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Abstract 
Kubakrisen; En tidningsstudie om svenska morgontidningars rapportering kring krisen  
The Cuban Missile Crisis; A media study of  Swedish morning papers reporting about the crisis 
 
The purpose of  the survey is to illustrate how four Swedish newspapers, Svenska Dagbladet, 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Dagen and Ny Dag reports about the Cuban missile crisis based 

on the questions. The survey highlights what distinguishes the morning papers and by how they 

take the position of  the ship blockade against Cuba that United States issued and what position 

they take on who to blame in the conflict, but also how leaders Khrushchev, Kennedy and Castro 

portrayed. The study is based on the basis of  a newspaper study and theory of  priming serves as 

an instrument for the collection of  materials. 

 

The survey results show in the first issue of  how the papers stand to US ship blockade, which 

SvD endorses, while GHT and Ny Dag condemns it and Dagen stand in the middle without any 

real position. Previous studies treated SvD stance during the Cold War, shows that during the 

Vietnam War in 1965 SvD was very critical of  the USA and their involvement. In this study, 

regarding the Cuban missile crisis, SvD are most clearly pro-US while Ny Dag accuse and 

highlights strong criticism of  the United States. 

 

As for Chrusjtjov, Kennedy and Castro, the survey shows that three out of  four newspapers 

writes about a surprised Chrusjtjov, who had gone too far and a Kennedy who are determined 

and implacable. The fourth paper, Ny Dag portrays a Chrusjtjov that the rational one in the crisis 

while it is very critical of  Kennedy and call him a hypocrite. However, all the four papers agree 

that Castro's role in the crisis was minimal or nonexistent. 
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1. Inledning 
 

Janne Holmén skriver i Den politiska läroboken om läroböckers bild av Kalla kriget där svenska 

läroböcker under 1950-talet hade tendenser att vara USA-vänlig vilket han menar gick hand i 

hand med samhällets uppfattningar.1 Holmén kommer fortsättningsvis fram till att positiviteten 

mot USA förändras något under 1960-talet samtidigt som synen på Sovjetunionen fortfarande 

var negativ efter Stalin och andra världskriget. Samtidigt framställde läroböckerna en positivare 

bild av den då nya premiärministern Nikita Chrusjtjov, med förbättrade förhållanden, hög 

folkbildning och framstående vetenskap. 2  Med detta som utgångspunkt är det intressant att 

undersöka hur tidningarna framställer förhållandet samt om tendenserna om att Sverige varit 

USA-vänligt, som Holmén diskuterar, stämmer.  

 

I ett avsnitt i amerikanska tv-serien Mad Men, som utspelar sig på en reklambyrå under 1960-talet, 

så reagerar de anställda på uppgifterna om att USA upptäckt sovjetiska kärnvapenmissiler på 

Kuba med stor rädsla. ”Världen skulle kunna vara slut imorgon”, säger karaktärerna i serien. 

Hösten 1962 var ett krig nära och rädslan i världen över detta var stor. Därför tycker jag att det är 

intressant att undersöka hur rapporteringen av Kubakrisen i Sverige framställdes. 2014 

undersökte och jämförde  jag i en b-uppsats två svenska morgontidningars (Dagens Nyheter och 

Arbetet) syn på Kubakrisen med förhoppningen att finna skillnader i ledarsidor och rapportering, 

dessvärre utan större resultat. Förhoppningen med en vidgad undersökning är att genom andra 

tidningar finna skillnader.  

 

Varför inriktningen tidningsstudie valdes är för att jag helt enkelt tycker det är spännande att se 

hur rapporteringen gick till, vilka ståndpunkter som tas osv. Kalla kriget i allmänhet och 

Kubakrisen i synnerhet tycker jag är intressant och därför bestämde jag mig för en fortsatt studie 

av hur Kubakrisen framställdes i svenska dagstidningar under de kritiska dagarna hösten 1962. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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2. Bakgrund 
 
För att få en klar bild av Kuba kommer viktiga händelser som ledde fram till den Kubanska 

revolutionen 1959 samt till Kubakrisen tas upp. Därefter kommer Kubakrisen dag för dag 

återges, mestadels hämtat från Roger Älmergs Då världen höll andan.  

2.1 Kubas historia 
Kuba styrdes innan revolutionen genom olika styrsätt, både demokratiska och av en diktator. Det 

växte en stor social oro vilket de korrumperade regimerna kontrollerade med våld. Machado 

styrde i början på 1930-talet men 1933 störtade studenter och militärer honom för att kort därpå 

se Fulgencio Batista ta makten, då med hjälp av USA som då erkände den nye ledaren. 3 1934 

upprättades ett avtal mellan USA och Kuba där Kuba garanterades avsättning för landets 

sockerprodukter i USA. I utbyte fick amerikanska företag i form av industriprodukter fri tillgång 

till den Kubanska marknaden.4 Batista hade till en början starkt stöd från befolkningen, främst 

medelklassen men precis som innan så var korruptionen väldigt utbredd. Han förlorade valet 

1944 men 1952 tog han tillbaka makten genom en kupp. 5 I och med att Fidel Castro kommer in 

i bilden för att motsätta sig mot Batista så är det givet att diskutera missnöjet som fanns. 

Missnöjet mot USA var stort på Kuba, amerikanska ekonomiska intressen var stora och de var 

vid tiden väldigt närvarande på Kuba. USA stod i vägen för Kubas utveckling men främst för den 

nationella självständigheten samt ett styre som gynnade befolkningen på Kuba. Advokat som han 

var så försökte Castro först ta makten på fredlig väg men insåg efter Batistas kupp att revolution 

var det enda sättet att genomföra förändringar. Han slog till den 26 juli 1953 mot Moncada i 

Santiago men försöket misslyckades och Castro greps. 26 juli-rörelsen byggdes efter han blivit 

släppt då han organiserade exil-kubaner tillsammans med bland annat Che Guevara och Raul 

Castro. Batista var förvarnad på ett första försök vilket gjorde att de fick fly upp i Sierra Maestra-

bergen. Medelklassen som tidigare stått bakom Batista hade börjat tveka och rebellerna fick mer 

och mer stöd från samhället. Fidel Castros revolutionärer tog makten från Fulgencio Batista i 

Kuba 1959. Till en början såg amerikanerna detta som något positivt, då de hade ekonomiska 

intressen på ön, men efter att Fidel Castro förstatligade många företag och naturtillgångar 

påverkade detta relationen med USA (eftersom det tidigare varit företag ägda av amerikanska 

företag). USA förbjöd all handel med kommunistiska Kuba. 6 Nyvalde John F Kennedy försöker 

1961 störta Fidel Castro genom en invasion vid Grisbukten men misslyckas fatalt och relationen 

                                                 
3
 B Kumm, 2006  sidan 27f 

4
 Ibid sidan 41 

5
 Ibid sidan 32 

6
 B Kumm sidan 48f 
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mellan USA och Kuba blir sämre och sämre. I februari 1962 genomför USA ett handelsembargo 

mot Kuba, vilket gör att all handel mellan USA och Kuba är förbjuden. Sovjetunionen i sin tur 

kliver då in och hjälper Kuba som allierar sig med varandra, som båda kämpar för att 

kommunismen skall segra över kapitalismen. Nikita Chrusjtjov hade tidigare pratat om 

samexistens mellan kommunismen och kapitalismen men nu var det som bortblåst. 7 

2.2 Kubakrisen 
Våren 1962 träffades Sovjetunionens presidium för att diskutera om att i hemlighet placera 

kärnvapen på Kuba. USA skulle inget få veta förrän allt skulle vara på plats i november samma 

år.8 

Söndag 14 oktober 1962 

Efter några månader av spekulationer upptäcker amerikanska spaningsplan avfyrningsramper på 

västra Kuba. Tidigare har CIA inte lagt allt för stor energi men nu är det allvar. Amerikanska 

tidningar presenterar en undersökning om det tidigare spända läget i Kuba-frågan, huruvida USA 

skall inblanda sig militärt eller inte. Ingen i USA ville att landet skall genomföra militära aktioner 

på Kuba. 9 

Måndag 15 oktober 1962 

I Sovjetunionen beslutar Nikita Chrusjtjov att höja beredskapen för de sovjetiska stridskrafterna 

till en högre nivå. Eventuellt har rapporter från Kuba nått Sovjetunionen om överflygning från 

amerikansk håll vilket nu gjort att Chrusjtjov fruktar att avfyrningsramperna blivit upptäckta. 10 

Samtidigt får USA:s ledning ta del av spaningsplanens bilder som bevisar avfyrningsrampernas 

existens samt även hur ryska tekniker installerade lätta bombplan, som också skulle kunna bära 

kärnvapen. Försvarshögkvarteret Pentagon ser över möjligheten att genomföra operationen 

Ortsac där huvudmålet var att störta Fidel Castro genom invasion.11  

Tisdag 16 oktober 1962 

John F Kennedy, som varit på kampanjsresa för kongressvalet under måndagen, får på morgonen 

ta del av informationen och bildmaterialet. Militära chefer på Pentagon diskuterar hur de bör gå 

tillväga för att slå ut det allvarliga hotet på Kuba och lösningen de enas om är att missilerna måste 

slås ut med militära medel. 12 

 

