
Örebro universitet
HumUS-akademin

Vietnamkriget
En textanalytisk studie om hur svenska dagstidningar skildrade 

Vietnamkriget

Albin Hedström
C-uppsats i historia

Ht-2011



Innehållsförteckning
 Inledning....................................................................................................................................3
Forskningsläge och teoretisk ansats............................................................................................4

Vietnamkriget och amerikansk media....................................................................................4
Vietnamfrågan i svensk press.................................................................................................6
Sammanfattning av tidigare forskning...................................................................................9
Teoretisk ansats....................................................................................................................10

Problem och frågeställningar....................................................................................................11
Material, källkritik, metod och avgränsningar.....................................................................12

Bakgrund ..................................................................................................................................13
Sverige och världen under kalla kriget.................................................................................13
Sverige och det radikala 1960-talet......................................................................................14
Sverige och Vietnamprotesterna       ....................................................................................15

Undersökning............................................................................................................................16
Tet-offensiven.......................................................................................................................16

Krigsskildringar och ställningstagande i Vietnamkonflikten..........................................17
Tidningarnas människosyn – eurocentriskt eller inte?....................................................22

Saigons fall – befrielsen av Saigon......................................................................................24
Krigsskildringar och ställningstagande i Vietnamkonflikten..........................................25
Tidningarnas människosyn – eurocentriskt eller inte?....................................................30

Resultat och slutdiskussion.......................................................................................................32
Tidningars ställningstagande................................................................................................32
Eurocentrism i tidningarna?.................................................................................................34

Sammanfattning........................................................................................................................36
Käll- och litteraturförteckning ..................................................................................................37

Tryckta källor:......................................................................................................................37
Litteratur:..............................................................................................................................37
Elektronisk litteratur:............................................................................................................38

2



 Inledning
Under de senaste 50 åren har krig i media kommit att skildrats på ett allt mer närgånget sätt.  
Det är inte längre bara bilder på firande, uppradade och heroiska soldater som förmedlas, utan 
även krigets brutalitet och stora fasor har mer realistiskt kommit att skildras i tidningar och 
annan  nyhetsmedia.1 Mitt  första  egna  möte  med  detta  fenomen  var  när  USA år  2003 
invandrade Irak. Jag kommer mycket väl ihåg hur man via amerikanska nyhetskanaler, mer 
eller mindre ocensurerat, i realtid kunde följa striderna från fronten. Även många andra krig 
har på detta intima, närgångna sätt skildrats i media under de senaste årtiondena. Det krig som 
dock  anses  vara  det  första  krig  som  på  allvar  kom  att  skildras  i  nyhetsmedia  är 
Vietnamkriget.2 
    I egentlig mening utkämpades det en rad olika krig i Vietnam under 1900-talet och de första 
krigen började som koloniala frihetskrig emot det då imperialistiska Frankrike. Det man idag 
populärt brukar benämna som Vietnamkriget pågick dock mellan åren 1965-1975 och var ett 
krig som utkämpades mellan FNL3 och det kommunistiska Nordvietnam på den ena sidan och 
med USA och Sydvietnam på den andra sidan. USA:s roll i kriget var till en början mestadels 
indirekt och bestod i huvudsak av utbildning och vapenleveranser till den sydvietnamesiska 
armén. Med tiden kom dock USA:s roll i kriget att öka och kulmen nåddes år 1968 när USA 
hade  över  en  halv  miljon  soldater  stationerade  i  Vietnam.4 År 1968  var  också  det  år  då 
medieövervakningen av Vietnamkriget nådde sin kulmen i och med den nordvietnamesiska 
Tet-offensiven.  Avrättningar,  tortyr  och sekvenser från hårda strider kom att  förmedlas av 
västerländsk media. Aldrig förr hade det västerländska samhället via media kommit så nära 
fronten  av  ett  krig.  Att  övergrepp  mot  civilbefolkningen  begicks  under  stora  delar  av 
Vietnamkriget är idag ett faktum. Exempel på detta är den nordvietnamesiska massakern på ca 
5000 civila sydvietnameser i staden Hue, eller massakern på vietnamesiska kvinnor och barn 
utförda av amerikanska soldater i den sydvietnamesiska byn Song My.5 Men vad var det då 
för bild av kriget som dominerande i västerländsk media, och hur såg rapporteringen från 
kriget i huvudsak ut?
    I denna uppsats kommer jag att undersöka hur Vietnamkriget framställdes i olika svenska 
dagstidningar. Hur tidningarna skildrar en händelse och hur de tar ställning för eller mot kriget 
kommer att  vara av central  betydelse.  Under min senare tid  som student har jag allt  mer 
kommit att intresserat mig för ett postkolonialt perspektiv och eurocentriskt6 teoribildning. 
Därmed  finner  jag  det  inte  bara  intressant  att  undersöka  vad  som  faktiskt  skrevs  om 
Vietnamkriget  i  svenska  tidningar,  utan  även  hur det  skrevs  och  vad  som  utelämnats. 
Återspeglar dagstidningarna en samtidens rådande eurocentrism och går det i texten att finna 
bilden av ”vi och dem” i skildringen av vietnameser och amerikaner? Dessa tankar kommer 

1 Andersen, Robin (2006) A century of media, a century of war. 48f.
2 Andersen, Robin (2006) s.48f.
3 FNL är en förkortning för Sydvietnams nationella frihetsfront och var en gerillarörelse som tillsammans med 

de reguljära nordvietnamesiska styrkorna bekämpade den sydvietnamesiska regeringen under kriget. FNL:s 
roll i konflikten var som störst under krigets första år, därefter tog den nordvietnamesiska armén allt mer över 
i striden mot Sydvietnam och USA. Hämtat på:  Nationalencyklopedin på internet. Sökord: FNL. Författare: 
Hans Albin Larsson. 2011-11-24

4 Nationalencyklopedin på internet. Sökord: Vietnamkriget. Hämtat 2011-10-30. Författare Leif Eliasson.  
5 Smedberg, Marco (2008) Vietnam-krigen. s. 187, samt Nationalencyklopedin på internet. Sökord: Song My. 

Hämtat: 2011-11-08. 
6 Ett eurocentriskt förhållningsätt innebär att man hela tiden sätter västvärlden i fokus och anser att all 

utveckling också kommer från denna del av världen. Marks, B Robert (2004) Den moderna världens  
ursprung. s. 21ff. Vidare förklaring av begreppet finns i uppsatsens avsnitt: ”Teoretisk ansats.”
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att vara centrala i delar av undersökningen och kommer att utgöra ett alternativt perspektiv i  
frågan hur Vietnamkriget skildrats i svensk press.  

Forskningsläge och teoretisk ansats
Det finns en mängd olika forskare som intresserat sig för hur Vietnamkriget har skildrats i 
media  runt  om  i  världen.  Inte  sällan  utgår  denna  forskning  främst  ifrån  bilden  av 
Vietnamkriget utifrån amerikansk media. Det finns dock även en del forskning som intresserat 
sig för Vietnamkriget  ur ett  svenskt perspektiv,  och utifrån svensk press.  Forskning kring 
ämnet har berörts av såväl historiker som medieforskare, och nedan kommer forskning från 
båda  dessa  grupper  att  redovisas,  dock  kommer  betoningen  att  ligga  på  den  historiska 
forskningen.
    Inledningsvis presenteras internationell och amerikansk forskning, som visar mediebilden 
av krigets Vietnam på ett övergripande sätt. Därefter kommer forskningen kring svensk press i 
relation till Vietnamkriget att ringas in och redovisas på ett mer djupgående sätt. I texten som 
följer  kommer  benämningarna  USA respektive  Amerika  användas  som synonymer  av  det 
enkla skälet att olika forskare har benämnt landet olika, likväl är det landet USA som ständigt  
är i fokus och ej den geografiska kontinenten.  

Vietnamkriget och amerikansk media
I sin bok A century of media, a century of war7 redogör Robin Andersen för hur krig under det 
senaste århundradet har skildrats i media. Enligt Andersen kom Vietnamkriget att utgöra något 
av en brytpunkt i mediegestaltningen av krig. Bilden av den ständigt vinnande och heroiska 
amerikanen kom att ändras och kriget kom att föras in i den amerikanska vardagen på ett sätt  
som ej tidigare hade skett.  Andersen argumenterar för att  krigets brutala sidor också först 
under Vietnamkriget kom att synliggöras på ett sätt som tidigare saknat motstycke. Denna nya 
brutalare bild av kriget, med bland annat övergrepp mot civilbefolkningen, kom att bidra till 
att en stark opposition mot kriget uppstod såväl inrikes, som utrikes.8 Precis som många andra 
historiker  och  forskare  (se  nedan)  tilldelar  Andersen  Tet-offensiven  betydelsen  av  en 
brytpunkt gällande medieövervakningen av Vietnamkriget. Dels kommer Andersen fram till 
att medieövervakningen av Vietnam mångdubblades i samband med Tet-offensiven år 1968 
och  dels  var  det  först  då  som  bilden  av  USA:s  krigföring  på  allvar  började  förändras. 
Krigsbilden gick från att vara den av ett kontrollerat krig, till att bli bilden av ett okontrollerat 
och brutalt krig. Därmed kom också kriget att kraftigt ifrågasättas. Den viktigaste orsaken till 
den exceptionella ökningen av medierapporteringar från krigets Vietnam tillskriver Andersen 
en  rent  teknologisk  utveckling  av  kameror,  satelliter  och  annan  medieteknologi,  vilket 
möjliggjorde  en  ökad  bevakning  av  kriget.9 Anderson  hävdar  att  anledningen  till  att 
mediebilden av kriget blev mindre positiv i amerikansk media, och till att oppositionen mot 
kriget ökade inom USA, var att den amerikanska befolkningen kom att känna sig lurade av 
staten. De allra flesta amerikaner hade varit övertygade om att kriget i Vietnam var på väg 
mot ett slut och att krigföringen i huvudsak var problemfri. Det var också denna bild som 
amerikanska  ledare  hade  gestaltat.  När  sedan  Tet-offensiven  bidrog  till  att  rasera  denna 
optimistiska bild, kom många att känna sig lurade av staten, menar Andersen.10 

7 Andersen, Robin (2006).  A century of media, a century of war. Lang publishing. 
8 Andersen, Robin (2006). s. 48f. 
9 Andersen, Robin (2006). s. 49-53.
10 Andersen, Robin (2006). s. 54.
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    Marco Smedberg är militärhistoriker och har skrivit boken Vietnam-krigen11. I likhet med 
Andersen,  berör  även  Smedberg  till  viss  del  krigets  Vietnam  i  relation  till  amerikansk 
massmedia. Andersens iakttagelser och slutsatser där hon ser Vietnamkriget, och i synnerhet 
Tet-offensiven, som brytpunkten för en ny epok gällande krigsskildringar i media, återfinns 
även till  stor  del  i  Smedbergs  text.  Smedberg skriver  bland annat  att  relationerna  mellan 
amerikansk press och amerikansk militär under Vietnamkrigets början var mycket goda. En 
slags ömsesidig förståelse rådde, en förståelse som förankrats under tidigare krig. Militären 
var nöjd så länge media inte äventyrande den militära sekretessen. Den amerikanska pressen 
var i sin tur nöjd med att slippa censur. Relationen mellan media och militär kom dock enligt 
Smedberg att ändras i och med att kriget fortskred. Amerikansk media kom att bli allt mer 
kritiskt inställd till krigföringen i Vietnam. Detta berodde dock enligt Smedberg inte på att 
massmedia självständigt ändrade åsikt om kriget och inte heller på grund av tekniska framsteg 
inom medietekniken – vilket Andersen är inne på – utan snarare på att opinionen i USA hade 
ändrats.12 Om det  var  media  som påverkade  opinionen  eller  om  det  var  opinionen  som 
formade media är en omdiskuterad fråga.
    I sin text konstaterar Smedberg att Sverige var ett av de länder som gick längst i sin kritik 
mot USA:s krigföring i Vietnam. Detta ska i sin tur ha skapat missnöje i USA, inte minst 
genom  att  amerikanska  politiker  starkt  reagerade  på  Sveriges  beslut  att  ge  asyl  till  
amerikanska desertörer. Detta ledde till att relationerna mellan USA och Sverige under slutet 
av 1960-talet blev betydligt kyligare. Smedberg konstaterar dock att Sverige fick stöd för sin 
politik av den svensk-amerikanska pressen.13 
    En forskare som intresserat sig för just mediebilden av Vietnamkriget och Sverige i svensk-
amerikansk  press,  är  historiken  Edward  Burton.  Denne,  som  själv  är  en  amerikansk 
svenskättling, behandlar i sin avhandling The Swedish-American press and the Vietnam War14 
mediesynen på Vietnamkriget utifrån svensk-amerikansk press. Med svensk-amerikansk press 
menas  de  tre  största  amerikanska  tidningarna  som  på  1960-talet  riktade  sig  mot 
svenskättlingar runt om i USA. Burtons frågeställning är bland annat att ta reda på hur de 
svensk-amerikanska tidningarna skildrade Vietnamkriget  – om de följde övrig amerikansk 
media, eller inte. Burton vill också undersöka hur tidningarnas syn på Sverige – det vill säga 
moderlandet – var tiden kring Vietnamkriget. Gällande den senare frågan konstaterar Burton 
att det under tidigt 1960-tal tycks ha rått en blandad syn på Sverige i tidningarna, vissa var 
positiva,  medan andra var mer negativa.  Burton utläser att en av förklaringarna till  denna 
splittrade bild troligtvis berodde på att de amerikanska svenskättlingarna själva kände sig ha 
rätten att komma med kritik mot Sverige,  vilket var ett  land som de själva en gång hade 
lämnat. Likväl var de ivriga att försvara landet om någon utomstående kom med kritik. Detta 
visade sig inte minst år 1960 då den amerikanske presidenten Eisenhower kom med kritik mot 
Sverige, vilket fick till följd att svensk-amerikansk press kraftigt kom till Sveriges försvar. 
Burtons slutsats blir därmed att förhållandet till Sverige i de svensk-amerikanska tidningarna 
var tämligen komplext.15 I förhållandet till andra amerikanska tidningar utläser Burton att de 
svensk-amerikanska  tidningarna  rent  politiskt  i  stort  sett  överstämmer  med  övriga 
amerikanska tidningar. De var precis som många andra amerikanska tidningar under 1960-
talet övervägande högerkonservativa.16 Om vi återgår till krigets Vietnam konstaterar Burton 

11 Smedberg, Marco (2008) Vietnam-krigen. Historiska Media.
12 Smedberg, Marco (2008). s. 199-203. 
13 Smedberg, Marco (2008). s. 202-203.
14 Burton, Edward (2003) The swedish-american press and the Vietnam war. Elanders graphic system. 

Göteborg. 
15  Burton, Edward (2003). s. 124-130.
16  Burton, Edward (2003). s. 66.
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att  de  svensk-amerikanska  tidningarna  i  krigets  inledning  till  stor  del  tycks  ha  stött  den 
amerikanska politiken, samt tycks ha haft en stor förståelse för varför en krigsinsats behövdes. 
Ett undantag utgör dock en av tidningarna; Svenska Posten, som redan ifrån början sticker ut 
som en synnerligen stark motståndare till kriget, vilket enligt Burton berodde på att tidningen 
hade en redaktör som kraftigt tog avstånd i från kriget.17

    Allt eftersom kriget fortskred - och ej blev den snabba seger som många hoppats på -  
ändrade tidningarna successivt inställning och kom att kritisera kriget allt mer.18 Här ser vi 
alltså  att  de  svensk-amerikanska  tidningarna  följer  samma  mönster  som  Smedberg  och 
Andersen återger i sina respektive texter om amerikanska media. Burtons studie är mycket 
omfattande och uppenbarligen har den krävt  ett  mycket  stort  arbete,  men precis som den 
svenske historiken Eva Queckfeldt  påpekar  i  en senare recension av avhandlingen är  den 
något spretig och aningen ofokuserad.19 Den saknar också ett teoretiskt ramverk och därmed 
är det i huvudsak en starkt empirisk betonad avhandling. 
    Såväl Andersen, Smedberg och Burton behandlar - eller benämner - alla Sverige som ett  
land starkt kritiskt till Vietnamkriget. En forskare som har undersökt hur Sveriges kritik mot 
kriget  uppfattades  i  den  amerikanska  pressen,  är  statsvetaren  Magnus  Jerneck.  I  sin 
avhandling  Kritik som utrikespolitiskt medel20 behandlar Jerneck hur svensk vietnampolitik 
har framställts i amerikanska tidningar, samt i vilken utsträckning Sveriges åsikter om kriget 
förts fram i dagspressen. Beträffande den senare frågan sker det en mycket omfattande ökning 
i amerikansk press, av antalet artiklar som behandlar Sverige. Från att det år 1968 endast 
förekom 29 artiklar, ökade antalet år 1969 till  213 stycken för att ytterligare ett år senare 
uppgå  till  hela  399  artiklar.21 Trots  denna  signifikanta  ökning  är  Jernecks  slutsatser  att 
Sveriges  kritik  mot  Vietnamkriget  inte  fördes  ut  på  ett  positivt  sätt  via  de  amerikanska 
nyhetsorganen. I  den mån som Sveriges åsikter om Vietnamkriget förmedlades,  var  dessa 
nämligen ofta av en negativ karaktär. Sverige framställdes exempelvis som ett land som var 
ovetande om vad konflikten egentligen handlade om. Den amerikanska pressen hade även en 
tendens  till  att  fokusera  specifikt  på  den  svenske  politikern  Olof  Palme  i  sin 
nyhetsrapportering  gällande  svensk  politik.  Därav  –  argumenterar  Jerneck  –  kom  också 
Sveriges utrikespolitik att överskuggas av Palme som person. Då Palme dessutom relativt ofta 
skildrades på ett negativt sätt drar Jerneck slutsatsen att Sverige på ett mycket begränsat sätt  
nådde ut med sin politik till den amerikanska befolkningen i Vietnamfrågan.22 

