskensflamman går faktiskt så långt i kritiken mot USA att de 

som rubrik använder orden ”President Nixon värre än Hitler”. Det är USA som är den 

aggressiva parten och den part som hindrar att en fredsuppgörelse kan äga rum. Retoriken är 

under denna period den mest kritiska under våra perioder, vilket kan förklaras av att lidandet 

för folket i Nordvietnam var extremt. Slående för rapporteringen är också att mycket av 

rapporteringen både på ledarplats och i utlandsrapporteringen syftar till att folk ska resa sig 

mot USA. 

 

Den fjärde och avslutande undersökningsperioden under Vietnamkriget, Saigons fall 28 april-

3 maj 1975 kan sägas vara en blandning av de mönster som framgått under tidigare 

undersökningsperioder. Det handlar dels om att framhålla Nordvietnam, FNL och det nya 

styret som tar vid. Samtidigt som kritiken mot USA fortsätter att vara av det hårdare slaget. 

Nordvietnams seger beskrivs som en slutgiltig befrielse från imperialismen vilken har 

mottagits med stor glädje av folket. Nordvietnams och FNL:s seger hyllas och ses som de 

godas seger över de onda. Till denna glädje över befrielsen så sker det på ledarplats en stark 

kritik mot USA. När Norrskensflamman på ledarplats summerar kriget står följande att läsa: 

 

Det har handlat om ett regelrätt utrotningskrig mot hela folk, där avsikten klart 

manifesterats vara att de som inte direkt dödades av krigsmaterialen skulle dö av 

epidemier, gaser, terror och svält. Så djuriskt vild och ondskefull är den amerikanska 

imperialismen. Därför är också dess fall så stort. Förnedrad, föraktad och avskydd av 

en hel värld står den nu vid historiens skampåle
192

. 

 

På ledarplats är det således en dom mot USA:s inblandning i Vietnamkriget som är oerhört 

hård. När kriget summeras är kritiken mot Nordvietnams agerande likt tidigare perioder 

obefintlig. Bilden som förs fram är att USA har varit den onda/aggressiva parten i konflikten 

medan deras antagonister beskrivs som befriare. Det framhålls vidare en tro på det nya 

Vietnam som ska växa fram. Det som förs fram är viljan till fred, rättvisa och 

demokratisering. 

 

Sammanfattningsvis kan det slås fast att Norrskensflammans rapportering under samtliga 

undersökningsperioder är antiamerikanska och står på den Nordvietnamesiska sidan. Det som 

skiljer sig mellan perioderna är om fokus läggs på att framhålla de Nordvietnamesiska 
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framgångarna eller om merparten läggs på kritik mot USA. Det anser vi skiftar beroende på 

hur läget i konflikten ser ut. Under exempelvis Tonkinbuktsintermezzot eller bombningarna 

av Hanoi där läget för Nordvietnam var mer eller mindre kritiskt så ökar kritiken mot USA 

medan det under Tetoffensiven eller Saigons fall får stå tillbaka för en rapportering som mer 

inriktar sig på att framhålla de framgångar som Nordvietnam och FNL skördar. Detta är de 

enda tydliga förändringar vi ser i övrigt är det som nämnts tidigare från första till sista artikel 

en antiamerikansk syn som förmedlas. 

 

4 Genomgång av tidningsmaterial, Afghanistankriget 

4.1 Invasion av Afghanistan  

Sovjetunionens intåg i Afghanistan skedde under de sista dagarna av 1979 och skulle sedan 

bli mer och mer omfattande. Det som föranledde situationen var att det i Afghanistan skett en 

statskupp, landet var splittrat med flera olika viljor och Sovjets vilja var att lösa konflikten 

och försäkra sig om att styret i landet skulle vara fortsatt sovjetvänligt. För mer information se 

avsnitt bakgrund Afghanistan kapitel 2.4. 

 

4.1.1 Svenska Dagbladet 

28/12-1979 – 2/1-1980 17 artiklar och 2 ledare 

Till en början rapporteras det under denna undersökningsperiod främst om att det i 

Afghanistan skett en statskupp där president Hafi Zullah Amin har störtats samt att det i 

Afghanistan befinner sig sovjetiska militärstyrkor. Det spekuleras kring att Sovjet tågat in i 

landet för att kväva de islamska gerillakrigarnas uppror och stödja den marxistiska regimen
193

. 

Vidare rapporteras det att den nya presidenten är en moskvatrogen man vid namn Karmal och 

att Sovjet ingripit på önskemål från den afghanska regeringen, med hänvisningar till en 

biståndspakt som finns mellan länderna.
194

 Samtidigt i rapporteringen hänvisas det till 

amerikanska uttalanden som visar att de ser allvarligt på situationen och uppmanar världens 

länder att fördöma Sovjets handlande, President Carter slår fast att det är ett hot mot 

världsfreden. Sovjets agerande beskrivs som en del i att utöka sin makt söderut vilket är 

alarmerande.
195

 

 

Rapporteringen fortsätter att vara likartad det som beskrivits i stycket ovan. Det handlar om 

uttalanden från president Carter som fortsätter att fördöma utvecklingen i Afghanistan, skrivs 
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att Carter i ett direkt samtal ska ha uppmanat Brezjnev att genast plocka hem trupperna. Även 

FN fördömer händelserna och menar att Afghanistan själva måste få styra sin framtid och 

över sina liv.
196

 Ytterligare en relativt stor del i rapporteringen kring Afghanistan handlar om 

hur västmakterna med USA i spetsen ska hantera Sovjet. Det beskrivs att USA vill få till stånd 

en enad front med avsikt att få bort Sovjet från Afghanistan.
197

 Det som flera av västmakterna 

kommer överens om är att Sovjet måste motarbetas för farhågan är att dess intentioner inte 

stannar vid bara Afghanistan. Det beskrivs att västmakterna tillsammans ska ompröva sina 

relationer till Sovjet, att grannländerna främst Pakistan ska få den hjälp som krävs för att de 

ska förbli fria från Sovjetiskt inflytande samt att säkerhetsrådet ska inkallas.
198

 I den reguljära 

utlandsrapporteringen finns det också enstaka artiklar som fokuserar helt på Sovjetunionen 

och dess agerande. Det handlar dock inte om någon förmedling för att skapa förståelse för 

Sovjets agerande. Istället handlar det om hur ledningen i Moskva har mörkat händelserna i 

Afghanistan för befolkningen. De ger inte en korrekt bild av det inträffade och samtidigt förs 

det ut propaganda som rättfärdigar invasionen. Det refereras till uttalande om den avsatta 

presidenten i Afghanistan som en blodtörstig spion för den amerikanska imperialismen.
199

 

 

Det skrevs under denna period två stycken ledare med relevans för vår undersökning. De är 

snarlika med stort fokus på Sovjetunionens agerande och vad det betyder för det politiska 

läget i världen. Den första börjar med att beröra den sovjetiska utrikespolitiken vilken 

beskrivs som vårdslös men trots detta konsekvent och förutsägbar. Det framhävs att det för 

Sovjet inte handlar om ideologi eller någon välvilja att ingripa i Afghanistan. Det handlar 

endast om militär makt och geografi. Det slås fast att avspänningens tid mellan USA och 

Sovjet är förbi och att det har skett en återgång till hur det såg ut på 1950-talet.
200

 Den andra 

ledaren är snarlik och i sin början slår även denna fast att relationerna mellan USA och 

Sovjetunionen åter igen är djupfryst och en ny period av Kalla kriget har tagit vid. Skribenten 

hänvisar till de Sovjetiska uttal som gjorts kring den tidigare biståndspakten med Afghanistan 

som en anledning till invasionen. Detta beskrivs som ett tecken på hur skrämmande bristen på 

respekt för andra länders integritet och självständighet är för Sovjet. Skribenten jämför sedan 
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invasionen av Afghanistan med tidigare händelser som händelserna i Ungern 1956 och 

Tjeckoslovakien 1968.
201

 

 

Sammanfattande för denna period är att ett stort fokus både i den reguljära rapporteringen och 

på ledarsidorna går åt till att fördöma Sovjets handlande, de framställs som aggressiva och 

deras intentioner är oroväckande. Mycket av rapporteringen utgår från USA och dess 

agerande i förhållande till händelserna i Afghanistan. Det framhålls också att läget i världen 

åter igen blivit mer osäkert. 