 

                                                 
7
 R Älmeberg, 2009 sidan  15ff 

8
 Ibid sidan 24 

9
 Ibid sidan 53 

10
 Ibid sidan 54 

11
 P Chrisp, 2004 sidan 25 

12
 R Älmeberg 2009 sidan 68 
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Onsdag 17 oktober 1962 

USA:s dåvarande FN-ambassadör, demokraten Adlai Stevenson skriver på morgonen ett brev till 

Kennedy där han ställer sig emot ett flyganfall samt starkt poängterar att USA:s missiler som 

finns i Turkiet går att jämställa med de missiler som Sovjetunionen nu placerat på Kuba. Han 

avslutar brevet med att lösningen på problemet bör lösas genom förhandling dem emellan. På 

den sovjetiska ambassaden i Washington tar man emot ett meddelande från Chrusjtjov där han 

vill framföra till Kennedy att de vapen som installerats på Kuba endast är till för försvar. 13 

Torsdag 18 oktober 1962 

Överläggningar om hur Kennedy skall möta Chrusjtjov sker under torsdagen. Invasions-förslag 

lyfts fram, där överaskningsmomentet diskuteras. Det som i huvudsak diskuteras är två stora 

frågor, vilken militär aktion skall väljas och vilken politisk handling skall föregå en militär aktion. 

Det diskuteras om att Chrusjtjov måste informeras och varnas om han väljer att färdigställa 

missilerna. Amerikanske diplomaten Charles Bohlen menar att problemet med ett anfall utan 

diplomatiskt försök är att det kommer leda till krig mot Kuba. 14 

Fredag 19 oktober 1962 

På fredagsmorgonen träffas de militära ledarna i Pentagon och klargör att de förespråkar en 

blockad av Kuba. Utrikesdepartementet skall ha ansvar för de politiska aspekterna och Joint 

Chiefs of Staff dvs. de samfällda stabcheferna diskuterar om en total blockad eller selektiv 

blockad är metod att använda sig av. En militär attack som det pratades om skulle försöka slå ut 

alla baserna men det var inte säkert att alla skulle förstöras. Det andra alternativet var en blockad 

som skulle hindra fartyg med material att nå Kuba. 15 

Lördag 20 oktober 1962  

John F Kennedy avbryter sitt deltagande i valkampanjen och flyger hem till Washington. 16 

Medierna får veta att John F Kennedy är förkyld men egentligen får han reda på att gruppen av 

presidentens rådgivare nu står bakom ett alternativ och att han måste infinna sig så snart som 

möjligt i Washington. Fortfarande är frågan om vilken handling som är bäst att bemöta Kubas 

kärnvapenmissiler den som är mest aktuell. Militären i USA får order om att bereda sig för 

insatser samtidigt som Sovjetiska u-båtar på väg mot Kuba får order om att ändra kurs och inta 

stridsberedsskap eftersom de tros ha blivit upptäckta av USA.17 

 

 

                                                 
13

 R Älmeberg 2009 sidan 85 
14

 Ibid sidan 97 
15

 R Älmeberg 2009 sidan 120f 
16

 Svenska Dagbladets årsbok 1962 sidan 357 
17

 R Älmeberg, 2009 sidan 131 
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Söndag 21 oktober 1962 

På söndagen lämnar lastfartyget Kasimov Leningrad under största sekretess, även om svenska 

underättelsetjänster fotograferar och noterar passagen. På fartyget finns trälådor som innehåller 

de kraftfulla sovjetiska raketerna R 14 på väg mot Kuba. 18 

Måndag 22 oktober 1962 

På dagen får Chrusjtjov nys om att ett tv-tal skall hållas senare under kvällen. Detta gör att 

Chrusjtjov höjer stridsberedskapen på Kuba men tror inte att en impulsaktion från USA:s sida är 

att vänta och om en invasionsförsök skulle inträffa anser Chrusjtjov att Sovjetunionen har tid att 

bemöta en sådan aktion. På kvällen håller Kennedy sitt tal där han berättar för världen att USA 

upptäckt tunga raketer och bombplan på Kuba. En blockad är utfärdad för att hindra fartyg med 

vapenlaster till Kuba. Kennedy vänder sig direkt mot Chrusjtjov att avlägsna ”det provokativa 

hotet” och meddelar att militära beredskapsåtgärder börjat genomföras. 19 

Tisdag 23 oktober 1962 

FN:s sammanträder där USA kräver att alla offensiva vapen på Kuba måste nedmonteras 

samtidigt som Kuba anklagar USA i samband med blockaden för en krigshandling. 20 Samma dag 

svarar Chrusjtjov på Kennedys tv-tal från dagen innan med ett brev där han skriver att USA:s 

blockad hotar freden. Han skriver att USA inte har någon rätt att kontrollera internationellt 

vatten. Chrusjtjov poängterar igen att baserna som installerats på Kuba endast är defensiva. Fidel 

Castro håller tal på tisdagen och har tidigare under dagen meddelat trupperna på Kuba att öppna 

eld om fientliga flygplan och fartyg attackerar först. 21 

Onsdag 24 oktober 1962 

Chrusjtjov vill ordna möte med Kennedy var som helst för att undvika krig. Fortfarande säger 

Chrusjtjov att vapnen som placerats är defensiva men om USA genomför sin blockad, eller som 

Sovjetunionen kallade det,  sin pirataktion har de inget val än att använda sig av dem.22   

Efter en veckas överläggningar är blockaden nu ett faktum den 24 oktober. Valet av blockad 

istället för militär attack är ett lugnare agerande men fortfarande var det ett farligt alternativ.23 Det 

oroliga i blockaden var att USA inte visste hur Sovjetiska fartygen skulle agera.24 

 

 

                                                 
18

 R Älmeberg, 2009 s 144 
19

 Svenska Dagbladets årsbok 1962 sidan 358 
20

 Svenska Dagbladets årsbok 1962 sidan 358 
21

 R Älmeberg, 2009 sidan 194 
22

 Ibid sidan 206 
23

 National Archives Cold War http://www.nationalarchives.gov.uk/education/coldwar/G5/cs2/default.htm  
24

 R Älmeberg, 2009 sidan 217 

http://www.nationalarchives.gov.uk/education/coldwar/G5/cs2/default.htm
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Torsdag 25 oktober 1962 

På torsdagen mottar utrikesdepartementet Kennedys svar till Chrusjtjov där han skriver att USA:s 

tidigare varningar om att föra offensiva vapen till Kuba skulle skapa allvarliga förändringar i 

maktbalansen. Sovjetunionen hade tidigare svarat att några sådana vapen inte skulle placeras på 

Kuba. 25 Chrusjtjov beordrar fartyg på väg mot Kuba att vända hem igen. Chrusjtjov ber presidiet 

att försöka hitta en väg ur krisen och menar att det inte skulle tyda på feghet utan snarare ett 

förståndigt agerande. Chrusjtjov menade att Kuba inte var värt att gå i krig för eftersom, 

”framtiden beror inte på Kuba, utan på vårt land”, sa Chrusjtjov.26 

Fredag 26 oktober 1962 

Blockaden löser inte konflikten, dvs. blockaden får inte bort de utplacerade missilerna utan 

förhandling om borttagning eller invasion och egen borttagning är det som kan lösa konflikten. 

Det fanns en rädsla hos det kubanska folket efter Grisbuktsinvasionen. Nikita Chrusjtjov 

meddelar att missilerna är där för att försvara den kubanska revolutionen.27 

Samma dag träffar Fidel Castro den ryske generalen Issa Plijev då han berättar hur han inte kan 

acceptera de lågtflygande spaningsplanen över Kuba. Älmeberg spekulerar i den förmodade 

maktlösheten som Castro kanske kände kring hela krisen. 

Lördag 27 oktober 1962 

I breväxlingen mellan Chrusjtjov och Kennedy säger den förstnämnde att han är villig att plocka 

bort missilerna på Kuba om de missiler som USA har i Turkiet plockas bort. Samtidigt förväntar 

sig Sovjetunionen och Kuba på dagen en attack från USA. Inget sker till en början men så blir ett 

amerikanskt spaningsplan nedskjutet.28 Rapporterna om ett försvunnet plan når Kennedy och 

vissa av hans rådgivare fruktar att Sovjet tolkar detta som början till ett krig.  

Fidel Castro får på dagen reda på brevväxlingen mellan Chrusjtjov och Kennedy vilket gör att 

känner sig lurad och besviken.29 

Söndag 28 oktober 1962 

Sovjetunionen tar på söndagen beslutet att avvckla missilerna från Kuba. Robert F. Kennedy 

menade att konflikten inte löstes genom hot om vedergällning med missiler utan genom 

diplomatiska överenskommelser, som sa att USA inte skulle invadera Kuba, samt hemlighållen 

                                                 
25

 R Älmeberg, 2009 sidan 227 
26

 Ibid sidan 232 
27

 Ibid sidan 253ff 
28

 R Älmeberg 2009 sidan 292 
29

 Ibid s 303 
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borttagning av missiler i Turkiet. 30 Konflikten var i vilket fall löst och som utrikesminister Dean 

Rusk sa: ”Vi stod öga mot öga. Den andre blinkade”. 31 

2.3 Sveriges relation till USA och Sovjetunionen 
På 1950-talet försökte Sverige på olika sätt ställa sig utanför de motsättningarna som fanns t.ex. 

