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Abstract 

This study have conducted a research regarding the Swedish media press, and how they 

depicture the Swedish Vietnam-movement and Olof Palme. The theory of this essay is to see 

how media uses framing to emphasis some aspects of a problem rather than others, to put 

people in a special kind of mindset. By using close reading of the media articles, I have found 

answers to my scientific issues regarding how the Swedish media came to frame the police 

and demonstrators in regard to six particular events that happened during the time period 

1965-1973. I have also attempted to see if Olof Palme had any direct effect on the Swedish 

Vietnam-movement, by studying his actions in the opposition against the American Vietnam-

war. The results have shown that the Swedish media press have a tendency to write through 

their political viewpoint in regard to the events, and by doing so, they have come to depicture 

the Swedish Vietnam-movement in three different ways. Also in regard to Olof Palme, it’s 

still debatable if he had any impact on the Swedish Vietnam-movement, in some regards he 

did, in others, he didn’t.  



4 
 

Innehållsförteckning 
 ...........................................................................................................................................................1 

1. Inledning .....................................................................................................................................6 

1.1 Syfte och frågeställning .............................................................................................................7 

2. Metod, teoretisk ansats & material .............................................................................................7 

2.1 Kvalitativ textanalys ..................................................................................................................7 

2.2 Gestaltningsteorin .....................................................................................................................8 

2.3 Urval och avgränsningar .......................................................................................................... 10 

2.4 Källmaterial ............................................................................................................................. 10 

2.4.1 Tidningsartiklar ................................................................................................................. 12 

2.4.2 Källkritisk diskussion ......................................................................................................... 12 

3. Tidigare forskning...................................................................................................................... 13 

4. Bakgrund................................................................................................................................... 17 

4.1 Hötorget, 14 juni 1965 ............................................................................................................ 17 

4.2 Demonstrationerna vid US Trade Center, 1967 ........................................................................ 18 

4.3 Målet var den amerikanska ambassaden ................................................................................. 19 

4.4 Socialdemokrati och Olof Palme .............................................................................................. 19 

4.5 Den svenska FNL-rörelsen ....................................................................................................... 20 

5. Undersökning med delanalytiskt inslag...................................................................................... 20 

5.1 Hötorget 1965 ......................................................................................................................... 21 

5.1.1 Arbetet Västsvenska Editionen .......................................................................................... 21 

5.1.2 Dagens Nyheter ................................................................................................................ 21 

5.1.3 Svenska Dagbladet ........................................................................................................... 25 

5.1.4 Analys............................................................................................................................... 27 

5.2 US Trade Center ...................................................................................................................... 28 

5.2.1 Arbetet Västsvenska Editionen .......................................................................................... 28 

5.2.2 Dagens Nyheter ................................................................................................................ 29 

5.2.3 Svenska Dagbladet ........................................................................................................... 31 

5.3 Amerikanska ambassaden ....................................................................................................... 32 

5.3.1 Arbetet Västsvenska Editionen .......................................................................................... 32 

5.3.2 Dagens Nyheter ................................................................................................................ 33 

5.3.3 Svenska Dagbladet ........................................................................................................... 35 

5.3.4 Analys............................................................................................................................... 37 

5.4 Olof Palme och Gävletalet ....................................................................................................... 39 

5.4.1 Arbetet Västsvenska Editionen .......................................................................................... 39 

5.4.2 Dagens Nyheter ................................................................................................................ 39 



5 
 

5.4.3 Svenska Dagbladet ........................................................................................................... 41 

5.5 Palme och demonstrationståget .............................................................................................. 43 

5.5.1 Arbetet Västsvenska Editionen .......................................................................................... 43 

5.5.2 Dagens Nyheter ................................................................................................................ 46 

5.5.3 Svenska Dagbladet ........................................................................................................... 47 

5.6 Jultalet 1972............................................................................................................................ 48 

5.6.1 Arbetet Västsvenska Editionen .......................................................................................... 48 

5.6.2 Dagens Nyheter ................................................................................................................ 49 

5.6.3 Svenska Dagbladet ........................................................................................................... 50 

5.6.4 Analys............................................................................................................................... 51 

6.0 Slutdiskussion .................................................................................................................... 53 

7.0 Sammanfattning .................................................................................................................... 55 

8.0 Käll & litteraturförteckning .................................................................................................... 56 

8.1 Litteratur ................................................................................................................................. 56 

8.2 Källförteckning - Tidningsartiklar ............................................................................................. 57 

8.3 Hyperlänkar ....................................................................................................................... 61 

 

  



6 
 

1. Inledning  

”[…] är det bara några år sedan ett enkelt plakat med ´USA ut ur Vietnam´ på Hötorget kunde 

vålla så stort rabalder[…]?”1 

Citatet är tagit ur en artikel från Arbetet Västsvenska Editionen och handlar om en av de 

demonstrationer som kommer att ligga till grund för uppsatsens syfte. Demonstrationen på 

Hötorget kom att äga rum på eftermiddagen den 14 juni, 1965. Två unga demonstranter stod 

och delade ut flygblad, samt bar plakat med texten ”USA ut ur Vietnam”. När polis kom på 

plats ombads demonstranterna att ta ner plakaten och avlägsna sig från platsen, vilket man 

vägrade. Detta ledde till att de båda demonstranterna kom att bli arresterade. Denna händelse 

brukar betraktas som startpunkten för den svenska FNL-rörelsen.2 Så varför inleda med ett citat 

från en dagstidning? Uppsatsens syfte är att redogöra för dagstidningars medierapportering och 

gestaltning av sex olika händelser, kopplade till Vietnamrörelsen och Olof Palme. Jag ämnar 

att undersöka hur tidningarna gestaltade dessa händelser, utifrån polisens och demonstranternas 

agerande och hur Palme kom att ha en påverkan på den svenska Vietnamrörelsen. 

Undersökningsperioden för uppsatsen kommer att sträcka sig mellan 1965 fram till 1973. 

Anledningen till att jag har valt att skriva om Vietnamrörelsens mest omskrivna 

demonstrationer samt Olof Palmes vietnamtal utifrån dagstidningars medierapportering 

grundar sig i mitt egenintresse för Vietnamkonflikten, och den effekt som kriget fick på 

världsopinionen. Häri går det även att argumentera för hur uppsatsens bidrar till ny kunskap 

inom forskningsfältet. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på Vietnamkriget, varav 

några av dem kommer presenteras under tidigare forskning. Det bör däremot sägas att Eva 

Queckfeldt3 har varit en stor inspirationskälla för uppsatsen, varav en utförligare redogörelse 

kring hennes arbete kommer förekomma under tidigare forskning. 

Aldrig tidigare i den modernhistoriska historieskrivningen har ett krig kommit att förena 

människor under budskapen för fred och kärlek, såsom Vietnamkriget kom att göra. Sverige 

var här inget undantag. Demonstrationer för fred, solidaritet och kärlek kom att genomsyra den 

svenska medierapporteringen från mitten av 1960-talet fram till slutet av 1970-talet, men var 

alla överens om att detta var bakgrunden till demonstrationerna, eller kom man att gestalta 

                                                             
1 Arbetet Västsvenska Editionen 1968-05-18 s. 1 
2 Kilander, Åke, Vietnam var nära: en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975, 

Leopard, Stockholm, 2007 s. 15 
3 Queckfeldt, Eva, "Vietnam": tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968, 

LiberLäromedel/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1981 
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denna unika händelse i svensk historieskrivning på ett annat sätt? Denna tankegång utgör en av 

flera som har legat till grund för att denna uppsats har kommit att bli till. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och redogöra för medierapporteringen av 

Vietnamrörelsen utifrån tre svenska dagstidningar: Arbetet, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Fokus kommer att ligga på Vietnamrörelsens mest omskrivna demonstrationer på 

Hötorget, US Trade Center, samt amerikanska ambassaden. Vidare så kommer även Olof 

Palmes mest uppmärksammade ageranden att undersökas i samband med Vietnamrörelsen: 

Palmes Gävletal 1965, demonstrationståg 1968, samt jultal 1972. Då tidningarna utgår från 

olika politiska plattformar så föreligger det ett intresse i att se om medierapporteringen tenderar 

olika mellan dem. Utifrån syftet har följande frågeställningar ställts: 

1. Hur beskrivs polisens agerande i förhållande till Vietnamrörelsens demonstrationer i 

dagstidningarnas medierapportering? 

2. Hur beskrivs demonstranternas agerande? 

3. Hur beskrivs Olof Palme i de valda artiklarna och hur bedöms hans ageranden ha 

påverkat den svenska Vietnamrörelsen? 

 

2. Metod, teoretisk ansats & material 

Nedan följer en förklaring av uppsatsens teori och metodval samt en motivering till hur jag 

använt dessa för att uppnå uppsatsens syfte. 

2.1 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys har sitt ursprung inom hermeneutiken, som handlar om att tolka och förstå 

innehållet av en specifik text. Genom att ställa frågor till texten så skapas förutsättningar för att 

analysera innehållet.4 Peter Esaiasson et.al föreslår två olika vägar att välja mellan – det 

systematiska eller det kritiskt granskande. Den systematiska kategorin syftar till att klargöra 

tankestrukturer, logiskt ordna innehållet i texten samt klassificera innehållet i en text. Inom den 

kritiskt granskande handlar det snarare om idékritik, ideologikritik samt diskursanalys.5 

Esaiasson beskriver att en typ av systematiserade undersökningar syftar till att klargöra 

                                                             
4 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004 s. 64-65 
5 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 210-211 
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tankestrukturer hos aktören som på ett eller annat vis har varit viktiga i samhällsdebatten. 

Esaiasson menar att aktören exempelvis kan vara en intressant person eller en aktuell 

organisation. Förenklat så menar Esaiasson att en klargörande ansats syftar till att lyfta fram 

och synliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna.6 För uppsatsens undersökning 

ligger intresset i att belysa tidningarnas medierapportering utifrån de mest omskrivna 

demonstrationer som genomfördes av Vietnamrörelsen, samt Olof Palmes mest 

uppmärksammade ageranden. Intresset ligger således i att utläsa det väsentliga innehållet i de 

utvalda texterna, för att därefter analysera innehållet utifrån mina frågeställningar. 

Jag kommer att använda mig av en systematisk kvalitativ textanalys utifrån min teoretiska 

ansats som kommer att utgöras av gestaltningsteorin för att ge den kvalitativa textanalysen ett 

innehåll. Nedan kommer en redogörelse för gestaltningsteorin, samt min användning av den i 

denna uppsats. 

2.2 Gestaltningsteorin 

Jesper Strömbäck beskriver hur gestaltningsteorin är en starkt växande teori inom 

forskningsfältet som syftar till att redogöra för den politiska kommunikationen samt mediernas 

makt i förhållande till att gestalta verkligheten och hur den uppfattas.7 Han menar att 

gestaltningar är uttryck för specifika sätt att organisera information, samt att gestaltningar 

formas genom val av fakta, perspektiv, källor och betoningar.8 Ytterligare menar Strömbäck att 

gestaltningsteorin utgår från att människors syn på verkligheten och medias inte nödvändigtvis 

behöver vara samma sak.9  

Strömbäck menar att gestaltningsteorin är mångfacetterad och förekommer i olika skepnader. 