 
4.1.2 Dagens Nyheter  

27/12 1979-2/1 1980  12 artiklar och 2 ledare 

Aktörerna i artiklarna är USA och Sovjetunionen som har en aktiv roll, medan Afghanistan 

och Pakistans roller är mer passiva. Händelserna som skildras är den sovjetiska armén som 

skeppas in i Afghanistan efter att den afghanska presidenten störtats i en kupp.
202

 Det råder 

skilda uppfattningar om varför de sovjetiska soldaterna skickades in i Afghanistan. Den 

amerikanska uppfattningen anklagar Sovjetunionen för att lägga sig i en inre angelägenhet för 

Afghanistan som kan leda till allvarliga följder. USA ansåg agerandet som en invasion av 

Afghanistan och som ett nytt steg i det storpolitiska spelet.
203

 Sovjetunionen förklarar 

situationen genom att hänvisa till FN-stadgan vilken förklarar att det är fullt legitimt att 

Sovjetunionen kommer med förstärkning till ett grannland och att trupperna kommer att dras 

tillbaka så småningom.
204

 Interventionen menar Sovjetunionen som ett försök att få ett slut på 

kriget, som med USA:s inblandning har gått från ett regionalt problem till en konflikt mellan 

supermakter.
205

 USA lämnar en protest till Moskva som strider för faktumet att Sovjetunionen 

har förvrängt FN-stadgan till sin fördel.
206

 Amerikanerna förlänger löftet till Pakistan som 

intygar att Pakistan har militärt skydd från USA vid en väpnad konflikt. Sveriges 

utrikesminister Ola Ullsten beskriver i en kort notis att Sverige tar avstånd från 

Sovjetunionens handlande och att det hotar Afghanistans suveränitet som stat.
207
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Ledaren beskriver att behandlingen av det sovjetiska agerandet är egendomligt och jämför det 

med tanken om hur diskussionen hade sett ut om det var USA som gick in istället. Vidare 

menar han att Sovjetunionen ”våldför sig på” Afghanistan och om USA hade agerat efter 

samma mönster hade omvärlden agerat starkare. Förklaringen som Sovjetunionen ger beskrivs 

i ledaren som ”krypa bakom en uttänjd folkrätt” och menar att förklaringen inte legitimerar 

agerandet. ”Det är illa att Sovjet inte uppträder med mer besinning” och beskriver vidare att 

situationen riskerar att skapa rubbningar i balansen.
208

 Sovjetunionens agerande nämns 

överskådligt i en annan ledare som benämner det som ett ”hämningslöst utnyttjande” av 

behovet av social förändring i Afghanistan till sin egen fördel.
209

 

 

Sammanfattningsvis beskrivs de aktiva aktörerna som USA och Sovjetunionen, medan 

Pakistan och Afghanistan har en passivare roll. Den reguljära nyhetsrapporteringen visar att 

det är amerikansk statistik över bl.a. antalet soldater i de olika styrkorna som används för att 

göra situationen mer överskådlig. Ledarna beskriver att den internationella uppmärksamheten 

hade sett annorlunda ut om det hade varit USA som gick in i ett land. Vidare beskrivs 

Sovjetunionens agerande som ett utnyttjande av Afghanistan, som är ett land i stort behov av 

stöd för att utvecklas. Genom artiklarna finns det också en beskrivning hur detta är steget mot 

en större konflikt mellan de två supermakterna. 

 
4.1.3 Norrskensflamman 

31/12 1979 – 14/1 1980  14 artiklar och 3 ledare 

Den sovjetiska hjälpen och den amerikanska imperialismen är två aktörer som figurerar från 

början av perioden till slutet. Sovjetunionens aktioner i Afghanistan beskrivs ofta med 

hänvisning till vänskaps- och samarbetsavtalet samt FN:s paragraf 51, vilken stödjer 

aktionerna då ett grannland blir attackerat av ett annat land. Genom att hänvisa till de två 

skriftliga överenskommelserna legitimeras de sovjetiska aktionerna.
210

 Den amerikanska 

närvaron i Mellanöstern beskrivs som ett tecken på imperialismen samt ett tecken på att 

amerikanerna vill ”sabotera avspänningen” i Mellanöstern.
211

 Tidningen kommenterar också 
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det som att ”utvecklingen i Afghanistan är resultatet av USA-imperialismens ständiga 

sökande efter konflikthärdar i världen som förevändning för ytterligare upprustning”.
212

 

Aktionerna av amerikanerna beskrivs som ett sätt att försöka avleda uppmärksamheten på vad 

som händer i Mellanöstern och Europa genom att blåsa upp kampanjen mot det sovjetiska 

stödet för Afghanistan.
213

 

 

Skulden beskrivs, å ena sidan, som amerikansk eftersom Sovjetunionen planerar att ta bort 

sina trupper när läget är stabilt. Den amerikanska närvaron i Pakistan ökar risken för 

Afghanistan, vilket tvingar Sovjetunionen att öka det militära stödet.
214

 Den amerikanska 

förklaringen till närvaron grundar, å andra sidan, sig i att den ökande sovjetiska närvaron i 

Afghanistan beskrivs som ett hot mot Pakistan.
215

 Lösningen som beskrivs är för den ena 

staten att minska sina militära medel, då kan staterna dra sig tillbaka. 

 

Ledarna beskriver hur den amerikanska aggressionen mot Sovjetunionens aktioner beror på 

att ”det afghanska folkets vaksamhet och den sovjetiska hjälpen krossade imperialismens 

planer på att åter kunna ställa Afghanistan under imperialistisk överhöghet”.
216

 

Sovjetunionens agerande beskrivs som en akt av internationell solidaritet mot den 

amerikanska aggressionen som motar en demokratisk utveckling.
217

  Den amerikanska 

inblandningen beskrivs ha som mål att skapa en ostabil politisk balans i Afghanistan för att 

USA återigen ska kunna ha ett stort politiskt inflytande i Mellanöstern, samtidigt som den 

militära upptrappningen beskrivs som en förberedelse för ”det avgörande slaget”.
218

 

 

Sammanfattande för Norrskensflammans rapportering kring perioden är att den sovjetiska 

sidan beskrivs som hjälpande, medan den amerikanska sidan framställs med ordet 

imperialism, nästan undantagslöst genom perioden. Sovjetunionen förklaras ha en anledning 

att vara i Afghanistan och att de har som intention att dra tillbaka trupperna. Lösningen på 

problemet anses vara att den ena staten tar bort sina trupper först, vilket leder till att båda 

staterna stannar då båda anser sin inblandning legitim. Den amerikanska tanken bakom 
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inblandningen beskrivs som endast skapa en, från USA:s håll medveten, instabilitet för att 

amerikanerna ska kunna säkra sitt inflytande i Mellanöstern. 

 

4.2 Mitten av konflikten  
År 1985 hade Sovjetiska soldater varit i Afghanistan i fem år och kriget skulle fortgå i 

ytterligare fyra. Detta år utgör mitten på konflikten, det är också ett händelserikt år, Gorbatjov 

kommer till makten i Sovjetunionen och ärver på så vis konflikten i Afghanistan. Se mer 

under kapitel 2.4. 

 

4.2.1 Svenska Dagbladet  

13-25 Mars 1985  9 artiklar och 1 ledare    

Undersökta artiklar under denna period kan strikt delas upp i två kategorier. De artiklar som 

rapporterar kring de militära angelägenheterna i Afghanistan och de artiklar som rapporterar 

kring det allt mer kritiska läget för afghanska folket. De artiklar som skrivs kring de militära 

händelserna är opartiska och berättar exempelvis bara att sovjetiskt flyg anfallit ett 

bergspass.
219

 Eller om sovjetiska offensiver nära den pakistanska gränsen med syfte att rensa 

området på muslimska krigare.
220

 Det handlar således bara om en förmedling av händelser 

som skett i drabbningar mellan gerillakrigare och den Sovjetiska armén.   

    

Den rapportering som sker kring det försämrade läget för den afghanska befolkningen är mer 

berättande och artiklarna är längre. Det beskrivs att det är den Sovjetiska ockupationen som 

ligger till grund för att läget försämras för de civila. Allvarligast är det på landsbygden, det 

beskrivs hur Sovjet skoningslöst bombar byar, slaktar de civilas boskap och bränner upp 

spannmål. Detta agerande har lett till att det råder svält och att den förstörelse som Sovjet 

åsamkar kommer ta åratal att återställa för de primitiva bönderna.
221

 Vidare beskrivs 

afghanerna som flyktingar i sitt eget land. Svenska Dagbladet rapporterar från ett möte med 

en gerillaledare som beskriver läget som väldigt kritiskt. Han menar att civilbefolkningen 

lider i stor skala och de drabbas av ett krig som de inte vill ha eller egentligen är en del av. 

Det framhålls dock att gerillan aldrig kommer vika sig, de kommer kämpa till sista man.
222
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Under perioden skrevs det en ledare den tar sin utgångspunkt i att den största protesten hittills 

mot Sovjets agerande i Afghanistan ska äga rum. Den går vidare med att beskriva det 

oerhörda lidande som civilbefolkningen får utstå, ”frihetsrörelsen bekämpas med allt mer 

brutala medel. Befolkningen skall svältas till underkastelse […] nöden är djupare än 

någonsin”.
223

 I texten uppmanas folk till att protestera mot Sovjet, de ska förstå att relationen 

mellan öst och väst aldrig kan bli god så länge de fortsätter att förödmjuka det afghanska 

folket. Slutligen ges en känga till den nytillsatta sovjetledaren Gorbatjov, vilken inte framhålls 

som en man som har för avsikt att göra slut på kriget. Tvärtemot ger skribenten sin tro på att 

Sovjet kommer vara kvar i Afghanistan under en lång tid framöver.
224

   

 

Sammanfattande för denna period kan sägas vara en rapportering där mycket fokus läggs på 

folkets lidande i Afghanistan. Sovjet utmålas som den part vilka står för övergreppen och 

ligger bakom det lidande som framgår i artiklarna. Det framgår att det är Davids kamp mot 

Goliat, där gerillan slås med gevär mot Sovjetiska helikoptrar. Uppseendeväckande är också 

att det inte hänvisas till några uttalanden eller rapporter från Sovjetiskt håll. 