Tysklandsfrågan, som var en ofta debatterad fråga, som var en direkt konsekvens av andra 

världskriget bland annat huruvida Östtyskland skulle erkännas som stat. Sveriges 

ställningstagande i frågan var att så länge som Tysklands delning inte var fördragsmässigt 

bekräftad, så erkände Sverige endast Förbundsrepubliken Tyskland. Sverige erkände Östtyskland 

först 1972. Sveriges försökte under tiden efter andra världskriget att förhålla sig neutralt till de 

båda supermakterna genom att understryka att den alliansfria säkerhetspolitiken inte enbart skall 

möjliggöra ett neautralitetstillstånd under krig utan även främja avspänningen i fredstid.32 Från 

det politiska hållet i Sverige anklagades regeringen av folkpartiet och högern att tonfallet mot 

västmakterna var hårdare än mot Sovjetunionen. Regeringen var återhållsam för att i ett spänt 

yttre läge undvika att skapa irritation i öst.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 T Blanton http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/annals.htm 
31

 B Kumm, 2004 Sidan 89 
32

 N Andrén s 85-87 
33

 N Andrén s 93 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/annals.htm
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3. Tidigare Forskning 
 
I detta kapitel tas tidigare forskning upp som berör Kubakrisen samt liknande läroboksanalyser 

och tidningsanalyser.  

 

Eva Block skrev 1976 avhandlingen Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968 där hon bland annat 

undersöker hur svenska dagstidningar skrev om relationen mellan USA och Kuba. Block skriver 

att Dagens Nyheter i samband med Kubakrisen att Kuba bar skulden för det dåliga förhållandet till 

USA, där USA sågs som den ”gode grannen”, med klumpig diplomati men förståelig sådan, som 

var intresserat av en demokratisk utveckling i Latinamerika. DN skrev även att Castro var ett 

redskap för Sovjetunionen, som ville infiltrera Latinamerika. Block skriver även om Svenska 

Dagbladets rapportering, där de skriver om USA:s vilja att förbättra förhållandet med Latinamerika 

samt att USA har ett ansvar för västra halvklotet.34 

 

Gustavsson (2014) skriver i Kubakrisen - en jämförelse mellan två svenska morgontidningar om Dagens 

Nyheter och Arbetets rapportering av Kubakrisen där slutsatsen är att de två tidningarnas 

rapportering inte skiljde sig märkbart. Dagens Nyheter är mer USA-vänlig än Arbetet, vilket främst 

visar sig när flottblockadens vara eller icke vara diskuteras. Dagens Nyheter står bakom USA:s 

beslut om en blockad eftersom de menar att situationen skulle bli värre utan den medan Arbetet 

kritiserar USA och belyser att blockaden inte gått rätt till och att den eventuellt strider mot 

folkrätten. DN menar att Castros roll inte var så stor, som han själv förmedlade till media. Han 

kallas av DN för ”Mannen utanför”som enbart fungerat som en bifigur under krisen. 35 Arbetet är 

visserligen inne på samma spår men presenterar i inledningen av krisen ledaren Castro genom att 

beskriva honom som ”Amatören Fidel har blivit proffs”.36  

 

Det finns mycket litteratur som behandlar vad som hände på USA:s högsta poster under krisen, 

som i t.ex. Robert Kennedys memoarer och därför  är det aningen enkelt att enbart få en 

amerikaniserad bild kring vad som föregick. Därför tycker jag det är intressant att titta närmre på 

Sovjetunionens tidigare hemliga dokument för att få en bild av Sovjetunionen och Nikita 

Chrusjtjov. Svetlana Savranskaya är en forskare vid The George Washington University National 

Security Archive som framförallt forskar i ryska arkiv. I hennes text från den vetenskapliga 

tidskriften Cold War International History Project Bulletin från 2003 presenteras nya dokument om 

                                                 
34

 E Block s 90-94 
35

 M Gustavsson s 21-22 
36

 M Gustavsson s 13 
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Kubakrisen där bland annat anledningar och orsaker till Sovjetunionens installation av strategiska 

kärnvapen diskuteras. En anledning som tas upp är rädslan för att Kuba skulle invaderas och 

förstöras av USA vilket skulle ske inom 24 timmar, sa man vilket påskyndade processen. Viktigt 

vid byggandet av ramperna var att det skulle ske under största möjliga sekretess eftersom 

Sovjetunionen och Kuba då med kompletta kärnvapen på plats skulle kunna avskräcka USA från 

invasion.37 

 

Savaranskaya skriver om hur USA inte förrän 1992 fick reda på att Sovjet även hade taktiska 

kärnvapen i Kuba. I Sovjetunionen lyftes frågan om vem som skulle ha rätt att använda sig av de 

taktiska kärnvapnen, om till exempel lokala befälhavare skulle få använda sig av det vid ett 

eventuellt angrepp mot Kuba. I brevväxlingen mellan Nikita Chrusjtjov och John F Kennedy 

kom man överens om att alla offensiva vapen skulle tas bort. Savaranskaya skriver även om 

efterspelet mellan Sovjetunionen och Kuba där Fidel Castro ville behålla de taktiska kärnvapen 

som Sovjetunionen haft där. Sovjetunionen klargjorde dock att Kuba inte skulle ha tillgång till 

dem och på konferensen i Havanna 2002 sa Gribkov, kommendör för Sovjetiska armén under 

kalla kriget, att de sista kärnstridsspetsarna lämnade Kuba 20 november 1962.38 

 

Calle Jonsson skriver i sin uppsats USA:s vara eller icke vara om hur svenska tidningar rapporterade 

från Vietnamkriget. Han påvisar att Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Arbetet hade samma 

ställningstagande och han skriver om hur hans antagande om att liberala Dagens Nyheter skulle 

vara mer USA-vänligt inte stämde riktigt. Han menar att alla de tre undersökta tidningarna var 

väldigt kritiska mot USA under hela Vietnamkriget.39   

 

Jan Holmén skrev 2006 vid Uppsala universitet avhandlingen Den politiska läroboken: Bilden av 

USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. Holméns syfte med 

avhandlingen är att utreda om utrikespolitiska förhållanden påverkar historiesynen samt 

omvärldsbilden i de undersökta läroböckerna. Det intressanta för mig från avhandlingen är 

ställningstagandet som de svenska läroböckerna tog på 1960-talet, dvs. vilken sida stod Sverige på. 

Jan Holmén säger att Sverige efter 1945 fram till 1960 valde att stå neutralt men att de ändå hade 

behov av stöd från västlägret.  Han fortsätter och nämner att den svenska samhällsdebatten var 

västorienterad under tiden och menar att läroböckerna tydligt följde detta. Han skriver att 

läroböckerna på 1950-talet tenderade att vara USA-vänliga. Holmén menar även att Kubakrisen 
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som händelse påverkade 1960-talets läroböcker i den mening att rädslan för Sovjetunionen från 

svenskt håll minskade, vilket gjorde att svenska läroböcker kunde föra en självständigare linje 

utan att behöva visa sin västvänlighet.40  
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4. Syfte samt frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka morgontidningar, Dagen, med kristen grund som politisk 

beteckning, konservativa Svenska Dagbladet, liberala Göteborgs Handel- och Sjöfartstidning samt 

kommunistiska Ny Dag för att belysa om deras rapportering från Kubakrisen skiljer sig på något 

sätt och i så fall hur. Undersökningen kommer även behandla hur de centrala aktörerna Fidel 

Castro, John F Kennedy och Nikita Chrusjtjov skildras i tidningarna. 

 

 Hur ställer sig tidningarna till fartygsblockaden som USA utfärdade? 

 Hur skildras ledarna Castro, Kennedy och Chrusjtjov? Skiljer sig framställningen och på 

vilket sätt?   

 Hur ställer sig tidningarna till skuldfrågan? Vem bär ansvaret för krisen? 

 Hur ställer sig de olika tidningarna till andra lösningar av konflikten? 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

 
Nyhetsjounalistik och tidningar fungerar som en källa för människor att få information om 

händelser. Människor vill helt enkelt veta vad som hänt sedan sist, där de söker en tillförlitlig och 

opartisk verklighetsrapportering. Massmedias roll i samhället är att förmedla en korrekt och 

allsidig rapportering men samtidigt visar forskning att så inte är fallet utan att den formas efter 

mediernas format, de egna behoven, lagar, regler och förväntningar externt.41 Detta betyder att 

mediernas rapportering om verkligheten inte ger en neutral rapportering utan att rapporteringen 

istället blir, som Strömbäck skriver, sociala (re)konstruktioner av verkligheten. 42  Tidningarna 

eventuellt inte alltid ger den hela bilden av verkligheten. Medier i allmänhet, redaktioner och 

enskilda journalister påverkas av att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är 

begränsat vilket gör att valen som görs påverkar nyhetsförmedlingen. Vissa val som görs kan vara 

medvetna medan andra val går efter rutin.43 Därför är det intressant för min undersökning genom 

att t.ex. se hur de olika tidningarna, med olika politisk beteckning, rapporterar om verkligheten, i 

det här fallet Kubakrisen. 