Vietnamfrågan i svensk press
Eva Block är  en  pionjär  inom historisk  medieforskning i  Sverige  och hennes  avhandling 
Amerikabilden i svensk press23 är en av de tidigaste studierna som behandlar svensk media 
under Vietnamkriget. I avhandlingen försöker Block uttyda hur bilden av Amerika såg ut i 
svenska dagstidningar. Frågeställningen är uppdelad i främst två delar, dels intresset för USA i 
svenska medier och dels själva bilden av USA - det vill säga hur USA har  gestaltas i den 
svenska pressen. Gällande den första delfrågan, kommer Block fram till att intresset för USA i 
svenska dagstidningar har varierat kraftigt genom åren och att det inte går att finna någon 
linjär progression.24 Detta kan anses vara logiskt då tidningar följer stora nyhetshändelser och 
17  Burton, Edward (2003). s. 139f.
18  Burton, Edward (2003). s. 162-166.
19 Queckfeldt, Eva (2004) Historisk tidskrift. 124:4.
20  Jerneck, Magnus (1983) Kritik som utrikespolitiskt medel. Dialogos. Lund.
21  Jerneck, Magnus (1983). s. 139.
22  Jerneck, Magnus (1983). s. 219f.
23  Block, Eva (1976) Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968. Gleerup. Lund. 
24  Block, Eva (1976). s. 117.
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ibland kan det finnas många nyheter som innefattar USA, ibland få – vilket därmed skapar 
konjunkturvariationer angående intresset för USA i svenska tidningar. Trots denna skiftning 
utläser Block likväl en långsam ökning av intresset för USA under 1960-talet.25 
    Vad var det då för bild av USA som återgavs i svenska tidningar, och hur kom den att 
ändras  med  tiden?  I  sin  studie  utläser  Block  i  huvudsak  två  ofta  förekommande  bilder 
(gestaltningar) av USA, bilder som dominerar i sin respektive tidsperiod. Block väljer att dela 
in dessa gestaltningar i en gammal, respektive en ny bild av USA. Detta är en indelning som 
flera forskare med åren låtit sig inspireras av, exempelvis Queckfeldt när hon i sin avhandling 
Vietnam26 studerar  hur  Vietnamkriget  skildrades  i  fyra  svenska  tidningar.  Jag  kommer  att 
återkomma till detta senare men låt oss först undersöka hur den gamla, respektive den nya 
bilden av USA gestaltar sig i Blocks studie. Block menar att den äldre bilden består av en 
skildring av USA som är tämligen positiv. Det är en bild som ser USA som en beskyddare 
gentemot det  skrämmande kommunistväldet  i  öst.27 Därmed kan man hävda att  bilden är 
intimt förknippat med kalla kriget. Bilden kan likväl också ses som en kvarleva från andra 
världskriget då amerikanska soldater hjälpte europeiska länder att bekämpa Nazityskland. I 
denna äldre bild får USA:s utrikespolitik ett starkt stöd, man ser helt enkelt USA:s handlingar 
som ett måste för att försvara den fria demokratin.
    I det som Block utläser som den nya bilden är kontrasterna gentemot den gamla bilden 
stora. Här skildras snarare USA som ett stort och något hotfullt land, ett land som ständigt -  
och på tvivelaktiga grunder - bedriver en brutal utrikespolitik.28 Att krigets Vietnam varit med 
och påverkat den nya bilden av USA är otvivelaktigt, men Block menar också att denna bild 
började göra sig synlig även tidigare i svenska tidningar. Som exempel på detta tar hon upp 
den kritik USA får för sin rasdiskriminering de första åren på 1960-talet. Enligt Block uppstår  
således  den  nyare  bilden  av  USA under  1960-talets  första  år,  för  att  sedan  vara  klart 
dominerade i alla de stora svenska tidningarna år 1965.29 Även om Block förvisso påpekar att 
ändringarna inte var lika tydliga i exempelvis Svenska Dagbladet, skiljer hon sig här från 
senare forskning (se Queckfeldt nedan) när hon hävdar dominansen av den nyare bilden i 
samtliga undersökta tidningar år 1965.
    Relativt genomgående kan man i Blocks text ana ett ställningstagande för att det var media 
som till stor del formade den samhälliga opinionen mot kriget i Vietnam. Därmed är hon inne 
på samma spår som Andersen, medan hon till viss del skiljer sig ifrån Burton och Smedberg i  
denna specifika fråga.  
    Historiken Eva Queckfeldt har – som tidigare nämnts - även hon i sin avhandling Vietnam 
behandlat ämnet svensk press. Till skillnad från Block, fokuserar dock Queckfeldt endast på 
Vietnamkriget. En annan skillnad är att studien har en mer komparativ karaktär och dessutom 
består av ett mycket kvantitativt metodiskt upplägg. Som källmaterial i sin studie använder 
Queckfeldt uteslutande ledarsidorna i fyra av Sveriges största dagstidningar; Dagens Nyheter, 
Stockholms Tidningen, Aftonbladet, och Svenska Dagbladet. En av de saker som Queckfeldt 
undersöker i sin avhandling är från vilka nyhetsbyråer som de flesta nyheterna i svensk press 
hämtats. Svaret är att det nästan uteslutande är västerländska nyhetsbyråer som utgör källorna 
i  de  olika  tidningarna.  Endast  en  ytterst  liten  del  kommer  således  ifrån  alternativa 
nyhetsbyråer.30 En förklaring till detta tillskriver Queckfeldt något som vi idag skulle kunna 
benämna eurocentrism. Då avhandlingen är över 30 år gammal, var tankarna om eurocentrism 
25  Block, Eva (1976). s. 114-124.
26    Queckfeldt, Eva (1981) Vietnam – tre svenska tidningars syn på Vietnamfrågan 1963-1968. Gleerup. Lund.
27  Block, Eva (1976). s. 114-124.
28  Block, Eva (1976). s. 114-120
29  Block, Eva (1976). s. 114-124.
30  Queckfeldt, Eva (1981). s. 57ff.
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ännu inte så utpräglade när avhandlingen skrevs. Men även om Queckfeldt inte använder sig 
av begreppet, är hennes förklaring till de dominerande västerländska källorna dock jämförbart 
med det vi idag benämner eurocentrism. 
    Liksom Block, använder sig Queckfeldt av begreppen en äldre, respektive en nyare bild, 
när hon analyserar skildringen av krigets Vietnam. Den äldre bilden är mer okritisk till kriget i 
Vietnam och mer USA-sympatiserade, medan den nya bilden – på samma sätt som Blocks – 
är  betydligt  mer  kritiskt  till  USA:s  roll  i  kriget.  Resultaten  Queckfeldt  kommer  fram till  
påvisar små men ändå väsentliga skillnader mellan tidningarna, där Svenska Dagbladet har en 
större tendens till att klamra sig fast vid den gamla bilden av kriget, medan Aftonbladet tar till 
sig den nya kritiska bilden av kriget betydligt tidigare.31 Det finns således en viss skillnad 
mellan Blocks och Queckfeldts resultat, där den förra tycker sig kunna utläsa en mer homogen 
förändring i Amerikabilden i svenska tidningarna, medan Queckfeldt utläser en mer splittrad 
bild  av  Vietnamkriget  i  samma  tidningar.  Nu  är  förvisso  inte  dessa  båda  bilder  – 
Amerikabilden,  kontra  bilden  av  Vietnamkriget  –  helt  jämförbara.  Likväl  kan  man 
argumentera för att  de torde vara intimt  hopkopplade.  Att  Queckfeldt  behandlat  ett  något 
snävare källmaterial  kan möjligtvis  vara  en förklaring  till  att  slutsatserna i  de båda  olika 
studierna i viss mån skiljer sig åt. Perioderna som de båda historikerna undersöker är åren 
1963-1968, respektive 1948-1968. Att  de båda -  med Svenska Dagbladet  som diskutabelt 
undantag - utläser att den nya bilden av Vietnamkriget/Amerika har gjort sig gällande som 
dominant i den svenska pressen år 1968, stödjer Andersens och Smedbergs tankar om Tet-
offensiven som en brytpunkt gällande mediebilden av Vietnamkriget. 
    Medieforskaren Karin Andén-Papadopoulos har i sin avhandling Kameran i Krig32 gått till 
väga lite annorlunda än de tidigare forskarna. Istället för att fokusera på det skrivna ordet i 
svensk press,  har  hon valt  att  använda sig  av  fotografiska  bilder  som källmaterial.  Detta 
källmaterial hittar Andén-Papadopoulos i två stora svenska morgontidningar; Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet, samt i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Motiveringen 
till urvalet är att hon vill komma åt en viss spridning gällande tidningarnas politiska färg.33 

Andén-Papadopoulos frågeställning är snarlik  den som Queckfeldt  använder  sig av – hon 
ämnar ta reda på hur den svenska pressen skildrade krigets Vietnam. Andén-Papadopoulos 
teoretiska ramverk och metod är dock avsevärt annorlunda jämfört med vad fallet är i Blocks 
och  Queckfeldts  studier.  Andén-Papadopoulos  antar  delvis  ett  postkolonialt  teoretiskt 
perspektiv  i  sin  studie  och  driver  också  en  tes  om att  fotografier  –  på  samma  sätt  som 
bildkonst – berättar lika mycket om personen bakom kameran och dennes samhälle, som den 
eller de som befinner sig framför kameran.. När Andén-Papadopoulos tolkar fotografierna från 
Vietnamkriget, tolkar hon dem därmed utifrån vad de ämnar förmedla. När hon exempelvis 
studerar  kroppsspråk,  tar  hon  utgångspunkt  i  hur  detta  har  skildrats  i  västerländsk  konst 
genom de senaste årtusendena och använder detta som en referensram.34 Detta är ett intressant 
teoretiskt  tillvägagångssätt  men får  även anses  vara lite  problematiskt.  Risken är  att  man 
glömmer att en fotograf inte nödvändigtvis också regisserar bilden. Dessutom kan det vara 
problematiskt att överföra vårt västerländska kroppsspråk på vietnameser. Detta är något som 
Andén-Papadopoulos är väl medveten om och även problematiserar utförligt i avhandlingens 
inledande  delar  där  hon  -  med  hänvisningar  till  poststrukturalistiska  teorier  -  förklarar 
tolkningsmetodens svagheter. Dock kvarstår faktumet att fotografier i västerländsk press väljs 
ut  för  att  symbolisera  en  viss  typ  av  känsla.  Det  är  utifrån  denna  syn  som  Andén-
31  Queckfeldt, Eva (1981). s. 69-79. 
32 Andén-Papadopoulos, Karin (2000) Kameran i krig – Den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i  

svensk press. Symposion. Stockholm.
33 Andén-Papadopoulos, Karin (2000). s. 14. 
34 Andén-Papadopoulos, Karin (2000). s. 15ff.
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Papadopoulos bedriver sin studie.35 
    Vad  kommer  då  Andén-Papadopoulos  fram till?  Beträffande  förmedlingen  av  krigets 
Vietnam under åren 1965-1968 förmedlas uteslutande bilden av ett amerikanskt krig. Under 
hela perioden är det fotografier av amerikanska soldater som dominerar i pressen. Det är först  
under  senare år  när  amerikanerna  allt  mer  lämnade Vietnam,  i  början av 1970-talet,  som 
vietnameserna  blir  mer  synliga  på  fotografierna  i  de  svenska  tidningarna.  Andén-
Papadopoulos påpekar dock tydligt att det finns vissa undantag. När det gäller att förmedla 
exempelvis tortyr och avrättningar, är det vietnameser som hamnar i fokus även under tidigare 
år. Det är också så att fotografierna enligt Andén-Papadopoulos skildrar amerikanerna på ett 
mer  ärofullt  sätt.  Amerikanska  soldater  gestaltas  exempelvis  manligt  och  idealiskt  och 
amerikanska  soldater  som  stupat  i  kriget  skildras  på  ett  vördnadsfullt  sätt,  där  liken  är 
ordningsgjorda och fint placerade. Detta i kontrast till vietnamesiska kroppar som skildras på 
ett betydligt mer ovårdat sätt där soldaterna till synes oberört tycks blir lämnade där de stupat. 
36 I  avhandlingens avslutande diskussion försöker  sig  Andén-Papadopoulos  på att  förklara 
varför vietnameser och amerikaner tycks ha skildrats olika i de svenska tidningarna. Till att 
börja  med konstaterar  hon att  nästan  alla  fotografier  som används i  den  svenska  pressen 
kommer  från  västerländska  nyhetsorgan,  vilket  stödjer  Queckfeldts  slutsatser.  Precis  som 
Queckfeldt,  är  Andén-Papadopoulos  också  inne  på  att  detta  är  ett  resultat  av  ett 
eurocentristiskt västerländskt samhälle. Andén-Papadopoulos väljer dock att ta detta ett steg 
längre och hävdar att fotografiernas framställning av vietnameserna är ett utslag för rasism.37 
    Precis som många tidigare forskare tillskriver även Andén-Papadopoulos Tet-offensiven en 
stor betydelse.  Exempelvis argumenterar hon i likhet med Andersen och Smedberg för att  
gestaltningen av Vietnamkriget i media blev betydligt brutalare under denna händelse. Andén-
Papadopoulos är dock noga med att påpeka att detta inte berodde på att journalister blev mer 
kritiska eller tog ställning emot kriget, utan snarare rörde det sig om att Amerika och övriga 
västvärlden var moget för denna nya, brutala bild av kriget.38

Sammanfattning av tidigare forskning
Att media i och med Vietnamkriget började skildra krig på ett nytt och mer brutalt sätt är 
tidigare forskningen överens om. Orsaken till  den ändrade skildringen är dock något  mer 
omtvistad.  Andersen  menar  att  en  av  orsakerna  till  den  förändrade  mediebilden  av 
Vietnamkriget berodde på en rent teknisk utveckling där krigets Vietnam kom att skildras mer 
närgående, och vad som kan synas som mer ocensurerat, på grund av framväxten av bättre 
medieteknologi  såsom  exempelvis  mer  avancerade  satelliter  och  kameror.  Andén-
Papadopoulos  däremot  anser  snarare  att  anledningen  till  att  nyhetsrapporteringen  från 
Vietnamkriget ändrade karaktär berodde på att  västvärlden blivit,  vad hon benämner som, 
redo för denna nya brutala bild av kriget.
    Huruvida det var media som självständigt ändrade åsikt om kriget eller om det snarare var 
opinionen mot kriget i samhället som kom att avspeglas i media är något omtvistat i tidigare 
forskning. Klart står dock att kritiken mot kriget, både från samhället och media, kom att öka 
kraftigt  allt  eftersom att  kriget  fortskred.  Även att  Tet-offensiven utgjorde  en brytpunkt  i 
kriget - utifrån ett medieperspektiv - tycks tidigare forskning vara överens om. Eva Blocks 
forskning  skiljer  sig  här  dock  när  den  pekar  ut  en  tidigare  förändring  i  amerikabilden  i 
svenska tidningar. Gällande den svenska pressen finner Block att de flesta tidningar - oavsett 

35 Andén-Papadopoulos, Karin (2000). s. 16.
36 Andén-Papadopoulos, Karin (2000). s. 68ff.
37 Andén-Papadopoulos, Karin (2000). s. 123-125.
38 Andén-Papadopoulos, Karin (2000). s. 68f, samt 164-172.
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politisk tillhörighet – ändrade synen på USA ungefär vid samma tillfälle, det vill säga år 1965. 
Queckfeldts studie visar däremot att det i skildringen av Vietnamkriget fortfarande år 1968, 
fanns  små  men  likväl  signifikanta  skillnader  mellan  den  moderata  tidningen  Svenska 
Dagbladet och den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet. Queckfeldt menar att Svenska 
Dagbladet i högre grad dröjde sig kvar vid det hon valt att benämna den äldre bilden av kriget, 
medan Aftonbladet  tidigare tog åt  sig den nya  bilden.  Att  studera hur  olika tidningar  har 
skildrat samma händelser visar på vilka olika politiska uppfattningar som fanns under den 
aktuella  perioden  och  även  i  denna  undersökning  kommer  olikheter  i  tidningarnas 
ställningstagande  att  studeras.  Eftersom Queckfeldts  och  Blocks  studier  inte  sträcker  sig 
längre än till år 1968 blir det särskilt intressant att studera hur tidningarna skildrar Vietnam 
efter denna tidpunkt.   
    I såväl Queckfeldts som Andén-Papadopoulos studie förklaras mediebilden av kriget delvis 
som ett uttryck för ett västerländskt eurocentriskt samhälle. Queckfeldt är endast inne och 
med  försiktighet  berör  detta  postkoloniala  forskningsområde,  medan  Andén-Papadopoulos 
betydligt tydligare hävdar att de fotografierna hon undersökt visar ett utslag för eurocentrism. 
Exempelvis  utläser  Andén-Papadopoulos  -  i  de  undersökta  tidningarna  -  en  väsentlig 
fokusering på amerikaner medan vietnameser endast tycks ha förekommit på fotografier då 
det gäller  att  förmedla tortyr,  avrättningar och fångenskap. Att  undersöka hur vietnameser 
respektive amerikaner skildrats i tidningarna kommer vara en viktig delfråga i denna följande 
uppsats.    

Teoretisk ansats
Innan vi ger oss vidare in i studien bör vissa teoretiska ståndpunkter redogöras. Även om jag 
inte uteslutande kommer att begränsa min studie till att följa en viss historiskteoretisk skola, 
kommer analysen likväl att återknyta till vissa teoretiska utgångspunkter. 
    Eftersom att Vietnamkriget inleddes som ett kolonialkrig39 är det intressant att även studera 
skildringar  av  Vietnamkriget  utifrån  ett  postkolonialt  perspektiv.  Postkolonialismen  är  en 
historiskteoretisk  inriktning  som  växte  fram  under  1900-talets  senare  hälft  som  en 
motreaktion mot det starka västerländska perspektiv som då dominerande inom stora delar av 
historieforskningen.  Med  ett  postkolonialt  perspektiv  ville  man  hitta  alternativ  till  den 
västerländska  världshistorien  med  dess  normativa  företeelser,  såsom  den  industriella 
revolutionen,  imperialismen  och  den  ständigt  ökande  kapitalismen.  Det  som istället  blev 
aktuellt var att studera kulturer och länder utanför den västerländska sfären – det vill säga man 
kom  att  studera  de  länder  som  oftast  tidigare  varit  koloniserade.  Centralt  inom 
postkolonialismen  är  också  tanken om att  världen  fortfarande  idag  har  kraftiga  spår  från 
kolonialtiden  och  att  västvärlden  via  ekonomi,  kultur  och  politik  fortfarande  utöver  en 
förtryckande makt över tredjevärlden. 40 
    Det finns inom tidigare forskning kring svensk press och Vietnamkriget tendenser till att 
förklara  vissa  skildringar  av  Vietnamkriget  som en  följd  av  ett  eurocentriskt  tankesätt  i 
västvärlden.  Queckfeldt  förklarar  exempelvis  den  stora  dominansen  av  västerländska 
nyhetsbyråer i den svenska pressen på detta sätt. Andén-Papadopoulos går ett steg längre och 
använder sig av ett postkolonialt angreppssätt när hon tar sig an Vietnamkriget via pressens 
fotografiska  skildringar  och  använder  sig  därmed  också  av  begreppet  eurocentrism i  sin 
studie. För att förklara eurocentrism kan man säga att begreppet anses beskriva den tanke som 
existerat  i  västerländsk  kultur  om  att  det  är  Europa  –  sedermera  västvärlden  –  som  all 
utveckling kommit ifrån. Att det är västvärlden som kommit att bli dominerande i det globala 
39 Smedberg, Marco (2008). s. 40-84.
40 Green, Anna & Troup Kathleen (2010) The Houses of history. s. 277ff.
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samhället - såväl ekonomiskt som politiskt – ses som något oundvikligt. Förklaringen som ges 
är att den europeiska kulturen varit, och fortfarande är, överlägsen all annan kultur gällande 
exempelvis  rationellt  tänkande.  Därmed  anses  det  också  vara  en  självklarhet  att  det  var 
Europa som blev arena för den industriella revolutionen i slutet av 1700-talet.41 Centralt inom 
eurocentrismen är också en tanke om att det är väst som  agerar, och att resten av världen 
reagerar.42 Därav kan man dra klara paralleller till den teoretiska läran om orientalism, där 
samma synsätt återfinns, det vill säga tanken om vi och dem. Orientalism är en term som den 
palestinska författaren Edward Said har gjort  känd. Enligt Said har det inom västerländsk 
kultur,  politik  och  forskning  de  senaste  100  åren  uppstått  en  idé  om  en  grundläggande 
åtskillnad mellan västvärlden och det orientaliska öst. Inom denna idé råder det enligt Said 
också ett maktförhållande, där väst de senaste decennierna ständigt har dominerat Orienten.43 I 
min studie kommer jag främst att använda den centrala separationen mellan vi och dem, som 
återfinns inom både eurocentrismen och orientalismen, i delar av analysen av hur de valda 
svenska dagstidningarna skildrade Vietnamkriget.