 
4.2.2 Dagens Nyheter 

11-25 Mars 1985  8 artiklar och 1 ledare  

Undersökningsperioden fokuserar huvudsakligen på att beskriva biståndsstödet till 

Afghanistan inte är tillräckligt och att motståndsrörelsen vädjar om mer bistånd.  Vidare 

beskrivs att en anledning till att den humanitära hjälpen inte kommer fram som att det finns en 

oro att Sovjetunionen ser hjälpen till gerillan som ett trots.
225

 Det stödet som den afghanska 

gerillan beskrivs att vara i behov av är stor hjälp, både politiskt bistånd via FN samt en 

internationell opinion mot Sovjetunionens krig. Anledningen till det bristande stödet beskrivs 

som att väst inte törs hjälpa dem.
226

 Det framkommer rapporter om den afghanska 

befolkningens lidande. Den sovjetiska krigföringen beskrivs som hård och hämndlysten. En 

händelse framkommer där de sovjetiska styrkorna hämnades en officerares död med att jämna 

tre byar till marken och döda befolkningen.
227

 Rapporteringarna av kriget minskar i antal och 

istället beskrivs situationen för afghanerna samt det ökade trycket av demonstrationer och 

protester i flera länder. Demonstrationerna i Sverige återges främst i Stockholm där en 

afghansk gerillaledare håller tal och beskriver hur de sovjetiska bombattentaten påverkar 
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landet och befolkningen. Målet med demonstrationerna var att protestera mot den sovjetiska 

invasionen men också den amerikanska ekonomiska inblandningen
228

. 

 

Ledaren jämför Afghanistankriget med Vietnamkriget och menar att opinionen mot kriget var 

mycket större mot USA tio år in i kriget än vad den är mot Sovjetunionen. Kriget behöver en 

liknande reaktion som Vietnamkriget fick under året 1968, men det finns inte samma 

motstånd. Skribenten förklarar anledningen till att det inte är samma motstånd kan hittas i att 

informationen om kriget i medierna är tillstrypt. Under Vietnamkriget fanns det en 

kontinuerlig rapportering i bild för världen att fördöma de amerikanska aktionerna, men det 

finns inte samma tillgång till hur kriget gick till i Afghanistan. Sovjetunionen beskrivs som en 

välutrustad vapenmakt som bombar bondesamhället.
229

 

 

Sammanfattningsvis beskrivs aktörerna framförallt i som Sovjetunionen som genomför ett 

hänsynslöst krig mot Afghanistan påverkar den afghanska befolkningen negativt. Vidare 

beskrivs också den afghanska gerillan vara i behov av ett stort ekonomiskt och internationellt 

stöd för att kunna bekämpa Sovjetunionen. Slutet på konflikten beskrivs kräva en opinion mot 

det sovjetiska agerandet skapas på den internationella arenan. 

 

4.2.3 Norrskensflamman  

8-25 Mars 1985  8 artiklar och 1 ledare 

Majoriteten av artiklarna beskrev hur Sverige bör agera och förhålla sig till konflikten. 

Tidningen förespråkade att det var viktigt att den svenska befolkningen fick veta fakta och 

spred budskapet om att ett antal möten skulle genomföras runt om i Sverige för att gagna 

kunskapen bakom  mötesserierna ”broderpartier” med rötter i andra länder många som haft 

eller fortfarande har.
230

 I tidningen framkommer det också en uppmaning till ”kamrater” som 

beskriver hur läsarna ska engagera sig för att visa stöd.
231

 Det beskrivs också hur det är 

flertalet debatter och demonstrationer både för och emot kriget i Afghanistan.
232
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Förutom artiklarna om det svenska agerandet beskrivs USA som aktör. USA beskrivs ha stöd 

i stora delar av Sverige då det genomförs en mängd demonstrationer som ställer sig på samma 

sida som Reagan. Samtidigt beskrivs det som att Sverige börjar bli tveksamma om begäran 

om mera biståndspengar för att stödja kriget mot Afghanistan.
233

 Förödelserna som USA:s 

pengar och inblandning i kriget i Afghanistan har skapats beskrivs som en solidaritet med 

banditer och mördare. Vidare benämns kriget som ett krig som förs utan krigsförklaring 

mellan USA och den demokratiska republiken Afghanistan av terroristgrupper som USA har 

utbildat i Pakistan.
234

 Det svenska biståndet stoppas att skicka ner av anledningen att det inte 

finns en specificering hur pengarna skulle användas. Komplexiteten med okunskapen om vart 

pengarna tar vägen beskrivs vidare som en brutal taktik av CIA-ligorna. Pengarna skulle 

användas till att köpa mat för att senare locka kvinnor och barn med maten som ligorna sedan 

brutalt skulle mörda.
235

 

 

Ledaren beskriver hur den amerikanska närvaron i Mellanöstern är ett hot mot Afghanistan 

medan den sovjetiska närvaron finns på begäran av Afghanistan. Amerikanerna beskrivs 

också försöka göra konflikten till ett religiöst uppror. 
236

 

 

Sammanfattande för perioden är att den beskrivs med många artiklar som berör Sveriges roll. 

Det finns också en tanke med att utbilda den svenska befolkningen rörande Afghanistan för 

att få ett större antal protesterande. Den amerikanska delen i kriget förklaras som en påträngd 

relation, medan den sovjetiska beskrivs som önskad av det afghanska folket. 

4.3 Sovjets uttåg  
Denna undersökningsperiod utgår ifrån slutet på Sovjets inblandning i Afghanistankriget. 

Sovjetunionen har undertecknat ett avtal som förbinder dem att lämna landet. Detta går 

planenligt, men bidrar också till stor oro för framtiden nu när supermakten inte längre finns 

kvar. För mer information se avsnittet bakgrund Afghanistan, se kapitel 2.4.  

 

4.3.1 Svenska Dagsblad 

1-8 februari 1989 15 artiklar och 1 ledare 
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Under denna undersökningsperiod läggs mycket fokus på Sovjets reträtt från Afghanistan i 

rapporteringen, merparten av artiklarna utgår ifrån detta. Det andra som tas upp är läget för 

civilbefolkningen och vad som nu kommer hända i landet när Sovjet snart är borta. 

Rapporteringen kring Sovjets reträtt är endast en förmedling av hur tillbakadragandet går. Det 

beskrivs att Sovjet uppfyller de avtal som finns kring tillbakadragandet från Afghanistan och 

att samtliga Sovjetiska soldater kommer vara ute ur landet inom en snar framtid.
237

 

 

Vidare diskuteras det i artiklarna om hur det kommer gå för Afghanistan när de efter 10 år 

med sovjetiska soldater i landet ska stå på egna ben. Regeringen i Afghanistan beskrivs som 

ett hus utan grund vilken kommer falla samman.
238

 Till detta tillkommer att läget i Kabul 

kantas av oro. Människor oroas över vad som ska hända när Sovjet är borta och samtidigt 

råder det brist på förnödenheter vilket ytterligare spär på oron.
239

 Det rapporteras vidare kring 

att gerillan förbereder sig, när Sovjet är helt ute ur landet kommer de gå till anfall för att ta 

över styret i landet. Gerillan beskrivs som starka med hög stridsmoral och segervissa inför det 

som komma skall.
240

 I Kabul förbereds det för en belägring av gerillan, förråden fylls på och 

regeringen delar ut vapen till sina anhängare.
241

 

 

Under denna period skrevs det en ledare med fokus på Afghanistan. Den börjar med att slå 

fast att Sovjet snart är ute ur landet. Sedan diskuterar skribenten huruvida gerillarörelsen 

kommer kunna styra landet om de griper makten. Gerillan beskrivs som splittrad och att få till 

stånd ett styre som ses som legitimt är problematiskt. Huvuddelen av texten är dock en 

jämförelse mellan Afghanistankonflikten och Vietnamkriget. Den svenska regeringen med 

fokus på Socialdemokraterna ges kritik. Denna grundar sig på att de under Vietnamkriget var 

väldigt aktiva i sina protester och i sin dom mot USA:s agerande. Kritiken mot Sovjet har 

varit otillräcklig vilket beskrivs som oförståeligt. Skribenten menar att det som Sverige måste 

göra för att kompensera för det otillräckliga stöd som de tidigare uttryckt är att göra 

Afghanistan till det mest prioriterade biståndsland. Avslutningsvis slås det fast att 

gerillakrigarna i Afghanistan stått för en oerhört imponerande insats, de har vägrat låta sig 
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kuvas av supermakten Sovjet. Dessa krigare beskrivs som vår tids största kämpar som lyckats 

med den viktiga bedriften att sätta stopp för den Sovjetiska expansionen.
242

 

 

Sammanfattningsvis för denna period är att den reguljära rapporteringen främst berör 

utvecklingen i Afghanistan. Den sittande regeringen beskrivs som svag utan Sovjets stöd och 

gerillan beskrivs som den part vilka är på frammarsch och det slås fast att de med stor 

sannolikhet kommer störta den sittande regimen. Det är främst i ledaren det kan skönjas ett 

ställningstagande i konflikten där gerillakrigarna ses som hjältar vilka satt stopp för Sovjets 

expansionsplaner. 