 

Jesper Strömbäck skriver om att journalistik handlar om vilka urval som görs dvs. vilket ämne 

som väljs, vilka gestaltning som görs, vilka källor etc. Vilka val som journalisten gör präglas av 

t.ex. formatet och rådande nyhetsvärderingar men även konkurrensen med andra medier eller 

andra tidningar vilket har gjort att olika berättartekniker växt fram. 44  Berättartekniker som kan 

göra att nyheten lyckas att förmedlas i nyhetsrapporteringen på ett effektivt sätt. Personifiering är 

en sådan teknik som ofta används i medierna, vilket gör att t.ex. tidningen konkret kan koppla 

och gestalta nyheten till en aktör. Detta gör att läsaren eller publiken i fråga enklare kan 

identifiera sig med nyheten.45 För att besvara en del av min frågeställning beträffande jämförelse 

mellan de olika tidningarna, hur Castro, Kennedy och Chrusjtjov framställs så kan personifiering 

som teknik användas.   

5.1 Gestaltningsteorin 
Teorin om priming handlar om hur människor kan påverkas av medierna. Det gör medierna 

främst genom urval och rapportering när de väljer att uppmärksamma vissa områden medan 

andra områden faller bort. Strömbäck skriver om hur minnet sammankopplar t.ex. ett namn med 
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ord genom noder, som hans exempel: ”Ett ord som ”Reinfeldt” fungerar som en nod, som hos 

många är sammankopplad med andra noder såsom ”Moderat”, ” lägre skatter” och ”man”.”46 

Medierna kan på så sätt uppmärksamma och länka samman objekt och attribut men samtidigt 

avstå att göra det ibland vilket gör att de kan påverka människors sätt att tänka kring olika frågor, 

som t.ex. om politiker eller politiska partier.47 I resultatavsnittet kommer priming-teorin användas 

genom att se ”Kubakrisen” som en nod, då jag vill se vilka ytterligare noder tidningarna skapar 

och kopplar samman med detta. 
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6. Metod  

Undersökningen genomförs genom en kvalitativ insamling av data för att besvara 

frågeställningarna. Trost skriver att det i vissa undersökningar kan vara bra att använda sig av 

både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder men jag har valt att besvara 

frågeställningar utifrån en kvalitativ undersökning. 48 De fyra morgontidningar som skall besvara 

frågeställningar är Svenska Dagbladet, Göteborgs Handel- och Sjöfartstidning, Dagen och Ny Dag och där 

den kvalitativa undersökningen kommer presenteras i analyskapitlet. I analysdelen presenteras 

varje frågeställning för sig genom att knyta samman de olika tidningarna för för att få en så tydlig 

bild som möjligt om vad de olika tidningarnas ståndpunkter är kring rapporteringen av 

Kubakrisen. 

6.1 Avgränsningar 

Valet att fyra stycken morgontidningar skulle granskas efter insamling av material var för att de, 

tillsammans med de två andra tidningarna från tidigare b-uppsatsen, på ett bra sätt täcker det 

politiska spektrat från vänster till höger. Vid insamlingen av material avgränsades tiden till det 

som utgör krisen med några dagars förlängning efter krisen var slut dvs. 14 oktober 1962 till 9 

november. Det insamlade materialet presenteras ej i sin helhet utan presenteras utifrån 

frågeställningarna.  

6.2 Morgontidningar i analysen 

Varför SvD, GHT, Dagen och Ny Dag valdes ut för granskning var för att de först och främst har 

olika politiska inriktningar men också för att tidningarna är intressanta att jämföra med de 

tidigare undersökta tidningarna från b-uppsatsen, dvs. Arbetet och Dagens Nyheter vilket ger mig 

möjlighet att täcka det politiska spektrat från vänster till höger. 

Dagen 

Dagen grundades 1945 och är en politisk oberoende dagstidning på kristen grund med Stockholm 

som utgivningsort. Tidningens ledare står för en klassisk kristen tro, skriver ofta om sociala 

frågor och kämpar mot utsatthet och främlingskap både i Sverige och världen. 49 

Filadelfiaförsamlingens föreståndare i Stockholm Lewi Pethrus, var drivande i grundandet av 

tidningen och var från uppstarten 1945 fram till sin död 1974 huvudredaktör för tidningen, med 

undantag under några år på 1950-talet. I början av 1960-talet hade tidningen ekonomiska 
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problem vilket ledde till att skribenter från andra samfund användes vilket även gjorde att 

nyhetsrapporteringen breddades.50 

Svenska Dagbladet (SvD) 

Svenska Dagbladet är en morgontidning vars ledarsida är obunden moderat med Stockholm som 

utgivningsort och grundades 1884. 51  Kring 1960 fanns i Stockholm tre stycken större 

morgontidningar, Dagens Nyheter, Stockholms-tidningen och Svenska Dagbladet, där SvD var tredje 

störst. SvD hade en hög andel av annonsmarknaden i förhållande till upplagemarknaden.  SvD-

prenumeranterna hade högre medelinkomst än de andra tidningarnas prenumeranter vilket gjorde 

dem mer köpstarka.52 Mellan 1955-1969 var Allan Hernelius chefsredaktör för tidningen och fick 

under tiden skulden för de ekonomiska problem tidningen brottades med. Kritiken kom både 

från  internt och externt håll där rösterna lyftes om att han ägnade för mycket tid åt politiken och 

för lite åt tidningen.53 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, eller GHT var en liberal dagstidning och gavs ut i Göteborg 

från 1832-1985. Mellan 1973 till nedläggningen 1985 var den en veckotidning.54 I slutet av 1950-

talet tillträdde Harald Wigforss som huvudredaktör, som förespråkade ett starkt svenskt försvar 

med kärnvapen samt att Sverige skulle ansluta till Nato, vilket uppmärksammades i Sverige under 

tiden. På 1960-talet var GHT den andra största morgontidningen i Göteborg efter Göteborgs-posten. 

GHT hade en större andel av annonsmarknaden än vad de hade av upplagemarknaden, delvis 

tack vare deras köpstarka läsekrets.55 

Ny Dag 

Ny Dag var en kommunistisk dagstidning mellan åren 1929-1990 och var knuten till Sveriges 

kommunistiska parti, dvs. Vänsterpartiet. I Ny Dag fanns ibland upp till fyra olika artiklar av 

ledarkaraktär, inklusive en huvudledare. Chefsredaktör mellan 1959-1964 var politikern Carl-

Henrik Hermansson och det var oftas han själv som skrev huvudledaren. Hermansson har uttalat 

sig om tidningens hårt knutna arbete med Sveriges kommunistiska parti både var en välsignelse 

och förbannelse. Det säkrade läsare och en viss upplaga men samtidigt begränsades det 

redktionella arbetet eftersom tidningens politik skulle vara densamma som partiets.56 

                                                 
50

 Gustafsson & Rydén s 33-34 
51

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet 
52

 Gustafsson & Rydén s 153 
53

 Gustafsson & Rydén s 165 
54

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-
tidning  
55

 Gustafsson & Rydén s 167-168 
56

 Gustafsson & Rydén s 81 



 
 

16 

 

7. Resultat 
I detta avsnittet presenteras materialet som samlats in i samband med frågorna som ställts. 

7.1 Hur ställer sig tidningarna till fartygsblockaden som USA utfärdade? 
SvD 

Ledaren spekulerar kring hur en karantän från Kennedys sida skulle påverka relationen med 

USA:s allierade och menar att risken för slitningar är stor, framförallt från brittisk håll då de 

sedan tidigare irriterat sig på amerikanska sjöfartspolitiken.57  

Ledaren diskuterar krisen och ger Kennedy stöd genom att skriva att ingen kan klandra honom 

för den drastiska åtgärden en blockad innebär utifrån hans utgångspunkter eftersom den är 

nödvändig för USA:s och västra halvklotets säkerhet. 58 

Ledaren diskuterar även en kritisk artikel mot Kennedy från New York Times, som menar att 

amerikanerna uppträtt oskickligt. Visserliger stark och rättvis men med argument och metoder 

som är tvivelaktiga.59 

 

GHT 

Ledaren förklarar skillnaden på defensiva och offensiva vapen och vad gäller USA:s 

försvarsåtgärder skriver GHT att de har i: ”första hand tillkommit för att övertyga Moskva och 

världen i övrigt att USA menar allvar.”. Ledaren fortsätter och skriver att Kennedy nu måste löpa 

linan ut på Kuba eftersom ett baklslag annars skulle vara förödande både för USA:s ställning och 

Kennedy personligen. Ledaren slår även fast att blockaden onekligen är ett brott mot havens 

frihet.60 

 

Dagen 

Dagen skriver om spekulationer kring fartygsblockaden, att USA antagligen kommer backas upp 

av samtliga länder i OAS (Organization of American States), utom Mexico och Brasilien. Dagen 

nämner även att de två ex-presidenterna Hoover och Truman står bakom Kennedys 

fartygsblockad. Dagen återger även mötet från FN:s säkerhetsråd där ordförande Valerian Sorin, 