Problem och frågeställningar
Det som skall undersökas i denna uppsats är hur kriget i Vietnam skildrades i den svenska 
dagspressen.  Uppsatsens  fokus  ligger  på  att  undersöka  om  det  går  att  utläsa  något 
ställningstagande för eller  mot kriget i de svenska tidningarna och vilken part tidningarna 
tycks ta ställning för. En delfråga består också av att undersöka om vietnameser framställts 
annorlunda än amerikaner, det vill säga om det går att utläsa någon form av eurocentriskt 
förhållningsätt i tidningarna. 

För att besvara frågeställningen kommer uppsatsen att delas upp i två mindre delfrågor, vilka 
är följande:

 Hur skildrade de svenska dagstidningarna de stridande parterna i Vietnamkriget, 
vilka nyheter var mest centrala, och går det att utläsa något ställningstagande, för 
eller mot kriget?

 Skildrades vietnameser annorlunda jämfört med amerikaner i Vietnamkriget, och i 
så fall på vilket sätt? 

41 Marks, B Robert (2004). s. 21ff.
42 Marks, B Robert (2004). s. 22.
43 Matthis, Moa (2005) Orientalism på svenska. s. 9ff.  
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Material, källkritik, metod och avgränsningar
Källmaterialet består av tre svenska morgontidningar; Svenska Dagbladet (moderat), Arbetet44 

(socialdemokratisk) samt Dagens Nyheter (liberal/oberoende).45 Valet av tidningarna är främst 
motiverat utifrån deras olika politiska inriktningar och att de under den undersökta perioden 
var ledande dagstidningar. Min definition av en ledande dagstidning syftar i detta fall på i hur 
stor upplaga tidningen har tryckts i.  Alla de valda tidningarna hade under den undersökta 
perioden en mycket stor upplaga.46 På grund av de valda tidningarnas ledande ställning och 
skilda  politiska  tillhörighet  utgör  de  en  bra  grund  för  att  studera  om Vietnamkriget  har 
skildrats på ett likartat sätt, eller om det istället i svensk press förekom olika bilder av kriget 
beroende på tidningars politiska tillhörighet.
    Vid användandet av tidningar som källmaterial ställs man inför en rad svårigheter. Ett  
problem är att det kan vara svårt att utläsa om det i en specifik nyhetstext är tidningen som tar 
ställning, eller om tidningen bara återger en annans parts ståndpunkt. Inte minst blir detta 
problematiskt på tidningens nyhetssidor där texten som i många fall publiceras kommer från 
centrala nyhetsbyråer. Blir texten i detta fall en avspegling av hur den aktuella tidningen ser 
på en viss fråga eller är texten i själva verket en avspegling på hur den författande journalisten 
ser på händelsen? Detta är ett en fundering man bör ha med sig när man utför en textanalys av 
en tidning. Å andra sidan går det att hävda att det i själva verket inte är av större betydelse – 
tidningens redaktörer väljer ju själva vilka texter som skall vara med och hur dessa utformas. 
Därmed går  det  att  argumentera för  att  tidningar  också tar  ställning i  konflikter  och krig 
genom att hela tiden bearbeta och vinkla texter så att just deras syn förmedlas till läsaren.
    Ett problem i denna uppsats har varit den stora mängd nyhetsmaterial som funnits att tillgå 
om Vietnamkriget. I och med detta har mycket stora avgränsningar varit ett måste vilket i  
slutändan resulterar i att det blir svårare att dra generella slutsatser.
  När  man  arbetar  med  tidningsmaterial  bör  man  också  ha  kännedom  om  att 
nyhetsrapportering  har  skiljt  sig  åt  mellan  olika  tidsperioder.  Under  1970-talet  fanns 
exempelvis en trend som bidrog till att många tidningar minskade sin partianknytning, vilket 
delvis berodde på att journalistyrket under denna tid blev allt mer professionaliserat.47 Det kan 
därmed  vara  problematiskt  att  jämföra  denna  tidsperiod  med  nyhetsmaterial  från  tidigare 
perioder  där  partianknytning  troligtvis  är  större.  Eftersom  denna  uppsats  utgörs  av  två 
historiska nedslag (se nedan) som ligger relativt nära varandra i tid, borde dock tidningarnas 
politiska anknytning inte skilja sig avsevärt mellan de båda nedslagen. 
    Metoden i  studien utgörs av en kvalitativ textanalys. När man använder ett kvalitativt 
upplägg kommer man som forskare mycket nära källmaterialet, och djupgående tolkningar av 
källorna blir av central betydelse.48 Genom att endast arbeta med två kortare nedslag är min 
avsikt att komma mycket nära källmaterialet och utföra noggranna tolkningar av vad det är för 
bild och ställningstagande av Vietnamkriget som tidningarna förmedlar. 
    Argumentationsanalysen är en väl använd metod i studier som främst behandlar tidningars 

44 Arbetet var en Malmöbaserad morgontidning som grundades år 1887. Efter en tid med ekonomiska 
svårigheter begärdes tidningen i konkurs år 2000. Hämtat på: Nationalencyklopedin på internet. Sökord: 
Arbetet. 2011-11-15. 

45 Under undersökningens första nedslag år 1968 betecknas DN som en liberal tidning, under undersökningens 
andra nedslag år 1975 har tidningens beteckning ändrats till oberoende. Hämtat på: 
www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-tidningar

46 År 1968 var Arbetets upplaga 101 400, DN:s upplaga 420 300 och SvD:s upplaga 171 800. Inga större 
förändringar sker till år 1975. Hämtat på: www.kb.se/soka/tidningar-och-tidskrifter/Nya-Lundstedt-tidningar/

47 Nationalencyklopedin på internet. Sökord: Journalistik. 2011-12-13.
48 Lindblad, Inga-Britt (1998) Uppsatsarbete – en kreativ process. s. 24f.
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ledare, och faller ofta under kategorin diskursanalys.49 Då jag valt att utvidga mitt källmaterial 
till att till stor del innefatta nyhetsartiklar kommer jag dock istället använda mig av något som 
kan  kallas  för  en  ståndpunktsanalys.  Fokus  blir  därmed  att  studera  tidningarnas 
ställningstagande i Vietnamkriget. Att analysera hur tidningarna väljer att formulera sin text är 
av stor betydelse i min studie. Benämner de parterna i konflikten på ett sätt som är negativt 
eller positivt? Lyfter tidningarna mestadels fram nyheter som bidrar till en viss typ av syn på 
en av parterna i kriget? Bidrar ett utelämnat textstycke till att tonen i texten blir annorlunda? 
Att djupgående analysera och lyfta fram texternas nyanser och ”ståndspunktsanda” är mycket 
centralt  och  de  ovanstående  frågorna  utgör  ett  metodiskt  redskap  för  att  kunna  besvara 
uppsatsens  frågeställning.  Parter  som  i  studiens  första  delfråga  kommer  att  ställas  mot 
varandra  är  USA och  Sydvietnam  mot  FNL och  Nordvietnam  och  det  är  tidningarnas 
ställningstagande angående dessa två parter  analysen är  uppbyggd kring.  I  studiens  andra 
delfråga  är  parterna  istället  vietnameser  respektive  amerikaner  (västerlänningar),  och  hur 
dessa parter med fotografier och formuleringar har skildrats olika, eller lika, blir då i fokus.     
    För att begränsa mig har jag valt att endast studera två speciella händelser under kriget, 
vilka är följande; Tet-offensiven år 1968, samt Nordvietnams erövring av Saigon år 1975. 
Valet  av  de  två  nedslagen  motiveras  främst  med  att  de  är  två  händelser  av  mycket  stor 
betydelse  för  Vietnamkriget.  Tet-offensiven  var  en  upptrappning  till  den  mest  intensiva 
perioden i  kriget,  och var  också en händelse som fick stor  uppmärksamhet  i  västvärlden. 
Nordvietnams erövring av Saigon kom i sin tur att utgöra ett slut på kriget som rasat i över 10 
år,  och att  forskning om svensk presskildring  av detta  slutskeende i  kriget  lyser  med sin 
frånvaro bidrar till att detta nedslag blir extra relevant att studera. En kort historisk översikt 
över de båda nedslagen kommer att ges i senare delar av uppsatsen.
    För att ytterligare begränsa källmaterialet  kommer tidningarna endast att studeras i ett 
intervall om sex dagar, i samband med respektive nedslag. Avgränsningen har resulterat i att 
källmaterialet kommer att bestå av 108 tidningsartiklar under det första nedslaget, av vilka 10 
är hämtade från tidningarnas ledarsidor. I det andra nedslaget är materialet något mindre och 
består av 90 tidningsartiklar varav 14 är hämtade från ledarsidorna.50  

Bakgrund 
För att få en förståelse för resultaten och slutsatserna i denna studie, är det en nödvändighet att 
ha en känsla för 1960-talets tidsanda – att förstå i vilken kontext de olika tidningarna har 
förmedlat nyheter i. I denna bakgrund kommer det kortfattat att redogöras för de viktigaste 
händelserna  och politiska dragen i  Sverige och världen tiden  för  Vietnamkriget.  Avsnittet 
kommer  att  delas  upp  i  tre  underavdelningar,  vilka  alla  är  relevanta  för  den  aktuella 
tidsperioden.   

Sverige och världen under kalla kriget
Efter  att  andra världskriget  tagit  slut  inleddes  en period  med kraftig  ekonomisk  tillväxt  i 
västvärlden.  Industrier  och  den  globala  handeln  expanderade  och  den  ena  tekniska 
utvecklingen  följdes  av  den  andra.  Inte  minst  Sverige  -  som  undkommit  världskrigets 

49 Ostbye, Helge (2004) Metodbok för medievetenskap s. 71.
50 Källmaterialet består av artiklar hämtade från tidningarnas förstasidor, nyhetssidor och ledarsidor, och utgörs 

av såväl text som fotografier. Såväl små notiser som längre artiklar som berör Vietnamkriget har studerats. 
Under första nedslaget ser fördelningen av antalet artiklar ut på följande sätt: Arbetet 30 st varav 3 ledare; 
DN 35 st varav 4 ledare; SvD 33 st varav 3 ledare. Fördelningen mellan tidningarna i det andra nedslaget ser 
ut på följande sätt: Arbetet 17 st varav 3 ledare; DN 29 st varav 7 ledare; SvD 30 varav 4 ledare. 
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destruktiva kraft – gick på ekonomiskt högvarv.51 Efterkrigstiden var dock inte endast en tid 
av stora ekonomiska och industriella framsteg, det var också en tid med stora internationella 
spänningar. Dels kom det under perioden att etableras spänningar mellan öst och väst, och 
dels kom det att bildas spänningar mellan nord och syd. Ett land som sedermera skulle hamna 
i centrum för dessa två världsspänningar var Vietnam. Mellan väst och öst hade spänningarna 
till största delen en politisk karaktär, där de två nya supermakterna – USA och Sovjetunionen 
–  kom  att  agera  som  internationella  motpoler.  Det  kommunistiska  Sovjetunion  och  det 
kapitalistiska USA delade upp Europa, och senare även stora delar av resten av världen, i  
intressesfärer. I denna uppdelning ligger också en av förklaringarna till spänningarna mellan 
öst och väst – eller med ett mer politiskt ordval; mellan kommunismen och kapitalismen. 
    Spänningen mellan syd och nord var inte i samma grad politiskt baserad utan hade istället 
en mer ekonomisk prägel. De gamla kolonierna som under denna tid höll på att bryta sig loss 
och kämpade för sin självständighet befann sig till stor del på det södra halvklotet, därmed 
kom de också att utgöra en ekonomisk motpol mot de ofta rikare och mer industrialiserade 
länderna på det norra halvklotet.52  Världsläget under 1960-talet var trots stora ekonomiska, 
tekniska  och  industriella  framsteg,  således  spänt  och  splittrat,  med  allt  rikare  i-länder  i 
kombination  med  allt  fattigare  u-länder.  Dessutom  fanns  det  en  ständig  skräck  för  att 
konflikten  mellan  USA  och  Sovjetunion  skulle  eskalera  till  ett  nytt  världskrig  med 
kärnvapenkrig som följd. I stället för att som de andra nordiska länderna alliera sig med USA 
och  västmakterna,  valde  Sverige  att  driva  sin  –  under  världskrigen  –  framgångsrika 
neutralitetspolitik. Att framstå som en neutral stat, i händelse av krig, var viktigt för det lilla 
landet Sverige, och för ett fortsatt förtroende som en neutral stat krävdes en alliansfrihet.53 

Sverige var under denna tid såväl ekonomiskt som politiskt långt ifrån någon stormakt. Likväl 
fanns det ett område som svensk politik kunde göra sig hörd på i internationella sammanhang; 
nämligen inom den moraliserande politiken. Inom den svenska politiska ledningen, fanns det 
en uppfattning om att Sverige var ett land som kommit mycket långt i social rättvisa och 
jämlikhet. På den internationella arenan tog Sverige därför ofta på sig rollen som talesman för 
den tredjevärlden.54 Sveriges utrikespolitik under 1960-talet kom alltså att präglas både av 
alliansfrihet  och  neutralitetspolitik,  samtidigt  som  Sverige  kunde  framstå  som  en 
moraliserande – och möjligtvis godtrogen – småstat i andra länders ögon. En småstat som inte 
tvekade att försöka läxa upp även de största supermakterna, vilket Sveriges Vietnampolitik 
kom att vittna om. Innan vi går djupare in på Sveriges relation till Vietnamkriget, bör vi dock 
först fördjupa oss i ett av 1960-talets mest omtalade fenomen; nämligen radikaliseringsvågen.

Sverige och det radikala 1960-talet
Under  merparten  av  1900-talets  första  hälft  dominerades  svensk  politik  av  det 
socialdemokratiska partiet. Under 1960-talet ökade dock kritiken mot socialdemokraterna och 
sprickor i det som brukade benämnas för folkhemmet uppstod. 1960-talet  brukar populärt 
benämnas som den radikala ungdomens årtionde, och det var ett decennium där en ny stark 
vänstervåg  for  genom samhället.55 Den nya  vänsterrörelsen  kännetecknades  inte  minst  av 
mängden intellektuella anhängare. Tidigare stora radikaliseringsvågor, som arbetarrörelsens 
och folkrörelsernas framväxt drygt 60 år tidigare, hade till stor del varit en rörelse bestående 

51 Hedenborg, Susanna & Kvarnström Lars (2009) Det svenska samhället 1720-2006 – böndernas och  
arbetarnas tid. s. 302-310. 

52 Salomon, Kim (1996) Rebeller i takt med tiden – FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer. s. 47ff.
53 Hedenborg, Susanna & Kvarnström Lars (2009). s. 308.
54 Salomon, Kim (1996). s. 294ff.
55 Östberg, Kjell (2002) 1968 – när allting var i rörelse. s. 64ff.
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av  ofta  lågutbildade  arbetare.  Kärnan  i  1960-talets  radikaliseringsvåg  bestod  dock  av 
välutbildade ungdomar, präglad av en ungdomskultur vilken var kraftigt vänsterinspirerad. 
Centralt inom denna ungdomsrörelse fanns också en internationell solidaritet som värnade om 
de fattiga och utsatta länderna i världen. Det var således inte endast på hemmaplan man ville 
uppnå mer jämlikhet, utan lika mycket protesterades det mot globala orättvisor och det som 
ansågs vara ett imperialistiskt förtryck mot många länder i tredjevärlden.56

    Radikaliseringsrörelsen var inte endast centrerad till Sverige utan var minst lika utbredd i 
övriga  Europa  och  USA och  kulmen  nåddes  år  1968.  Detta  var  året  då  -  utifrån  ett 
radikaliseringsperspektiv - allt tycktes hända; morden på Martin Luther King och Robert F 
Kennedy, Tet-offensiven i Vietnam och majrevolten i Frankrike. På hemmaplan i Sverige var 
det kanske kårhusockupationen i Stockholm som var en av de mest omtalade händelserna, då 
en  grupp  studenter  ockuperade  Stockholms  kårhus  i  protest  mot  statens  förslag  på 
förändringar  i  den  akademiska  utbildningen.  Händelsen  medförde  att  dåvarande 
utrikesminister  Olof  Palme tvingades till  platsen för att  debattera  med studenterna.57 Året 
1968  var  således  ett  händelserikt  år  med  stora  protester  runt  om  i  världen.  Inom 
ungdomsrörelserna fanns således en rebellisk anda och de vände sig starkt emot auktoriteter 
och  samhällets  hierarkier.58 Rörelserna  protesterade  mot  rasdiskrimineringen  i  samhället, 
argumenterade mot klasskillnader, vände sig starkt emot exploateringen av andra länder – och 
inte minst rasade de mot USA:s imperialistiska förtryck av Vietnam.59 

Sverige och Vietnamprotesterna       
Det är utifrån de tidigare två avsnitten – Sveriges politiska roll på den internationella arenan, 
och  radikaliseringsvågen i  samhället  -  som protesterna  emot  krigets  Vietnam bör  förstås. 
Sveriges  kritik  mot  Vietnamkriget  saknade  motstycke,  aldrig  tidigare  i  modern  tid  hade 
Sverige lika kraftfullt visat sitt ogillande av ett krig. Det närmaste exemplet som går att hitta  
är protesterna mot det finska vinterkriget. Förhållandena var dock då helt annorlunda. Finland 
var ett grannland som den svenska befolkningen kände väl till  och som dessutom tidigare 
hade varit en del av Sverige i över 600 år. Vietnam var däremot ett land som få kände till och 
än färre hade någon relation till.60 
    Olof Palme var en politiker som tidigt kom att engagera sig mot Vietnamkriget och han var 
inte främmande för att med hårda ord uttrycka sina negativa känslor om USA:s utrikespolitik. 
Bland annat kritiserade Palme i ett tal i Gävle starkt USA:s krigsföring i Vietnam. “Det är en 
illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och millitära maktmedel .”61 

löd Palmes mest kända del av talet. Även på andra sätt gjorde sig Palme känd,  bland annat 
genom sin  medverkan  i  ett  demonstrationståg  där  han  gick  jämte  den  nordvietnamesiska 
Moskva-ambassadören. Olof Palme gick således i spetsen för Sveriges politiska kritik emot 
USA:s  krigsföring  i  Vietnam.62 Många  svenskar  stödde  Palme  och  stödet  i  den  svenska 
socialdemokratiska regeringen var också stort. Men det saknades inte kritiska röster, dels fick 
Palme  kritik  för  sitt  ställningstagande  mot  Vietnamkriget  av  konservativa  och  liberala 
politiker såsom Gösta Bohman och Sven Wedén. Dessa politiker ansåg att Palme alltför starkt 
kritiserade USA och befarade därmed att relationerna med landet skulle bli än mer frostiga. 