 
4.3.2 Dagens Nyheter  

1-8 februari 1989  14 artiklar och 1 ledare 

Perioden beskriver hur den sovjetiska reträtten påskyndas och hur striderna i samband 

intensifieras.
243

 Sovjetunionen kritiseras från västerländskt håll för att använda ”brända 

jordens taktik” samt hur de jämnar flertalet byar med marken under sin reträtt. Många av 

attackerna beskrivs vara på byar i närheten av reträttvägen, men västerländska och muslimska 

källor menar på att attackerna också sker mot byar som är flera mil från vägen.
244

 Den 

sovjetiska reträtten leder till att de afghanska motståndsgrupperna börjar planera hur de ska ta 

över styrningen av landet, men de kommer inte överrens. Västerländska bedömare menar att 

det skulle vara till motståndsgruppernas fördel om de kunde komma överrens och visa en 

sammanhållning. Sammanhållningen skulle kunna leda till att regeringssoldaterna uppmuntras 

till att gå över till motståndsrörelsen.
245

 Även om gerillan inte kommer överrens beskrivs de 

ha en stark tro på seger och en hög stridsmoral.
246

 Samtidigt beskriver regeringen hur de är 

säkra på att de kommer kunna hålla makten, även om de blir starkt utmanade. Vidare skildras 

hur de kommunistiska partimedlemmarna har utrustats med vapen, även kvinnor och 

ungdomar.
247
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Det sovjetiska återtåget beskrivs som en lugn reträtt utan stridande momentet och förlorade 

soldater.
248

 Firandet av de återkommande soldaterna beskrivs ha genomförts med en stor 

bitterhet bland befolkningen som möter sina anhöriga och i den röda armén. Den stora frågan 

är vilken mening kriget hade och om det verkligen var värt förlusten.
249

 Rapporteringen om 

kriget i Afghanistan beskrivs som en utveckling från de första åren när rapporteringen var 

mycket knapphändig. Efter ett par år började rapporteringen skildra soldaternas insatser som 

heroiska, för att till sist utvecklas till en mer rättvis bild av kriget med de sovjetiska soldaterna 

som längtade hem. En krigsveteran från andra världskriget beskrivs att sovjetunionen 

utvecklats och blivit mer realistisk i samband men glasnost infördes. Krigsveteranen beskriver 

vidare om hur glasnost hade kunnat förhindra Afghanistankriget, om det hade funnits 1979.
250

 

 

Den ledaren som finns beskriver hur Sovjetunionens uttåg ökar oron för den afghanska 

befolkningen. Befolkningen har börjat fly från landet på grund av att rädslan för att det ska bli 

ett blodbad. Vidare beskriver ledaren att även om gerillaförbanden är överrens om att ett 

samarbete med regeringsregimen är uteslutet, är skillnaden mellan de olika gerillaförbanden 

nästan av existentiell art. Även om alla förbanden skulle komma överrens trots sina skillnader, 

beskriver ledaren hur regeringsregim i Kabul ändå inte skulle ta emot dem med öppna 

armar.
251

 

 

Sammanfattande har perioden framförallt den sovjetiska reträtten i fokus, som av 

västerländska samt muslimska källor beskrivs vara våldsam och förödande för Afghanistan. 

Från Sovjetunionen beskrivs reträtten som lugn och att soldaterna inte någon gång under 

reträtten blev beskjutna. Innebörden av kriget har påverkat den sovjetiska befolkningen som 

håller sig kritiska till kriget. Införandet av glasnost beskrivs haft en avgörande betydelse för 

befolkningens uppfattning om kriget. Lösningen på konflikten beskrivs ligga på Afghanistan 

att lösa, efter det att Sovjetunionen lämnat. Afghanistan har stora inre problem att förmedla 

mellan gerillarörelsen och regeringsregimen. Rädslan om att konflikten kommer att bli 

blodigare när Sovjetunionen lämnat landet är stor, båda sidorna beskrivs som starkt 

övertygade om tanken att deras sida är den regerande regimen. 
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4.3.3 Norrskensflamman  

7-15 februari 1989  11 artiklar och 1 ledare 

Perioden fokuserar till stor del på den sovjetiska utmarschen 
252

 och hur den afghanska 

maktsituationen yttrar sig efter att Sovjetunionen lämnade Afghanistan. Situationen som 

uppstår beskriver att kampen i Afghanistan inte är över trots det att Sovjetunionen drar sig ur. 

Kampen som kvarstår är mellan regeringen och motståndsrörelsen, som har bildat en 

rådgivande församling för att kunna skapa en enhetsfront som kan göra anspråk på makten i 

Afghanistan.
253

 Regeringen svarar med att förstärka med militärt skydd och håller fast vid 

saken att makten inte kommer att överge den.
254

 En av artiklarna består av sovjetiska 

kommentarer till perioden. Den nya koalitionsregeringen menar Sovjetunionen endast 

kommer att bli en oppositionsregering om inte den styrande regeringen, Afghanistans 

demokratiska folkparti, är med i processen.
255

  Situationen uppges ha trappats upp i Kabul där 

regeringen beväpnar civilbefolkningen och har satt krigslagar i system, vilket förnekas av 

afghanska försvarsdepartementet.
256

 Förhållandet mellan de två styrkorna förvärras och 

kontrastyrkorna beskrivs föra en taktik som drabbar och skapar panik bland 

civilbefolkningen
257

. 

 

Sovjetunionen i texten till större delen i samband med uttåget ur Afghanistan, som beskrivs 

som att skapa en chans för de båda parterna att få fred  
258

. En artikel beskriver också hur 

oppositionen är anledningen att befolkningen svälter då taktiken de genomför innebär att 

blockader av vägar som gör att maten inte når fram. Sovjetunionen beskriver hur de goda 

relationerna med Afghanistan kommer att fortsatta genom ekonomiskt, finansiellt eller 

militärt bistånd till Afghanistan
259

. 

 

Ledaren kommenterar hur gerillaligorna har enats om att fortsätta på våldets väg istället för att 

tillmötesgå regeringen. Vidare beskrivs hur borgliga tidningar förutspår regeringens och 

Kabuls fall, däremot har ledaren en förevändning och menar att många av de städer som 
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Sovjetunionen har lämnat klarade av att hålla tillbaka motståndet. ”Ansvaret för den 

våldsamma upptrappningen som nu kan förutses måste i högsta grad bärs av de imperialistiska 

krafterna som pumpat in oerhörda vapenmängder och ställt instruktörer och träningsläger till 

den brokliga motståndsrörelsens förfogande”.
260

 De imperialistiska krafterna, speciellt USA 

och Storbritannien, anklagas för att ge gerillarörelsen tillgång till de moderna vapen som 

terroriserar civilbefolkningen.
261

 

 

Perioden kan sammanfattas med att många artiklar berör den sovjetiska utmarschen. Trots att 

Sovjetunionen lämnar så beskrivs hur fortsättningen på kriget tar en annan form och att det 

inte kommer att bli ett lugn inom en snar framtid. Ansvaret beskrivs ligga på de 

imperialistiska krafterna som har försett gerillan med vapen. 

 

4.4 Diskussion och analys av rapporteringen av Afghanistankriget 
4.4.1 Förändringen över tid i Svenska Dagbladet rapportering  

 

Det som är en genomgående faktor för Svenska Dagbladets rapportering under 

Afghanistankriget är att tidningen innehar en negativ syn på Sovjets ingripande i Afghanistan. 

I övrigt skiftar rapporteringen i fokus under valda undersökningsperioder. Faktorer som 

tidningen väljer att framhålla kan sägas vara USA och västvärldens syn på konflikten där 

relationen USA och Sovjet är central, förmedling av militära angelägenheter, det civila 

lidandet i Afghanistan och motståndsgerillan. Detta är de faktorer som är återkommande i 

undersökta artiklar och ges mer eller mindre fokus under de olika perioderna. 

 

Under vår första undersökningsperiod 28 december 1979-2 januari 1980, då Sovjet invaderar 

rapporteras det kring vad som händer i landet, att det skett en statskupp och att läget är oroligt. 

Snart kommer rapporter som bekräftar att sovjetiska soldater har gått in i landet. När detta är 

ett faktum blir det tydligt i tidningsmaterialet vad det kommer att utgå ifrån. Det är främst 

USA och deras syn på händelsen. Stor vikt läggs vid de uttalande som President Carter gör 

vid tiden, det handlar om att presidenten uttrycker en stor oro för situationen, att det är ett hot 

mot världsfreden och att agerandet är en del i en Sovjetisk expansionsplan. Svenska 

Dagbladet väljer att utgå ifrån och rapportera kring det som USA med Carter i spetsen 

förmedlar. Detta bidrar till att Sovjet blir den part vilka är aggressiva, som hotar världsfreden, 

helt enkelt den part som skapar ett instabilt läge i världen. Även på ledarplats är kritiken hård 
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mot Sovjet, det slås fast att de inte har några goda intentioner med sitt angrepp på Afghanistan 

och att de bär ansvaret för att Kalla kriget nu blossar upp igen. På ledarplats förs det en retorik 

som vi uppfattar skrämmer folk. Det talas om att Kalla kriget blossar upp igen, något som 

säkerligen fick folk att rycka till med tanke på exempelvis kärnvapen som är synonymt med 

denna tid i diskursen kring stormaktsförhållandena. 

 

Till nästa undersökningsperiod 13 mars-25 mars 1985 sker det ett skifte i vad rapporteringen 

fokuserar på. Om första perioden främst präglades av en kritik mot Sovjet utifrån ett 

amerikanskt perspektiv så har detta nu förändrats till att fokusera på det afghanska folkets 

lidande utifrån Sovjets agerande i landet. Givetvis rapporteras det kring krigets förlopp men 

det som får mest utrymme är hur de civila drabbas av Sovjets närvaro. I rapporteringen står 

det att läsa hur Sovjet skoningslöst går fram på den afghanska landsbygden, de bombar byar, 

slaktar boskap och bränner upp spannmål. Detta har lett till svält och ett stort lidande för 

folket. Även på ledarplats är fokus på det civila lidandet, ”befolkningen skall svältas till 

underkastelse […] nöden är djupare än någonsin”. Som det går att utläsa är denna 

rapportering starkt kritisk mot Sovjet. Det som är skillnaden från tidigare period är att nu 

utgår kritiken från det afghanska folket och beskrivningarna av deras situation. Under första 

undersökningsperioden utgick kritiken från den amerikanska beskrivningen av situationen. 