Sovjetunionen, gav sin syn om blockaden där han anklagar USA för deras provokativa åtgärder 

som kränker folkrätten.61 
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Den 25 oktober skrivs det om brittiska labourpartiets syn på blockaden, som menar att 

lagligheten av blockaden kan betvivlas.62 

Ledarsidan kan förstå Kennedys bevekelsegrunder till en fartygsblockad men fortsätter att det 

inte saknas ”skäl att hysa betänkligheter med tanke på just den psykologiska effekten av hans 

åtgärder. […] Återigen har stormakterna träffat en överenskommelse över huvudet på ett litet 

land.”.63 

 

Ny Dag 

Ny Dag skriver, med hänvisning till en expert på internationell rätt, proffessor Eek att USA:s 

åtgärder som proklamerats mot Kuba står enligt folkrättsliga begrepp på gränsen till 

krigstillstånd.64 Ny Dag intervjuar Gösta Björck hos murarfackföreningen i Göteborg som ger sin 

syn på saken, där han säger att han ställer sig emot Kennedy vad gäller blockaden och menar att 

USA inte skall tala för internationell rätt när de tycker det passar, för att sedan trampa på den när 

det går emot dem. 65 

På förstasidan den tjugosjunde skriver Ny Dag: ”Bestämd svensk protest mot blockaden”, som 

syftar på svenska regeringens stöd till FN:s generalsekreterare U Thants vilja att finna avspänning 

i krisen genom förhandling.66 

Ny Dag är väldiga tidiga med nyheten om en Kuba-blockad utan att exakt veta vad den innebär 

då de skriver på ledarsidan ”Är barnmat ett hot mot USA:s säkerhet?”. Visserligen spekulerar 

ledaren att blockaden främst kommer gälla vapentransporter men även mattransporter. De kallar 

blockaden vid detta tidiga skede, innan blockaden förmedlats av Kennedy i tv-talet, för vidrig 

imperialism. 67  Ny Dag har på förstasidan den tjugofemte oktober rubriken: ”Ett brott mot 

folkrätten och FN-stadgan  - USA:s sjöblockad är en krigshandling.” och på samma dag anklagar 

ledarsidan USA för piratdåd.68 

7.2 Hur skildras ledarna Castro, Kennedy och Chrusjtjov? Skiljer sig 
framställningen och på vilket sätt?   
SvD 

I tidningen ges en övergripande historiegenomgång om revolutionen, diplomatiska förbindelser 

med östblocket och kommunismen samt Grisbuktsinvasionen. Angående Castro och 
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kommunismen skriver författaren: ”Han har dock inte kunnat hejda det ökade kommunistiska 

inflytandet”. 69  

 

SvD:s ledare skriver om ”Ljusningen”, att faran för en väpnad konflikt inom den närmaste 

framtiden minskat kraftigt. Det spekuleras om att Chrusjtjov inte gjort något för att dölja sina 

aggressiva handlingar, för att bekräfta hans antaganden om att Kennedy är svag och inte vågar slå 

tillbaka. Om svaret från Kennedy skulle blivit svagt, så menar ledaren att Chrusjtjov skulle 

förverkliga sina strävanden om andra, viktigare frågor, som t.ex. Berlin men istället har Chrusjtjov 

fått lära sig en besk läxa. SvD fortsätter: ”Ingenting skulle från hela västerlandets synpunkt vara 

mer glädjande och lyckligt än om denna tolkning vore riktig. Att av Chrusjtjovs uppträdande i en 

kris där han redan av geografiska skäl ligger i ett oerhört klart underläge utgå ifrån att han 

kommer att förhålla sig passiv och inte göra något allvarligt motdrag på annat håll vore dock att 

hemfalla åt en farlig och lättsinnig optimism.”.70 

Ledaren diskuterar och spekulerar kring Castros framtid efter krisen och ställer sig frågan om det 

är sannolikt att Castro politiskt överlever de prestigeförluster och bakslag han lidit den senaste 

tiden, där de menar att svaret torde vara nej.71 

 

GHT 

Det skrivs även om det amerikanska tv-programmet ”Frågor och svar” på ABC, där den 

västtyske utrikesministerna Schröder besvarade frågan om hur USA:s skall bemöta ryska 

diplomatiska finter och framstötar: ”västmakterna bör uppträda lika ”envist och tjatigt” som 

ryssarna själva.”.72 

Ledaren inleder texten: ”Den ryske regeringschefen, som brukar vara van att själv tidsbestämma 

de storpolitiska kriserna, har för en gångs skull blivit fråntagen initiativet.”. 73 

Avslutningsvis spekuleras det kring konsekvenser av händelserna: ”Det vore bra underligt om en 

figur som Fidel Castro skulle bli den direkta anledningen till en förödande världskonflikt.”.74 

GHT rapporterar att en del ryska fartyg har ändrat kurs och skriver om Chrusjtjovs budskap till 

den brittiske filosofen Bertand Russel om att sovjetregeringen inte kommer fatta några 

förhastade beslut.75  
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Ledaren lyfter i slutet av texten även de olika tecken som visar att den ryska attityden snabbt 

förändrats. GHT menar att Chrusjtjov förmedlar mildare och försonligare tongångar och att det 

förefaller som om Moskva insett att de gått för långt ifråga om Kuba och att de redo att retirera 

inför USA:s reaktion.76 

En annan ledare skriver att det är tydligt att Kennedy inte kommer stoppa innan hotet på Kuba 

är avlägsnat.77 Den tjugonionde oktober skriver GHT att Sovjetunionen och Chrusjtjov slopar 

Kuba-baserna samidigt som Castro kräver att USA försvinner från Guantanamo-bukten. En 

talesman för västberlin-senaten säger: ”Detta är ett resultat av president Kennedys beslutsamhet 

och bevisar att Sovjetunionen nu är övertygad om denna beslutsamhet.”.78 

Ledaren är förbryllad över Moskvas besked om att nedmontera Kuba-baserna och tolkar 

nedmonteringen som att den ryska regeringen nu insett att den gått för långt. Det fokuseras även 

på de olika beskeden som getts från Sovjetunionen då den ryske delegaten i säkerhetsrådet Sorin 

sagt att bildbeviset Kennedy hade över byggandet av baserna kunde vara förfalskningar, för att 

någon dag senare bli överkörd av Chrusjtjov när han meddelar att det fanns offensiva vapen på 

Kuba. Kennedy beskrivs som benhård i besluten medan Chrusjtjov beskrivs som halvhjärtad, 

främst genom förslaget om basutbyte med USA. Fidel Castro behandlas även då ledaren skriver: 

”Den stackars Fidel Castro får sin betydelselöshet i sammanhanget inpräntad i sig”, när 

Chrusjtjov bland annat sagt att baserna på Kuba var en rysk-amerikansk angelägenhet som inte 

angick Castro.79  

 

Dagen 

Dagen skriver på ledarsidan om Fidel Castro och kommunismens framväxt på Kuba där Castro 

beskrivs som ”oklar och vacklande”, men att efter påtryckningar från starka krafter i sin närmaste 

omgivning pressats till ett allt intimare arbete med Sovjet.80 

Artikeln ”Poängseger för Kennedy” skriver om Kennedys agerande efter upptäckten av baserna 

på Kuba, där han beskrivs som djärv inför en överraskad Chrusjtjov. Vidare i texten: ”James 

Reston, New York Times’ utrikespolitiska redaktör i Washington, har tolkat den ryska Kuba-

politiken som ett utslag av en felbedömning från Chrusjtjovs sida av den amerikanske 

presidentens tidigare hållning.”81 
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Dagen kritiserar på ledarsidan Castros diktatur att bestå av en rad skrämmande och vedervärdiga 

drag. Exempel som nämns är ”polisväldet han upprättat och de skoningslösa åtgärderna mot 

meningsmotståndare, åtgärder som naturligtvis mer är ett tecken på svaghet än på styrka.”.82 

 

Ny Dag 

Kennedys tv-tal sammanfattas och vilka åtgärder skall vidtas under rubriken ”Otroligt hyckleri i 

Kennedys motivering för Kuba-blockaden”, där de i samband med texten publicerar en 

världskarta som visar alla baser i världen som USA placerat.83 Ny Dag skriver om USA:s agerande 

i krisen och hur de gjort så att världsfreden hotats. Tidningen ifrågasätter Kennedys bedömningar 

av situationen och menar att han inte inger något förtroende. 84  Ledarsidan den tjugosjätte 

oktober skriver, angående FN:s inblandning i krisen, att Chrusjtjov är den enda av de två 

stormakterna som är beredd till förhandlingar på toppnivå.85 Ledarsidan ställer sig positiv till 

Chrusjtjovs förslag om att avlägsna de sovjetiska raketinstallationerna på Kuba mot USA:s 

installationer i Turkiet, eftersom hans förslag försöker infria mänsklighetens  förhoppning om en 

värld utan militära baser och vapen.86 Ledarsidan den trettionde oktober skriver positivt om 