På ett sätt handlar gestaltningsteorin om hur mediernas gestaltningar av olika aspekter i 

verkligheten påverkar människors uppfattningar av verkligheten. På ett annat sätt handlar 

gestaltningsteorin om hur medierna, genom att gestalta verkligheten på ett visst sätt men inte 

andra, reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologiers sätt att betrakta verkligheten. 

Vidare så menar han att gestaltningsteorin även handlar om mediernas innehåll och vad de 

representerar.10 Istället för att se medierapporteringen som en spegelbild av verkligheten, menar 

                                                             
6 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4. 2012 s. 210-211 
7 Strömbäck, Jesper, Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt, 1. uppl., SNS 

förl., Stockholm, 2004 s. 40 
8 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2014 s. 115 
9 Ibid 
10 Ibid s. 113 
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han att man bör se dem som en rekonstruktion eller gestaltning av verkligheten. 

Nyhetsproduktionen har valt att gestalta nyheten på ett visst sätt, utifrån värderingar och 

nyhetsvärderingar. Utifrån Strömbäcks resonemang så bygger gestaltningsteorin sålunda på två 

observationer. Nyheternas aspekt av verkligheten är aldrig densamma som verkligheten som 

nyheten handlar om. Medierna rekonstruerar och gestaltar verkligheten. Vidare så är det genom 

att journalistiken väljer att belysa vissa aspekter och gestalta vissa inslag i en nyhet, som de kan 

framhäva vissa problemformuleringar, orsaksförklaringar, och värderingar som gestaltar deras 

verklighet.11 

Min användning av gestaltningsteorin har sålunda varit att beskriva dagstidningarnas 

medierapportering utifrån mitt syfte och frågeställningar. Uppsatsens fokus har varit att 

redogöra för vad tidningarna skrev, samt hur nyheten gestaltas utifrån vilka värderingar och 

orsaksförklaringar som framkommer i de valda artiklarna. Om vi ser till Strömbäcks tre olika 

skepnader av gestaltningsteorin, så har uppsatsen huvudsakligen rört sig inom området för hur 

medier genom att gestalta verkligheten på ett sätt men inte ett annat kan komma att sprida 

maktcentras och ideologiers verklighetsuppfattning, samt mediernas innehåll och vad de 

representerar.12 Dessa två skepnader har legat till grund för min analys, där jag ämnat att 

undersöka om och hur tidningarna använder sig av gestaltningar i syfte att förmedla ideologiska 

ställningstaganden. Jag har även tittat på vilka värderingsuttryck som förekommer i 

tidningarnas medierapportering i förhållande till mitt syfte, samt utifrån artiklarnas innehåll 

sökt se vad tidningarna representerar i förhållande till sin gestaltning av verkligheten.13 Jag har 

således utifrån gestaltningsteorin sökt att se om tidningarna gestaltar verkligheten på ett sätt 

som sprider maktcentras och ideologiers verklighetsuppfattning i de valda artiklarna, samt 

redogjort för medierapporteringens innehåll och därefter sökt påvisa vad de representerar i 

förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Avsikten med att använda gestaltningsteorin på detta sätt har legat i att systematisera min analys 

av tidningsartiklarna. Intresset har varit att framställa tidningarnas gestaltning av polisens samt 

demonstranternas ageranden mot specifika händelser, där tidningarnas värderingar och 

orsaksförklaringar av dessa händelser därefter har kommit att utgöra grunden för min analys. 

Desamma gäller för min tredje frågeställning som är riktad mot Olof Palme. 

                                                             
11 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 2014 s. 114-115 
12 Ibid 
13 Ibid s. 118-121 
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2.3 Urval och avgränsningar 

Urvalsprocessen för uppsatsen har gått till på följande vis. Det första steget bestod av att ta del 

av tidigare forskning, här låg intresset i att se vad som tidigare hade undersökts, på vilket sätt 

man hade valt att undersöka, samt tillvägagångssätten. Det var häri som valet av tidningsartiklar 

blev fastställt, samt vilka tidningar som var av intresse. Anledningen till att jag valde Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet är tvådelad. Första anledningen består av att båda är 

dagstidningar, vilket lämpade sig mer i förhållande till mina frågeställningar. Den andra 

anledningen utgörs av att de är två av de största dagstidningarna, varav detta ökar möjligheten 

i att finna relevanta artiklar för min undersökning. Anledningen till valet av Arbetet Västsvenska 

Editionen var tidningens politiska färg som är socialdemokratisk, samt att chefredaktören för 

tidningen var under uppsatsens undersökningsperiod aktiv medlem inom det 

socialdemokratiska partiet.14 Ytterligare så är även Arbetet en dagstidning, vilket är orsaken till 

att exempelvis inte kvällstidningen Aftonbladet har valts. Undersökningsperioden är avgränsad 

utifrån de händelser som jag har funnit vara av intresse för undersökningen. Dessa har valts ut 

då de är utifrån tidigare forskning på området framträdande på så sätt att de bör skapat 

nyhetsrubriker, vilket i sin tur ökar möjligheten för att finna relevant källmaterial. 

De årtal som varit av intresse är följande – 1965, 1966, 1967, 1968, samt 1972. Därefter har en 

avgränsning gjorts i förhållande till datumet för händelsen då vissa händelser inträffade i slutet 

av året, exempelvis Olof Palmes jultal 1972. Artiklar som är publicerade ett år innan eller ett år 

efter händelsen kommer således även vara av intresse för uppsatsens undersökning. Vidare så 

har källmaterialet enbart utgått från digitaliserade källor, då ansatsen att ta sig an ett fysiskt 

källmaterial hade blivit för stort och tidskrävande. Ytterligare så har en avgränsning gjorts med 

hänseende till demonstrationerna mot US Trade Center och amerikanska ambassaden. Då båda 

dessa händelser var återkommande fenomen som fortgick fram till krigets slut 1975, så har jag 

valt att begränsa artiklarna till de inledande åren, 1967-1968. Anledningen beror på att antalet 

artiklar annars hade kommit att bli för stort. 

2.4 Källmaterial  

Arbetet grundades 1887. Tidningen gavs ut en gång i veckan, och kostade endast 10 öre, något 

man menade berodde på att Arbetets syfte och anda gjorde det omöjligt att konkurrera med de 

                                                             
14 Engblom, Lars-Åke, Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per, Den svenska pressens historia 4 Bland andra 

massmedier (efter 1945), Ekerlid, Stockholm, 2002 s. 174 
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billiga konservativa och liberala folktidningarna.15 Arbetets mål var att bli en ”själfständig 

arbetaretidning, en häfstrång mot kapitalväldet, en folkets väckare ur den politiska sömnen, en 

ljusbärare till förtviflan och okunnighet.”16 Arbetet var en socialistisk tidning och kom att 1890 

bli daglig. Tidningen var 1958 den största socialdemokratiska morgontidningen i Malmö där 

man hade sitt huvudkontor. 1966 kom man att börja ge ut en västsvensk edition, stationerad i 

Göteborg, denna kom att kallas för - Arbetet Västsvenska Editionen.17 Anledningen till att 

Arbetet Västsvenska Editionen ligger till grund för uppsatsen och inte Arbetet är på grund av 

att tidningens artiklar inte har kommit att bli digitaliserade efter 1901. Då den västsvenska 

editionen fortfarande tillhör Arbetet och har kommit att bli digitaliserad från 1966 och framåt, 

så utgjorde tidningen således mitt nästbästa alternativ. 

Dagens Nyheter grundades 1864 och hade den växande lägre medelklassen som målgrupp. 

Syftet var att skapa en tidning som inte var skräddarsydd för dåtidens samhällselit. Huvudmålet 

för tidningen var att den skulle styras av marknadens krav, och inte av opinionsbildningens, 

samt att skapa en lågpristidning som inriktade sig mot en bred läsarkrets. Man hade som avsikt 

att göra tidningen lättläst, där språket skulle motsvara ett vårdat talspråk, samt att ledarna och 

notiserna framför allt skulle vara korta. Ambitionen att tidningen skulle vara lättläst medförde 

att inslag av politik och utrikesnyheter kom att tonas ner, medan inrikesnyheter och lokalt 

nyhetsmaterial kom att få ta en större plats. Tidningens politiska hållning går att placera inom 

kategorin, oberoende liberal, vilket är ett ställningstagande som tidningen har haft sedan den 

grundades.18 

Svenska Dagbladet grundades 1884 och kom tidigt att utmärka sig för sin fräna kritik samt 

otvivelaktiga politiska ställningstagande, där man ställer sig till högerns förfogande med 

moderaterna som ledfigur. Tidningen kom dock snart efter grundandet att stöta på problem, där 

man av ekonomiska och redaktionella anledningar var tvungen att ändra profil, vilket 

resulterade i att tonen i de publicerade nyhetsreportagen kom att bli betydligt mildare, men den 

politiska ställningen kvarstod. Tidningen präglas av en konservativ förhållningssyn till inrikes 

och utrikespolitiska frågor, med bakgrund i sitt politiska ställningstagande.19 

                                                             
15 Gustafsson, Karl Erik, Rydén, Per, Nordmark, Dag, Johannesson, Eric & Petersson, Birgit (red.), Den svenska 

pressens historia 2 Åren då allting hände (1830-1897), Ekerlid, Stockholm, 2001 s 283 
16 Ibid 
17 Engblom, Lars-Åke, Den svenska pressens historia 4 Bland andra massmedier (efter 1945), 2002 s. 170-175 
18 Ibid s. 149-157 
19 Ibid s. 250-256 
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2.4.1 Tidningsartiklar 

Häri kommer en kort redogörelse att göras utifrån hur många artiklar som har används från 

respektive tidning i förhållande till de händelser som uppsatsen har haft som syfte att undersöka. 

Tidningsartiklarna kommer att utgöras av både ledarsidor, debattinlägg, enkätundersökningar, 

nyhetsnotiser m.m. Då intresset föreligger i medierapporteringens gestaltningar av specifika 

händelser, så blir det därmed intressant att läsa samtliga artiklar som publicerats i förhållande 

till mina frågeställningar för att möjliggöra ett bredare perspektiv. 