Kritiken kvarstår således mot Sovjet den har endast bytt skepnad. 

 

Den avslutande undersökningsperioden Sovjets uttåg från Afghanistan 1 februari-8 februari 

1989 präglas mycket av rapporteringen kring hur reträtten fortlöper och hur det påverkar 

Afghanistan och dess folk. Rapporteringen kring reträtten präglas mest av att allt går enligt 

planerna och att de sovjetiska styrkorna snart kommer vara ute ur Afghanistan. Läget i landet 

beskrivs som oroligt, det handlar dels om bristen på förnödenheter men det beskrivs också en 

rädsla för vad som ska hända i landet nu när Sovjet lämnar. Denna rapportering är väldigt 

opartisk, det känns endast som en återgivande förmedling av hur allt fortskrider i Afghanistan. 

Den reguljära rapporteringen utgår främst ifrån Sovjet. Detta är första gången under våra 

undersökta artiklar i Svenska Dagbladet som en större del av rapporteringen hänvisar till 

Sovjetiska uttalanden och rapporter. Detta sker dock i ett läge där Sovjet har en misslyckad 

invasion i bagaget, vilket kan vara värt att beakta. Den kritik som framkommer mot Sovjet 

under denna period förs fram indirekt på ledarplats. Det handlar om en hyllning till gerillan, 

de har stått för något sensationellt och är vår tids stora kämpar. Anledningen till att de hyllas 

är att de har lyckats sätta stopp för Sovjetunionens expansionsplaner. Det framgår således 
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tydligt att gerillan har varit de som kämpat för någonting gott och besegrat fienden vars 

avsikter framhålls som farliga. 

 

Sammanfattningsvis kan det enkelt sägas att förändringen i Svenska Dagbladets 

afghanistanrapportering går från att under första undersökningsperiod föra fram en kritik mot 

Sovjet som utgår ifrån USA vilket förändras till mittenperioden där kritiken istället utgår ifrån 

det afghanska folkets lidande. Avslutande period är relativt intetsägande, dock är det en 

förändring från föregående perioder. Dels att det utgår ifrån Sovjet och dess reträtt men också 

att kritiken mot Sovjet inte är särskilt påtaglig. Det handlar istället om att hylla dess 

motståndare vilket som vi skrev innan kan ses som en indirekt kritik. 

 

4.4.2  Förändringen över tid i Dagens Nyheters rapportering 

Den första undersökningsperioden, 27 december 1979 -2 januari 1980, fokuserar mycket på 

förklaringen till att den sovjetsiska armén sätts in i Afghanistan. Det framkommer en 

amerikansk syn som beskriver hur det är ett steg i ett storpolitiskt spel som kan få allvarliga 

konsekvenser. Även den sovjetiska förklaringen framkommer och beskriver att det inte är 

fråga om en invasion utan hjälp till den afghanska armén som har legitimitet i FN-stadgan. 

Utrikesrapporteringen förhåller sig i första hand till statistik och fakta som har amerikanska 

källor, vi anser däremot att utrikesrapporteringen förhåller sig opartisk i den meningen att det 

inte framkommer några värderande begrepp i samband med rapporteringen. Däremot 

beskriver ledarsidan Sovjetunionens agerande som ett våldförande på Afghanistan och hur det 

är ett utnyttjande av det stora behovet av social förändring och har på så sätt en hårdare 

beskrivning av situationen i jämförelse med hur den ser ut i utrikesrapporteringen. 

 

Den andra undersökningsperioden 11 – 25 mars 1985 har beskrivning av de sovjetiska 

styrkorna hårdnat i den reguljära rapporteringen. Utrikessidorna beskriver hur den afghanska 

gerillan är i behov av bistånd samtidigt beskrivs den sovjetiska krigföringen som hård och 

hämndlysten. Själva krigsrapporteringen beskrivs inte i lika stor utsträckning utan istället 

beskrivs den afghanska gerillans behov av hjälp. Ledarsidan målar upp bilden av hur 

Sovjetunionen som en välutrustad vapenmakt bombar ett bondesamhälle och frågar sig var 

opinionen mot kriget finns någonstans. Ledaren jämför också kriget med Vietnamkriget och 

menar att det då fanns en stark världsopinion mot kriget. Anledningen till att världsopinionen 

inte tar form på ett liknande sätt är att det inte finns samma informationsflöde från kriget för 
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att kanalerna är mer tillstrypta och det skapade inte samma empati med händelsen, förklarar 

ledaren. 

 

Den tredje undersökningsperioden 1 februari – 8 februari 1989 beskriver utifrån västerländska 

och muslimska källor hur den sovjetiska reträtten genomfördes med stor skada på det 

afghanska landskapet och befolkningen. Den sovjetiska rapporteringen beskriver en lugn 

reträtt som inte innebar någon skada på den sovjetiska armén. Utgår hela tiden från att återge 

vad som har skrivits och sagts i andra tidningar, utan att värdera informationen något 

nämnvärt. Reaktionen i Sovjetunionen på reträtten återges var väldigt negativ, befolkningen 

frågar sig vad krigets syfte var och vad som hade varit annorlunda om kriget inte genomförts. 

Ledarsidan beskriver en ökad oro bland den afghanska befolkningen för att det sovjetiska 

uttåget skulle bli början på ett blodbad när gerillan och regeringsregimen skulle slåss om 

makten. Vi uppfattar att ledarsidan uttrycker oro för framtiden för den afghanska 

befolkningen, men inte att en på något sätt är värderande. Perioden i helhet innehåller inte 

någon nämnvärd värdering av informationen som tidningen återger. 

 

Förändringen över tid kan sammanfattas som att tidningens rapportering på utrikessidorna är 

opartisk genom att den återger händelseförlopp utifrån både amerikanska och sovjetiska 

källor, men förhåller sig i större del till den amerikanska rapporteringen. Ledarsidan har ett 

hårdare ställningstagande mot den sovjetiska inmarschen i Afghanistan. Till den andra 

undersökningsperioden beskrivs den sovjetiska krigföringen som onödigt hård och 

hämndfylld. Samtidigt som ledarsidan kritiserar världsopinionen för att inte ta parti i 

konflikten och demonstrera för att få en effekt. Ledaren beskriver också hur Sovjetunionen 

har en mycket större vapenmakt och menar vidare att de tar i överdrivet mycket mot ett land 

som inte är bättre rustat än Afghanistan. Här anser vi att vi kan se en förändring mellan den 

första perioden och den andra. Dels i utrikesdelen som har ett hårdare och värderande språk 

mot Sovjetunionens aktioner. Dels också i ledarna som under den första perioden beskriver 

med hårda ord Sovjetunionens aktioner till skillnad mot den andra undersökningsperioden där 

de beskriver hur det krävs en världsopinion för att få stopp på kriget. Samtidigt som 

beskrivningen om de överdrivna bombarrangemangen mot den afghanska befolkningen som 

inte har samma resurser, så upplever vi att bilden har förändrats till att ge en bild av 

världsopinionens brist på uppmärksamhet som är grunden till att kriget kan fortgå ostört. Den 

tredje perioden återgår sedan till det opartiska förhållningssättet som utrikesrapporteringen 

hade i början. Det görs inte några nämnvärda värderingar som visar på ett ställningstagande. 
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4.4.3  Förändringen över tid i Norrskensflammans rapportering  

Den första perioden av Norrskensflammans rapportering har ett tydligt mönster som är 

genomgående i såväl utrikesrapporteringen och ledarsidan. Mönstret är, vad vi anser, tydligt 

där rapporteringen genomgående nämns som den sovjetiska hjälpen och den amerikanska 

imperialismen. Den sovjetiska hjälpen försvaras med att den har grund i FN-stadgan och i 

vänskaps- och samarbetsavtalet som finns mellan Afghanistan och Sovjetunionen som 

genomgående nämns tillsammans med Sovjetunionens ingripande. Inblandningen och de 

fördömande som kommer från amerikanskt håll beskrivs som en imperialistisk vilja att 

ständigt hitta konflikter i världen för att ha en ursäkt att ytterligare rusta upp och för att dölja 

aktiviteten i Europa. Ledaren beskriver hur den amerikanska inblandningen har som mål att 

göra Afghanistan politiskt ostabilt för att USA ska kunna få ett större politiskt inflytande i 

Mellanöstern. Den militära upptrappningen förklarar ledaren vara en förberedelse för det 

avgörande slaget. 

 

Den andra perioden 1985 innehåller mycket av rapporteringen hur den svenska befolkningens 

kunskap bör förbättras kring händelsen genom informationsmöten. Mötena uppmanar läsarna 

till att engagera sig och vi anser att tidningen gör en stor ansats i att visa sitt stöd för den 

kommunistiska sidan i kriget. Detta förtydligas ytterligare vid genomläsningen av 

utrikesrapporteringen där USA står i centrum, där USA beskrivs med hårda ord som 

exempelvis att de utbildar terroristgrupper och att USA verkar i solidaritet med mördare och 

banditer. Ett annat tydligt exempel framställningen av den brutala taktiken som CIA-ligorna 

beskrivs använda mat som ett lockbete för att kunna mörda kvinnor och barn. Exemplet visar 

på en väldigt hård syn på USA:s inblandning som framställer CIA-ligorna som en enhet som 

använder hemska medel. Ledarsidan för perioden beskriver hur den amerikanska 

inblandningen inte är önskad i området utan att de endast finns där för att framställa kriget 

som en religiös konflikt. Sovjetunionen beskrivs däremot vara önskad i området. 