Chrujtjovs agerande under krisen och återger den brittiske filosofen Bertrand Russels telegram till 

Chrusjtjov: ”Jag har aldrig känt någon statsman som handlat med sådan högsinthet och storhet 

som ni har visat i Kuba-krisen, och jag önskar att ni skall förstå att varje uppriktig och hederlig 

människa hyllar eder för edert mod.”87 Angående Castro så skriver Ny Dag på ledarsidan att han 

blivit räddat av Sovjetunionen och att hans Kuba behandlats som en spelbricka eller 

förödmjukats av USA.88 

 

7.3 Hur ställer sig tidningarna till skuldfrågan? Vem bär ansvaret för krisen? 
SvD 

Ledaren nämner hur Kennedy i sitt tv-tal helt förbisett Castro-regimens roll och skriver att om en 

raket skulle avfyras från Kuba, så skall detta betraktas som ett ryskt angrepp. 89 

Ledaren tenderar att vara USA-vänlig när författaren senare i texten lyfter USA:s raketbaser som 

finns placerade runt om Sovjetunionen, men försvarar USA eftersom baserna inte monterats där 

i hemlighet. 90 
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Ledaren diskuterar om hur den amerikanska regeringen kunnat se sin position förstärkas, 

framförallt på grund av offentliggörandet av bildmaterialet som gav Kennedy rätt i anklagandet 

som han riktat mot Kuba och Sovjetunionen. Ledaren avslutar med att, även om Sovjetunionen 

känt sig hotat av USA:s utplacerade baser tätt inpå sitt territorium, så bär de ansvaret att ha 

rubbat de senaste årens maktbalans.91 

Ledaren skriver att Chrusjtjovs bytesförslag om baserna på Kuba och Turkiet och menar att 

uttalandet innebär ett öppet erkännande av att amerikanernas anklagelser för bedrägeri varit 

riktiga.92 

Ledaren skriver: ”Det står fast att ryssarna i Kubaaffären drivit ett cyniskt dubbelspel som är 

ovanligt till och med när det gäller Sovjetunionen. Omdömet gäller oavsett vilka motiven kan ha 

varit – om dessa torde diskussionen komma att fortsätta en lång tid framåt.”.93 

Ledaren diskuterar Chrusjtjov: ”Att han nu avlägsnar det hot som är hans eget verk och talar 

vettiga och sansade ord är som sagt tacknämligt och lovvärt men vederlägger inte omdömet att 

han kapitulerat inför USA:s orubbliga fasthet.”.94 

 

GHT 

Ledarrubriken säger ”Sovjet retirerar” och skriver: ”Den djupa övertygelsen i Washington att de 

senaste sovjetiska åtgärderna på Kuba utgör ett omedelbart hot mot USA:s säkerhet kan inte 

ifrågasättas. Övertygelsen härom tycks sprida sig över världen och därav följer också att den 

amerikanska blockadaktionen i världens ögon blir både förklarlig och försvarlig.”.95 

 

Dagen 

Ledaren skriver om bakgrunden till Kubakrisen där kommunismens framfart tas upp och vilket 

koppling den har till krisen: ”Inför nuets chockerande händelser är det angeläget att vi förstår att 

detta skeende är frukten av ett långvarigt metodiskt undermineringsarbete från kommunistiskt 

håll.”96 
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Ny Dag 

Den tjugofjärde oktober ifrågasätter ledaren bevisningen från Kennedy om baserna och menar 

att oavsett vad som ligger bakom USA:s agerande, som t.ex. att Kennedys parti håller på att 

förlora mark inför de stundande kongressvalen. Ledaren menar att skulden ligger hos Kennedy 

och skriver: ”Det är ett fruktansvärt ansvar president Kennedy påtar sig genom de beslutade 

åtgärderna, som innebär en långtgående skärpning av det internationella läget.” I samband med 

detta lyfter ledaren tankespekulationen om Sovjetunionen agerat likadant som USA med blockad 

i Atlanten och Stilla havet mot de länder som USA har utplacerade långdistansraketer, t.ex. 

Turkiet. Om detta inträffat, skulle en sådan aktion stämplats som en dumdristig provokation mot 

världsfreden.97 Den tjugofemte oktober skriver ledarsidan tydligt att ansvarig för krisen är USA, 

efter handlingar som icke kan försvaras.98 

7.4 Hur ställer sig de olika tidningarna till andra lösningar av konflikten? 
SvD 

SvD ifrågasätter beslutet från USA:s sida att så fort agera på egen hand istället för att kontakta 

FN:s säkerhetsråd i frågan. 99 

Spekulationer om en direkt invasion mot Kuba från USA diskuteras och skriver att om detta 

skulle ske, så skulle USA frambesvärja en storm i stora delar av världen.100 

 

GHT 

Ledaren skriver att den väntade kraftmätningen i Karibiska sjön uteblivit efter att ryska fartyg 

ändrat kurs istället för att forcera blockaden kring Castros ö. Ledaren spekulerar, även om 

möjligheten är väldigt liten, att USA hoppas på att händelserna de senaste dagarna skall leda fram 

till en kubansk revolution mot Fidel Castro.101 

 

Dagen 

Dagen skriver om spekulationer som tyder på att USA förbereder bombning eller invasion för att 

förstöra baserna på Kuba.102 Dagen hänvisar dagen innan till brittiska labourpartiet som menar att 

både USA och Storbritannien måste handla med yttersta försiktighet och samarbeta med FN för 

att undvika katastrof.103 
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Dagen rapporterar om att ”USA önskar fredlig lösning”, efter att den amerikanske FN-

ambassadören Adlai Stevenson framfört Kennedys meddelande i säkerhetsrådet. Stevenson 

spekulerar vad som kunnat hända om inte USA ingripit direkt, utan gått till Sovjetunionen och 

därefter säkerhetsrådet för att invänta debatt, vilket han menar skulle vara ett stort hot mot USA 

eftersom en kärnstridspets från Kuba skulle kunna nå New York på 5 minuter. Samma dag 

diskuterar tidningen spekulationer om blockaden, även om ryska fartyg fått order att ändra kurs, 

så fortsätter andra fartyg från östblocket. Ett intermezzo mellan ett sådant fartyg inblandat menar 

Dagen skulle ge Sovjetunionen möjligheten att brännmärka USA i FN för piratdåd.104  

 

Ledarsidan diskuterar USA:s val av tillvägagångssätt, i form av fartygsblockad under krisen och 

lyfter frågan om USA gått till FN först istället för att agera själva. Ledaren skriver att situationen 

krävde ett snabbt beslut, vilket inte hade varit möjligt i FN. Avslutningsvis menar ledaren att 

detta demonstrerar hur litet man på statsmannahåll respekterar FN.105 

 

Ny Dag 

Ny Dag skriver i sin rapportering, med hänvisning till FN-stadgan, att USA allra först skulle 

anmält sina farhågor för aggressivt hot från Kuba till säkerhetsråd. Om det sedan konstaterats att 

agressionen fanns från Kuba, först då skulle det bli fråga om t.ex. sanktioner eller fredsblockad.106  
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8. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten genom användning av tidigare forsknings-avsnittet men också 

genom gestaltningsteorin som har använts som ett redskap vid insamlingen av resultatet.  

8.1 Hur ställer sig tidningarna till fartygsblockaden som USA utfärdade? 
Vad gäller fartygsblockaden ställer sig SvD bakom USA:s blockad, eftersom den är nödvändig för 

USA:s och västra halvklotets säkerhet.107 Detta helt enligt Block, som påvisar att SvD skriver att 

USA har ett ansvar för västra halvklotet. Intressant är att SvD fyra dagar senare ifrågasätter USA:s 

agerande, genom att skriva att USA agerat starkt men rättvist men med argument och metoder 

som är tvivelaktiga.108 GHT menar att fartygsblockaden är ett brott mot havens frihet medan 

Dagen skriver att de kan förstå Kennedys bevekelsegrunder till en blockad men att de 

hyser ”betänkligheter med tanke på just den psykologiska effekten av hans åtgärder. […] Återigen 

har stormakterna träffat en överenskommelse över huvudet på ett litet land.”.109 Ny Dag är den 

morgontidningen som går hårdast mot USA och blockaden när de under krisdagarna skriver att 

blockaden är en krigshandling, ett brott mot folkrätten, ett piratdåd och vidrig imperialism.110 

Tydligt är att Ny Dag är skarpast i sin kritik mot USA, följt av GHT som har en liknande kritik 

mot USA som Arbetet, även om den sistnämnde tidningen endast väljer att kalla blockaden för ett 

brott mot folkrätten, vilket Gustavsson påvisar i b-uppsatsen från 2014.111 Svenska Dagbladet är 

den tidning som tydligast tar ställning för USA genom att till en början försvara fartygsblockaden, 

även om de några dagar senare lyfter en viss kritik till metoden. Intressant att diskutera är Calle 

Jonssons resultat från USA:s vara eller icke vara när det gäller Vietnamkriget, där SvD och DN är 

väldigt kritiska mot USA, vilket kan diskuteras genom att ställa mot både Gustavssons uppsats 

och den här undersökningen, som visar att SvD och DN är de tidningar som är mest USA-vänliga. 