 Arbetet Dagens nyheter Svenska 

Dagbladet 

Hötorget 3 10 6 

US Trade Center 7 10 5 

Amerikanska ambassaden 2 5 5 

Gävletalet 6 3 6 

Demonstrationståget 6 5 10 

Jultalet 3 3 3 

 

2.4.2 Källkritisk diskussion  

Materialet för uppsatsen har huvudsakligen bestått av tidningsartiklar. Det har därmed 

förekommit en viss problematik i förhållande till tillgänglighet. Som nämnts i avsnittet urval 

och avgränsningar, så har källorna hämtats digitalt. Dagstidningen Arbetet har dock inte 

digitaliserats efter 1901, vilket har krävt en anpassning, där tidningens västsvenska edition har 

kommit att ersätta huvudredaktionens. Artiklarna har därefter kommit att studeras utefter min 

metod. Strukturen för hur artiklarna har kommit att bearbetas har inletts med en överskådlig 

läsning, där artiklarnas representativitet har kommit att fastslås. Därefter har artiklarna valts ut 

i förhållande till de händelser som står i fokus för uppsatsen, samt mängden i hur mycket 

artikeln skriver om händelsen. De artiklar som endast kommit med korta notiser eller upprepar 

samma information som utvalda artiklar, har fallit bort. Efter att omfånget artiklar blivit 

färdigställt, krävdes en närläsning av artiklarna för att kunna fastställa deras innebörd i 

förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. Häri kom uppsatsens metodval till pass, då 

metoden syftar till att genom att läsa en text flera gånger, på flera olika sätt, så skapas 

förutsättningar för att man skall förstå dess innehåll. Då tidningarna har som syfte att förmedla 

nyheter, så kan vi redan här förutsätta att artiklarnas innehåll kommer att variera i förhållande 
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till hur man beskriver nyheten. Genom att anta detta synsätt, så kan eventuella brister i metoden 

undvikas, då fokus kvarstår i att förstå och förmedla artiklarnas innehåll kopplat till uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

3. Tidigare forskning 

Kim Salomon, författare av boken; Rebeller i takt med tiden20 skriver om FNL-rörelsens 

framväxt och utveckling, där fokus ligger på att redogöra för FNL-rörelsens historia. Salomon 

beskriver hur det är frågor såsom; varför uppstod FNL-rörelsen? Vad ville den? Hur kunde de 

få en sådan genomslagskraft? Som är av intresse i studien.21 Salomons ansats till själva 

forskningsfältet rör sig huvudsakligen i att beskriva FNL-rörelsen i Sverige men även jämföra 

organisationens utveckling i förhållande till andra länder såsom, Danmark och USA. Salomon 

ämnar att utifrån sin frågeställning utveckla hypoteser utifrån sin teori som består av två centrala 

begrepp – sociala rörelser samt kultur.22 Salomon skriver i sitt avslutade kapitel hur FNL-

rörelsen bör ses som embryot för nya sociala rörelser i Sverige och hur denna organisation la 

grunden för de sociala rörelserna som växte fram under 1970 och 1980-talet.23 I sin resultatdel 

redogör Salomon för hur det socialdemokratiska engagemanget, framförallt Olof Palmes, kom 

att inta en central roll i att personifiera de svenska protesterna gentemot kriget i Vietnam. Det 

var genom detta engagemang som demonstrationerna från FNL-rörelsen kom att bli 

legitimerade inom den svenska inrikes och utrikespolitiken. Vidare framlägger Salomon hur 

Sverige var det land i världen som riktade skarpast kritik gentemot USA:s krig i Vietnam. I 

förhållande till militär och ekonomisk makt var Sverige ingen stormakt, men i förhållande till 

moral, så framstod Sverige som en supermakt enligt Salomon.24 

Då Salomons undersökning rör sig inom ramen för att redogöra kring FNL-rörelsen i Sverige 

så blir den av intresse för min egen undersökning. Det är dock värt att nämna att det inte är 

FNL-rörelsen i sig som utgör själva fokusområdet för min undersökning utan svenska 

dagstidningars framställning av Vietnamrörelsen. Således kommer FNL-rörelsen att utgöra en 

stor del av min undersökning men någon djupare studie av dess uppkomst och historia kommer 

inte förekomma. 

                                                             
20 Salomon, Kim, Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer, Rabén Prisma, 

Stockholm, 1996 
21 Ibid s. 12-13 
22 Ibid s. 14-17 
23 Ibid s. 294-324 
24 Ibid s. 294-303 
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I förhållande till tidningars framställning av Vietnamfrågan i Sverige så har Eva Queckfeldt i 

sin avhandling; Tre svenska tidningars syn på Vietnamfrågan 1963-196825 beskrivit den debatt 

som skedde mellan augusti 1963 till januari 1969 på ledarsidorna hos tre svenska tidningar – 

Dagens nyheter, Aftonbladet samt Svenska Dagbladet. Queckfeldts val av tidningar grundar sig 

i deras politiska färg där hon ämnar att spegla olika politiska uppfattningar i förhållande till 

Vietnamfrågan.26 Själva undersökningen syftar till att redogöra kring den debatt som fördes i 

de utvalda tidskrifterna, vilken inställning som tidningarna förhöll till Vietnamfrågan samt om 

det skedde någon förändring i förhållande till åsikter.27 Häri sammanfaller Queckfeldts val med 

mitt eget, där valet av tidningar baseras utifrån deras politiska färg. En tydlig skillnad blir dock 

att Queckfeldt använder sig av två dagstidningar samt en kvällstidning, något som hon själv 

argumenterar för kan vara diskutabelt. Queckfeldt motiverar sitt val utifrån att efter Stockholms-

Tidningens nerläggning så flyttade stora delar av tidningens politiska redaktion över till 

Aftonbladet, vilket i sin tur skapar en succession som annars skulle ha saknats.28 Queckfeldts 

resultat är ytterligare en del som blir intressant att belysa i förhållande till min egen 

undersökning. Om vi ser till förändringsaspekten i förhållande till tidningarnas inställning i 

Vietnamfrågan så argumenterar Queckfeldt för att det inte är en enstaka händelser som legat till 

grund för att en potentiell förändring har skett i förhållande till medierapporteringen, utan att 

det snarare beror på ett händelseförlopp. Händelser, exempelvis upprepade bombningar blir 

således centrala för en potentiell förändring, och det är utifrån dessa händelser som Queckfeldt 

argumenterar för att det går att utläsa när en förändring uppstår, vilket i sin tur kan svara på 

frågan varför en förändring uppstår.29 Detta blir intressant i avseende till min egen 

undersökning då Queckfeldt lägger en grund för själva forskningsområdet kring en förändrad 

medierapportering i förhållande till Vietnamfrågan, vilket skapar möjligheter för en vidare 

forskning inom området. Häri argumenterar Queckfeldt själv för att resultaten i förhållande till 

hennes undersökning inte blev tillfredställande då det inte gick att utläsa något klart mönster i 

förhållande till händelser/händelseförlopp och en förändring i åsiktklustret. Ytterligare så 

framlägger Queckfeldt tankar kring hur en fortsatt forskning inom området hade kunnat 

framföras, där bland annat en förlängd undersökningsperiod i förhållande till tidningarnas 

rapportering ges som förslag.30 Till bakgrund för Queckfeldts argumentation så skänker detta 

                                                             
25 Queckfeldt, Eva, "Vietnam": tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968, 1981 
26 Ibid s. 4 
27 Ibid s. 6 
28 Ibid s. 4-5 
29 Ibid s. 81-82 
30 Ibid s. 82-92 
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stöd till min empiriska ansats inom fältet samt bidrar till att en säkrare undersökning går att 

genomföra då vissa motsättningar redan har framlagts. 

I förhållande till FNL-rörelsens bildade och historiska utveckling, samt den svenska pressens 

medierapportering i förhållande till Vietnamfrågan så ter det sig naturligt att fortsätta detta spår 

med Yngve Möllers bok; Sverige och Vietnamkriget.31 Syftet med boken framlägger Möller 

som ett dokumentärt arbete kring Sveriges inrikes/utrikespolitik och opinionsbildning under 

Vietnamkriget.32 Således står både FNL-rörelsen och den svenska mediedebatten i rampljuset 

för Möllers undersökning. Utöver denna direkta koppling till mitt eget ämnesområde så antar 

Möller en bredd i sin undersökning som är av intresse för min egen. Den kronologiska 

beskrivningen av politiska händelser i Sverige i förhållande till Vietnamfrågan utgör en 

ledsagare i mitt eget arbete i förhållande till att framlägga svenska dagstidningars 

medierapportering kring Vietnamrörelsen i Sverige. Således underlättar detta arbete min egen 

eftersökning då Möllers arbete tenderar att lyfta fram de händelser som är av intresse för min 

egen undersökning samt beskriva den politiska utveckling som sker i Sverige i förhållande till 

Vietnamfrågan. Resultatet som Möller lägger fram är ytterligare en aspekt som är av intresse 

att belysa. Häri beskriver Möller hur konflikten i Vietnam kom att skapa en opinion i Sverige 

som saknar motstycke i den nyare historien, varpå han ställer sig frågan hur detta kommer sig.33 

Svaret är mångsidigt, men om vi ser på de aspekter som är av intresse för min egen 

undersökning så går det att fastslå några viktiga primära utgångspunkter. Möller menar att: 

Vietnamfrågan inom svensk partipolitik var delad, men kom till stor utsträckning att gestaltas 

genom Olof Palmes ställningstagande och agerande i förhållande till frågan. FNL-rörelsen såg 

kriget som ett imperialistiskt krig av USA, ett uttryck för kapitalism och expansionism. 

Tidningarnas rapportering kring Vietnamfrågan i Sverige var delad, men styrdes till stor del 

utifrån händelser som var kopplade antingen till den inrikes/utrikespolitiska arenan, eller till 

händelseförlopp i kriget. Ytterligare så var den svenska neutralitetspolitiken något som 

debatterades flitigt, både hos tidningarna, men även hos de svenska politikerna.34 Likt nämnt 

ovan så är Möllers undersökning av intresse för min egen då den är till hjälp för att rama in 

händelseförlopp, inrikes/utrikespolitiska åsikter, samt problematisera Vietnamfrågan ur en 

bredd som min uppsats inte gör anspråk för. 

                                                             
31 Möller, Yngve, Sverige och Vietnamkriget: ett unikt kapitel i svensk utrikespolitik, Tiden, Stockholm, 1992 
32 Ibid s. 7-8 
33 Ibid s. 355 
34 Ibid s. 355-376 
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Edward Burton, författare av boken; The Swedish-American press and the Vietnam War35 lyfter 

fram ytterligare en del inom forskningsområdet som är av intresse för min egen undersökning. 

Burtons avhandling syftar till att belysa den svensk-amerikanska medierapporteringen i 

förhållande till svenska tidningar i USA, framförallt – Svenska posten, Nordstjernan och 

Svenska-Amerikanaren. Häri ligger bland annat intresset i att se hur tidningarna reagerade på 

den svenska kritiken som riktades mot USA:s inblandning i Vietnamkriget samt att se om den 

svenska politiska regeringen sökte att påverka tidningarnas medierapportering under krigets 

lopp.36 I resultatet gör Burton en gedigen redogörelse kring tidningarnas publikationer i 

förhållande till Vietnamkriget, samt redogör kring deras förhållningssätt gentemot kriget och 

den svenska vietnamkritiken. En tydlig problematik som Burton finner i den svensk-

amerikanska medierapporteringen bygger på de svenska immigranternas ursprung i förhållande 

till vilket land dem skulle ställa sig bakom. Häri beskriver Burton hur de svenska immigranterna 

tidigare inte hade behövt välja sida mellan sitt fosterland och sitt adoptivland, varpå en 

meningsskiljaktighet förekom i tidskrifterna.37 Detta är intressant då denna 

meningsskiljaktighet kom att ha en direkt påverkan på tidningarnas publikationer, särskilt i 

förhållande till antalet publikationer i förhållande till krigets tidslinje. Således styrdes 

medierapporteringen i förhållande till intresset för konflikten.  

Eva Block, författare av; Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968,38 har undersökt 

huruvida det förekommer en förändring i svensk dagspress i förhållande till amerikabilden. 