 

Den tredje undersökningsperioden 1989 beskriver en hel del om den kamp som kommer 

finnas kvar i Afghanistan efter det att Sovjetunionen har lämnat landet. Regeringen som 

skapas av motståndsrörelsen beskrivs snarare som en oppositionsregering om de inte får med 

den styrande regeringen. Vi anser att det finns en stor förståelse för att Sovjetunionen lämnar 

landet eftersom reträtten syftar till att skapa ett tillfälle för landet att skapa fred. 

Sovjetunionen beskrivs också ha lovat att ekonomisk, finansiell och militärt bistånd ska 
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fortsätta ges till Afghanistan tillsammans med att den goda relationen kommer fortsättas 

upprätthållas. Ledaren kommenterar hur gerillan valde våldets väg istället för att tillmötesgå 

regeringen, vilket hade varit vägen till fred. Vidare kommenteras hur borgerliga tidningar 

förutspått Kabuls fall, men ledaren menar att flera andra städer har klarat hålla motståndet 

utan att falla efter det att Sovjetunionen har lämnat. Vi anser att rapporteringen visar en tydlig 

sympati med den sovjetiska sidan i kriget. Sympatin blir ännu tydligare när ledaren beskriver 

hur den upptrappning av kriget som kommer ske efter det att Sovjetunionen drar sig tillbaka 

endast är de imperialistiska krafternas ansvar som pumpat in vapen i landet. 

 

Det som är genomgående för Norrskensflammans rapportering är att de oavbrutet menar att 

det är USA och de övriga imperialistiska krafternas ansvar till hur kriget har utvecklats. Den 

förändring som sker från första perioden till den andra är att det läggs mer fokus på hur den 

hur omvärlden tillsammans med den svenska befolkningen måste skapa ett engagemang för 

att stödja Sovjetunionen. Detta förtydligas med att de amerikanska insatserna beskrivs vara i 

solidaritet med mördare och banditer. Förändringen till sista perioden är att den främst 

beskriver hur Afghanistan ligger i en kris när Sovjetunionen lämnar landet och att ansvaret 

endast är de imperialistiska krafterna. 

 

5 Diskussion och analys av ledarsidorna  

5.1 Svenska Dagbladet  
Under våra undersökningsperioder skrev Svenska Dagbladet 15 stycken ledare med inriktning 

på Vietnamkriget eller Afghanistankriget. Att utröna politiskt ställningstagande och faktorer 

som tydligt pekar åt en viss politisk inriktning är något problematiskt. Svenska Dagbladet ger 

exempelvis under Vietnamkriget kritik åt båda sidors agerande och den politik som länderna 

för. Det går således inte att göra en bedömning av tidningens politiska ställningstagande 

utifrån att de konsekvent står på en sida i konflikterna. Men det finns faktorer som ändå pekar 

på att Svenska Dagbladets högerpolitiska ställning går att se i ledarna. När vi jämför ledarna 

och ser till hur kritiken mot USA ser ut och hur kritiken mot Sovjetunionen eller Nordvietnam 

ser ut så finns det skillnader. Kritiken mot USA menar vi inte grundar sig i politik på samma 

vis. Det kan istället handla om missbedömningar i situationer, kritik mot enskilda uttalanden 

och liknande. Ser vi däremot mot den kritik som framkommer mot Sovjet eller Nordvietnam 

så ter den sig på ett annorlunda vis, där de politiska ställningstagandena är tydligare. Vid 

Saigons fall kan vi exempelvis se hur det på ledarplats sker starka fördömanden av den nya 

regimen i Vietnam. Där fokus ligger på kommunismen/socialismen som en faktor vilken 
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kommer ha en negativ inverkan på framtiden. Det nya styret beskrivs som odemokratisk, 

totalitärt och att dessa samhällen saknar religions- och yttrandefrihet. Även under perioden 

vid Afghanistankrigets slut förmedlas en kritik vilken vi anser tydlig i det politiska avseendet. 

Det beskrivs hur den socialdemokratiska regeringen inte varit tillräckligt fördömande mot 

Sovjet. Detta sätts i kontrast till Vietnamkriget där de menar att kritiken mot USA var oerhört 

hård. Att ta upp en sådan faktor att kritiken mot det kommunistiska Sovjet varit för mild 

medan vi får uppfattningen av att kritiken mot det kapitalistiska USA under Vietnamkriget var 

för hård anser vi visar var tidningens politiska ståndpunkt är. Sammanfattningsvis träder den 

politiska ståndpunkten fram i den form att när USA kritiseras så tas inte de 

politiska/ideologiska faktorerna upp i någon större utsträckning det sker dock oftare och 

framförallt tydligare i kritiken mot Sovjet och Nordvietnam som vi vet är kommunistiska 

länder.  Även om Svenska Dagbladet i viss mån håller sig kritisk till det amerikanska 

agerandet anser vi att tidningen står för en traditionalistisk förklaring av Kalla kriget. Detta på 

grund av att det överlag, med vissa undantag, är Sovjetunionen eller andra länder i den 

kommunistiska sfären som utmålas som den aggressiva parten. Särskilt tydligt blir detta under 

Afghanistankriget.  

 

5.2 Dagens Nyheter  

Under undersökningsperioden skriver Dagens Nyheter 13 stycken ledare. I båda krigen utgår 

kritiken från ledaren mot båda parterna i kriget, vilket gör att ledarsidans ståndpunkt 

framkommer som opartisk . Däremot gör tidningen ställningstagande mot stormakternas 

inblandning i kriget och att de invaderade små staterna ville ha fred. Genomgående i de båda 

krigen finns det starkaste ställningstagandet i småstaternas rätt till egen frihet. Oberoende av 

vilket krig rapporteringen handlar om är det stormakten som utmålas negativ. Tidvis gör 

ledaren starkt ställningstagande för och emot våldsamma aktioner. Ställningstagandena är som 

starkast vid bombningarna av Hanoi då ledaren beskriver hur omvärlden är vittnen till en 

amerikansk terror. Det amerikanska sättet att lösa konflikten genom att bomba mer istället för 

att tillmötesgå med förhandlingarna kommenteras kritiskt. På ett liknande sätt är ledarsidans 

ställningstagande hårt mot Sovjetunionen under Afghanistankriget. De beskriver hur 

Sovjetunionens inblandning är en återupprepning av den amerikanska inblandningen i 

Vietnam i två av ledarna och hur inblandningen i småstaters inre angelägenheter kan får större 

konsekvenser än vad länderna tror. Även om tidningens politiska ståndpunkt under 60-talet 

inte är uttalat oberoende så tycker vi ändå att tidningen förhåller sig opartiskt i ledarsidan 

under vår undersökningsperiod av Vietnamkriget. Ledarsidan förhåller sig i båda konflikterna 
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förhållandevis opartisk. Med opartiskt menar vi att ledaren inte gör några direkta och 

återkommande ståndpunkter i konflikten. Ledaren håller sig väldigt neutralt och beskriver till 

stor del endast hur händelserna ter sig och vilka farhågor det finns för utvecklingen. Dagens 

Nyheters ledarsidor kan vi koppla till den postrevisionistiska förklaringen då de inte utmålar 

en tydlig syndabock, utan att de står på det lilla landets sida.  

 

5.3 Norrskensflamman 
Norrskensflammans politiska ståndpunkt anser vi framkommer med stor tydlighet i de 

undersökta ledarna under Vietnamkriget och Afghanistankriget. Det handlar dels om att de 

genomgående är konsekventa i bedömningarna av att USA är den part vilken står för en 

aggressivitet medan de är lika konsekventa i sitt stöd till de socialistiska krafter som 

framträder i artiklarna inte minst Sovjetunionen och Nordvietnam. Ordet imperialism är 

vanligt förekommande och används allt som oftast i samband med USA:s agerande. Under 

Vietnamkriget beskylls också USA för att hindra den koloniala frigörelsen och beskrivs stå 

för en nykolonial politik. Tidningen gör starka ställningstaganden som vi anser kan kopplas 

till tidningens kommunistiska grund. Faktumet att de genomgående är konsekventa i sina 

ställningstagande anser vi är det tydligaste tecknet på att tidningen följer en bestämd politisk 

agenda. Om vi kopplar Norrskensflammans ledarsidor till teorin om Kalla kriget så kan vi se 

att tidningen förhåller sig till den revisionistiska beskrivningen.  Detta blir tydligt eftersom 

USA är de som får skulden för det kritiska läget i världen.  