56 Möller, Yngwe (1992) Sverige och Vietnamkriget. s. 360.
57 Östberg, Kjell (2002). s. 99-106.
58 Salomon, Kim (1996). s. 298f.
59 Möller, Yngwe (1992). s. 18-23.
60 Möller, Yngwe (1992). s. 355f.
61 Ur Palmes Gävletal (1965) Citatet är taget ur: Östberg, Kjell (2002). s 94.
62 Möller, Yngwe (1992). s. 362ff.
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Palme fick dessutom kritik från vänsterpolitiskt och utomparlamentariskt håll. Många i den 
tidigare  nämnda  ungdomsrörelsen  ansåg  att  Palme  och  socialdemokraterna  inte  hårt  nog 
kritiserade USA:s handlingar.63 Att Palme var så kritisk som hans position tillät råder det dock 
nog ej något tvivel om. Att en svensk politiker idag skulle fördöma USA på samma sätt som 
Palme gjorde på 1960-talet,  är  föga troligt  – vilket  vittnar  om den på 1960-talet  rådande 
politiska atmosfären. Stark kritik mot Sverige och Palme kom också från USA som uttryckte 
missnöje  över  Palmes  ställningstagande  i  konflikten.  Från  amerikanska  politiska  kretsar 
ansågs  nämligen att  Sverige inte  följde sin neutralitetspolitik.  Palme bemötte  dock denna 
kritik med följande formulering: ”Den svenska neutralitetspolitiken bestämmer vi själva.”.64 

Med  detta  uttalande  glömde  dock  Palme  bort  –  eller  ignorerade  –  det  faktum  att  även 
omvärldens bild av den svenska neutralitetspolitiken är viktig. 

Undersökning
I följande del av uppsatsen kommer resultatet från analysen av tidningarna att presenteras. 
Undersökningen är uppdelad i avsnitt utifrån studiens två nedslag; Tet-offensiven och Saigons 
fall.  Båda avsnitten inleds  med en kort  historiskt  redogörelse om Vietnamkrigets  skeende 
tiden  för  respektive  händelser.  Därefter  behandlas  uppsatsens  första  frågeställning  under 
rubriken:  Krigsskildringar  och  ställningstagande  i  Vietnamkonflikten.  Redovisningen  av 
denna delfråga kommer att ske kronologiskt. Undersökningen fortsätter sedan med resultatet 
av uppsatsens andra delfråga under rubriken: Tidningarnas människosyn – eurocentriskt eller  
inte? Under denna rubrik kommer texten ha en mer tematiskt prägel.      

Tet-offensiven
En av de största offensiverna under Vietnamkriget var offensiven som inleddes av FNL och 
Nordvietnam natten den 30 januari år 1968. Det egentliga namnet på offensiven var ”Allmän 
offensiv, allmänt uppror”, dock kom namnet Tet-offensiven snart att användas i västvärlden på 
grund av att den sammanföll med det vietnamesiska nyåret; Tet. Med offensiven hoppades 
Nordvietnam och FNL få till ett avgörande i kriget. Redan under 1967 startade nordsidan en 
upptrappning av antalet  militäroperationer i  Sydvietnam och bland annat den amerikanska 
marinbasen i Khe Sanh anfölls. I och med denna upptrappning ville nordvietnameserna binda 
amerikanska resurser. Därmed var förhoppningen också att de sydvietnamesiska städerna – 
som var Tet-offensivens egentliga mål – skulle lämnas obevakade i större utsträckning. Natten 
den 30 januari inleddes offensiven då nordvietnamesiska förband tillsammans med FNL anföll 
44 provinshuvudstäder och 69 mindre städer runt om i Sydvietnam - till detta tillkom också ett 
stort antal mindre byar.65 Inledningsvis var FNL:s och nordvietnamesernas framgångar stora 
och FNL:s kortvariga intagande av den amerikanska ambassaden i Saigon utgjorde troligtvis 
en av de största framgångarna, inte minst ur ett psykologiskt perspektiv. Snart vände dock 
krigslyckan. USA och dess sydvietnamesiska förband stred bättre än vad nordsidan förväntat 
sig och dessutom uteblev till stor del det folkliga uppror som nordvietnameserna hade räknat 
med. Följden blev att stridigheterna var över redan efter några få dagar. Ett undantag utgjorde 
dock kampen om den gamla kejsarstaden Hue där hårda strider rasade under flera veckors tid 
innan amerikanska och sydvietnamesiska förband lyckades återerövra staden.66  Tet-offensiven 

63 Östberg, Kjell (2002). s. 95f, samt Möller, Yngwe (1992). s. 362ff.
64 Möller, Yngwe (1992). s. 366ff. Citat hämtat ifrån Palmes tal första maj år 1968, vilket återges i: Möller, 

Yngwe (1992). s. 367.
65 Smedberg, Marco (2008). s. 178-181.
66 Smedberg, Marco (2008). s. 183f.
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har  på många sätt  kommit  att  framstå  som ett  amerikanskt  nederlag,  men i  själva  verket 
drabbades nordsidan av mycket stora förluster i antalet döda, medan USA och Sydvietnam 
kom  betydligt  lindrigare  undan.  I  och  med  att  opposition  mot  kriget,  till  följd  av  Tet-
offensiven, kraftigt ökade i västländerna kan det dock talas om en viss strategisk seger för 
Nordvietnam och FNL.67  

Krigsskildringar och ställningstagande i Vietnamkonflikten
I detta avsnitt kommer analysen av tidningarna från uppsatsens första nedslag att redovisas 
dag för dag. Vilka nyheter som är mest centrala i de respektive tidningarna kommer kort att 
beröras, fokus ligger dock i huvudsak på att utläsa betoningar och formuleringar i texterna 
vilka kan tolkas som en form av ställningstagande för någon av parterna i kriget.

31:e januari
Detta är första dagen tidningarna börjar rapportera kring Tet-offensiven. Förstasidan i Arbetet 
täcks av en mycket stor bild på en gråtande vietnamesisk kvinna med bildrubriken ”Kriget:  
Ett oskyldigt offer”.68 I bildtexten berättas för läsarna att kvinnan sörjer sin döde make som 
fallit offer för en missriktad kula från FNL-soldater. Nyhetssidorna inleds med att berätta att 
stora  och  överraskande  FNL-anfall  har  skett  och  via  en  mindre  rubrik  får  läsarna  också 
kännedom  om  att  även  Saigon  anfallits.  Det  är  svårt  att  i  texten  utläsa  något  direkt 
ställningstagande, men FNL:s anfall benämns som djärvt och skickligt utfört, vilket kan ses 
som en positiv skildring av FNL.
    DN:s förstasida har denna dag två stora rubriker som berör Vietnam. Den ena rubriken 
förmedlar att segerstämningen nu försvinner i USA, medan den andra berättar om ”Strider i  
Saigons centrum”.69 Nyhetssidorna i  tidningen skildrar de inledande stridigheterna i  FNL-
offensiven och inte minst läggs fokus på FNL:s anfall  mot den amerikanska ambassaden. 
Precis på samma sätt som Arbetet,  beskriver även DN attacken som djärv och modig. Ett 
genomgående tema i texten är att anfallet kommit som en chock för USA, trots att de – enligt 
nyhetstexten - redan i förväg skall ha varit förvarnade. Ett av fotografierna i tidningen visar en 
sydvietnamesisk soldat som på ett mycket brutalt sätt skjuter en – enligt bildtexten – redan 
sårad  FNL-soldat  som  ligger  på  marken.  Detta  fotografi,  tillsammans  med  den  valda 
formuleringen  av  FNL-soldater  som  djärva,  förmedlar  ett  övervägande  positivt 
ställningstagande för nordsidan i kriget. Amerikaner och sydvietnameser framställs däremot 
som bortgjorda och brutala. 
    Förstasidan i SvD följer i stort sett samma tema som förstasidan i DN, det vill säga den 
berättar om stora och överraskande anfall av FNL i Saigon och andra sydvietnamesiska städer. 
Rubriken: ”Stormvåg av FNL mot tio städer”70, kan dock ses som aningen mer dramatisk och 
negativt vinklad emot FNL, då benämningen stormvåg har en illavarslande karaktär. Texten i 
nyhetsdelen följer samma händelser som i de båda andra dagstidningar men det går att utläsa 
vissa  skillnader.  Till  att  börja  med  benämns  inte  FNL-offensiven  som djärv  utan  istället 
använder sig artikeln av ordet ”...härja...”71 när den beskriver FNL:s offensiv. För det andra 
återfinns bilden av den sydvietnamesiska soldaten som skjuter ihjäl en på marken liggande 
67 Nationalencyklopedin på internet. Sökord: Vietnamkriget. Hämtat 2011-11-08. Författare Leif Eliasson. Samt 

Smedberg, Marco (2008). s. 187f.
68 Arbetet, 1968-01-31, förstasidan. 
69 Dagens Nyheter, 1968-01-31, förstasidan. För att underlätta läsningen har rubriken inte återgivits med stora 

versaler. 
70 Svenska Dagbladet, 1968-01-31, förstasidan. För att underlätta läsningen har rubriken inte återgivits med 

stora versaler. 
71 Svenska Dagbladet, 1968-01-31, nyhetssidorna. 
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nordvietnames även i SvD, bildtexten är nu dock annorlunda och händelsen benämns istället 
som ett barmhärtigt nådaskott.   

1:e februari 
Även denna dag får ett fotografi stort utrymme på Arbetes förstasida. Fotografiet föreställer 
ett vietnamesiskt lik liggande på Saigons gator. På nyhetssidorna är texten till allra största del 
centrerad  till  de  fortsatta  stridigheterna  i  Saigon och inte  minst  får  ambassadstriden  stort 
utrymme. Texten är övervägande neutral i sin utformning och tycks skildra syd- och nordsidan 
utan att ta ställning. Vissa undantag kan dock utläsas. Exempelvis gestaltas återigen FNL som 
ytterst djärva och välplanerade medan amerikanerna i texten framställs mer negativt:

Observatörer i Saigon ansåg dock att detta kunde bero på att de amerikanska vakterna i stridens 
hetta tenderade att skjuta på allt som rörde sig. Ett antal blodfläckade bilar kunde efteråt iakttas i 
närheten av ambassaden.72  

Citatet  gör  gällande  att  amerikanerna  skall  ha  varit  skjutglada  och  oförsiktiga.  I  texten 
framställs även amerikanerna till viss del på ett narraktigt sätt. Texten berättar nämligen att 
amerikanerna har gått ut offentligt och sagt att det återigen är lugnt i Saigon, endast för att 
ögonblicket senare fått se stadens kraftverk sprängt i luften av FNL.
    I DN är huvudtemat på förstasidan att FNL angripit på nya fronter och att bitterhet i USA 
har uppstått på grund av tvekan om taktiken i Vietnam. I nyhetstexten benämns för första 
gången FNL:s offensiv som en befrielsefront, vilket utgör ett positivt ställningstagande för 
FNL.  Textens  tema  är  också  denna  dag  att  USA tycks  ha  gjort  bort  sig  och  att  den 
amerikanska  ledningen  har  ljugit  för  allmänheten  angående  krigslyckan  i  Vietnam,  vilket 
rubriken  ”USA:s  lögn  avslöjad”73 vittnar  om.  Rubrikens  artikel  handlar  om  uttalanden 
angående FNL-offensiven från politiker i Sovjetunionen. Det finns även andra artiklar som 
skildrar att kriget går dåligt för den amerikanska armén, vilket rubrikerna ”USA lär läxan:  
Ingen plats säker”74 och ”Läget förvärras för USA-trupperna”75 vittnar om. Även en ledare 
berör krigets Vietnam och lyfter fram amerikanska motgångar:

...Vietnambefälhavaren Westmoreland [har] med eftertryck förklarat att den militära utvecklingen 
var gynnsam för USA. Sådana försäkringar har än en gång - denna gång snarast övertydligt – visat  
sig vara värdelösa.76 

    Nyheterna i SvD kretsar till stor del kring samma nyhetsteman som berörs i Arbetet och DN 
och  rubrikerna  på  första  sidan  lyder  bland  annat  ”  ...Nya  FNL-attacker”  och  ”Fortsatta  
strider i Saigon”.77 Nyhetstexten lägger stor vikt vid ambassadstriden. I övrigt är vissa delar 
av  texten  identisk  med  texten  i  DN,  exempelvis  finns  nyhetsartikeln  som  berör 
Sovjetunionens  uttalande  om FNL-offensiven  med  även  i  SvD.  Men  även  om texten  är 
identisk skiljer sig rubriksättningen åt. DN har som redovisats en mer dramatiskt och USA-
kritisk rubrik, medan SvD har den betydligt mindre dramatiska rubriken ”Falsk optimism”.78 

Även  vissa  ordval  i  SvD  utmärker  sig.  Exempelvis  benämns  FNL:s  offensiv  som  en 
terroroffensiv, vilket inte är fallet i vare sig Arbetet eller i DN. 
72 Arbetet, 1968-02-01, nyhetssidorna.
73  Dagens Nyheter, 1968-02-01, nyhetssidorna. 
74  Dagens Nyheter, 1968-02-01, nyhetssidorna. 
75  Dagens Nyheter, 1968-02-01, nyhetssidorna. 
76  Dagens Nyheter, 1968-02-01, ledarsidan. 
77  Svenska Dagbladet, 1968-02-01, förstasidan. 
78  Svenska Dagbladet, 1968-02-01, nyhetssidorna. 
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2:e februari
Precis som de två föregående dagarna väljer Arbetet att även denna dag kröna sin förstasida 
med  ett  stort  fotografi  som  berör  Vietnamkriget.  Fotografiet  skildrar  chefen  för  den 
sydvietnamesiska  säkerhetspolisen  som  framför  kameror  avrättar  en  tillfångatagen  FNL-
soldat med ett skott mot huvudet. Bildrubriken lyder ”Den fången dödar jag själv!”79 och 
förstärker därmed ytterligare den negativa skildringen av de sydallierade styrkorna i Vietnam 
och då i synnerhet den sydvietnamesiska parten. På nyhetssidorna har utrymmet som berör 
Vietnamkriget – jämfört med de två tidigare dagarna – minskat något. Texten är i huvudsak 
uppdelad i två teman. Dels berörs fortsatta stridigheter i Sydvietnam där bilden som förmedlas 
är den av kaos och förvirring. Dels utgörs också stora delar av nyhetstexten av ett uttalande 
från den amerikanske överbefälhavaren William Westmoreland. Denne slår fast att offensiven 
är långt ifrån över. Nyhetstexten är mycket neutral och saklig och det är svårt att hitta några 
positivt eller negativt laddade benämningar på någon av de båda parterna i kriget. I Arbetets 
ledare står dock följande att läsa:

Den  nationella  befrielsefronten  [FNL]  är  en  genuin  frihetsrörelse,  som  har  folkets  stöd  och 
behärskar  praktiskt  taget  hela  sitt  land,  utom  de  enklaver  där  amerikanerna  och  deras 
sydvietnamesiska hantlangare bitit sig fast. […] Kommer förhandlingschansen, så finns det bara en 
sak för  USA att  göra:  Förhandla,  och lämna Sydvietnam. Det  vore i  så  fall  det  enda verkligt  
förnuftiga och hederliga under hela det amerikanska engagemanget i detta hårt prövade land.80 

Här görs såldes ett klart ställningstagande i kriget för FNL som framställs som en genuin 
frihetsrörelse medan USA framställs som ett land utan förnuft och heder.
   Nyheterna i DN denna dag kretsar främst kring två teman, dels att USA gör nya inkallelser 
till armén och dels behandlas de fortsatta stridigheterna i Saigon. Om striderna i Saigon skrivs 
det bland annat att USA tvingats att bomba sin egen stad på grund av att FNL-män gömmer 
sig runt om i olika stadsdelar, vilket bidrar till den förlöjligade bilden av USA som skildrats  
redan tidigare dagar i de olika tidningarna. Denna bild förstärks ytterligare genom att FNL-
soldater skildras gå runt på gatorna i Saigon och ”... öppet visa sig på tättbefolkade delar av  
staden. I minst två distrikt gick FNL-medlemmar omkring och knackade på dörrarna: Vi är  
från nationella befrielsefronten. Vi har kommit för att befria Saigon.”.81 I övrigt är textens 
tonsättning relativt lik den som återfinns i Arbetet och det är svårt att hitta något utpräglat 
ställningstagande i texten.
    Förstasidan i SvD berör, precis som de andra tidningarna, fortsatta strider i Sydvietnam och 
nyhetstexten  kretsar  denna  dag  kring  dels  de  hårda  striderna  i  Saigon  och  dels  kring 
Westmorelands  uttalande  om att  man nu endast  ser  början  på  FNL-offensiven.  Också  en 
artikel om USA:s förmodade behov av att inkalla fler reserver finns med. Likt nyhetstexten i 
de båda andra tidningarna är tonen för det mesta även i SvD neutral i sin karaktär, men det 
finns likväl några företeelser som utmärker sig.  Exempelvis kan man i  SvD läsa att  FNL 
använde sig av civila vietnameser som levande sköldar under stridigheterna, något som ej 
återges i vare sig Arbetet eller DN, trots att de berör samma stridigheter. Bennämnandet av 
FNL som en frihetsarmé har tidigare förekommit i både Arbetet och DN och denna dag dyker 
formuleringen faktiskt även upp i SvD. Dock har tidningen valt att sätta citationstecken kring 
benämningen vilket för läsaren förmedlar sarkasm. Ett visst ställningstagande mot FNL och 
nordsidan kan därmed utläsas. I dagens ledare tycks dock temat vara att USA blivit aningen 
bortgjorda av FNL och en svag kritik emot USA kan utläsas, dock långt ifrån lika utpräglad 

79  Arbetet, 1968-02-02, förstasidan.
80  Arbetet, 1968-02-02, ledarsidan.
81  Dagens Nyheter, 1968-02-02, nyhetssidorna. 
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som fallet var i Arbetets ledare samma dag.  