Block beskriver hur en vanlig föreställning är att den gamla bilden av Amerika som frihetens 

och demokratins förkämpe, kom att förändras efter den amerikanska upptakten i Vietnamkriget 

1965.39 Syftet med avhandlingen är att rekonstruera amerikabilden vid olika tillfällen genom 

att undersöka tidningarnas medierapportering vid bestämda händelser då tidningarna har haft 

anledning till att publicera nyheter.40 Vidare i resultatdelen så framlägger Block en intressant 

aspekt i förhållande till olikheter i medias rapportering. I förhållande till att Vietnamkriget 

eskalerade, så kom även tidningarnas rapportering att förändras, där konservativa inslag som 

grundade sig i den gamla föreställningen av Amerika succesivt gav vika för den nya bilden. 

Block framlägger även hur tidningarnas redaktioner själva uppfattade att den svenska 

                                                             
35 Burton, Edward, The Swedish-American press and the Vietnam war, Dept. of History [Historiska 

institutionen], Univ., Diss. Göteborg : Univ., 2003,Göteborg, 2003 
36 Ibid s. 5-7 
37 Ibid s. 244-271 
38 Block, Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968. Kodschema och registreringar, 

LiberLäromedel/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1976 
39 Ibid s. 9 
40 Ibid s. 32 
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inrikespolitiska positionen hade en betydelse för vilket ställningstagande man tog i frågan om 

kriget i Vietnam.41 

Forskningsfältet gällande Vietnamrörelsen i Sverige är relativt väldokumenterat. Det har gjorts 

ett flertal arbeten som berör Vietnamfrågan i Sverige samt där man har sökt att belysa olika 

aspekter av problemområdet. Kim Salomon42 Eva Queckfeldt43 och Yngve Möller44 är bara 

några exempel på tidigare forskning som har gjorts kring ämnet. Således har inte min ambition 

varit att söka upptäcka nya horisonter inom forskningsfältet utan att snarare belysa och 

problematisera ämnet ur en annan synvinkel. Det bör även nämnas att Queckfeldts ansats ligger 

i att redogöra för hur vietnamdebatten fördes i tre svenska dagstidningar, varav hennes fokus 

föreligger i själva Vietnamkriget. Denna uppsats har haft som avsikt att se närmare på den 

inrikes debatt som hölls utifrån tre svenska dagstidningar i förhållande till specifika händelser. 

Sålunda antar uppsatsen ett tydligare aktörsperspektiv, där demonstranter, polis, men även 

regering i form av Olof Palme, står i fokus. 

4. Bakgrund 

Nedanstående beskrivning kommer att belysa de händelser som varit av intresse för min 

undersökning. 

4.1 Hötorget, 14 juni 1965 

Det var på eftermiddagen på Hötorget i Stockholm 1965, som två medicinstudenter stod och 

delade ut flygblad i protest mot USA:s krig i Vietnam. Proklamationen ljöd att USA skulle 

upprätthålla Genève-avtalet från 1954 och lämna Vietnam och avsluta dess terror mot det 

vietnamesiska folket. När polisen kom på plats och ombad Sköld Peter Matthis och Åsa 

Hallström att ta ned plakaten och avlägsna sig från platsen, vägrade de, vilket ledde till att de 

båda blev arresterade. Detta går att se som startpunkten för FNL-rörelsen i Sverige.45 

Anledningen till denna vägran skall Sköld Peter Matthis själv uttryck på följande sätt: 

[…] Men det ville inte jag utan tyckte att läget var ganska bra. Jag kunde tala 

till fler och fler och, när det var något tusental människor som blockerade 

Kungsgatan och Hötorget, bröt dom sönder vårt plakat, fällde oss bakåt och 

                                                             
41 Block, Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968. 1976 s. 120-121 
42 Salomon, Kim, Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer, 1996 
43 Queckfeldt, Eva, "Vietnam": tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968, 1981 
44 Möller, Yngve, Sverige och Vietnamkriget: ett unikt kapitel i svensk utrikespolitik, 1992 
45 Kilander, Åke, Vietnam var nära: en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975, 

Leopard, Stockholm, 2007 s. 15 
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slängde in oss i ett par polisbilar och körde iväg. Händelsen blev väl 

dokumenterad. Tidningsredaktionerna lyssnade alltid på polisradion[…]46 

4.2 Demonstrationerna vid US Trade Center, 1967 

Demonstrationerna vid US Trade Center i Stockholm var en utdragen process som kom att få 

medias uppmärksamhet vid flera olika tillfällen. Vid ett lokalt möte i samband med en 

konstutställning bestämde medlemmar i FNL-rörelsen att demonstrationer skulle genomföras 

första lördagen varje månad, varpå datumen blev fastställda till den; 4 februari, 4 mars, 1 april, 

6 maj, 3 juni och 1 juli.47 Syftet med demonstrationerna var att; ”rikta uppmärksamhet på 

sambandet mellan USA:s ekonomi och vår egen, på sambandet mellan USA:s rikedomar och 

fattigdomen i den s.k. tredje världen.”48 

US Trade Center sågs som en symbol för den amerikanska imperialismen och hur man med 

dollarns hjälp, sökte att köpa den svenska regeringens tystnad. Under demonstrationerna den 4 

februari hade medlemmar i FNL-rörelsen tagit med amerikanska flaggor, där stjärnorna hade 

blivit utbytta mot hakkors och plakaten porträtterade Lyndon B. Johnson som Hitlers 

gengångare.49 Demonstrationerna möttes av polisiärt motstånd, där åtta medlemmar i 

demonstrationståget kom att bli arresterade. Även demonstrationerna den 4 mars kom att bli 

våldsamma, där flera av demonstranterna blev hundbitna av polisens hundar efter att polisen 

hade forcerat demonstranterna och tagit ifrån dem deras plakat. Den 1 april sökte 

demonstranterna genom en icke-våldsam protest sätta sig ner, i vägran om att bli förflyttande 

ifrån platsen. Detta resulterade i att 96 personer arresterades, varpå 83 av dessa kom att åtalas 

och dömas till mellan 30 och 40 dagsböter.50 Det polisiära motståndet skapade en osämja hos 

demonstranterna, där flera var beredda att själva ta till vapen för att försvara sig. Detta såg man 

inom FNL-rörelsen som ett felsteg i utvecklingen av demonstrationerna, varpå man ersatte 

demonstrationerna utanför US Trade Center till en regelrätt bevakning för att undvika att våldet 

eskalerade. Demonstrationerna mot US Trade Center var dock ett återkommande fenomen, som 

inte upphörde förrän vid krigets slut 1975.51 

                                                             
46 Kilander, Åke, Vietnam var nära: en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975, 

2007 s. 16 
47 Ibid s. 102 
48 Ibid 
49 Ibid s. 103 
50 Ibid 
51 Ibid s. 104-105 
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4.3 Målet var den amerikanska ambassaden 

Den 20 december 1967 hade man samlats i Folkets hus för opinionsmöte. Efter mötet var det 

planerat att man skulle genomföra en demonstration, där slutmålet var den amerikanska 

ambassaden, med syfte att läsa upp en resolution. Man hade tidigare varit i kontakt med polisen 

för att få tillstånd till att genomföra den rutt som man hade lagt fram som förslag. Polisen kom 

att neka tillståndet, men man bestämde sig för att genomföra demonstrationen i vilket fall. 

Händelsen beskrivs som en blodig affär, där polisen skall ha sökt att i en form av 

avskräckningsmanöver stoppa demonstranterna vill varje pris. Flertalet kom att bli slagna med 

piskor och batong. Endast ett fåtal demonstranter lyckades bryta sig igenom polisens 

avspärrningar och kom därefter att läsa upp resolutionen utanför den amerikanska 

ambassaden.52 Denna händelse var endast en av flertalet demonstrationer som riktades mot den 

amerikanska ambassaden. Dessa demonstrationer var ett återkommande fenomen som pågick 

enda fram till krigets slut 1975. 

4.4 Socialdemokrati och Olof Palme 

Det var dock inte enbart FNL-rörelsen som kom att visa ett aktivt stöd för Vietnam och 

samtidigt motsätta sig USA:s involvering i kriget. Olof Palme kom att bli en frontfigur för den 

svenska utrikespolitiken under större delen av Vietnamkonflikten. 1965 deltog han i de kristna 

socialdemokraternas kongress, där han höll ett tal som riktade tydlig kritik mot USA:s 

vietnampolitik. Häri uttryckte han bland annat att konflikten var helt utsiktslös men även 

omoralisk. Talet kom att genomsyras av önskan till solidaritet och medmänsklighet.53 År 1968 

kom Palme att delta i ett demonstrationståg tillsammans med Nordvietnams Moskva 

ambassadör. Denna händelse kom att få negativ respons från USA, men Palme hävdade att han 

inte visste om att ambassadören skulle delta i tåget, varefter han inte såg anledning till att 

avbryta demonstrationen av det skälet. Ytterligare kom Palme att göra sig hörd i sin kritik mot 

USA, när han 1972, höll ett tal med anledning till USA:s julbombningar av Hanoi. Palme 

jämförde bombningarna med fascistiska och kommunistiska illdåd, såsom Guernica, Lidice, 

Katyn och Treblinka. Hans aktioner möttes av stark kritik från flera håll, men även av 

uppskattning från andra.54 

                                                             
52 Kilander, Åke, Vietnam var nära: en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975, 

2007 s. 124-127 
53 Palme, Olof, Solidaritet utan gränser: tal och texter i urval, Atlas, Stockholm, 2006 s. 27-28 
54 Ibid s. 28-29 
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4.5 Den svenska FNL-rörelsen 

Den svenska FNL-rörelsen bildades 1965, och var en solidaritetsrörelse för Vietnam och det 

vietnamesiska folket. Inom rörelsen hade man aktiva medlemmar från flera olika politiska 

partier, dock kom flertalet på den radikala vänstersidan. Den svenska FNL-rörelsen skilde sig 

från likartade rörelser runt om i Europa genom att de inte blandade in inrikespolitiska frågor i 

Vietnamfrågan. Rörelsen existerade enbart för att få slut på kriget i Vietnam, och motsätta sig 

det amerikanska imperialistkriget, så som man själva uttryckte det.55 

5. Undersökning med delanalytiskt inslag  

Nedan kommer undersökningen att presenteras. Vietnamrörelsens demonstrationer kommer att 

utgöra den första delen, medan Olof Palmes ageranden kommer att utgöra den andra. 

Händelserna kommer följas av ett delanalytiskt inslag som syftar till att besvara mina 

frågeställningar. Dispositionen för delanalyserna består av att demonstrationen på Hötorget 

redogörs för enskilt, medan US Trade Center och amerikanska ambassaden redogörs för 

gemensamt. Anledningen beror på att dessa två händelser var fortgående fram till krigets slut 

samt inleddes samma år – 1967. Ytterligare så har även Palmes ageranden kommit att 

analyseras gemensamt. Här föreligger anledningen i att det är Palme som är i fokus som aktör 

i samtliga händelser, varav det därmed inte skulle tjäna något syfte att dela upp delanalysen för 

att endast innefatta tal för tal. Inför kommande resultatdiskussion avser jag att göra en kort 

återblick till min teoretiska ansats. Likt nämnt i uppsatsens teoretiska avsnitt så förekommer 

gestaltningsteorin i tre olika skepnader. Denna uppsats har använt sig av två av dessa skepnader, 

där den ena utgörs av hur medier genom att gestalta verkligheten på ett sätt men inte ett annat 

kan komma att sprida maktcentras och ideologiers verklighetsuppfattning, varav den andra 

avser att man tittar närmare på mediernas innehåll och vad de representerar.56 Strömbäck 

argumenterar för att medierna har en gestaltningsmakt i förhållande till att beskriva 

verkligheten. Häri menar Strömbäck att verkligheten kan komma att bli någonting annat i 

nyheternas medierapportering, varav man bör se medierapporteringen som en rekonstruktion 

eller gestaltning av verkligheten.57 Genom att anta detta synsätt har jag kommit att finna svar 

på mina frågeställningar. 