 

6 Diskussion och analys av tidningarnas omvärldsbild 
Den omvärldsbild som framträder i Svenska Dagbladets rapportering utifrån Vietnamkriget 

och Afghanistankriget utgår till stor del ifrån ett västerländskt perspektiv. Den helhetsbild 

som skapas utifrån undersökta artiklar anser vi kan kopplas ihop med det som beskrivits i 

teoriavsnittet om eurocentrism och etnocentrism. Detta kan uttydas genom flera faktorer som 

präglar innehållet i utvalda artiklar. Först och främst är merparten av artiklarna 

proamerikanska, de utgår ifrån amerikanska källor och dess syn på konflikterna. Det finns i 

artiklarna också en kritik mot USA men det som är slående och stärker vår tes om att det finns 

en underbyggd eurocentrism och etnocentrism i materialet är att de andra, FNL, Nordvietnam 

eller Sovjetunionen aldrig beskrivs på ett positivt vis. Det förstärks ytterligare genom att 

tidningen gör tydligt ställningstagande mot kommunismen, det ses som något oroande och 

annorlunda vilket inte står för någonting gott. Etnocentrismen kan vi också se exempelvis vid 

Vietnamkrigets slut, där beskrivs freden men det är inte en fred av godo. Det är 
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kommunisternas fred med ideal och värderingar som inte är passande. Det förmedlas således 

en negativ syn där det annorlunda är fel. Detta kan också knytas till orientalismen där Svenska 

Dagbladet beskriver det vietnamesiska samhället som outvecklat och att de kommunistiska 

orättvisorna inte kommer drabba folket så hårt då de inte vet något bättre. Den bild som ges 

av Svenska Dagbladet kan också sättas in i den kalla krigskultur som genomsyrade världen 

vid denna tid. Både under Vietnamkriget och Afghanistankriget är det ibland tydligt och 

emellanåt mer latent i artiklarna att det är en uppdelad värld, där kommunismens länder står 

på ena sidan och västerlandet på den andra vilket var typiskt för den kalla-krigskontext som 

genomsyrade världen vid denna tid. 

 

Dagens Nyheters rapportering om Vietnamkriget och Afghanistankriget förhåller sig till den 

amerikanska rapporteringen av krigen. Det är övergripande en större del amerikanska källor 

som rapporteringen utgår ifrån, men tidningen framkommer inte som proamerikansk, då 

rapporteringen som vi har beskrivit i tidigare avsnitt framkommer som opartisk. En tydlig 

tendens som kan ses i rapporteringen är att den i båda konflikterna håller sig hårt kritisk till 

den aktiva parten i konflikten. I Vietnamkriget beskriver Dagens Nyheter en rapportering där 

den amerikanska inblandningen ses som en blandning av idealism och imperialism som gör 

vad som helst för att bevara en demokratisk stat, vidare beskrivs kriget som en misslyckad 

amerikanisering. På ett liknande sett framställer tidningen det sovjetiska agerandet under 

Afghanistankriget som ett drag av Sovjetunionen i ett storpolitiskt spel med en hård kritik mot 

agerandet. Afghanistankriget och det sovjetiska agerandet jämförs med det amerikanska 

agerandet under Vietnamkriget och beskriver hur det är en liknande inblandning av en 

supermakt i ett litet land. Tidningen lyfter fram båda sidornas perspektiv och lyfter 

befolkningen som den part som lider av kriget. Rätten till frihet för det lilla landet syns som 

tydligast under Afghanistan när en opinion mot Sovjetunionen inte bildas, då propagerar 

tidningen än mer för friheten. 

 

Den omvärldsbild som framträder genom Norrskensflamman är väldigt tydlig. Att världen är 

uppdelad framkommer med största tydlighet. Detta är en genomgående hållning vid båda 

konflikterna. Det visar sig genom att USA beskrivs som de aggressiva i kontrast till 

exempelvis Sovjetunionen och Nordvietnam som ofta beskrivs som det motsatta. USA 

beskrivs med begrepp som imperialism och nykolonialism. Det är i mångt och mycket en 

kamp mellan det goda och det onda som uttrycks. Norrskensflammans förmedling kan sägas 

stå emot det som beskrivits i bakgrund och teoriavsnitt kring svensk omvärldssyn. Varken 
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ledarartiklarna eller den reguljära utlandsrapporteringen har någon prägel av eurocentrism 

eller etnocentrism, snarare tvärtom uttrycks en bild där de västerländska idealen är 

bristfälliga. De tar således en klar ställning för öst i den globala spänningen som ägde rum 

mellan USA och Sovjet.   

 

Ser vi till skillnader och likheter mellan de olika bilderna som tidningarna beskriver av 

konflikterna så framträder det tre olika omvärldsbilder. De omvärldsbilder som skiljer sig 

tydligast åt är Svenska Dagbladets och Norrskensflammans, men det finns också likheter då 

tidningarna har en syn på världen som uppdelad, där tidningarna står på skilda sidor. Svenska 

Dagbladet är knuten till den västerliga sfären medan Norrskensflamman är konsekventa i sitt 

stöd till öst. Det kan sägas vara en konfliktbaserad beskrivning typisk för Kalla kriget utifrån 

båda tidningarna där de stödjer olika parter. Hårdrar vi de båda tidningarnas syn på 

konflikterna anser vi att Svenska Dagbladet kan knytas till den omvärldssyn som beskrivits 

tidigare i bakgrund och teoriavsnitt, där den västerländska synen är den som har företräde och 

står högst. Norrskensflamman är som vi skrev tvärtemot detta, de framhåller sina ideal, vad de 

tycker är rätt, men det är inte det västerländska utan i många fall ett fördömande av detta och 

de ser istället socialismen som det rätta.  Jämfört med Svenska Dagbladet och 

Norrskensflamman förhåller sig Dagens Nyheter mer neutralt till de båda sidorna. Den bild 

som Dagens Nyheter beskriver utgår till större del från det lilla landet i förhållande till de två 

stormakterna. Krigen beskrivs som en inblandning i mindre staters inre angelägenheter och 

som en del i stormaktspolitiken. Dagens nyheter håller sig kritisk till stormakternas 

inblandning oberoende av konflikt. Detta är en punkt som skiljer sig ifrån de båda andra 

tidningarna. Vår uppfattning av Dagens Nyheters beskrivning av krigen är att stormakternas 

inblandning i krigen inte rättfärdigas, istället framhålls ländernas rätt till att styra det egna 

landet.. Det beskrivs som att länderna har en kultur som finns sedan länge i landet som är 

väldigt olik stormakternas och därför har de inte den förförståelse som krävs för att styra. 

Detta kan också knyta till den tidigare svenska omvärldssynen, där orientalism var 

framträdande. Att människor och kulturen i Asien skulle vara något sämre, Dagens Nyheter 

ser det på ett annorlunda vis där istället ett lands bakgrund bör beaktas och respekteras.     

 

7 Vår studie i ljuset av tidigare forskning 
I den amerikanska studien som Hallin gör beskrivs hur den amerikanska rapporteringen hade 

ett stort stöd för den amerikanska inblandningen i kriget till en början, detta förändrades under 

året 1968 då kritiken började ta form i en opinion i kriget. Vår genomgång av 
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tidningsmaterialet visar hur framförallt Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter till början 

visar ett stöd för USA. Norrskensflamman håller sig mycket kritisk till den amerikanska 

inblandningen från första början. Hallin menar vidare att rapporteringen manipulerades av 

Washington för att ge en bättre bild av kriget. Denna kritik återspeglas i den svenska 

nyhetsrapporteringen som en kritik mot den amerikanska framställningen av kriget som 

förmedlas som förvrängd. Bilden av att USA framhåller en falsk bild av kriget framkommer 

dock senare i rapporteringen i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.  

 

Som Edward Burton beskriver i sin avhandling om den svensk – amerikanska pressens 

förhållning till de svenska nyheterna kan vi se samma förklaring till anledningen som Burton 

lägger fram. Burton menar att den svenska rapporteringen förhöll sig väldigt negativ till det 

amerikanska agerandet under Vietnamkriget och att det kunde uppfattas som ett 

moraliserande. Vi kan förstå Burtons slutsats eftersom den svenska rapporteringen i mycket 

förhöll sig väldigt kritisk, speciellt efter 1968, och menade på att det inte var ett beteende som 

USA kunde fortsätta ha. Burton konstaterar också att det var en svår situation för de svensk-

amerikanska som var tvungen att välja sida eftersom trycket att stödja samhället var så stort i 

USA, vilket resulterade i att den svensk-amerikanska pressen slutade rapportera 

åsiktsyttringarna ifrån Sverige. Tydligast kan detta utläsas i Norrskensflamman. Däremot 

finns det en stark framhållning av kritiken i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

efter 1968. 

 

En av de svenska studierna som har gjorts är Eva Blocks studie i hur Amerikabilden 

förändrades 1948-1968. Den första perioden som Block undersöker kan vi inte kommentera 

något nämnvärt, men hennes resonemang löper uti att det var under senare åren innan 1968 

som bilden förändrades. Det vi kan konstatera med vår undersökning är att det finns i Svenska 

Dagbladet finns en tendens till att de förhåller sig till den äldre amerikabilden längre än de 

övriga tidningarna. Amerikabilder beskrivs som överhängande som positiv mot USA. Dagens 

Nyheter tar snabbare an den yngre amerikabilden i rapporteringen där USA framkommer som 

fredstörande för de småmakterna. Gällande Norrskensflammans rapportering kan vi 

konstatera att den yngre amerikabilden förmedlas under hela rapporteringen där USA beskrivs 

som väldigt fredstörande. 