112  Visserligen behandlar Calle Jonsson en annan situation men möjligtvis går detta att koppla till 

Eva Blocks resultat där hon diskuterar Vietnamkriget. Hon menar att både DN och SvD ändrade 

sin inställning till mer kritiska röster mot USA under 1965 och framåt, där kritiken först växte 

fram genom att USA:s anseende sjunkit i samband med alla amerikanska bombningar mot 

Nordvietnam som tidningarna då kallade omoraliska.113  
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8.2 Hur skildras ledarna Castro, Kennedy och Chrusjtjov? Skiljer sig 

framställningen och på vilket sätt?  

Jesper Strömbäck skriver om berättartekniker och personifiering är en teknik han nämner. 

Genom att titta efter personifiering i tidningarnas rapportering från krisen, vilket ofta 

förekommer har det varit möjligt att enklare få en bild om hur Castro, Kennedy och Chrusjtjov 

framställs. 114 

 

Chrusjtjov och Kennedy 

SvD skriver att Chrusjtjov mer eller mindre testat Kennedys för att se hur han reagerar i 

situationen, eftersom Chrusjtjov antagit att Kennedy är svag. Istället blev Chrusjtjov överraskad 

och SvD skriver att han fått lära sig en besk läxa. 115 GHT skriver att Chrusjtjov för en gångs skull 

blivit fråntagen initiativet kontrollera de storpolitiska kriserna och intressant är att GHT 

uppmärksammar en förändring i Chrusjtjovs attityd med mildare och försonligare tongångar än 

tidigare, vilket ledarsidan spekulerar att Sovjetunionen nu insett att de gått för långt. 116 Ny Dag 

försvarar Chrusjtjov under krisen då de skriver att han är den enda av de två ledarna som är 

beredd till förhandlingar i FN.117 Ny Dag ställer sig positiv till Chrusjtjovs utsträckta hand om 

basutbytet, dvs. om Sovjet tar bort baserna på Kuba tar USA bort baserna i Turkiet, för att infria 

mänsklighetens förhoppning om en värld utan vapen.118 GHT skriver om Kennedy som benhård 

och beslutsam och att det är tydligt att han  inte har några planer på att vika sig innan baserna på 

Kuba är avlägsnade. Dagen är inne på samma spår då de skriver om en djärv Kennedy framför en 

överraskad Chrusjtjov som har felbedömt både Kennedy och situationen. 119 Ny Dag går hårt åt 

Kennedy och kallar honom för hycklare i samband med motiveringen av blockaden. Till skillnad 

från de andra tidningarna så menar Ny Dag att det är Kennedy som bedömt situationen fel och 

att det inte inger något förtroende. 120  SvD, GHT och Dagen har liknande framställningar av 

Kennedy och Chrusjtjov, nämligen att Kennedy är beslutsam och Chrusjtjov är överraskad av 

USA:s reaktion samt att han gått för långt och missbedömt situationen. Ny Dag är den tidning 

som sticker ut genom att kalla Kennedy för hycklare och att det är han som missbedömt 

situationen. Chrusjtjov däremot ses i Ny Dag som den förnuftige som sträckt ut en hand om 

förhandlingar i FN.  
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Castro 

Vad gäller Castro spekulerar SvD över hans framtid som Kubas ledare, där de tror att han lidit 

alltför stora prestigeförluster vilket de tror kommer leda till att han inte skulle få sitta kvar. 121 

Intressant om Castro är att SvD skriver att Castro inte ”kunnat hejda det ökade kommunistiska 

inflytandet”.122 Detta påstående antyder dels att Castro inte ville ha kommunism men också att 

han inte har så mycket att säga till om mot Sovjetunionen vilket är i likhet med Blocks 

undersökning om att Castro fungerade som ett redskap för Sovjetunionen.123 Även Savaranskayas 

text går att koppla mot detta, där hon skriver att Sovjetunionen klargjorde att Kuba inte hade rätt 

att använda sig av de placerade stridmissilerna på ön.124 Även GHT antyder att Castro inte spelat 

så stor roll i krisen: ”Det vore bra underligt om en figur som Fidel Castro skulle bli den direkta 

anledningen till en förödande världskonflikt.”. 125  Även: ”Den stackars Fidel Castro får sin 

betydelselöshet i sammanhanget inpräntad i sig”, när Chrusjtjov bland annat sagt att baserna på 

Kuba var en rysk-amerikansk angelägenhet som inte angick Castro.126 Dagen beskriver Castro som 

oklar, vacklande och att han pressats av sin omgivning att ingå ett mer intimare arbete med 

Sovjetunionen vilket är i likhet med vad SvD rapporterar om att Castro inte kunnat hejda det 

kommunistiska inflytandet. 127 128 Ny Dag personifierar ej Castro och faktum är att Castro inte får 

alls mycket utrymme i tidningen men avslutar en ledarsida med att Castro räddats av 

Sovjetunionen. På samma ledarsida skriver de att Castros Kuba använts som en spelbricka från 

USA:s sida.129 Samtliga tidningar menar alltså att Castro inte spelade någon större roll i krisen 

vilket är i likhet med Gustavssons konstaterande från b-uppsatsen, dvs. att Castro endast 

fungerade som en bifigur även om han själv förmedlade en annan bild i media. 

8.3 Hur ställer sig tidningarna till skuldfrågan? Vem bär ansvaret för krisen? 
SvD skriver att ansvarig för krisen är Sovjetunionen och ledarsidan menar att Chrusjtjovs 

bytesförslag om Sovjetunionens Kuba-baser mot USA:s Turkiet-baser är ett öppet erkännande 

från Sovjets sida om att amerikanernas anklagelser varit riktiga. 130  Den trettionde oktober 

sammanfattar SvD klart och tydligt vem den skyldige är: ”Att han nu avlägsnar det hot som är 

hans eget verk och talar vettiga och sansade ord är som sagt tacknämligt och lovvärt men 
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vederlägger inte omdömet att han kapitulerat inför USA:s orubbliga fasthet.”131 GHT är inte lika 

tydliga när det gäller skuldfrågan utan skriver mer svävande att det inte går att ifrågasätta att de 

sovjetiska åtgärderna på Kuba utgör ett hot mot USA:s säkerhet. Som jag tolkar detta ger inte 

GHT Sovjetunionen skulden, men antyder att de där åtgärderna på Kuba låter som ett verk av 

Sovjetunionen. Liksom GHT så är Dagen inte fullt så tydlig vad gäller skuldfrågan utan skriver att 

krisens orsak är ”frukten av ett långvarigt metodiskt undermineringsarbete från kommunistiskt 

håll.”132 Även här skiljer sig Ny Dag mot de andra tidningarna då de anklagar Kennedy som 

ansvarig för krisen, efter handlingar som inte kan försvaras dvs. fartygsblockaden.133 

8.4 Hur ställer sig de olika tidningarna till andra lösningar av konflikten? 
SvD lyfter frågan varför USA inte gick till FN:s säkerhetsråd istället för att agera på egen hand.134 

GHT lyfter ingen alternativ lösning medan Dagen tar upp samma alternativ lösning som SvD gör 

men försvarar valet av USA att inte gå till FN direkt eftersom situationen krävde ett snabbt beslut 

vilket de menar inte hade varit möjligt i FN.135 Ny Dag håller i denna fråga samma linje som SvD, 

om än något bestämdare åsikt, dvs. att USA allra först skulle anmält sina farhågor om hot från 

Kuba till FN:s säkerhetsråd.136 Summeringen är att SvD  ställer sig frågande till beslutet att inte gå 

till FN direkt, samtidigt som SvD tidigare ställt sig bakom fartygsblockaden eftersom den är 

nödvändig för västra halvklotets säkerhet. 137  Ny Dag menar tydligt att FN skulle inkallats och 

Dagen menar att situationen krävde ett snabbt beslut från Kennedy, vilket inte hade varit möjligt i 

FN medan GHT inte diskuterar någon annan lösning.  
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Avslutande diskussion  

Den teoretiska utgångspunkten, dvs. gestaltningsteorin användes vid insamlingen och 

granskningen av materialet. Den nod, som Jesper Strömbäck skriver om valde jag att översätta till 

Kubakrisen som en första nod för att se vilka andra noder tidningarna kan koppla ihop med 

Kubakrisen och tydligt är att ledarna Chrusjtjov, Castro och Kennedy är sådana noder. 

Eventuella problemet med min användning av teorin är att en nod som Kubakrisen mycket väl, 

om man är flitig,  kan ha hundratals andra noder eftersom varje nod i sig har egna noder. För att 

begränsa nod-inflationen krävs givetvis att de kan kopplas till frågorna och som exempel på 

första frågan om fartygsblockaden gäller det att i allt utgångsmaterial finna vilka tidningar som är 

för och emot.  