                                                             
55 Kilander, Åke, Vietnam var nära: en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975, 

2007 s. 333-339 
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5.1 Hötorget 1965 

5.1.1 Arbetet Västsvenska Editionen 

I Arbetet har tre artiklar publicerats som på ett eller annat vis redogör för demonstrationen på 

Hötorget. I artiklarna så framgår det hur två demonstranter som kom att bli arresterade efter 

demonstrationen, har kommit att överklaga sin dom. Häri beskriver man hur de två ungdomarna 

anser att de inte gjort sig skyldiga till något lagbrott, då man menar på att det inte finns någon 

lag som kräver tillstånd för att bära plakat på allmän plats.58 Vidare i artiklarna så beskrivs ett 

uttalande från Stockholms polismästare Lüning, där denne redogör för lagstiftningen angående 

demonstrationsrätt. I en artikel så framgår det att det inte förekommer någon lag i den meningen, 

som kräver tillstånd för att en person skall få bära plakat på allmän plats. Således menar man 

fortsättningsvis i artikel att de demonstranter som blivit arresterande och dömda därmed inte 

gjort sig skyldiga till brott, utan att det snarare är polisen som har agerat fel i frågan.59 Vidare 

så redogör man även för ett uttalande i Dagens Nyheter, där man beskriver hur Sverige är 

relativt förskonat jämfört med resten av Europa när det kommer till konfliktfyllda 

demonstrationer. Man beskriver även i artikeln hur fördomar och skällsord endast är onödigt 

konfliktsskärpande, varav man även ställer sig frågan hur en händelse som Hötorget, kan ha 

skapat ett sådant rabalder. Häri väljer man dock att betona hur det förekommer fler som söker 

konflikt med polisen, än de som anstränger sig för att demonstrationerna ska förbli fredliga.60 

5.1.2 Dagens Nyheter  

”Kvinna bet polisman i bråk på Hötorget. Demonstranter gripna.”61 Så ljöd rubriken för en av 

de valda artiklarna beträffande demonstrationerna på Hötorget, publicerad av Dagens nyheter. 

I artikeln så beskrivs det hur två demonstranter, utan tillstånd har genomfört en demonstration 

gentemot USA:s krig i Vietnam, där man delat ut flygblad och burit plakat. När polis kom på 

plats så skall enligt tidningen demonstranterna ha vägrat att avlägsna sig från platsen, då de 

menade att de inte bröt mot någon lag. Polisen skall då ha påbörjat försök till arrestering varav 

demonstranterna skall ha satt sig till motvärn. ”En folksamling på nära 1000 personer fick på 

måndagen bevittna hur polisen efter en våldsam batalj kunde övermanna två demonstranter på 

Hötorget i Stockholm”.62 I artikeln beskrivs det även hur polisen kom att ha problem att hålla 
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tillbaka folksamlingen som hade samlats för att bevittna händelsen, varav fler poliser kallades 

till plats. Ytterligare så nämner artikeln att demonstranterna kom att tas i förvar av polisen varav 

de i sinom tid kommer att få svara för sitt agerande i form av våldsamt motstånd och 

polismisshandel.63 

Polisaktionen blev dock ifrågasatt i Dagens Nyheter vid ett flertal tillfällen. I tidningen 

publicerades en artikel där man ifrågasätter huruvida svenska ungdomar har rättigheten till att 

demonstrera sina åsikter i Stockholms stad. Om så ej är fallet, så menar tidningen på att detta 

gör Stockholm till den enda stad bland demokratierna där man skulle behöva tillstånd för att 

uttrycka sin åsikt. Ytterligare så ifrågasätter man polisens agerande i förhållande till de 

anklagelser som riktades mot demonstranterna i form av förargelseväckande beteende samt att 

de utgjorde en trafikfara. Till detta påstående ifrågasätter artikeln huruvida det inte är polisens 

agerande som utgör en trafikfara då arresteringen kom att dra till sig upp emot 1000 åskådare.64 

Vidare i medierapporteringen från Dagens Nyheter gällande demonstrationen på Hötorget så 

har det skrivits en artikel gällande ett vittnesmål från en vittnespsykolog som befann sig på plats 

vid händelsen. Häri diskuteras huruvida polisens agerande var befogat vid händelsen, eller om 

polisen har gjort sig skyldig till övervåld vid själva arresteringen av de två demonstranterna. 

Ytterligare så förs en diskussion i artikeln gällande vittnespsykologens uttalanden kring 

händelsen. Här ifrågasätter man om vittnespsykologens uttalanden stämmer i förhållande till 

vad han såg och upplevde, eller om hans redogörelse har haft ett underliggande syfte. 

Vittnespsykologens beskrivning av händelsen förs i form av att polisens agerande gentemot de 

fredliga demonstranterna var av ond karaktär, där man skall ha ryckts med känslomässigt och 

agerat med övervåld gentemot vad situationen krävde. ”En tar i armen och vrider om den, en 

tar bakifrån om halsen. Då sluter sig fingrarna om hans hals bakifrån i ett strypgrepp, polisens 

tummar klämmer ihop.”65 Vidare i artikeln så ifrågasätts vittnespsykologen, där man undrar om 

han själv hade varit satt i en likartad situation hade agerat annorlunda, eller om hans beskrivning 

av händelsen är av känslomässig karaktär och därmed inte helt sanningsenlig. Man menar även 

på att vittnespsykologens beskrivning kan uppmana lättpåverkade läsare att känna aversion mot 

polisen, vilket är något man inte förväntas, av en skolad man som bör förhålla sig objektiv.66 
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Efter demonstrationen på Hötorget publicerade Dagens Nyheter en artikel gällande huruvida 

man som medborgare i Sverige har rätt att gå ut på gatan och demonstrera sin åsikt. I artikeln 

framläggs det hur det inte krävs något tillstånd, varken i Stockholm eller i svensk lag för att gå 

ut på gatan och demonstrera en åsikt, förutsatt att demonstrationen i sig inte bryter mot gällande 

lagstiftning. Därav var inte demonstrationen på Hötorget olaglig enligt artikeln. Vidare så 

diskuteras om polisens insats var befogad eller ej, vilket först kan besvaras efter att utredningen 

kring händelsen är färdigställd. Vidare på samma sida i det publicerade numret, lyder rubriken; 

”Hötorgsbråket: Kvinna skadad Polis inte biten”67. Häri framläggs uppgifter gällande den 

utredning som inleddes av de två demonstranterna som arresterades på Hötorget, där enligt 

uppgifter en kvinna skall ha bitit en av poliserna, vilket artikeln framlägger inte stämmer. 

Vidare beskriver man hur det är kvinnan istället som har kommit att få sitt mellanhandsben 

brutet under arresteringen.68 

Dagen efter lyder rubriken; ”Hötorgsbråket: Nu bet kvinnan polisen i vristen”69. Artikeln 

handlar om de nya uppgifter som kommit fram efter förhör med kvinnan som deltagit under 

demonstrationerna på Hötorget. Vidare beskriver man hur både kvinnan och kvinnans advokat 

yrkar på att hon är oskyldig till brott. ”De satt ju på mig i bilen, de satt över huvudet och över 

kroppen. Jag kunde inte röra på mig, knappt andas, sade hon.”70 

Artikeln går vidare med att ytterligare utredning krävs för att fastställa vad som hände under 

demonstrationen på Hötorget samt gällande polisens och demonstranternas agerande.71 

I Dagens Nyheter publicerades ännu en artikel gällande demonstrationerna på Hötorget. Häri 

framläggs en tydlig kritik gentemot polisens agerande där artikeln inleds med; ”I Sverige skall 

man inte demonstrera med plakat annat än på 1 maj.”72 Vidare i artikeln beskriver man polisens 

agerande som tvivelaktigt, där ett ingripande gentemot demonstrationen kan anses godtyckligt 

där man både kan bli utsatt för konstgrepp och få mellanhandsben brutna. Vidare menar man 

på att det inte förekommer något tvivel om att demonstranterna har gått i motvärn mot polisens 

ingripande, men att det däremot är tvivelaktigt huruvida kvinnan skall ha bitit polisen i benet.73 

                                                             
67 Dagens Nyheter 1965-06-17, Hötorgsbråket: Kvinna skadad polis inte biten s. 15 
68 Ibid s. 15 
69 Dagens Nyheter 1965-06-18, Hötorgsbråket: Nu bet kvinnan polisen i vristen s. 4 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Dagens Nyheter 1965-06-20, Vittnespsykolog vittnar, Hans Malmqvist s. 8 
73 Ibid 



24 
 

I förhållande till demonstrationen på Hötorget, så var det flera tidningar som reagerade på 

huruvida svenska ungdomar hade rätten enligt lag att protestera och framföra sin åsikt. Dagens 

Nyheter skriver i en artikel hur Expressen har ifrågasatt om polisens agerande gällande 

demonstrationen på Hötorget var förenlig enligt lag, samt görs en jämförelse mellan 

demonstrationerna i USA och polisens agerande i Sverige. Häri menar man på att det är 

otänkbart att den svenska polisen skall ta till våldsamma metoder för att stoppa fredliga 

demonstranter som endast söker att yttra sin åsikt. Ytterligare så framlägger man dock att det 

finns andra sätt för ungdomarna att yrka på sina personliga rättigheter.74 

Ytterligare diskussioner mellan tidningarna har publicerats gällande demonstrationen på 

Hötorget. Dagens Nyheter publicerade en artikel den 21 juni 1965, med rubriken: ”Se upp: 

Desinformation!”75. Artikeln handlar om de uppgifter som Svenska Dagbladet publicerat 

angående demonstrationen på Hötorget, där man menar på att demonstrationen skulle vara en 

del i en växande öststatspropaganda. Häri menar Dagens Nyheter att den information som 

Svenska Dagbladet har publicerat saknar källor, varav detta går att se som desinformation i 

syfte att påverka läsaren. Vidare i artikeln beskrivs Svenska Dagbladet komma med uppgifter 

angående polisens agerande. Häri beskriver man det som ett oklanderligt handlande från 

polisens sida, där inga överträdelser har föregått. Ytterligare så hänvisar artikeln till Svenska 

Dagbladets uttalanden gällande den anmälan som upprättades efter demonstrationen på 

Hötorget, där man menar på att det endast har att göra med en propagandafälla då anmälan 

upprättades av Clarté som består av en kommunistiskmajoritet. Dock menar Dagens Nyheter 

på att Svenska Dagbladet missat att framlägga att både liberala och socialdemokratiska 

organisationer har anmält händelsen. 