3:e februari  
Denna  dag  saknar  Arbetets  förstasida  rubriker  om  Vietnamkriget.  Krigets  utrymme  på 
nyhetssidorna är dock fortsatt stort. Temat i nyheterna tycks vara att kaos råder i Sydvietnam 
och  ordet  förvirring  förekommer  flitigt  i  texten,  vilket  följande  citat  visar:  ”Läget  var  
praktiskt  taget  överallt  präglat  av  total  förvirring...”,82 ”Läget  var  fullkomligt  förvirrat  
Saigon.”.83 Att civilbefolkningen bli lidande är ett annat tema i texten.

Flyktingarna som kommer till fots eller på cykel[...] har fasansfulla upplevelser bakom sig. De har 
drivits från stadsdel till stadsdel undan automateld och granatbrisader från båda sidor. Men mest 
skräckinjagande av  allt  är  de  kulsprutebestyckade amerikanska  helikoptrarna,  intygar  både  de 
flyktingarna och de läkare som arbetar dygnet runt med att behandla hundratals sårade civila.84 

Som citatet  visar  betonas  kraftigt  att  det  är  från  amerikansk  sida  som civilbefolkningen 
drabbas hårdast. I övrigt är texten neutral och saklig i sin utformning. Rubriksättningen ”USA 
håller på att förlora” och ”FNL håller 10 huvudstäder”85 framhåller dock att kriget går dåligt 
för USA. 
    Även DN skriver denna dag om stort kaos i Sydvietnam och slår an tonen redan på första  
sidan med rubriken: ”Total förvirring i Vietnam”.86 Också i övrigt följer nyhetssidorna i DN 
samma  tema  som Arbetet,  detta  gäller  såväl  nyhetstexten  som rubriksättningen.  När  DN 
behandlar ämnet om de utsatta civila flyktingarna i Saigon skrivs det dock ej att amerikanska 
helikoptrar är  värst,  istället  betonas att  krigföring från båda sidor i  lika hög grad drabbar 
civilbefolkningen. 
    SvD skiljer sig något från de båda andra tidningarna och ger större utrymme på såväl 
förstasidan som på nyhetssidorna för de vietnamesiska studenter som i staden Hue skall ha 
slutit upp bakom FNL- soldaterna. Texten i SvD känns också denna dag mer nyanserad än 
nyhetstexten  i  Arbetet.  Båda  tidningarna  innehar  exakt  samma  text  angående  våldet  mot 
civilbefolkningen där amerikanska helikoptrar målas ut som värst. SvD skriver dock också 
”...stora  skaror  krypskyttar  höll  tillbaka  amerikanska  och  sydvietnamesiska  förband  som  
försökte undsätta sårade civila.”,87 vilket vittnar om en mer negativ skildring även av FNL. 
Även rubriksättningen och valet av artiklar är till viss del kritisk mot FNL, exempelvis finns 
en  relativt  lång  artikel  som  målar  ut  FNL:s  krigsförning  som  en  nordvietnamesisk 
terrorstrategi. 

4:e februari
Nyheterna om Vietnamkriget på Arbetets förstasida kretsar denna dag kring hur FNL tog sig 
in i Saigon och huvudrubriken lyder: ”Stormtrupp tog sig in i Saigon – SOM BLOMMOR!”.88 

Texten som följer handlar sedan om hur FNL tagit sig in i Saigon under högar av blommor på 
olika lastbilsflak. Artikeln framställer FNL soldaterna som djärva och kreativa medan bilden 
av amerikanerna och sydvietnameserna snarare är förlöjligade. Ett annat tema i Arbetet denna 
dag är att en amerikansk general uttalar sig om FNL-offensiven.

82  Arbetet, 1968-02-03, nyhetssidorna. 
83  Arbetet, 1968-02-03, nyhetssidorna. 
84  Arbetet, 1968-02-03, nyhetssidorna.
85  Arbetet, 1968-02-03, nyhetssidorna. Noten gäller för meningens två citat. 
86  Dagens Nyheter, 1968-02-03, förstasidan. 
87  Svenska Dagbladet, 1968-02-03, nyhetssidorna.  
88  Arbetet, 1968-02-04, förstasidan.
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...kan jag som yrkesman inte annat än att lyfta på hatten för det sätt varpå FNL genomförde sin 
framgångsrika  offensiv  de  senaste  dagarna.  Den  var  överraskande  väl  samordnad,  lika 
överraskande som intensiv och iscensatt med oanad djärvhet. Jag måste erkänna att FNL i full  
utsträckning utnyttjade överraskningsmomentet, sade Chaisson.”89 

Här beskrivs offensiven som framgångsrik och mycket djärv av den amerikanske generalen 
Chaisson och Arbetet har valt att lyfta fram dennes ord med stora rubriker på nyhetssidorna. 
Det övriga utrymmet upptas av två kortare nyhetsartiklar som berör belägringen i Khe Sanh 
respektive franska journalister som gripits av FNL. I artikeln om Khe Sanh är det svårt att  
hitta något ställningstagande då texten är kort och tonen mycket neutral. I den korta artikeln 
som  berör  de  tillfångatagna  journalisterna  framställs  dock  FNL som  disciplinerade  och 
humana, och det skrivs att journalisterna släpptes så fort de identifierats.
    Rubriksättningen på DN:s förstasida skiljer sig ifrån Arbetets och fokuserar istället på nya 
stridigheter samt att FNL befriat 3000 fångar i staden Hue. Texten på förstasidan utgörs av en 
till synes neutral redogörelse om de fortsatta stridigheterna. Ett textstycke utgörs dock av ett 
sydvietnamesiskt uttalande angående FNL, och lyder bland annat: ”Om de försöker tilltvinga 
sig mat, så lägg sömnmedel i den. Om ni träffar på dem, så försök att döda dem och ta deras  
vapen.”.90 Uttalandet får den sydvietnamesiska regeringen att framstå som brutal och lömsk 
och att DN - till skillnad från de båda andra tidningarna - valt att skildra detta vittnar om ett 
visst  ställningstagande  mot  Sydvietnam  och  USA.  Likt  Arbetet  berör  även  DN  på  sina 
nyhetssidor den amerikanske general som gjort positiva uttalanden om FNL:s offensiv. DN 
väljer dock inte att återge dennes ord på ett lika framträdande sätt som fallet var i Arbetet. I  
övrigt behandlas de fortsatta striderna i främst Saigon och Hue och även om texten till stor del 
är saklig och i huvudsak inte skildrar någon av krigets parter negativt, utmärker sig ändå vissa 
formuleringar:  ”Den  amerikanske  militärpolisen  och  de  sydvietnamesiska  
regeringssoldaterna skjuter på varje oidentifierad skugga.”.91 I citatet framställs sydsidan i 
konflikten som farligt  skjutglada vilket  ej  kan ses som en positiv skildring.  Även i  DN:s 
ledare är kritiken mot USA denna dag stark. Ledaren berör dubbelmoralen i att USA, som 
länge  varit  ett  land  som kritiserat  imperialismen,  numera  själv  är  ett  imperialistiskt  och 
förtryckande land.
    SvD:s förstasida följer samma mönster som DN:s och även nyhetstexten berör mestadels 
samma nyhetsteman. SvD lägger dock även ett visst fokus på nyheter ifrån USA där president  
Johnson gjort  uttalanden  om kriget.  I  artikeln  kommer  det  fram att  presidenten  anser  att 
stridigheterna i Vietnam trots allt går bra, textens utformning förmedlar dock även en misstro 
mot presidenten. Likt de båda andra tidningarna har också SvD detta datum ett inslag om 
USA-generalen som gett beröm till FNL. Utrymmet är dock i detta fall mycket litet vilket 
tyder på att SvD valt att lägga mindre vikt vid uttalandet. Likväl bidrar artikeln till att en 
delvis positiv bild av FNL förmedlas till läsaren. Därmed blir intrycket att SvD detta datum 
återger en neutral och nyanserad bild av stridigheterna. Detta intryck förstärks ytterligare av 
dagens ledare som på ett neutralt sätt diskuterar kriget i Vietnam, utan att måla ut någon av 
parterna negativt eller positivt.     

5:e februari
Utrymmet  för  Vietnamkriget  är  på  Arbetets  förstasida  denna dag mycket  litet  och  utgörs 
endast  av  en rubrik  som berättar  om att  USA förväntar  sig  nya  attacker.  Huvudtemat  på 
nyhetssidorna återknyter till rubriken på förstasidan och handlar om att nya anfall från FNL 
89  Arbetet, 1968-02-04, nyhetssidorna. 
90  Dagens Nyheter, 1968-02-04, förstasidan. 
91  Dagens Nyheter, 1968-02-04, nyhetssidorna. 
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och nordvietnameserna är att  vänta.  Det skrivs delvis också om nya stridigheter i Saigon. 
Texten är i huvudsak saklig och informerande och saknar därmed direkta ställningstaganden. 
Likväl framkommer det att amerikanska soldater utan förvarning fått order om att skjuta på 
alla som trotsar utegångsförbudet, vilket kastar en negativ och brutal bild över amerikanerna. 
Nyhetssidorna  innehåller  också  en  notis  med  en  dramatisk  bild  på  en  plågad  och  sårad 
vietnames med rubriken: ”Krigslagarna överträds”.92 I texten som sedan följer berättas det 
om att krigsförbrytelser skett från sydsidan i kriget, vilket ytterligare förstärker en negativ bild 
av USA och Sydvietnam. Dock skrivs det också att USA har tagit tag i problemet och gör allt 
för  att  dessa  överträdande  av  krigslagarna  skall  upphöra,  vilket  delvis  tar  udden  av  den 
negativa skildringen av USA. I dagen ledare är dock den negativa uppfattningen av USA:s 
krigföring uppenbar: ”Självklart är det inte bara sydvietnameser och amerikaner som brukar  
terror. […] Våld, terror och tortyr föder detsamma hos motparten.”.93 I citatet framställs det 
som en självklarhet att USA och Sydvietnam brukar terror, och även om det framkommer att 
det förhåller sig likadant på nordsidan, menar texten på att detta endast är en reaktion som 
skapats som svar på USA:s och Sydvietnams terrorkrigföring. 
    DN följer denna dag i stort sett samma nyhetsteman som återfinns i Arbetet,  på såväl  
förstasidan  som  på  nyhetssidorna,  DN:s  utrymme  är  dock  något  större.  Exempelvis  får 
nyheterna som berör de överskridna krigslagarna större plats och avsnittet innehåller också en 
intervju med två amerikanska soldater. Den ena amerikanen kritiserar händelsen och säger att 
det var mycket idiotiskt gjort. Den andra amerikanen är dock av en annan mening: ”Om jag 
fick skulle jag avrätta varenda FNL-man. Ju fler vi utrotar, desto mindre problem skulle vi  
få.”.94 Det  citerade  uttalandet  bidrar  till  en  negativ  bild  av  amerikanerna.  Ytterligare  en 
skillnad  mot  de  andra  tidningarna  är  att  DN återigen använder  sig  mer  flitigt  av namnet 
befrielsefront i dess benämning av FNL.
    Även SvD följer denna dag i stort sett samma nyhetsteman som de båda andra tidningarna.  
SvD har dock större plats för Vietnamkriget såväl på förstasidan som på nyhetssidorna, vilket 
bidrar  till  att  tidningen  mer  djupgående  redovisar  stridigheterna  i  Saigon  och  Hue.  SvD 
innehåller också ett nyhetstema som de båda andra tidningarna saknar, nämligen en artikel 
som berör att Nordvietnam avvisat amerikanernas försök till fredliga förhandlingar. Denna 
artikel bidrar till att synen på FNL och Nordvietnam blir mer negativ. Nyhetstemat som berör 
att krigslagar har överträtts av sydsidan är i SvD mycket kortfattat vilket bidrar till att tonen i  
texten blir något mer USA-vänlig. Slutligen väljer SVD - precis som tidigare dagar - även 
denna dag att ej benämna FNL som en befrielsefront eller befrielsearmé. Istället fortsätter  
tidningen att benämna FNL som ”kommunistsoldater” eller ”gerillasoldater”.95

Tidningarnas människosyn – eurocentriskt eller inte?
I analysen av uppsatsens första historiska nedslag är det svårt att hitta någon större skillnad 
mellan hur vietnameser och amerikaner framställs och oftast gestaltats vietnameser på samma 
sätt  som västerlänningar.  Vissa tydliga undantag finns dock i  det  studerade källmaterialet. 
Dels tycks det finnas en tendens till att i tidningarna låta sydvietnameserna stå i centrum i 
förmedlandet av avrättningar, tortyr och andra brutala företeelser. Dels framställs också ett 
vietnamesiskt  liv  som  betydligt  mindre  värt  i  tidningarna  i  kombination  med  att 
vietnameserna även skildras som mer livsföraktande. 

92  Arbetet, 1968-02-05, nyhetssidorna.  
93  Arbetet, 1968-02-05, ledarsidan. 
94  Dagens Nyheter, 1968-02-05, nyhetssidorna. 
95  Svenska Dagbladet, 1975-02-05, nyhetssidorna och förstasidan. Noten avser meningens båda citat.  
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Den livsföraktande vietnamesen
Relativt  genomgående  i  de  undersökta  tidningarna  finns  tendensen  till  att  benämna 
vietnamesiska  militäruppdrag  som  självmordsuppdrag  istället  för  att  lyfta  fram  att 
vietnameser kämpar heroiskt och tappert. Vietnamesiska soldater benämns därmed också ofta 
som självmordssoldater med en negativ klang. I delar av det undersökta materialet tillskrivs 
också vietnameserna en annorlunda livsfilosofi vilket ytterligare stärker bilden av dem som 
livsföraktande och därmed annorlunda från västerlänningar. I SvD den 3:e februari skrivs det 
exempelvis om nordvietnamesiska soldater på följande sätt:

…Men också för män vilkas religion lär dem att döden är att föredra framför livet måste det finnas  
en gräns för slakten. […] För närvarande är fienden beredd att låta tio av sina soldater dö mot en 
av våra. Men detta kan inte gälla i längden, inte ens bland vietnameserna.96  

Vietnameserna tillskrivs såldes i citatet en livsföraktande mentalitet, vilket särskiljer dem från 
amerikaner och andra västerlänningar. 
    Även uppfattningen att ett vietnamesiskt liv är mindre värt än ett västerländskt förmedlas 
till viss del i de undersökta tidningarna. Inte minst framkommer denna bild när tidningarna 
ständigt skriver att vietnamesiska kroppar liggande på marken fullständigt tycks ignoreras. 
Alla tidningarna skildrar återkommande denna bild genom fotografier och text. Exempelvis 
skrivs det i DN och SvD den 3:e respektive den 4:e februari om att 100-tals vietnamesiska lik 
ligger på gatorna och att dessa inte kommer att ges en riktig begravning utan istället slängas i 
massgravar.97 Ett annat exempel är att det i samtliga tidningar den 5:e februari skrivs om att 
vietnamesiska lik i Saigon har radats upp för allmän beskådan, vilket ytterligare förstärker en 
annorlunda bild av vietnameser.  Ett  sista exempel på hur vietnameser framställs  som mer 
likgiltiga inför döden än västerlänningar kommer från Arbetet 1:e februari. Där finns ett stort 
fotografi föreställande en död vietnamesiskt soldat som ligger på en gata i staden Saigon, 
medan andra vietnameser till synes oberört cyklar förbi. Bildrubriken lyder: ”Vardagsmorgon 
i Saigon. Vem bryr sig om ett lik?”.98 Lite längre ner följer bildtexten:

Onsdagsmorgon i  Saigon:  Liket  av  en FNL-soldat  efter  en  självmordsstyrka som trängde in  i 
stadens hjärta väcker inget större uppseende när Saigonborna far till jobbet. […] Kroppar av FNL-
män radades senare upp till allmänt beskådande...99   

Såväl bildrubriken som bildtexten visar att skildringen av vietnameser i tidningarna skiljer sig 
från hur västerlänningar förmedlas, och gestaltningen av vietnameser blir mycket tydligt den 
av att de ej bryr sig lika mycket om livet som västerlänningar. 