 

Queckfeldts studie konstaterar att det finns en koppling mellan den amerikanska kritiken och 

den svenska som framkommer  på ledarsidan. Vår studie kan inte konstatera om kritiken har 
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det sambandet som Queckfeldt beskriver men vi kan konstatera att Svenska Dagbladet har en 

förmedling som håller sig mer positiv under en längre period till det amerikanska agerandet 

än vad de övriga två tidningarna gjorde. Vidare beskrivs att anledningen till den positiva 

bilden till USA är de ekonomiska, politiska, kulturella och språkliga likheter mellan USA och 

Sverige, denna tendens kan upplevas i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, men inte alls i 

Norrskensflamman. Queckfeldt skriver att det är svårt att hitta en förklaring till att åsikten 

förändras under mitten och senare delen av 60-talet. Det vi kan konstatera är att det finns 

många orsaker, precis som Queckfeldt konstaterar, är det svårt att peka på en uteslutande 

anledning. Vi anser dock att den mest dramatiska förändringen sker i samband med 

protesterna mot bombningarna. Det vi också kan konstatera är att det inte förekommer samma 

protest under Afghanistankriget, en av artiklarna förklarar det som den minskade insikten 

under kriget inte väcker samma känslor.  Detta tillsammans med de stora skillnaderna mellan 

Sveriges och Sovjetunionens som stater kan vara en av många anledningar att det protesterna 

inte uppstår på samma sätt som under Vietnamkriget. 

 

7.1 Möjligheter till vidare forskning 

Tidningsstudier är ett område med stora brister om såväl Vietnamkriget, men också 

Afghanistankriget. Därför är det ett område där det finns stora möjligheter till vidare 

forskning. I vår studie har vi valt att fokusera på hur den svenska rapporteringen såg ut. I ett 

perspektiv av vidare forskning tycker vi att det hade varit intressant att se hur rapporteringen 

såg ut i ett annat nordiskt land. Det hade också varit intressant att jämföra den svenska 

rapporteringen med ett annat lands rapportering för att göra en jämförelse av likheter och 

skillnader.  Exempel på länder kan vara Norge då landet har en relation till USA genom 

NATO eller Finland som har en historisk relation till Sovjetunionen, dessa relationer anser vi 

skulle kunna ha en inverkan på rapporteringen i tidningarna. 

 

8 Sammanfattning av frågeställningarna 

8.1 Vår första fråga var. 
 
8.1.1 Hur ser respektive tidningsrapportering ut kring Vietnamkriget och 
Afghanistankriget och hur förändrades den över tid? 

Svenska Dagbladet rapportering utgår ifrån ett amerikanskt perspektiv där USA i mångt och 

mycket ses som den goda parten i kontrast till Sovjetunionen och Nordvietnam. Dock finns 

det under Vietnamkriget en viss kritik mot USA. Detta finns ingen kritik mot USA under 

Afghanistankriget då all fokus läggs på Sovjetunionen och ett fördömande av deras agerande. 
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Rapporteringen i Dagens Nyheter utgår från händelseutvecklingen som rapporteras från båda 

sidor. Sammanfattande för de båda krigen är att Dagens Nyheter förhåller sig kritisk till 

stormakternas inblandning i krigen, samtidigt som de lyfter fram de små staternas rätt till 

självbestämmande. 

 

Norrskensflammans rapportering är genomgående kritiska mot USA och beskrivs som onda 

under båda krigen. På samma sätt som kritiken mot USA är genomgående är också den 

positiva inställningen till Sovjetunionen genomgående under båda krigen. 

 

8.1.2 Förändringar i rapporteringen under Vietnamkriget 

Svenska dagbladets förändring av rapportering från Vietnamkriget börjar med en 

proamerikansk rapportering där kritiken mot Nordvietnam var hård, detta under 

Tonkinbuktsintermezzot i augusti 1964. Under Tetoffensiven 1968 uppstod det en viss kritik 

mot USA för att de inte hade kontroll i Vietnam. Kritiken fortsatte under bombningarna av 

Hanoi i december 1972 vilket följs av en återgång när Saigon faller. Då intar tidningen en 

negativ ställning till det nya Vietnam samtidigt som USA tas i visst försvar. 

 

Dagens nyheter är under händelserna i Tonkinbukten opartiska, de gör inget tydligt 

ställningstagande. Det följs sedan av en rapportering som präglas av kritik mot USA. Detta 

trappas upp från Tetoffensiven till att bli värre under bombningarna av Hanoi och sedan var 

som hårdast när Saigon faller och kriget tar slut. 

 

Norrskensflamman är antiamerikansk under samtliga perioder. Det som förändras är om 

huvudfokus ligger på kritik mot USA eller att framhålla Nordvietnams kamp.  

 

8.1.3 Förändringar i rapportering under Afghanistankriget 

Svenska dagbladets förändring i rapportering börjar med en stark kritik mot Sovjetunionen 

som utgår ifrån USA och dess syn på konflikten. Till nästa period år 1985 kvarstår kritiken 

mot Sovjet men nu utgår den istället från de civilas lidande. Avslutande period benämnt som 

slutet på kriget är Sovjets reträtt i fokus.  

 

Dagens nyheter är under första perioden opartiska i sin rapportering. Detta förändras till 

mitten på konflikten 1985 där kritiken mot Sovjet har tilltagit, det civila lidandet beskrivs och 
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Sovjet får skulden för detta. Avslutande period rapporterar kring Sovjets reträtt och är likt 

första perioden opartisk och fri från värderingar. 

 

Norrskensflamman är under första perioden 1979 stödjande gentemot Sovjetunionen. 

Förändringen som sker till 1985 är att fokus nu läggs på att Sverige och omvärlden måste 

stötta Sovjet och deras aktioner i Afghanistan. Den tredje och sista perioden förmedlas bilden 

att Afghanistan nu kommer hamna i en krissituation när Sovjet lämnar.  

 

8.2 Vår andra fråga var.  
Som avsnittet diskussion och analys av ledarsidorna visar så har våra tre undersökta tidningar 

olika politiska grunder och detta framkommer på ledarsidorna. Svenska Dagbladets politiska 

hållning i de båda konflikterna som undersökts framträder genom att de till stor del är positiva 

till USA:s agerande. Kommunismen beskrivs som någonting negativt samt att kritiken mot 

Sovjetunionen är konsekvent.   

 

Dagens Nyheters ledare förhåller sig opartiskt till i de båda konflikterna. Däremot gör ledarna 

starka ställningstaganden som visar på en återhållsam ställning i de båda konflikterna där 

stormakternas inblandning beskrivs som mycket negativ, medan fredsviljan i de 

krigsdrabbade staterna framhålls som stark.  

 

Norrskensflammans politiska hållning är tydligt knuten till den sovjetiska och kommunistiska 

sfären.    

 

8.3 Vår tredje fråga var.  
Svenska Dagbladets omvärldsbild är av västerländsk prägel där den kommunistiska/östliga 

sfären sällan nämns i samband med positiva ordval. Det är en uppdelad värld, med 

motsättningar mellan öst och väst som framträder. Där det som öst står för beskrivs som 

bristfälligt medan det västerländska framhålls som mer positivt. Således en i många fall euro- 

och etnocentrisk omvärldsbild. 

 

Dagens nyheter innehar inte något tydligt västerländskt eller österländskt perspektiv. De 

beskriver istället det på ett vis där länders suveränitet och självbestämmande står i centrum. 

En värld där konflikter och angrepp från stormakter inte är legitimt samt att varje lands kultur 

och dess invånare ska respekteras. 
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Norrskensflammans beskriver en kamp mellan öst och väst. Det kan sägas vara en bild som 

utgår ifrån den kommunistiska sfären. Detta står emot den onda västerländska kapitalismen. 

Det är således en konfliktorienterad världsbild, i rak motsats till euro- och etnocentrismen. 

 

Skillnaderna i omvärldsbild kan framförallt ses i Norrskensflamman och Svenska Dagbladet, 

där Svenska dagbladet ser det västerländska som det rätta medan Norrskensflamman 

företräder det österländska. Skillnaden är också stor till Dagens nyheter som innehar en 

hållning där alla länder och individer ska respekteras och där stormakternas agerande inte ses 

som korrekt. 
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9 Källhänvisningar 
Tryckt källmaterial: 

Svenska Dagbladet 

02-08-1964—08-08-1964, 01-02-1968—06-02-1968, 20-12-1972—27-12-1972, 28-04-

1975—02-05-1975, 28-12-1979—02-01-1979, 13-03-1985—25-03-1985, 01-02-1989--08-

02-1989. 

 

Dagen Nyheter 

02-08-1964—08-08-1964, 01-02-1968—06-02-1968, 20-12-1972—27-12-1972, 28-04-

1975—02-05-1975, 27-12-1979—02-01-1980, 11-03-1985—25-03-1985, 01-02-1989—08-

02-1989. 

 

Norrskensflamman  

03-08-1964—09-08-1964, 01-02-1968—06-02-1968, 20-12-1972—29-12-1972, 28-04-

1975—03-05-1975, 31-12-1979—14-01-1980, 08-03-1985—25-03-1985, 07-02-1989—15-

02-1989. 

 

Elektroniska källor:  

APK, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/apk  Hämtat: 23-05-2014 

 

Johansson, Alf W. & Sundin, Staffan. Dagens Nyheter. Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter Hämtat: 29-04-2014.  

 

Järnridån. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/järnridån Hämtat: 09-

06-2014. 

 

Kalla Kriget, http://www.ne.se/lang/kalla-kriget Hämtat: 29-04-2014. 

Norrskensflamman, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/flamman  Hämtat: 29-04-

2014 

 

Sandlund, Elisabet. Svenska Dagbladet. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/lang/svenska-dagbladet Hämtat: 29-04-2014. 
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