Då polisledningen förnekar att Svenska Dagbladets avslöjanden hämtats från 

polisens egna oavslutade utredning, står vi alltså inför ett nytt exempel på hur 

en orädd tidning genom eget aktivt reportage kan blottlägga farliga 

konspirationer i samhället långt före polisen.76 

Vidare har Dagens Nyheter publicerat två artiklar som berör den utredning som gjordes 

gentemot polisens agerande under demonstrationen på Hötorget. I dessa artiklar framlägger 

man hur de två polismän som stod för arresterandet av demonstranterna inte har gjort sig 

skyldiga till någon brottslig handling, varav åtalet läggs ner.77 Man beskriver att det är utifrån 
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en omfattande utredning som man har kommit fram till att polisens agerande inte var utanför 

ramen för vad som är tillåtet, samt att polisen skall ha agerat utefter vad situationen gav fog 

till.78 

5.1.3 Svenska Dagbladet 

I Svenska Dagbladet lyder rubriken; ”Vietnamdemonstrant bet polis i låret”79. Därefter följt av 

en redogörelse kring hur ett 20-tal ungdomsdemonstranter skall ha demonstrerat på Hötorget i 

Stockholm gällande konflikten i Vietnam. Händelsen beskrivs i form av att polisen kom på plats 

i vardaglig reson, där man likt sin utbildning följt de angivelser och protokoll som är till fogs 

för att skingra en demonstration. Därefter beskriver artikeln hur två av de demonstranter som 

är på plats går till motvärn gentemot polisens påbud om att de ska lämna platsen. Artikeln 

fortsätter med att beskriva hur kvinnan vid arrestering skall ha bitit polisen två gånger i låret, 

varav hon därefter fördes vidare till kriminalen för misstanke om fritagningsförsök och 

polismisshandel.80 

Ytterligare publicerade Svenska Dagbladet en kort artikel gällande demonstrationen på 

Hötorget. I artikeln lyfter man fram den anmälan som den liberala studentklubben upprättade 

gällande polisens agerande i förhållande till lagstiftningen. Artikeln nämner att särskild 

uppmärksamhet riktas mot polisens agerande i förhållande till grundläggande demokratiska 

rättigheter.81 

Vidare angående demonstrationen på Hötorget har Svenska Dagbladet publicerat en artikel 

gällande den anmälan som Clarté upprättade gentemot polisens arresterande av de två 

ungdomarna. I anmälan så uppges det att kvinnan ska ha fått sitt mellanhandsben brutet vid 

arrestering, samt under färden till polisstationen så skall en av polismännen tagit kvinnan över 

brösten för att fastställa könet på personen. Artikeln fortsätter med att beskriva hur det ännu 

inte finns några bevis för dessa påståenden, men att det samtidigt saknas bevis gällande om 

kvinnan skall ha bitit polisen i benet. Vidare beskriver artikeln hur polisen endast ingrep då 

demonstrationen hade börjat få en större samling människor omkring sig, vilket störde 

trafikflödet på platsen, samt att arresteringen först förekom när de två demonstranterna vägrat 

att följa polisens anvisningar. Ytterligare nämner artikeln att polisens hårda anförande gentemot 

demonstranterna skulle ha berott på ett påbud ifrån den amerikanska ambassaden, där man 
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önskade att den svenska polisen skulle gå hårt mot Vietnamdemonstranter. Detta påstående 

dementeras dock av Stockholmspolisen som menar på att inget sådant påbud har mottagits från 

den amerikanska ambassaden.82 

Svenska Dagbladet publicerade även en artikel angående det vittnesmål som vittnespsykologen 

Arne Trankell lämnade gällande demonstrationerna vid Hötorget. I artikeln så redogörs det 

kring den artikel som publicerades i Dagens Nyheter där man ifrågasätter huruvida Trankells 

vittnesmål är sanningsenligt eller ej, samt där man diskuterar om det inte föreligger ett 

bakomliggande syfte i hans tendensiösa uttalanden.83 Vidare i artikeln så söker Svenska 

Dagbladet att stärka sin egen tes gällande att demonstrationerna på Hötorget rör sig inom 

grumliga uppgifter där det råder spekulationer kring vilka bakomliggande faktorer som kan 

ligga till grund för demonstrationen.84 

Den 19 juni 1965, publicerades den artikel i Svenska Dagbladet som fick uppmärksamhet i 

Dagens Nyheter gällande demonstrationen på Hötorget. I artikeln så framläggs det hur det finns 

tydliga intensioner på att det förekommer en koppling mellan en tidigare demonstration utanför 

spanska ambassaden, och den demonstration som förekom på Hötorget. Man framlägger även 

att den anmälan som upprättades vid demonstrationen utanför den spanska ambassaden gjordes 

av det kommunistiska ungdomsförbundet, samt att den anmälan som har gjorts angående 

demonstrationen vid Hötorget har lämnats in av Clarté, som är uteslutande kommunistisk enligt 

tidningen. Ytterligare menar artikeln att båda demonstrationerna ska vara planerade i förväg 

och att deras syfte har varit att väcka provokation samt att sprida ett kommunistiskt budskap. 

Vidare så förklarar man att demonstrationen inte skall ha något att göra med att visa stöd till 

det vietnamesiska folket, utan att detta enbart skulle vara en täckmantel för ett underliggande 

motiv. Artikeln fortsätter med att beskriva demonstranternas samt polisens agerande i form av 

att händelsen kom att eskalera då demonstranterna vägrade att följa polisens angivelser om att 

lämna platsen. Man hänvisar här till att det är först då polisen skall ha ingripit, varav de påstådda 

skadorna som skall ha förekommit i arresterandet skulle vara till grund av det kraftiga motvärn 

som kvinnan skulle ha satt upp mot polisen vid arresteringen. Ytterligare i artikeln så lyfter man 

fram hur flera vittnen har hört av sig där man har ifrågasatt varför polisen inte gick hårdare mot 

demonstranterna.85 
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Angående den anmälan som upprättades i samband med demonstrationen på Hötorget gentemot 

polismännen så publicerade Svenska Dagbladet en artikel som redogör för att polisen blev friad 

från anklagelser då inga bevis gick att finna angående tjänstefel. Artikeln fortsätter därefter med 

att klargöra att anmälan gentemot demonstranterna däremot kvarstår.86 

5.1.4 Analys 

Demonstrationen på Hötorget har presenterats i medierapporteringen på flera olika sätt. Vad 

gäller polisens agerande gentemot demonstranterna så går det att urskilja en tydlig distinktion 

mellan tidningarna. Arbetet Västsvenska Editionen antar ett beskrivande perspektiv i sin 

nyhetsrapportering, där man redogör kring de uppgifter som har framkommit angående 

händelsen. I Arbetets medierapportering förekommer dock en betoning på polisens agerande 

som felaktigt gentemot demonstranterna, varav man framställer händelsen utifrån de 

demokratiska rättigheter som finns inom den svenska lagstiftningen. Man söker även att betona 

vikten av solidaritet och samförståelse, där man menar att fördomar och skällsord, endast spär 

på konflikten.87 Om vi ser till Dagens Nyheters medierapportering kring samma händelse så 

framkommer här ett tydligare ställningstagande till polisens fördel. Inledningsvis beskrivs 

händelsen som att det är demonstranterna som har gjort sig skyldiga till brott, samt att polisens 

agerande endast har varit i syfte att stoppa en brottslig handling. Fortsättningsvis kommer 

polisens agerande dock att bli ifrågasatt, där man med allt skarpare kritik söker att betona de 

samhälleliga rättigheterna som demonstranterna hade till sitt förfogande vid arresteringen. 

Vidare så blir det även tydligt att tidningen aktivt söker att inte ta ställning i frågan, utan att 

man snarare väljer att beskriva händelsen utifrån de uppgifter som finns att tillgå, samt att man 

söker att betona vad som kan anses vara rätt och fel i själva händelseförloppet.88 Av de tre 

tidningarna så är Svenska Dagbladet den tidningen som sticker ut i förhållande till tidningens 

medierapportering. Händelsen på Hötorget beskrivs i tidningen som att polisens agerande var 

korrekt, medan demonstranternas agerande ligger till grund för en kommunistisk 

konspiration.89 Om vi för ett kort ögonblick väljer att stanna upp här, så går det att komma fram 

till följande slutsats: Utifrån samma händelse, så har tidningarna gestaltat verkligheten på tre 

olika sätt. Det är även genom dessa gestaltningar som tidningarna har spridit ideologiers och 

maktcentras ställningstagande i förhållande till verkligheten. Ser vi till mediernas innehåll och 

vad de representerar så blir det även här tydligt att innehållet i artiklarna, har som avsikt att 
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representera tidningens ideologiska färg, där man medvetet söker att betona nyheten utifrån 

politiska ställningstaganden.90 

Om vi går tillbaka till händelsen, men nu istället söker att se hur tidningarna beskriver 

demonstranternas agerande, så blir händelseförloppet likartat med ovanstående om än med vissa 

skillnader. I Arbetet Västsvenska Editionen så beskriver man demonstranternas agerande i 

förhållande till händelsen som lagmässigt riktigt. Häri ställer man sig dock negativt inställd till 

de demonstranter som aktivt söker konflikt med polisen, vilket man påstår förekommer.91 

Dagens Nyheter inleder med stark kritik mot demonstranterna, men kommer allt efter som att 

inta en mer neutral framställning. Intressant är även här att lyfta fram den artikel där Dagens 

Nyheter ifrågasätter Svenska Dagbladets, där man menar att tidningen har kommit med falska 

uppgifter kring händelsen.92 Häri blir det tydligt vilken ställning Dagens Nyheter antar i sin 

medierapportering, då man aktivt tar avstånd från vad man menar vara falska påståenden och 

desinformation i syfte att påverka läsaren. Det blir även utifrån denna artikel tydligt vilken 

ställning som Svenska Dagbladet antar i förhållande till att beskriva demonstranternas agerande 

i händelsen.93 

5.2 US Trade Center 

5.2.1 Arbetet Västsvenska Editionen 

I Arbetet publicerades en artikel angående ett bråk som hade utbrutet i samband med en 

demonstration riktad mot US Trade Center. I artikeln så beskriver man hur ungdomar från 

Demokratisk Allians hade samlats i en motdemonstration gentemot de FNL-anhängare som 

demonstrerade utanför US Trade Center. Vidare beskriver artikeln hur ungdomarna efter 

munhuggning hade kommit i slagsmål, där knogjärn och fjäderbatonger brukats. Artikeln 

beskriver även hur polisen uttrycker en förhoppning om att liknande händelser inte skall inträffa 

igen, men att de inte hör till vanligheterna.94 

Vidare så har en artikel publicerats i Arbetet angående en anmälan som upprättades av en 

demonstrant gentemot polisens agerande vid en arrestering till bakgrund av en demonstration 

utanför US Trade Center. I anmälan så beskriver demonstranten händelsen på följande vis; 
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Inne på Klara polisstation slets jag från min fru och medan en polisman höll 

mig slog den andra mig flera gånger i ansiktet. När jag sjönk ner slog han mitt 

huvud i stenväggen.95 

Påståendet förnekas av chefen för Klara polisstationen där han säger till Arbetet att liknande 

anklagelser är ett bevis för den systematiska förföljelse och trakasserier som stockholmspolisen 

får utstå.96 Ytterligare i artikel så beskrivs det hur den påstådda misshandeln påbörjats redan 

vid arresteringen vid US Trade Center, där polisen enligt målssägen skall ha tagit strypgrepp, 

samt suttit på demonstrantens bröstkorg under bilresan in till polisstationen. Man skriver även 

i artikeln angående ytterligare en anmälan som upprättades vid samma händelse, där en annan 

demonstrant påstår sig blivit misshandlad med batong av polis vid arrestering.97 

Vidare i tidningen så har flertalet smånotiser publicerats angående demonstrationerna mot US 

Trade Center. Artiklarna berör huvudsakligen de arresteringar som gjorts i förhållande till 

demonstrationerna, samt de brottsgärningar som demonstranterna gjort sig skyldiga till. 