Den vietnamesiska bödeln      
Ett  exempel  på  hur  vietnameser  framställs  som  brutala  bödlar  dyker  upp  redan  under 
undersökningens första dag, det vill säga den 31:e januari.  Såväl DN som SvD innehåller 
denna dag fotografiet av en vietnamesisk soldat som till synes kallhjärtat och brutalt skjuter 
ihjäl en annan vietnames. Redan i uppsatsens första delfråga har fotografiet redovisats men 
utifrån uppsatsens andra delfråga, med dess alternativa perspektiv, väcks nya tankar om vad 
fotografiet ämnar förmedla. I SvD är bildtexten till fotografiet mycket kortfattad – vilket i sig 
ger en antydan om att  det  som fotografiet  skildrar är  vanligt  förekommande – och lyder: 

96 Dagens Nyheter, 1968-02-03, nyhetssidorna. 
97  Svenska Dagbladet, 1968-02-03, nyhetssidorna, samt Dagens Nyheter 1968-02-04, nyhetsdelen. 
98 Arbetet, 1968-02-01, förstasidan. 
99 Arbetet, 1968-02-01, förstasidan. 
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NÅDASKOTTET: En sydvietnamesisk soldat skjuter en sårad FNL-man genom huvudet i Da  
Nang.”.100 I DN är bildtexten lite annorlunda och lyder istället: ”En sydvietnamesisk soldat  
skjuter en […] redan sårad FNL-soldat.”.101 Även om bildtexterna i tidningarna skiljer sig åt 
bidrar de båda med att tillskriva vietnameser rollen som brutala bödlar.
    Även ett fotografi som den 2:e februari figurerar i såväl Arbetet som i DN, bidrar till att  
förstärka  skildringen  av  vietnameser  som  brutala  och  kallblodiga.  Fotografiet  föreställer 
återigen  en  vietnames  som  skjuter  ihjäl  en  annan  vietnamesisk  man  med  ett  skott  mot 
huvudet. Fotografiet är mycket hemskt och förmedlar stort obehag hos läsaren och vittnar 
därmed om krigets brutala verklighet. Bildrubriken i Arbetet förstärker det brutala intrycket av 
vietnameserna  med  sin  formulering  i  stort  teckensnitt:  ”Den fången  dödar  jag  själv!”.102 

Rubriken  antyder  att  vietnameser  systematiskt  avrättar  fångar  av  ren  brutalitet.  Själva 
bildtexten är något mer nyanserad och berättar:

Brigadgeneralen Nguyen Ngoc Loan, tillika Chef för Saigon-regeringens nationella polis, sköt i 
går  personligen  en  kula  genom  huvudet  på  en  tillfångatagen  FNL-officer.  [...]  Den  officiella 
motiveringen till avrättningen var vedergällning för mord som FNL uppges ha begått på hustrur 
och barn till vietnamesiska officerare.103     

Här ges således en viss förklaring till mannens agerande, men gestaltningen av vietnameser 
som känslokalla och brutala kvarstår, vilket inte minst förstärks av att det även skrivs om 
mord på barn och kvinnor. I DN är bilden mindre framträdande och inplacerad bland en rad 
andra  fotografier.  Även  bildtexten  är  mindre  och  lyder:  ”En  tillfångatagen  gerillaofficer  
avrättas  […] Den som skjuter  är  chefen  för  Sydvietnams säkerhetspolis,  general  Nguyen  
Ngoc Loan.”.104 Här ges ingen förklaringen till varför avrättningen sker och framställningen i 
tidningen är  odramatisk och nästan likgiltig,  vilket  med tanke på det  hemska innehållet  i 
bilden  ger  en  mycket  obehaglig  känsla.  Den  närmast  likgiltiga  framtoningen  förmedlar 
återigen känslan av att detta är en företeelse som är ofta förekommande bland vietnameser. 
    Ett  sista exempel på hur vietnameser i  texten lyfts  fram som brutala och hänsynslösa 
förekommer i Arbetet och SvD den 5:e februari då tidningarna skriver att sydvietnameser har 
brutit mot krigslagar och utfört övergrepp på civilbefolkningen. Det skrivs också om ”...sex 
exekutionspålar som uppsattes i Saigons centrum...”,105 vilket vittnar om en mer barbarisk och 
vildsint vietnamesisk kultur. Det framställs även att amerikaner varit tvungna att gripa in för 
att stoppa dessa krigsförbrytelser, vilket är ett utmärkt exempel på hur amerikaner framställs 
som mer civiliserade än sina vietnamesiska allierade.  

Saigons fall – befrielsen av Saigon
År  1973  började  USA efter  fredsförhandlingar  att  dra  tillbaka  sina  militärförband  från 
Sydvietnam. Kriget  mellan Nord- och Sydvietnam kom dock snart  att  återupptas,  men då 
kongressen  i  USA  ej  längre  medgav  att  trupper  skickades  till  Vietnam  stod  nu 
sydvietnameserna själva i kriget.106 Nordvietnameserna och FNL kom därmed att bli numerärt 
överlägsna den sydvietnamesiska armén. Den nordvietnamesiska armén var också – på grund 
av  vapenleveranser  från  Kina  och  Sovjetunion  –  mycket  välutrustad.  Efter  stora 

100  Svenska Dagbladet, 1968-01-31, nyhetssidorna. 
101  Dagens Nyheter, 1968-01-41, nyhetssidorna. 
102 Arbetet, 1968-02-02, förstasidan. 
103 Arbetet, 1968-02-02, förstasidan. 
104 Dagens Nyheter, 1968-02-02, nyhetssidorna. 
105 Arbetet, 1968-02-05, nyhetssidorna. 
106  Nationalencyklopedin på internet. Sökord: Vietnamkriget. Hämtat 2011-11-08. Författare Leif Eliasson.
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krigsframgångar  i  mars 1975 bestämde sig den militära  ledningen i  Hanoi  för att  försöka 
erövra Saigon och därmed slutligen avgöra kriget.  Slutstriderna om den sydvietnamesiska 
huvudstaden inleddes 26:e april  samma år.  Redan flera veckor  tidigare hade amerikaner  i 
staden börjat evakuerats. Samma dag som slutstriderna inleddes flydde också den före detta 
sydvietnamesiska presidenten Thieu, som fem dagar tidigare avgått, ut ur landet med hjälp av 
amerikansk militär.107 Slutstriderna om Saigon var till en början hårda, men efter endast ett par 
dagar  stod  det  klart  att  Nordvietnam  och  FNL  stod  som  segrare  emot  den  numerärt 
underlägsna sydvietnamesiska armén. Den 29:e april var utsikterna för en sydvietnamesisk 
seger  så  hopplösa  att  den  amerikanske  ambassadören  Graham  Martin  beordrade  att  de 
kvarvarande amerikanerna skulle evakueras. Även flera tusen sydvietnameser som bedömdes 
som hotade, i och med deras samröre med USA, evakuerades. Långt i från alla som ville med 
de  amerikanska  evakueringshelikoptrarna  fick  dock plats,  vilket  fick  följden  att  kaos  och 
panik  utbröt  vid  den  amerikanska  ambassaden.  En  dag  senare,  den  30:e  april,  forcerade 
nordvietnamesiska soldater grindarna till presidentpalatset i Saigon. Kriget var därmed efter 
över 10 års stridigheter och 100 000-tals stupade, äntligen över. 108   

Krigsskildringar och ställningstagande i Vietnamkonflikten
Även i detta nedslag kommer analysen från uppsatsens första frågeställning att redogöras dag 
för dag. Den 1:a maj utkom ingen av tidningarna och därför redovisas ej detta datum.

28:e april
Utrymmet  på Arbetes  förstasida  är  denna dag relativt  litet  och  utgörs  av följande rubrik: 
”Klarar  den  nya  ledaren  vapenvilan?”.109 Nyhetssidorna  fortsätter  med  samma  tema  och 
berättar om en ny flyktingvåg, samt att maktskiftet i Saigon är sista chansen till fred. I övrigt 
berättar nyheterna om att den nordvietnamesiska armén kommer allt närmare Saigon och att 
slutstriderna är nära. Till viss del skildras den sydvietnamesiska armén negativt då det skrivs 
att  ”Saigonarméns  soldater  sköt  i  luften  ovanför  flyktingarna  och  använde  ibland  
gevärskolvarna för att försöka hålla tillbaka människoströmmen...”.110 Arbetet skriver dock 
också att raketer från nordsidan drabbar civilbefolkningen i Saigon hårt. Därmed är det svårt 
att utläsa något direkt ställningstagande för någon av parterna i kriget. 
    Förstasidan i DN skriver att raketer dånar in över Saigon och att slutstriden är nära. Främst 
är det artiklar av DN:s utsände medarbetare Bengt Albons som denna dag får stort utrymme. 
Skildringen av nordsidan i dessa artiklar är mycket positiv: 

Efter  dagar  av  kaos  och  med  Saigonsoldater  [sydvietnamesiska  soldater]  som  mördade  och 
plundrade ryckte gerillasoldaterna in den 21 mars utan att avlossa ett skott. […] Ingen har sett  
gerillan döda någon i Da Nang. […] Revolutionsstyrkorna här uppförde sig hundra gånger bättre  
än de bästa elementen i den franska armén.111

De sydvietnamesiska soldaterna framställs  –  vilket  citat  visar  –  som laglösa och grymma 
medan nordvietnameserna framställs som väldisciplinerade och betydligt mer humana än vad 
fransmännen varit 30 år tidigare. I nyhetsartiklarna benämns också FNL:s frammach som en 
befrielse  och  benämningen  befrielsearmé  förekommer  flitigt  i  tidningens  ledare  där  den 
aktuella  situationen  i  Vietnam  diskuteras.  Vidare  skrivs  det  att  den  ”amerikanska 
107  Smedberg, Marco (2008). s. 279f.
108  Smedberg, Marco (2008). s. 280-284.
109  Arbetet, 1975-04-28, förstasidan. 
110  Arbetet, 1975-04-28, nyhetssidorna. 
111  Dagens Nyheter, 1975-04-28, nyhetssidorna. 
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skräpkulturen”112 nu återigen sopas bort från de återerövrade städerna, vilket vittnar om en 
negativ framställning av USA. Övriga nyhetsteman berör, på samma sätt som i Arbetet, den 
nytillsatta presidenten i Saigon samt att slutstriderna nu på allvar är i gång.
    Förstasidan i SvD inleds denna dag med den dramatiska rubriken ”Saigon sviktar – Ny 
ledare sista chans till fred”.113 Texten på såväl förstasidan som på nyhetssidorna är betydligt 
mindre omfattande än vad fallet är i DN, och såväl omfång och valet av nyheter är mer likt  
Arbetet  denna dag. FNL framställs dock som mer skrämmande än vad fallet  är  i  Arbetet, 
vilket följande citat illustrerar: ”... Samtidigt vällde civila och militärer på flykt in mot staden  
och  FNL-trupper  bröt  igenom  flera  av  stadens  försvarslinjer.”.114 Denna  bild  förstärks 
ytterligare i dagens ledare som uttrycker en lättnad över att FNL – på grund av eventuella 
fredsförhandlingar – kanske ej kommer att nå Saigon: ”Utsikterna att Saigon skall slippa ett  
blodbad bör ha ljusnat”.115 Citatet antyder att om FNL når Saigon kommer det bli mycket 
blodigt, någon tanke om ett alternativ till detta blodbad tycks ej förekomma. 

29:e april
Arbetet  saknar  detta  datum  nyheter  om  Vietnam  på  tidningens  förstasida.  Även  på 
nyhetssidorna är utrymmet för kriget litet och endast en artikel berör krigets Vietnam. Artikeln 
handlar om att Saigon har flygbombats och att panik därmed har utbrutit i staden. Tidningens 
ställningstagande är inte helt lätt att uttyda då den förmedlar en något splittrad bild. FNL och 
nordvietnameserna framställs negativt när det i texten skrivs att de är fredsförkastande, vilket 
inte minst artikelns rubrik visar: ”Nya Saigon-presidenten fredsvädjan förkastad – SAIGON 
FLYGBOMBADES”.116 Å andra sidan går det att utläsa en mycket negativ skildring även av 
de sydvietnamesiska soldaterna i Saigon. Det skrivs bland annat att dessa av ren frustration 
skall ha löpt amok och börjat skjuta mot civila och journalister i vissa delar av Saigon. Om 
man därmed bortser i från rubriksättningen och endast studerar textens utformning, är det den 
sydvietnamesiska sidan som skildras  mest negativt.  Dagens ledare förstärker den negativa 
bilden  ytterligare  när  den lyfter  fram att  den sydvietnamesiska armén de senaste  dagarna 
använt  en  ny  kraftfullare  flygbomb  mot  nordvietnamesiska  mål.  Även  USA kritiseras  i 
ledaren:

USA:s flygvapen har fällt 6 miljoner ton bomber över Sydvietnams jord. De senaste månadernas  
utveckling har inneburit att omkring hälften av de 6 miljoner ”flyktingar” som denna amerikanska 
krigföring skapat, nu har möjlighet att med PRR:s hjälp återvända till forna boplatser.117

USA kritiseras således för sin - under tidigare år - massiva bombning av landet, medan PRR118 

lyfts fram som hjälpsamma mot de vietnamesiska flyktingarna. 
    Nyheterna  i  DN följer  samma tema som i  Arbetet  och  knyter  an  till  detta  redan  på  
förstasidan med en rubrik som berättar om nya anfall  mot Saigon. Även nyhetssidorna är 
utformade på ett liknande sätt som fallet är i Arbetet. I DN:s text framkommer det dock inte  
att sydvietnamesiska soldater skall ha skjutit på civilbefolkningen, utan bilden som förmedlas 
är istället den av allmänt kaos. Precis som föregående dag upptas återigen stort utrymme av en 
112  Dagens Nyheter, 1975-04-28, nyhetssidorna.
113  Svenska Dagbladet, 1975-04-28, förstasidan.
114  Svenska Dagbladet, 1975-04-28, förstasidan
115  Svenska Dagbladet, 1975-04-28, ledarsidan.
116  Arbetet, 1975-04-29, nyhetssidorna.
117  Arbetet, 1975-04-29, ledarsidorna. 
118  PRR är en förkortning för Sydvietnams provisoriska revolutionsregering, vilken något förenklat kan ses som 

en mer politisk och mindre militärisk gren av FNL. Nationalencyklopedin på internet. Sökord: FNL. 
Författare: Hans Albin Larsson. 2011-11-24.
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artikel från DN:s utsända journalist Bengt Albons. Artikeln berör FNL-soldater i staden Da 
Nang och textens framställning av dessa är mycket positiv. 

När vi kom in i Da Nang hade folk redan hängt upp FNL-flaggor. Överallt kom människor rusande 
för att krama om oss och bjuda på te. […] De ville bjuda oss på cigaretter också. Men vi visste ju  
att de var fattiga. Så vi sade att vi inte kunde ta emot cigaretterna och att vår politik var att inte ta  
nått från folket.119

Citatet är en del av en intervju med en FNL-soldat, och den skildrar som synes FNL som 
älskad av civilbefolkningen. Soldaterna framställs även som mycket sympatiska, när de vägrar 
ta emot cigaretter från fattiga. Framställningen av de sydvietnamesiska soldaterna är i kontrast 
till detta mycket negativ. Det framkommer bland annat att dessa plundrade Da Nang och stal 
från civilbefolkningen, innan FNL kom och befriade staden. 
    SvD behandlar samma nyhetstema som Arbetet och även i SvD skildras sydvietnamesisk 
militär  negativt  när  det  skrivs:  ”Soldater  [sydvietnamesiska]  sköt  på  civila  och  
journalister...”.120 Förvisso framkommer det tydligt i texten att soldaterna drabbats av panik 
och att  det  inte var  av ren grymhet de besköt  civila,  men likväl  kan detta tolkas som en 
negativ skildring av sydsidan. I kontrast till detta framställs också nordsidan mycket negativt i 
tidningens ledare där texten tillskriver FNL en ”skrämmande mentalitet”121 och fortsätter med 
att konstatera att det skulle vara moraliskt oförsvarligt att FNL erövrade Saigon. 

30:e april
Förstasidan i Arbetet innehåller denna dag en stor och dramatisk bild som skildrar flyktingar 
på väg in i en amerikansk helikopter. Rubriken berättar om flyktingarnas desperata kamp för 
att försöka ta sig ur Saigon. På nyhetssidorna fortsätter samma tema och det skrivs om en 
mycket dramatisk evakuering av de sista amerikanerna från Saigon. Tonen i texten är den av 
kaos och panik, och något direkt ställningstagande är svårt att utläsa då texten ej fokuserar på 
någon direkt part i konflikten. Klart är dock att amerikanska soldater och civila framställs som 
mycket skoningslösa under evakueringen när de föser undan panikslagna vietnameser med 
klubbor och gevärskolvar.
    DN:s skildring av evakueringen är närmast identisk texten i Arbetet då dessa två oredigerat 
är  tagna från samma nyhetsbyrå.  DN har dock även med en rad andra artiklar,  varav två 
betonar USA:s skuld i Vietnamkriget. Den ena berör att USA:s manipulerande i Vietnam – 
som enligt artikeln pågått ända fram tills för några dagar sedan – äntligen är över. Den andra 
artikeln är betydligt längre och rubriksättningen lyder: ”Det började och slutade med svek”.122 

Artikeln utgör en mycket skarp kritik mot USA och skriver utförligt om USA många svek mot 
det  vietnamesiska  folket  och  ordet  förräderi  används  flitigt  i  artikeln.  Den  forna 
sydvietnamesiska regeringen beskrivs  också som endast  en amerikansk hantlangare.  Även 
ledaren i tidningen innehåller en omfattande kritik mot USA:
 

Som gräshoppor drog de en gång in och lämnade inget orört. Förhärjat ligger landet de lämnar 
bakom  sig,  ödelagd  ligger  dess  gamla  kultur.  Bombkratarna,  ruinerna  och  gravarna  talar  sitt 
fruktansvärda språk. Vi vet alla vad den bortdragande supermakten ställde till med. Ännu har vi  
dock inte fått perspektiv på allt det skamliga och förfärliga som tilläts hända i vår tid. Mycket  
återstår att foga till ett mer slutgiltigt domslut.123 

119  Dagens Nyheter, 1975-04-29, nyhetssidorna. 
120  Svenska Dagbladet, 1975-04-29, förstasidan.
121  Svenska Dagbladet, 1975-04-29, ledarsidan.
122  Dagens nyheter, 1975-04-30, nyhetssidorna. 
123  Dagens Nyheter, 1975-04-30, ledarsidorna. 
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Som citatet visar betonas USA:s skuld i Vietnamkriget kraftigt och hela ledaren tycks vara 
färgad av förakt mot landet. Samtidigt benämns FNL och PRR som befriare vilket ytterligare 
försträcker tidningens ställningstagande för FNL och mot USA och den forna Saigonregimen.
    SvD väljer att på förstasidan skriva om hur de sista amerikanska soldaterna var tvungna att 
skjuta sig ur Saigon. Likt de båda andra tidningarna berör SvD sedan på nyhetssidorna den 
kaosartade evakueringen och även i detta fall härstammar texten ifrån samma nyhetskälla och 
är närmast identiskt med texterna i de både andra tidningar. Precis som DN innehåller också 
SvD en rad andra nyhetsartiklar som berör Vietnamkriget. Valet av nyhetsartiklar skiljer sig 
dock avsevärt  emot fallet i  DN och är i  SvD inte alls  lika USA-kritiska.  Istället lyfter en 
artikel fram att amerikanska soldater blivit dödade medan en annan berör ett uttalande av den 
amerikanske presidenten om att landet nu måste sluta leden. Ingen av dessa artiklar innehåller 
den USA-kritik som återfanns i DN och inte heller framställs FNL märkbart positivt. Förvisso 
lyfter  en  sista  artikel  fram  att  FNL  segrade  emot  en  lyxarmé,  och  syftar  då  på  den 
amerikanska  militärens  tekniska  överlägsenhet,  vilket  skulle  kunna  vara  ett  positivt 
ställningstagande  för  FNL.  Artikeln  innehåller  likväl  också  viss  kritik  mot  FNL  och 
formuleringar  såsom  ”Mycket  av  den  kommunistiska  propagandan  grundade  sig  på  
lögner...”,124 tar till viss del udden av artikelns i övriga positiva skildring av FNL.    