 

Intressant är SvD:s ståndpunkt i de ställda frågorna då de både ställer sig bakom USA:s 

fartygsblockad samt lägger skulden på Sovjetunionen, samtidigt som de några dagar senare 

ifrågasätter USA:s argument och metoder som tvivelaktiga, vilket möjligtvis går att koppla ihop 

med frågan om FN:s vara eller icke vara där de ifrågasätter USA varför de inte gick till 

säkerhetsrådet först. Ny Dag har en klar ståndpunkt under hela krisen då de i blockad-frågan är 

tydliga var de står, dvs. att aktionen är ett piratdåd. Utifrån tidningarnas politiska inriktningar kan 

sägas att kommunistiska Ny Dag inte helt oväntat är mest kritisk mot USA, medan Sovjetunionen 

backas upp. Dagen, med kristen grund som politisk beteckning är den tidningen av de fyra valda 

som skriver minst, rent utrymmesmässigt, framförallt på ledarsidorna, där de endast under några 

fåtal dagar diskuterar krisen. Även om de i några frågor ställer sig neutrala så för de ändå sin 

ståndpunkt där de tillsammans med konservativa SvD tar ställning för USA. Liberala GHT 

däremot, ställer sig emot fartygsblockaden, men i övriga frågor ställer de sig neutrala, vilket jag 

vid inledningen av undersökningen inte trodde utan trodde den tidningen skulle tendera åt USA-

vänlig.  

 

I skuldfrågan anklagar Ny Dag, som enda av de undersökta tidningarna, USA som skyldig och i 

FN-frågan menar de att USA allra först skulle gått till säkerhetsrådet. Dagen ställer sig i mitten vad 

gäller fartygsblockaden, genom att förstå USA:s bevekelsegrunder samtidigt som de lyfter 

faktumet att supermakterna återigen hade underminerat ett litet land. Dagen menar att 

Sovjetunionen är den skyldiga för krisen och i FN-frågan ställer de sig utan åsikt, även om de 

spekulerar kring alternativet. GHT ställer sig emot fartygsblockaden och även om de inte anklagar 

att Sovjetunionen bär skulden till krisen så antyds detta genom att skriva att sovjetiska åtgärderna 

på Kuba är ett hot mot USA:s säkerhet. I FN-frågan tar de ej ställning. Janne Holmén skriver om 
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att svenska läroböcker på 1950-talet tenderade att vara USA-vänliga vilket möjligtvis går att 

översätta till både tidningsstudie och till 1960-talet då flertalet av de undersökta tidningarna t.ex. 

SvD och DN (från tidigare undersökning) försvarar USA, med undantag för Ny Dag, som tydligt 

beskyller USA för brott mot folkrätten i blockadfrågan samt att skulden för krisen ligger hos 

USA.  

SvD, GHT och Dagen har liknande rapportering och åsikter om ledarna, där Kennedy beskrivs 

som bestämd och benhård, Chrusjtjov som överaskad över USA:s reaktion. Ny Dag ger en annan 

bild genom att hylla Chrusjtjov för sin medgörlighet och vilja att förhandla i FN, medan Kennedy 

både kallas pirat och hycklare. Castro däremot framställs av alla tidningarna som en ledare utan 

något inflytande. Fidel Castro är en intressant person att diskutera och för att jämföra med 

Gustavssons b-uppsats så lyfts Castro i inledningen av krisen fram som en ledare med stor makt, 

där Castros väg från revolutionär till proffs i de stora sammanhangen berättas. Svetlana 

Savaranskaya påvisar motsatsen och presenterar brevväxlingen mellan Kennedy och Chrusjtjov 

att Castro lämnades utanför. Arbetet rapporterar om en Castro med stor makt som beordrar total 

mobilisering av den Kubanska försvarsmakten för att försvara deras land vilket skiljer sig mot 

vad tidningarna i denna undersökningen rapporterar. Intressant är också att Chrusjtjov meddelar 

till offentligheten att missilerna är där för att försvara den kubanska revolutionen men i den 

hemliga brevväxlingen mellan Kennedy och Chrusjtjov som presenteras i Savaranskayas text 

nämns inget sådant vilket tydligt visar Castros obetydlighet i USA:s och Sovjetunionens ögon.  

 

För att visa hur de fyra tidningarna ställer sig i tre av de fyra frågorna konstruerades enkla men 

tydliga tabeller nedan. 

Fartygsblockaden 

För Emot Ställer sig i mitten 

SvD GHT och Ny Dag Dagen (förstår 
bevekelsegrunderna från 
USA:s sida men är kritisk till 
båda supermakternas 
underminering av ett litet land 
som Kuba) 

 
 
Skuld till krisen 

Sovjeunionen har skulden Ingen ståndpunkt USA har skulden 

Svenska Dagbladet och Dagen GHT Ny Dag 

 
Tar ställning till annan lösning av konflikten istället för blockad 

Gå till FN:s säkerhetsråd Ingen lösning 

SvD och Ny Dag GHT och Dagen 
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Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning som kan göras kring området skulle kunna vara att använda sig av 

kvällstidningar i Sverige för att se om rapportering och åsikter skiljer sig mot min undersökning. 

Det som jag anser vara det mest intressanta kring tidningsstudie och Kubakrisen är att granska 

och analysera amerikanska tidningar samt ryska. Amerikanska tidningar hade varit överkomligt, 

men på grund av min obefinlintliga ryska kräver en sådan undersökning en person som behärskar 

detta men tanken om en sådan undersökning är i vilket fall spännande. För att återgå till svenska 

tidningar så finns det fortfarande frågor att ställa, som t.ex. vilka orsaker de olika tidningarna 

lyfter till Kubakrisen.   
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9. Didaktisk reflektion 

Undervisningen i kursen Historia 1a1 skall från det centrala innehållet bland annat behandla: 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter.138  

Jag tror det skulle vara fullt möjligt och intressant att använda historiskt källmaterial, som t.ex. 

tidningar i undervisningen. Genom att låta eleverna granska och diskutera tidningar så skulle 

eleverna kunna nå kunskapskraven, som här för betyget E:  

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor 
om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.139 

En uppgift som eleverna skulle kunna få, skulle kunna vara att låta dem jämföra två tidningar hur 

de skiljer sig i en viss rapportering. Något jag själv märkt under min tid i mikrofilmsrummet på 

biblioteket är att en undersökning nödvändigtvis inte behöver fokusera kring en speciell historisk 

händelse utan kan fungera väldigt ämnesövergripande. Eleverna hade mycket väl kunnat granska 

reklam, insändare eller varför inte tv-tablåer. Vad jag menar är att tidningar kan fungera som 

samhällsbeskrivningar av tiden som de är skrivna för vilket jag tror kan vara intressant att 

diskutera i undervisningen. Användandet av mikrofilm eller tidningskällor skulle även kunna 

användas som ett vertyg för att arbeta ämnesövergripande, dvs. att till exempel koppla ihop 

historia med samhällskunskap. Som övergripande mål säger Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 att läraren skall göra så att eleven:  

får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.140  

 

En annan vinkel för elever att diskutera skulle kunna vara att låta dem undersöka hur 

tidningsmaterial presenteras i förhållande till deras lärobok. Som exempel, Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning, menar att skulden till krisen ligger hos Sovjetunionen men vad säger läroböckerna? 

Som fortsättning kan eleverna se om tidningarna tenderar åt något håll, vilken ståndpunkt tas? 

Möjligheterna är många vid en komparation mellan tidningar och läroböcker. En möjlighet är att 

inledningsvis låta eleverna bekanta sig med texterna, för att därefter diskutera dem vid ett 

seminarietillfälle där det hade varit intressant att låta eleverna utgå ifrån olika perspektiv för att 

därefter ta ställning för sidorna de tilldelats. Perspektiven jag främst tänker på är traditionalism, 

                                                 
138

 Skolverket 2011 sidan 68 
139

 Skolverket 2011 sidan 68 
140

 Skolverket 2011 sidan 11 
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revisionism och post-revisionism. Traditionalister menar att det var Sovjetunionen som var den 

agressiva parten i kalla kriget, då eleverna i detta perspektivet utgår ifrån att USA är de goda 

medan Sovjetunionen är de som anses bära skulden. Revisionister menar det motsatta, dvs. att 

USA bär skulden. Post-revisionister är idag ett mer och mer vanligare perspektiv där båda sidorna 

skuldbeläggs. Förklaringen till att post-revisionism är vanligare idag skulle kunna vara att idag finns 

mer fakta från båda sidorna finns tillgängligt samt att tidsaspekten nu gjort det enklare att båda 

sidorna kan diskutera. Utifrån dessa perspektiven skulle det helt enkelt vara intressant att se hur 

eleverna diskuterar tidningsartiklarna genom att ta ställning för en sida och att avslutningsvis 

diskutera hur tidningarnas raporteringar ställer sig i förhållande till deras läroböcker.  

 

Avslutningsvis för att återgå till tankar om ämnesövergripande ämnen så skulle ett samarbete mellan 

Historia och Matematik vara intressant genom att helt enkelt göra en kvantitativ undersökning om 

t.ex. hur ofta vissa ord förekommer i tidningarna. Ponera att eleverna kommer fram till att FN nämns 

15 gånger i SvD men endast 3 gånger i GHT.  Jag tror att sådant arbetssätt kan göra så att tankar 

väcks och att diskussioner i och med detta kan utvecklas. 
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