Särskild uppmärksamhet riktas mot demonstranternas agerande medan man ägnar små om 

nästintill inga kommenterar angående polisens agerande vid demonstrationerna.98 

5.2.2 Dagens Nyheter 

I Dagens Nyheter publicerades en artikel angående de demonstrationer som riktats mot US 

Trade Center. I artikeln så jämför man den svenska ungdomen under 1960-talet med den 

tidigare generation som levt under tyskockupation under andra världskriget. ”För många av vår 

tids ungdomar måste passiviteten under andra världskriget framstå som något obegripligt, 

nästan skamligt.”99 Vidare i artikeln görs en jämförelse mellan hur skyltfönster i Stockholm 

med nazistisk propaganda nästintill fick stå orörda enda fram till krigets slut, medan kriget i 

Vietnam har lockat ungdomar att protestera upprepade gånger utanför US Trade Center. 

Ytterligare så beskriver artikeln den demonstration som ägde rum samma dag som 

publikationsdatum, där man jämförde USA:s krig i Vietnam med Tysklands ockupation av 

Danmark och Norge.100 Utifrån artikeln så beskrivs demonstranternas agerande vid US Trade 
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Center som en affekt av det rådande samhällsklimatet, där enligt demonstranterna USA:s 

förtryck mot det vietnamesiska folket, måste stoppas till varje pris.101 

Vidare har Dagens Nyheter publicerat en artikel gällande den anmälan som upprättades 

gentemot polisens agerande vid en demonstration riktat mot US Trade Center den 4 februari 

1968. I artikeln beskrivs det hur demonstrationen inte hade tillåtelse av polisen att genomföras, 

samt att när polisen kom på plats så bar demonstranterna på en amerikansk flagga, där man bytt 

ut stjärnbaneret mot hakkors.102 Polisen kom då att ingripa där demonstranterna först ombads 

att ta ner flaggan, när dessa vägrade så kom polisen att använda våld, varav därefter 8 

demonstranter blev arresterade. Enligt artikeln så lades anmälan ner då demonstranterna gjort 

sig skyldiga till brott i form av skymfandet av ett lands rikssymbol, samt att de med våld gjort 

motstånd mot polisen. Man framlägger vidare att polisens agerande var i mått av vad som kan 

förväntas, samt att det inte har förekommit något övervåld vid polisens arrestering av 

demonstranterna.103 

Dagens Nyheter har ytterligare publicerat en artikel angående den demonstration som hölls för 

de demonstranter som kommit att bli arresterande i sammanslutning med en av 

demonstrationerna vid US Trade Center. Häri beskriver man hur demonstrationen var riktat i 

syfte att påvisa misstyckte mot polisen och det svenska domstolsväsendet. Vidare i artikeln så 

omnämner demonstranterna polisen som fascister, samt att polisens agerande sanktionerar 

USA:s folkmord i Vietnam. Ytterligare så beskriver man händelsen i form av att det 

uppskattningsvis fanns en polis stationerad per demonstrant, samt att kommandorop i form av 

”intag beredskap för angrepp” 104 hördes ifrån polisbilarna. 

Flertalet artiklar har publicerats i Dagens Nyheter angående de demonstrationer som riktades 

mot US Trade Center. I artiklarna så framgår det en tydlig kritik mot demonstranterna, där man 

väljer att belysa de våldsyttringar som förekom vid demonstrationerna, samt påvisa att det är 

demonstranterna som står för våldet. Man beskriver bland annat hur polisen vid ett av dessa 

tillfällen skall ha vädjat till ungdomarna att sansa sig, vilket man beskriver i artikeln de 

självklart inte gjorde. Ytterligare så beskriver man även hur demonstranterna har kommit att bli 

dömda för ohörsamhet, skymfande av rikssymbol, våldsamt motstånd, äggkastning mot polis 

m.m. I förhållande till polisens agerande så har man publicerat en artikel som redogör kring en 
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anmälan som upprättats. Häri redogör man för att polisen kommit att bli anmäld på grund av 

sin passivitet vid demonstrationerna mot US Trade Center. Anmälan är gjord av 

affärsinnehavare runt US Trade Center, som beskriver att på grund av de oroligheter som 

demonstrationerna medfört så har människor kommit att undvika området på lördagarna, då det 

är oftast då demonstrationerna äger rum.105 

5.2.3 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet skriver i en artikel gällande demonstrationerna utanför US Trade Center hur 

polisen som var kommenderad till plats arbetade för att skingra de skräniga ungdomarna.106 

Vidare i artikeln så beskrivs det hur polisen kom att arrestera några av de mer upphetsade 

demonstranterna. I samband med arresteringen satte sig demonstranterna till motvärn, varav två 

poliser blev sparkade. Vidare beskriver artikeln hur demonstranterna skall ha klistrat upp USA-

fientliga plakat på husväggen till US Trade Center. Ytterligare nämner artikeln att de 

demonstranter som sparkat polisen vid arresteringen kan förväntas åtal för misshandel.107 

Ytterligare i Svenska Dagbladet så lyder rubriken; ”Polis misshandlad av demonstrant”108. 

Vidare så beskriver man hur demonstranterna har gjort sig skyldiga till polismisshandel, 

våldsamt motstånd, skymfande av rikssymbol, missfirmelse, fritagningsförsök, och 

förargelseväckande beteende i samband med demonstrationen vid US Trade Center den 2 

februari samma år. Man beskriver ytterligare i artikeln hur demonstranterna på plats skulle ha 

burit den amerikanska flaggan, där stjärnbanerat var övermålat med hakkors och en döskalle. 

När polisen sökte att ingripa beskriver artikeln hur fanbäraren blivit aggressiv och utdelat ett 

antal slag i ansiktet på polisen.109 

Vidare så beskriver man i Svenska Dagbladet i en artikel gällande demonstrationerna riktade 

mot US Trade Center hur polisen har kommit att få rutin i sitt handlande gentemot 

demonstranterna. Vid en demonstration den 2 juli 1967 så beskriver tidningen hur antalet 

poliser nästintill täckte antalet demonstranter, varav situationen kunde hållas relativt lugn. Det 

var vid händelsen av att en flicka tände eld på den amerikanska flaggan som polisen enligt 

artikeln kände sig manad att ingripa. Man skriver även i artikeln hur demonstranterna med sina 

uttjatade slagord om mord och våld i Vietnam lät hållas av polisen, som i sin tur utsattes enligt 
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artikeln av munhugg, hånfulla tillrop och slutligen handtillägg vid arresteringen av flickan. Man 

nämner även hur demonstrationerna riktade mot US Trade Center brukar förekomma första 

veckoslutet varje månad och att de består uteslutande av FNL-sympatisörer.110 

I samband med demonstrationerna mot US Trade Center så har Svenska Dagbladet publicerat 

en artikel som berör de omkostnader som tidningen anklagar demonstranterna att bekosta 

samhället. I artikeln nämner man att den skadegörelse som har skett i samband med 

demonstrationerna motsvarar en omkostnad på över en halv miljon kronor. Vidare beskriver 

man även hur de ökade polisinsatserna vid samband av demonstrationerna ökar de redan höga 

omkostnadsbeloppen. Den skadegörelse som artikeln omnämner rör sig främst om klottring 

samt sönderslagna skyltfönster. Man nämner även att vid ett enda tillfälle så uppgick 

omkostnaderna för skadegörelse på US Trade Center till 20 000 kronor.111 Vidare i artikeln som 

är publicerad den 14 november 1967, nämns det att det hittills har förekommit 95 

demonstrationer under året, varav polisens insats har motsvarat sammanlagt 3000 poliser.112 

Ytterligare i en artikel som Svenska Dagbladet publicerat angående demonstrationerna mot US 

Trade Center så beskrivs demonstranternas agerande utifrån tidningens gestaltning. I artikeln 

framlägger man hur ett hundratal demonstranter skall ha samlats utanför US Trade Center, där 

de med hjälp av tegelsten skall ha krossat skyltfönster, utfört skadegörelse mot byggnaden, samt 

kastat ägg på polisen. Vidare i artikeln så beskriver man hur polisens snabbt kom på plats och 

fick läget under kontroll, där en av demonstranterna arresterades för skadegörelse.113 

5.3 Amerikanska ambassaden 

5.3.1 Arbetet Västsvenska Editionen 

I Arbetet publicerades en artikel skriven av Nils Lüning, polismästare i Stockholm. I artikeln 

redogör Lüning kring de omständigheter som var gällande angående den demonstration som 

riktades mot den amerikanska ambassaden den 20 december 1967. Lüning beskriver händelsen 

i form av att den ansökan som demonstranterna lämnat in till polisen angående 

demonstrationstågets destination inte kunde beviljas på grund av trafiksäkerhet. Därefter skall 

polisen fått uppgifter om att demonstrationen avsågs att äga rum trots nekandet. Vidare så 

beskrivs händelsen som att demonstranterna medvetet sökt konflikt med polisen i syfte att väcka 

                                                             
110 Svenska Dagbladet 1967-07-02, Sommarferierna satte prägel på protesttågen s. 7 
111 Svenska Dagbladet 1967-11-14, Demonstrationer och slagord kostar samhället miljonbelopp s. 15 
112 Ibid 
113 Svenska Dagbladet 1967-10-28, Polis överfallen av demonstranter s. 11 



33 
 

uppseende och få publikation i medierapporteringen. Man beskriver även att vid de händelser 

där polisen kommit i konflikt med demonstranterna så skall polisens agerande varit förenligt 

med lagstiftningen i förhållande till brukande av våld, där man uppger att polisen inte brukat 

övervåld gentemot demonstranterna. Man vill även påvisa i artikeln hur polisen i samband med 

den demonstration som ägt rum vid US Trade Center och amerikanska ambassaden endast 

ingripit för att förhindra brottslig verksamhet, varav man i övriga fall tillåtit 

demonstrationerna.114 

Vidare i tidningen har man även publicerat en artikel som ställer sig frågande gentemot 

demonstranternas agerande vid demonstrationerna riktade mot den amerikanska ambassaden. I 

artikeln så beskriver man hur ungdomar bränner amerikanska flaggor samt utför skadegörelse 

mot och runt omkring byggnaden. Häri ifrågasätter man hur dessa metoder gynnar 

demonstranterna, i frågan om att demonstrera mot USA:s krig i Vietnam. Till detta tillskriver 

man att det förmodligen handlar om ivern i att visa sitt motstånd, varav man tar till ogynnsamma 

medel för att uppnå ett resultat. Ytterligare så lägger man även en stark betoning på att dessa 

medel har gått överstyr, där man menar på att våldsamheter inte hör hemma i demonstrationer 

som syftar till att yrka på fred. Man betonar även att demonstrationerna måste fortsätta, men att 

man hädanefter borde undvika flaggbränningar, ambassadattentat, och kränkningar av 

väsentliga demokratiska rättigheter.115 

5.3.2 Dagens Nyheter 

I Dagens Nyheter går det att läsa under rubriken; Rivaliserade protesttåg orsak till 

”inbördeskrig”116 om polisens samt demonstranternas agerande under en demonstration utanför 

den amerikanska ambassaden. I artikeln beskriver man hur målet var att bränna den 

amerikanska flaggan utanför ambassaden. Polisen som var på plats beskrivs ha fått order om 

att ta det lugnt, men att demonstranterna hade mindre tålamod varav våldsamheter bröt ut. 