2:e maj
Denna dag innehåller Arbetes förstasida två rubriker som berör Vietnam. Dessa berättar för 
läsaren att FNL nu har kontroll över hela Sydvietnam och att stora folkfester har utbrutit i 
såväl i Vietnam som i Sverige. På nyhetssidorna är utrymmet för Vietnam – jämfört med de 
två andra tidningarna – relativt litet och utgörs av endast två artiklar. Den största artikeln har 
rubriken  ”Nu  är  befrielsen  avslutad  -  vägen  går  mot  ett  enat  Vietnam?”125 och  handlar 
mestadels om hur framtiden för landet kommer att te sig. Artikeln går kort igenom en rad 
tillkännagivanden som den nya förvaltningen i Saigon gjort. Det handlar exempelvis om att 
fortsatt plundring och våldtäkt strängt kommer att bestraffas medan de personer som hjälper 
till  med  att  upprätthålla  ordningen  kommer  att  belönas.  Som  helhet  framställs  dessa 
förhållningsregler som humana och positiva. Den andra artikeln är en ögonvittnesskildring 
från en korrespondent och berättar om FNL:s intåg i Saigon, skildringen är positiv och det 
framkommer att minimal blodspillan har skett och att det överallt råder feststämning i staden. 
FNL framställs på ett positivt sätt och texten berättar att ”Plundringarna och de väpnande rån 
som pågått  i  fullt  dagsljus dagen innan upphörde i samma ögonblick som FNL-styrkorna  
kom.”.126 Texten  förmedlar  således  att  läget  i  Saigon  blivit  bättre  sedan  FNL ankommit. 
Dagens ledare handlar om hur framtiden för landet kommer att bli och vad världen kan göra 
för att motarbeta nya ”Vietnamkrig”. En viss kritik mot USA förekommer också då landet 
målas ut som en imperialistnation.
    Utrymmet för Vietnam är i DN denna dag mycket stort och tidningens förstasida inleds  
med  en  artikel  som  berättar  om  stora  folkfester  i  Saigon  efter  FNL:s  övertagande. 
Genomgående i texten skildras FNL mycket positivt. Saigons fall ses som en befrielse och det 
framkommer tydligt att ordningen har återställs i och med FNL:s ankomst till staden, vilket 
följande citat visar: ”Med de väldisciplinerade befrielsesoldaterna blev det lugn och ordning i  
det kaotiska Saigon.”.127 I  texten skildras också återigen USA negativt då det bland annat 
skrivs: 

124  Svenska Dagbladet, 1975-04-30, nyhetssidorna.
125 Arbetet, 1975-05-02, nyhetssidorna. 
126 Arbetet, 1975-05-02, nyhetssidorna. 
127 Dagens Nyheter, 1975-05-02, nyhetssidorna. 
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Efter mer än hundra år av främlingsvälde, lidande och krig har vietnameserna äntligen en egen 
framtid  [...]  Denna  framtid  har  ärrats  av  USA:s  våld  –  trettio  miljoner  bombhål,  gigantiska 
skövlade skogsområden, förgiftade fält där ingenting kan gro.128

Även i en artikel på nyhetssidorna som i DN denna dag utgör en översikt över befolkningens 
lidande i Vietnam de senaste 30 åren, tar tidningen klart ställning mot USA och framställer 
landets  ingripande  i  Vietnamkriget  mycket  negativt.  Också  den  forna  sydvietnamesiska 
regeringen  framställs  på  nyhetssidorna  negativt  och  benämns  bland  annat  som  en 
Quislingregering.129 Slutligen  är  tonen  även  i  tidningens  ledare  mycket  USA-kritisk  och 
hyllar, vad man återigen väljer att benämna Vietnams befrielsearmé, för dess långa strävan 
mot frigörelse. Inte någonstans i ledaren finner man någon problematisering av FNL:s roll i 
det långa kriget. 
    Även  SvD:s  förstasida  berättar  om  feststämning  i  Saigon  och  skildrar  sedan  på 
nyhetssidorna Saigon efter FNL:s intåg. Bilden av FNL är i denna artikel positiv, dock inte i  
samma  grad  som  fallet  är  i  DN.  Exempelvis  förekommer  knappt  benämningen 
befrielsesoldater  alls  utan  de  nordvietnamesiska  trupperna  benämns  helt  enkelt  som 
gerillasoldater eller FNL-trupper. Likväl kvarstår det att artikeln i sin helhet utgör en positiv 
skildring  av  FNL.  En  annan  stor  artikel  i  tidningen  utgör  en  översikt  över  det  långa 
Vietnamkriget, och på samma sätt som i DN, får USA även i SvD kritik för sin delaktighet i  
kriget. Även FNL får dock i artikeln kritik då det skrivs om de massavrättningar som begåtts 
på civilbefolkningen. I en annan artikel skrivs det också om att mord och terror ingått i FNL:s 
kamp vilket ytterligare förstärker den negativa bilden. Men då det dock också förekommer 
kritik  mot  USA,  är  det  svårt  att  säga  att  nyhetstexten  helt  tar  ställning  emot  FNL.  Den 
negativa skildringen av FNL förstärks dock i tidningens två ledare varav den ena frågar sig 
”Är de värda vår sympati”130 och syftar då på FNL. I ingen av de båda ledarna förekommer 
samma typ av kritik mot USA som var synlig i synnerhet i DN:s ledare och även till viss del i  
ledaren i Arbetet samma datum. Istället utgörs ledarna av en oro för vad som skall hända i det 
numera kommunistiska Sydvietnam. 

3:e maj
Denna  dag  har  nyheterna  om  Vietnam  försvunnit  helt  från  Arbetets  förstasida.  På 
nyhetssidorna  finns  en  artikel  som  handlar  om  att  Saigon  fortfarande  är  isolerat  från 
omvärlden. Enligt uppgifter som trots detta har nått ut från staden framkommer att läget i 
staden är lugnt och att FNL tas väl emot av befolkningen. I övrigt berör texten det stora antal 
vietnamesiska flyktingar som är på väg mot USA. Då texten ej  längre direkt berör själva 
Vietnamkriget är det svårt att hitta något ställningstagande för eller emot någon av de forna 
parterna i konflikten. 
    DN ger fortfarande relativt stort utrymme för nyheter om Vietnam. På förstasidan kan man 
läsa att den sydvietnamesiska presidenten Thieu innan Saigons fall försökt att smuggla ut guld 
för ett värde av 300 miljoner kronor. Bilden av den sydvietnamesiska regeringen som korrupt 
förstärks därmed. Övriga nyheter handlar om att Saigon nu håller på att städas upp. Denna 
text är mycket saklig formulerad och det enda tecken på ett ställningstagande är att texten 
benämner  den  förre  sydvietnamesiska  presidenten  som en diktator  vilket  ej  bidrar  till  en 
positiv bild av Sydvietnam.
128 Dagens Nyheter, 1975-05-02, förstasidan. 
129 Namnet Quisling har sedan andra världskriget använts som en synonym till begreppet landsförrädare. 

Nationalencyklopedin på internet. Sökord: Quisling. 2011-11-17. 
130 Svenska Dagbladet, 1975-05-02, ledarsidorna. 
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    SvD rapporterar på samma sätt  som de båda andra tidningarna om att  läget i  Saigon 
förefaller vara lugnt. Huvudnyheterna som berör Vietnam handlar dock om svårigheterna som 
väntar de vietnamesiska flyktingarna i USA och rubriken på förstasidan lyder: ”Rasister talar  
om ”motattack mot gulingar.”.131 Artikeln fortsätter sedan på nyhetssidorna och handlar om 
att det i USA finns ett stort förakt mot de vietnamesiska flyktingarna. I en intervju med en 
amerikan kan man läsa följande: ”Enligt min mening kan de sticka tillbaks med en gång. Vem  
vet,  de har säkert  en massa malaria,  syfilis  och annat otyg med som de tänker  ge oss i  
present.”.132 Att  flyktingarna  inte  är  välkomna  i  den  lilla  amerikanska  staden  Niceville 
framkommer mycket tydligt. Några nyheter som berör det avslutade kriget i Vietnam återfinns 
inte heller i SvD, vilket troligtvis beror på att Saigon fortfarande är kommunikativt isolerat 
från omvärlden. Därmed blir det också mycket svårt att även i denna tidning utläsa något 
ställningstagande  detta  datum.  I  dagens  ledare  finns  dock  ett  visst  ställningstagande  i 
konflikten, då denna behandlar det avslutade kriget. Tonen i texten är inte direkt kritisk emot 
USA, det lyfts till exempelvis fram att landet menade väl: ”...de ville hejda dödandet, de såg  
på sig själva som kämpar för humanitet och demokrati.”.133 Likväl målas USA:s deltagande ut 
som ett stort misstag och deras försök att hjälpa som något naivt. 

Tidningarnas människosyn – eurocentriskt eller inte?
I  analysen  av  uppsatsens  andra  historiska  nedslag  är  det  ännu  svårare  att  utläsa  en 
eurocentriskt skildring av vietnameserna än vad fallet var i det första nedslaget. Även om 
vissa  fotografier  och  textstycken  skildrar  vietnameser  som  brutala,  hänsynslösa  och 
kallhjärtade,  förekommer  ofta  samma  skildring  av  amerikaner.  Dessutom  innehåller 
tidningarna en mängd textstycken och fotografier som skildrar vietnameser på ett humant och 
ädelt sätt. Ett av många exempel på denna blandade bild i tidningarna förekommer i en artikel 
i DN den 2:e maj. Artikeln utgör en slags översikt över det långa kriget och innehåller en 
mängd fotografier. Vissa av fotografierna skildrar vietnameser på ett sårbart sätt, exempelvis 
ett  fotografi  av  en  lerig  familj  som  kämpar  sig  över  en  flod,  medan  amerikaner  på 
fotografierna viftar med flaggor och framställs som heroiska soldater. I kontrast till detta finns 
det dock även fotografier i artikeln som skildrar vietnameser på ett värdigt sätt. Exempelvis 
ett  fotografi  på en vietnamesisk kvinna som stolt  håller  upp en flagga.  Artikeln är ett  av 
många exempel  på att  det  är  svårt  att  hävda att  vietnameser  konsekvent  framställs  på ett 
annorlunda och eurocentriskt  vis  i  tidningarna.  Istället  framkommer det  att  vietnameserna 
skildras på ett mycket varierat och komplext vis.   
   Ett  annat  exempel  som  talar  emot  ett  eurocentriskt  förhållningssätt  i  de  undersökta 
tidningarna är en artikel i DN den 29:e april som tar utgångspunkt från en intervju med en 
vietnamesisk FNL-soldat:

Han erkänner gärna att livet varit hårt under de tio åren som befrielsearmén. […] Men nu står han 
på kajen och känner sig flera år yngre. Han för händerna över uniformen och ser lite blygt nedåt 
sina skor. - Våra uniformer kanske inte är så snygga. Men vi har fått tillräckligt att äta och vi har 
kämpat för en rättvis sak med befolkningens stöd. […] Vad ska han göra när freden kommer? - Jag 
vet inte, säger han. Jag gör vad som helst där jag behövs, där jag kan göra något för vårt folk.134

Framställningen  av  den  vietnamesiska  soldaten  är  som citatet  visar  mycket  positivt.  Han 
skildras som något blyg och samtidigt mycket trogen sitt folk när han starkt poängterar att han 
131 Svenska Dagbladet, 1975-05-03, förstasidan. 
132 Svenska Dagbladet, 1975-05-03, nyhetssidorna. 
133 Svenska Daglbadet, 1975-05-03, ledarsidorna. 
134 Dagens Nyheter, 1975-04-29, nyhetssidorna.
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vill  hjälpa  dessa.  Som  helhet  är  det  positiva  egenskaper  som  förmedlas  och  artikeln 
framställer inte vietnameser som annorlunda utan den skulle lika gärna kunna ha handlat om 
en västerlänning. 
    Som visats ovan är det mycket svårt att utläsa att vietnameser fortlöpande ska ha skildrats 
som annorlunda och främmande i tidningarna. Det finns dock vissa textstycken som tillskriver 
vietnameserna en viss sorts mentalitet som kan uppfattas som annorlunda. Ett exempel på 
detta är en ledare i SvD den 2:e maj. Delar av texten lyder:

I själva verket har valet i […] Sydvietnam aldrig stått mellan diktatur och liberal demokrati. Nej,  
valet har istället stått mellan en auktoritär regim av den traditionella sydöstasiatiska typen med en 
ineffektiv  och  korrumperad  elit  och  en  socialt  och  ekonomiskt  underprivilegierad  bonde-  och 
arbetarmassa å ena  sidan och en lika auktoritär  regim som strävar  efter  en samhällsordning i 
socialistiskt  riktning  å  den  andra.  Ingen  av  dessa  alternativ  ger  något  större  spelrum  för  de 
individuella fri- och rättigheter som brukar förknippas med den liberala demokratin, men så finns 
det  inte  heller  någon  större  efterfrågan  på  sådana  rättigheter  i  en  värld  där  individen  sedan  
urminnes tider varit underordnad olika former av kollektiv.135 

I ledarens text målas vietnameserna ut som annorlunda och det konstateras att en demokrati 
av västerländskt typ inte kan förekomma i landet. Dessutom förstärker ledaren den framställda 
åtskillnaden mellan vietnameser  och västerlänningar  genom att  hävda att  vietnameser  inte 
heller när någon längtan efter denna typ av frihet. Hela det citerade stycket får anses vittna om 
ett eurocentriskt tankesätt. 
    Ett annat exempel på hur vietnameser framställs som annorlunda - och kanske framförallt  
mer  ociviliserade än amerikaner  – är  att  samtliga tidningar  ofta  framställer  FNL och den 
nordvietnamesiska armén som en armé full av barfota pojksoldater. Ett exempel på detta är 
SvD:s rubriksättning den 2:e maj, rubriken på nyhetssidorna lyder: ”Barfota pojktrupp tog 
Saigon.”.136 I nyhetstexten som helhet framkommer det att FNL och nordvietnameserna var 
tämligen välutrustade och välklädda vilket medför att valet att lyfta fram just det fåtal som var 
barfota  och  mycket  unga  vittnar  om  en  slags  underliggande  syn  på  vietnameserna  som 
annorlunda.
    Ett  sista  exempel  på  att  vissa  delar  av  texten  i  de  undersökta  tidningarna  skildrar 
vietnameserna annorlunda finns i Arbetet den 2:e maj där en journalist skildrar mötet med en 
vietnamesisk soldat på följande sätt: 

Jag bjöd en soldat på en klunk ur min burk med soda, då han tittade så nyfiket på den. Han drack  
försiktigt och jag kunde se på hans förvånande ögon att han varken sett ett sådant kärl förut eller  
smakat en sådan dryck.137     

Mötet med den vietnamesiska soldaten likställs här med att träffa en person från en isolerad 
och ociviliserad folkgrupp som aldrig tidigare haft kontakt med västerlänningar. Detta torde ej 
vara fallet då Frankrike och USA hade haft stor påverkan på landet i över 40 år tidpunkten för 
mötet. Därmed kan journalistens skildring av mötet anses utgöra tendenser till en eurocentrisk 
människosyn.  
    Trots de ovanstående exemplen på att vietnameserna delvis framställs som främmande och 
annorlunda i tidningarna, är det återigen viktigt att påpeka att detta endast är undantag. Som 
helhet kvarstår faktumet att  det är  mycket svårt  att  i  tidningarna hitta dessa eurocentriska 
tendenser.  
135 Svenska Dagbladet, 1975-05-02, ledarsidorna. 
136 Svenska Dagbladet, 1975-05-02, nyhetssidorna.
137 Arbetet, 1975-05-02, nyhetssidorna. 
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Resultat och slutdiskussion
Under  detta  avsnitt  kommer  undersökningens  resultat  att  redovisas  och  diskuteras  med 
utgångspunkt  från  den  tidigare  forskningen  som  redovisats  i  uppsatsens  tidigare  avsnitt. 
Slutdiskussionen är uppdelad i två underavsnitt och följer uppsatsens två delfrågor. 

Tidningars ställningstagande
Uppsatsens första delfråga bestod i att undersöka hur svenska tidningar skildrade de stridande 
parterna i Vietnamkriget, och om de tog ställning för eller mot någon av dessa. Utifrån det 
undersökta  källmaterialet  går  det  att  konstatera  att  det  finns  såväl  likheter  som olikheter 
mellan  hur  de  olika  dagstidningarna  skildrade  stridigheterna  i  Vietnam.  Alla  tidningarna 
förmedlar en i viss mån kritisk bild av USA och Sydvietnam under tiden för Tet-offensiven. 
Även under undersökningens andra nedslag finns kritiken mot USA kvar, detta trots att landet 
då inte längre aktivt ingick i kriget. Vilka ställningstaganden som görs och hur kraftiga dessa 
är tycks däremot skilja sig mellan tidningarna.
    I Arbetet förekommer under uppsatsens två nedslag som helhet en relativt negativ skildring 
av  USA  och  Sydvietnam.  På  tidningens  nyhetssidor  lyfts  båda  länderna  fram  på  ett 
ofördelaktigt sätt, exempelvis genom valet av nyhetsteman och vissa av textens formuleringar. 
På tidningens nyhetssidor skildras likväl också FNL och Nordvietnam ibland negativt, vilket 
bidrar  till  att  nyhetssidorna  i  tidningen  känns  relativt  nyanserade.  Det  är  svårt  att  på 
nyhetssidorna hitta något direkt ställningstagande för eller emot den ena parten i kriget, även 
om förvisso sydsidan i kriget kan tyckas målas ut mer negativt. På tidningens ledarsidor är 
dock kritiken mot USA och Sydvietnam kraftigare då man där skildrar USA mycket negativt 
samtidigt som Sydvietnam ses som enbart  en amerikansk marionettregering.  Att  tidningen 
sympatiserar med FNL och Nordvietnam blir således utifrån ledarsidorna mycket tydligt.
    DN är den tidning som tydligast skildrar USA och Sydvietnam negativt. Kritiken mot dessa 
parter  i  kriget  är  omfattande  i  tidningens  ledare  där  USA bland  annat  benämns  som en 
förrädisk  och  svekfull  imperialiststat.  Även  på  tidningens  nyhetssidor  skildras  sydsidan  i 
kriget – via exempelvis formuleringar och ordval – ofta mycket negativt. Allra tydligast syns 
detta i undersökningens andra nedslag, det vill säga veckan för Saigons fall år 1975. FNL och 
Nordvietnam framställs  i  kontrast  till  detta  nästan uteslutande på  ett  mycket  positivt  sätt. 
Därmed blir slutsatsen att DN helt klart tar ett ställningstagande för nordsidan i konflikten. 
DN är också den av de tre tidningarna som tydligast markerar detta ställningstagande i såväl  
nyhetstexten som på tidningens ledare. 
    SvD är den tidning som i undersökningens båda nedslag är mest försiktig i sin kritik mot  
USA och Sydvietnam. Det är också den tidning som är övervägande mest kritisk mot FNL och 
Nordvietnam.  Detta  gäller  i  såväl  tidningens  ledare  som på  nyhetssidorna.  Kritiken  mot 
nordsidan är dock inte alltid tydlig och skarpt formulerad. Istället är den av en mer indirekt 
karaktär då tidningen snarare lyfter fram att FNL och Nordvietnam ibland är grymma och 
begår  krigshandlingar  som drabbar  civilbefolkningen.  I  kombination  med  att  SvD  också 
stundtals skildrar USA negativt är det svårt att säga att tidningen tar ställning för eller mot 
någon av parterna i kriget. Istället är SvD den tidning som kan tyckas vara mest nyanserad 
och neutral i sin skildring av kriget.
    Undersökningen har således bekräftat att den kritik mot Vietnamkriget och USA som fanns 
under 1960-talet i det svenska samhället även återspeglades i den svenska pressen. Så här i  
efterhand går det att fundera på om den bitvis mycket starka kritiken mot USA:s krigföring 
verkligen var befogad. Idag finns en kännedom om att såväl sydsidan som nordsidan begick 
krigsförbrytelser, och det är troligt att båda sidor bedrev en oförsvarbar krigsföring. Att det 
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trots detta övervägande var Nordvietnam och FNL som väckte svenska folkets sympati, kan 
nog till stor del ha att göra med den rådande tidsandan med den vänstervåg som präglade 
samhället. Att känna sympati och solidaritet för den till synes svaga nordsidan som i kriget  
stred mot en av världens supermakter, kunde kanske därför kännas naturligt. 
    Skillnaderna som finns mellan de olika tidningarna har troligtvis att göra med deras olika  
politiska tillhörighet. Att DN är den tidning som är mest USA-kritisk och till  synes minst 
nyanserad i sin skildring av kriget är intressant. Troligtvis är en av orsakerna till detta att  
tidningen tituleras som liberal under det första nedslaget och som politiskt oberoende under 
det andra nedslaget. Detta har sannolikt medfört att tidningen vågade vara kritisk på ett mer 
öppet sätt, då den politiska anknytningen varit tämligen svag. Att tidningen gått från att vara 
liberal till politiskt oberoende, kan också förklara att den tycks vara än mer kritisk mot USA i 
det andra nedslaget. Att SvD i sin tur är den tidning som är mest USA-vänlig beror säkerligen 
på att det också är denna tidning som är mest högerkonservativ, i och med att den betecknas 
som moderat. Att en högerkonservativ tidning rimligtvis också i högre grad sympatiserade 
med  USA under  Vietnamkriget  beror  troligtvis  på  två  saker.  För  det  första  var,  och  är,  
politiken i USA betydligt mer högerinriktad än vad fallet var i Sverige under Vietnamkriget, 
vilket bidrar till att SvD troligtvis rent politiskt på ett starkare sätt identifierat sig med landet 
än  de  båda  andra  tidningarna.  Att  SvD  dessutom  är  konservativ  medför  att  tidningen 
antagligen  är  mindre  mottaglig  för  att  förmedla  nyare  samhällsbilder.  Som Blocks  studie 
påvisat var den kritiska bilden av USA under 1960-talet fortfarande en relativt ny företeelse i 
svensk  press,  och  att  SvD  som  konservativ  tidningen  tog  åt  sig  denna  bild  i  mindre 
utsträckning än andra tidningar kan därmed te sig logiskt. Till sist tror jag det är viktigt att  
påminna sig om att tidningar är nyhetsorgan som till stor del även återspeglar den politiska 
situationen i hemlandet. Som redovisats i uppsatsens bakgrund rådde i Sverige under tiden för 
Vietnamkriget en socialdemokratiskt dominans i den svenska politiken. Socialdemokraterna 
var också – med den karismatiska Olof Palme i spetsen – mycket kritiska till USA:s krig i 
Vietnam. Att SvD, vars politiska riktning kraftigt skiljde sig ifrån den rådande regeringens, 
gav en mer fördelaktig bild av USA:s roll i Vietnam kan därför ses som en återspegling av att  
tidningen inte stödde den politik som socialdemokraterna förde.  
    Som synes  bekräftar  uppsatsen till  viss  del  de resultat  som tidigare forskning gett.  I  
Queckfeldts studie påvisas exempelvis att SvD skiljde sig från de båda andra tidningarna i sitt 
ställningstagande under Tet-offensiven år 1968. Queckfeldt såg nämligen en tendens till att 
SvD i större utsträckning skildrade den äldre bilden av Vietnamkriget än andra tidningar. Min 
uppsats har kunnat bekräfta att denna åtskillnad mellan tidningarna även fanns kvar vid mitten 
av 1970-talet. Resultaten i uppsatsen stödjer även till viss del de resultat som Block påvisar i 
sin tidigare studie. Enligt hennes studie skall alla tidningar år 1968 ha gått över till att skildra 
en mer USA-kritisk bild, vilket delvis bekräftas i uppsatsen. Dock visar min studie på en 
större variation i hur tidningarna skildrar de olika parterna i kriget och även om det förvisso 
går  att  uttyda  vissa  övergripande  mönster  fastslår  min  uppsats  att  tidningarnas 
ställningstagande  är  tämligen  komplexa.  Denna  komplexa  bild  av  tidningarnas 
ställningstagande skiljer denna uppsats från Blocks och Queckfeldts studier, då de senare mer 
tydligt  kunnat  påvisa att  tidningarna  varit  mer  entydiga  i  sitt  skildrade av Vietnamkriget, 
respektive  USA.  En  orsak  till  olikheterna  skulle  kunna  bero  på  det  metodiska  upplägget 
undersökningarna har. De båda tidigare forskarna använder sig av en mer kvantitativ metod 
när de utläser hur tidningarna skildrade USA respektive Vietnamkriget. I denna uppsats är 
metodvalet  istället  kvalitativt  vilket  medför  väsentliga  skillnader.  Utan  att  på  något  sätt 
kritisera Blocks och Queckfeldts studier, kan man konstatera att deras undersökningar – i och 
med den kvantitativa prägeln, har vissa svagheter. Dessa svagheter består i att det blir svårt att  
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utläsa variationer  och nyanser i  tidningarna.  Om man likt  Queckfeldt  använder sig av ett 
kodschema och räknar  hur  ofta  ett  visst  ord förekommer,  kan det  bli  svårt  att  utläsa vad 
tidningen egentligen ämnar föra fram för bild. En annan nackdel är att resultatet man får fram 
kan bli aningen svart och vitt. Det vill säga att det i analysen av tidningarna blir svårt att  
utläsa nyanser. I och med denna uppsats kvalitativa inriktning och att undersökningen varit 
mer fokuserad på djup än på bredd, har den bild som tidningarna skildrat blivit nyanserad och 
tämligen  komplex.  En svaghet  med  uppsatsens  metodiska  upplägg  är  dock  att  endast  en 
mycket liten tidsperiod har studerats. Därmed är det också svårt att generalisera uppsatsens 
resultat.  I  och med att  båda de historiska nedslagen som studerats  dock påvisar  liknande 
resultat, kan man trots uppsatsens brist på bredd, till viss del dra slutsatsen att resultatet som 
påvisats i de två korta nedslagen även troligtvis gäller för Vietnamkriget som helhet. För att 
helt bekräfta mina resultat skulle det dock vara önskvärt med mer omfattande forskning på 
området.    

Eurocentrism i tidningarna?
Uppsatsens andra delfråga bestod i att undersöka om tidningarna, tiden för Vietnamkriget, 
skildrade  vietnameser  annorlunda  jämfört  med  hur  amerikaner  och  andra  västerlänningar 
framställdes. Resultatet är att det i såväl det första som det andra av uppsatsens nedslag var 
svårt  att  hitta exempel där vietnameser märkbart  skildrats  annorlunda.  Viss skillnad fanns 
dock mellan de båda nedslagen, där tidningarna under Tet-offensiven år 1968 tycks ha haft en 
större  benägenhet  att  skildra vietnameser  annorlunda jämfört  med det  senare nedslaget  år 
1975. Beträffande de olika tidningarna tycks de ej skilja sig signifikant åt utan istället skildrar 
alla tidningar vietnameser annorlunda i ungefär samma grad.
    Andén-Papadopoulos  har  tidigare,  i  sin  avhandling  om  tidningars  skildringar  av 
Vietnamkriget, konstaterat att vietnameser och amerikaner på fotografier från Vietnamkriget 
skildras på mycket olika sätt. Exempelvis menar Andén-Papadopoulos att när det gällde att 
förmedla tortyr, avrättningar och andra brutala företeelser var det ständigt vietnameser som 
fick förmedla dessa bilder av kriget, medan amerikaner skildrades på ett betydligt mer värdigt 
och heroiskt sätt. Denna snedvridna skildring av kriget skall enligt Andén-Papadopoulos inte 
bara ha varit ett utslag för en rådande eurocentrism, utan hon tar det även ett steg längre och 
kallar det för en rasistisk gestaltning av vietnameser. Även om det var svårt att i min studie 
hitta utslag för denna eurocentrism, fanns det under uppsatsens första nedslag en del exempel 
som  stödde  Andén-Papadopoulos  resultat.  Exempelvis  framkom  att  det  var  övervägande 
vietnameser  som  skildrades  som  bödlar  i  tidningarna.  Dessutom  tycks  vietnameserna 
tillskrivas en annorlunda livssyn, då de i tidningarna ofta skildras som mer livsföraktande och 
likgiltiga inför döden. Likväl var det relativt svårt att utläsa denna bild av vietnameserna, då 
mycket  stora  delar  av  tidningarnas  text  och  fotografier  ej  skildrar  vietnameserna  på  ett 
annorlunda  sätt.  Därav  kan  man  endast  med  stor  försiktighet,  utifrån  denna  uppsats,  dra 
slutsatsen att tidningarna konsekvent skildrade vietnameser annorlunda. Därmed skiljer sig 
denna uppsats resultat  delvis  ifrån resultaten från Andén-Papadopoulos´s studie.  Varför de 
skiljer sig är svårt att säga men skulle delvis kunna bero på att Andén-Papadopoulos valt att  
basera sitt källmaterial på fotografier medan undersökning i denna uppsats har byggts upp av 
såväl  nyhetstext,  nyhetsbilder  och  artiklar  från  ledarsidorna.  Svårigheten  med  att  enbart 
studera fotografier är att de då rycks bort från sin kontext och som visats i min studie är den 
bild som fotografiet ämnar förmedla ofta beroende av bild- och nyhetstexterna i tidningen. 
Möjligtvis är det så att det är lättare att utläsa en rasistisk framställning av vietnameser om 
man enbart studerar lösryckta fotografier, och detta skulle då kunna vara en anledning till 
varför Andén-Papadopoulos resultat skiljer sig något från denna uppsats. Å andra sidan har 
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Andén-Papadopoulos undersökt ett källmaterial som sträcker sig över en betydligt längre tid 
än fallet är i denna uppsats och detta skulle också kunna vara en anledning till varför hon 
kunnat utläsa ett tydligare utslag för eurocentrism. En sista orsak skulle kunna vara att båda 
våra undersökningar är mycket kvalitativt uppbyggda och därmed innehåller stora delar av 
delvis  subjektivt  tolkande,  vilket  får  som konsekvens  att  vi  möjligtvis  till  viss  del  tolkat 
likartat källmaterial på olika sätt.   
    I  uppsatsens  andra  nedslag  var  det  ännu svårare  att  hitta  exempel  på  att  tidningarna 
framställde vietnameserna annorlunda. Till största del var framställningen av dessa mycket 
positiv  och  det  var  inte  ofta  som  vietnameserna  framställdes  på  ett  sätt  som  skilde  sig 
märkbart ifrån hur västerlänningar framställdes, eller skulle kunna ha framställts. Det fanns 
dock vissa tendenser i tidningarna till att framställa vietnameserna som mer ociviliserade, och 
inte sällan skrevs det om barfota pojksoldater i den nordvietnamesiska armén. Det fanns även 
exempel  på  hur  vietnameserna  tillskrev  en  viss  mentalitet.  Ett  textstycke  uttryckte  att  en 
demokrati i västerländsk meningen var i stort sett otänkbar i Vietnam. Detta är tankar som jag 
tyvärr tror lever än idag, och de många misslyckade försöken till att införa demokratiskt styre 
i stora delar av tredje världen har troligtvis stärkt denna bild ytterligare. Resonerar man på 
detta vis glömmer man dock bort att demokrati i dagens mening är en mycket ny företeelse 
och att folk i västvärlden också hade en lång kamp innan demokratin på allvar slog igenom. 
Dessutom glömmer man bort att underlagen för en fungerande demokrati inte har något med 
etnicitet att göra. Troligtvis är istället utbildning och en ökad ekonomi två viktiga grundpelare 
för en fungerande demokrati.  
    Varför resultatet i uppsatsens andra nedslag skiljer sig i från det första är svårt att säga. En 
orsak skulle kunna vara att dagspressen under de sju år som gått från det första nedslaget 
börjat sympatisera, och därmed även identifierat sig med vietnameserna i allt högre grad. En 
faktor  som dock  talar  emot  detta  är  att  uppsatsens  första  delfråga  finner  att  tidningarnas 
ställningstagande sett i huvudsak likadant ut under de båda nedslagen, därmed är det svårt att 
hävda att  tidningarna i  högre grad börjat  sympatisera med vietnameserna under det  andra 
nedslaget. Istället skulle orsaken till varför vietnameserna skildras mindre annorlunda under 
uppsatsens andra nedslag kunna vara att tidsandan till stor del ändrats. Som tidigare redovisats 
var slutet av 1960-talet och början av 1970-talet en omvälvande tid för Sverige och övriga 
västvärlden.  Det  var  en  tid  med nya  tankar  om rättvisa,  solidaritet  och  jämlikhet  mellan 
människor. Skulle det kunna vara så att den mer positiva bilden av vietnameser som skildras 
år 1975 är ett svar på det radikala 1960-talet? Ett säkert svar är svårt att finna och många olika 
faktorer spelar troligtvis in. Något som dock är säkert är att vårt samhälle ständigt förändras 
och att olika värderingar och normer kommer och går. Märkligt vore det då också om inte 
detta återspeglades i dagspressen.      
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Sammanfattning
Uppsatsens mål var att studera hur den svenska dagspressen skildrade Vietnamkriget. Även 
tidningarnas eventuella ställningstagande i  konflikten har undersökts, samt om tidningarna 
skiljer sig åt i sin skildring av krigets Vietnam. Slutligen har även ett fokus i uppsatsens varit 
att undersöka hur skildringarna av vietnameser respektive amerikaner såg ut i tidningarna den 
aktuella tidsperioden. Källmaterialet som använts i uppsatsen är de tre morgontidningarna; 
Dagens Nyheter,  Svenska Dagbladet  och  Arbetet.  Valet  av de  olika tidningarna är  främst 
motiverad utifrån ett politiskt perspektiv, då de tre tidningarna representerar olika politiska 
tillhörigheter. För att begränsa uppsatsens omfång har jag valt två historiska nedslag för att få 
svar  på  mina  frågeställningar;  Tet-offensiven  år  1968  och  Saigons  fall  år  1975.  För  att 
begränsa ytterligare valdes att endast studera varje nedslag under sex dagar. 
    En hel del tidigare forskning kring hur mediebilden av Vietnamkriget såg ut har gjorts. 
Mycket av denna är amerikansk och fokuserar därmed också på amerikansk press. Viss svensk 
forskning på området finns dock. Eva Block, Eva Queckfeldt och Karin Andén-Papadopoulos 
har alla bedrivit forskning kring hur krigets Vietnam skildrades i svensk press. Block och 
Queckfeldt kommer båda fram till att bilden i svensk press ändrades något till  att bli mer 
kritisk  mot  USA och  Vietnamkriget  allt  medan  tiden  gick.  Det  finns  dock  även  vissa 
skillnader  mellan  resultaten  i  deras  respektive  forskning  där  Queckfeldt  utläser  en  större 
skillnad mellan de undersökta tidningarna än vad Block gör. Andén-Papadopoulos forskning 
skiljer sig relativt stort i från de övrigas, dels genom att hon endast valt att studera fotografier  
och dels för att undersökningen intar ett mycket starkare postkolonialt teoretiskt perspektiv. 
Andén-Papadopoulos  kommer  fram  till  att  vietnameser  i  svenska  dagspressen  skildras 
betydligt  annorlunda  från  hur  amerikaner  och  andra  västerlänningar  skildrades.  Detta 
eurocentriska perspektiv har använts i denna uppsats andra delfråga när jag ämnat undersöka 
eventuella  skillnader  mellan  hur  vietnameser  och  amerikaner  har  framställts.  I  valet  av 
källmaterial skiljer sig dock denna uppsats väsentligt från de tidigare, då jag valt att studera 
såväl ledare och text och fotografier på förstasidorna och nyhetssidorna. 
    Resultaten i uppsatsen bekräftar till stor del resultaten i Block och Queckfeldt studier, dock 
visar denna uppsats också upp en mer komplex bild över tidningars ställningstagande. Även 
den eurocentrism som Andén-Papadopoulos utläst  från tidningars fotografier,  bekräftas till 
viss del i uppsatsens andra delfråga. Dock har det varit svårt att utläsa att tidningarna lika 
starkt  som  i  Andén-Papadopoulos  studie  konsekvent  skildrar  vietnameser  annorlunda. 
Anledningen  till  att  mitt  resultat  delvis  skiljer  sig  i  från  tidigare  forskning  diskuteras  i 
uppsatsens avslutande avsnitt. 
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