Vidare så beskriver man hur polisen skall ha uttryckt sig i form av att demonstranterna är väldigt 

unga, och att dem därav inte kan ha någon kunskap om sin omvärld. Ytterligare så beskriver 

artikeln polisens agerande regelrätt fram tills demonstranterna sökt att tända eld på den 

amerikanska flaggan. Detta förklaras i form av att polisen var tvungen till att ingripa då det är 
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olagligt att skända ett annat lands flagga. Ytterligare så beskriver artikeln demonstranterna, och 

deras agerande som våldsamt, olagligt, barnsligt, och utan syfte, mer än att skapa oroligheter.117 

Dagens Nyheter publicerade en artikel angående demonstrationen riktat mot amerikanska 

ambassaden den 20 december 1967. Artikeln beskriver hur hårda straff väntas de FNL-

anhängare som arresterades i samband med den våldsamma demonstrationen. Vidare framläggs 

uppgifter kring att det inte går att utesluta att demonstranterna medvetet sökte bråk med polisen. 

En talesman för FNL-anhängarna har uttalat sig i artikeln där han säger att man inte vill gå till 

öppet våld mot polisen, men att man inte har tagit en slutlig ställning i frågan. Ytterligare så 

nämner även talesmannen hur demonstranterna inte tänker stoppas av polisens påhitt, samt att 

de anser sig ha rätten att rikta sina demonstrationer mot USA:s representanter i Sverige. Polisen 

uppger även i artikeln att de inte hade något annat val än att ingripa mot demonstranterna, i 

syfte att förhindra brott.118 

Vidare i Dagens Nyheter så har man även publicerat en artikel angående demonstrationen mot 

amerikanska ambassaden där man beskriver händelseförloppet i förhållande till polisens samt 

demonstranternas agerande. Häri beskriver man hur polisen i samband med demonstrationen 

skall ha vädjat till demonstranterna att skingra sig. När uppmaningen inte lyddes och ett 

hundratal demonstranter började strömma ut från Folkets hus, sökte polisen genom fredliga 

medel att ta ifrån demonstranterna sina plakat och banderoller. Demonstranterna kom då att gå 

till motvärn mot polisen, varav polisen då övergick till att med våld ta ifrån demonstranterna 

sina plakat. Häri beskriver man även hur polisen kom att använda batong och ridpiskor mot 

demonstranterna, men bara i trängda lägen. Vidare så beskriver man i artikeln hur polisen kom 

att upprätta ett försvar runt den amerikanska ambassaden, där man stod redo att möta 

demonstranterna. Artikeln beskriver hur ett tusental demonstranter hade samlats strax utanför 

polisens försvarsmur, där man hade upprättat en försvarslinje av polisbilar och hästar. Till slut, 

skriver artikeln, skingrade sig demonstranterna och följde polisens påvisningar om att lämna 

platsen. 119 

Ytterligare så har man publicerat en artikel i Dagens Nyheter där man för en argumentation i 

förhållande till demonstranternas agerande vid demonstrationerna mot den amerikanska 

ambassaden. Häri beskriver man utifrån en händelse där polisen kommit att ta till hårdare medel 

för att stoppa demonstranterna. Man beskriver hur demonstranterna ansökt om tillstånd att få 
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genomföra demonstrationen, men i vanlig ordning blivit nekande på grund av trafiksäkerhet. 

Till detta ställer sig artikeln frågande varför polisen vid upprepade tillfällen nekar 

demonstranterna tillstånd, när det tydligt framkommit att man kommer genomföra 

demonstrationerna i vilket fall. Dock avser man att påvisa i artikeln att detta inte hör till saken, 

utan att det snarare handlar om att demonstranterna således frivilligt bryter mot lagen. Detta i 

sin tur vill man framlägga som oroväckande, då det sänder signaler inom leden att bryta mot 

svensk lagstiftning. Man ställer sig även frågande till de våldsamheter som kommit att bryta ut 

vid upprepade tillfällen i förhållande till demonstrationerna. Häri menar man att det endast kan 

förklaras i den iver som demonstranterna känner i att uttrycka sitt missnöje gentemot kriget. 

Artikeln menar dock att detta ter sig motsägelsefullt, då själva demonstrationen kan och bör ses 

som en moralisk handling i form av att stödja det vietnamesiska folket, men de medel man tar 

till i förhållande till detta stöd, motverkar det fredliga budskapet. Vidare i artikeln så ställer man 

sig frågande till FNL-rörelsens syfte, då man finner att om syftet är att påverka opinionen i 

frågan om Vietnam, så vinner man ingenting genom brott mot ordningsföreskrifter. Ytterligare 

så betonar man vikten av demonstrationer, och att dessa hör till vid opinionsyttringar. Dock 

påvisar man att dessa skall följa lagstiftningen, varav myndigheterna i sin tur bör utifrån 

möjligaste mån tillgodo se önskemål som från demokratisk synpunkt ter sig legitim.120 

Dagens Nyheter har även kommit att publicera en artikel angående en rättegång som hölls till 

bakgrund av skadegörelse inne på den amerikanska ambassaden. I artikeln beskriver man hur 

målsägande skall ha under berusat tillstånd tagit sig in på den amerikanska ambassaden, och 

bland annat kommit att krossa fönster. Vidare i artikeln så beskriver man hur målsägande själv 

inser att det han har gjort är fel, men att hans huvudsakliga syfte var att väcka folket. ”Jag ville 

göra något ”riktigt” för att väcka folk, därför att jag tyckte att de demonstrationer som 

förekommer var alltför lama. Allmänheten reagerade inte för dem.”121 

5.3.3 Svenska Dagbladet 

I Svenska Dagbladet publicerades en artikel angående den sittdemonstration som genomfördes 

mot den amerikanska ambassaden. Artikeln beskriver händelsen i form av att ett tusental 

demonstranter hade tågat mot den amerikanska ambassaden, i syfte att lämna en resolution. När 

demonstranterna kom på plats möttes dem av en polisblockad. Vidare beskrivs det hur 

demonstranterna i ordnade led om fyra och fyra hade gått fram till polisblockaden och begärt 
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att bli släppta igenom. Men då polisen inte heller vill tillåta ordnade demonstrationer så satte 

sig demonstranterna på gatan, skriver artikeln.122 

I Svenska Dagbladet går det att läsa i en artikel publicerad angående den demonstration som 

riktades mot den amerikanska ambassaden om polisens samt demonstranternas agerande. Häri 

beskriver man situationen i form av att demonstranterna fått nekande gällande demonstrationen, 

men valde under hurrarop att demonstrera oavsett. Händelseförloppet beskrivs våldsamt, där 

demonstranter skall ha ropat – Slå knektarna blodiga, enligt artikeln.123 Vidare så beskriver man 

hur demonstranterna skall ha gått till angrepp mot polisbilarna, där man sparkat och bultat på 

fordonen. Ytterligare så beskrivs det hur en polisman skall ha fått en påse med glasflaskor 

slagen i ansiktet. Därefter skall polisen ha svarat med ridpiskor och batong. Vidare så beskriver 

man hur en av demonstranterna skall ha blivit sparkad i mellangärdet av en polishäst, samt att 

en annan skall ha blivit slagen med batong så att glasögonen gick sönder. Ytterligare så 

beskriver man att händelsen avslutades med ett stillestånd utanför den amerikanska 

ambassaden, där polisen fick utstå glåpord, varav artikeln beskriver hur de yngre polismännen 

önskade att svara demonstranterna med våld, men att de äldre kollegorna talade dem till rätta. 

Demonstranterna i artikeln beskrivs som våldsamma, unga och hysteriska, medan polisens 

agerande beskrivs i form av rutinmässigt arbete, där våld endast brukats vid de tillfällen då det 

var nödstadgat.124 

Ytterligare artiklar har publicerats i Svenska Dagbladet angående demonstrationerna mot den 

amerikanska ambassaden. Tre av dessa har kommit att bli av intresse. Artiklarna handlar 

framförallt om demonstranternas och polisens agerande i förhållande till demonstrationerna. 

Inledningsvis så beskrivs det utifrån en av artiklarna hur polisen kan komma att tvingas överge 

sin milda linje i förhållande till sitt handskande med demonstranterna. Häri beskriver man hur 

detta är till följd av att demonstranter skall ha överfallit ett amerikanskt följe utanför 

kanslihuset. I beskrivningen så framlägger man hur demonstranterna låg i bakhåll, med plakat 

och slagord i vanlig ordning. Vidare så menar man i artikeln att likande händelser inte får 

inträffa igen, varav polisen nu kan tvingas till att sätta in sin fulla makt mot demonstranterna.125 

I förhållande till demonstranternas agerande så beskriver man från en rättegång, där man i 

artikeln beskriver hur målsägande skall ha varit åtalad för skymfande av rikssymbol, samt 
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skadegörelse. Häri beskriver man hur den åtalade skall ha ställt sig upp i rättssalen och tagit 

fram en bordsduk med svenska flaggan som motiv och snutit sig i den, till följd av en fnittrande 

åhörarbänk.126 Ytterligare så har man även publicerat en artikel där man redogör för högerns 

ungdomsförbund i Stockholm. Häri beskriver man hur förbundet är det störst växande i 

Stockholmsområdet, varav man även skall ha skickat in en förfrågan angående de 

flaggbränningar som skett i samband med demonstrationerna utanför den amerikanska 

ambassaden till utrikesminister Torsten Nilsson. Häri beskriver artikeln hur ungdomsförbundet 

ställt frågan huruvida Nilsson ställer sig bakom dessa åtaganden, varav han skall ha svarat 

dementerande gentemot flaggbränningarna.127 

5.3.4 Analys 

I förhållande till US Trade Center och den amerikanska ambassaden så har medierapporteringen 

kommit att förändras någorlunda. Häri finns det dock anledning till att göra en kort redogörelse 

kring händelserna. Som nämnt i bakgrunden så var demonstrationerna vid US Trade Center och 

den amerikanska ambassaden återkommande fenomen, som fortgick fram till krigets slut 1975. 

De inledande demonstrationerna började även samma år, vilket är anledningen till att de inte 

redogörs för separat. 

Sett till medierapporteringen kring händelserna så har Arbetet Västsvenska Editionen kommit 

att beskriva demonstrationerna som våldsamma, där man både betonar polisens samt 

demonstranternas förhållningssätt gentemot varandra. Häri beskrivs händelserna huvudsakligen 

utifrån de intermezzon som uppstått i samband med demonstrationerna, där man varken 

skuldbelägger polisen eller demonstranterna. Sett till hur man väljer att gestalta deras agerande, 

så antar Arbetet ett relativt neutralt förhållningssätt, där betoningen i tidningens 

medierapportering föreligger i att påvisa ett motstånd gentemot våldet.128 Dagens Nyheter har 

dock kommit att ta en tydligare ställning till fördel av polisen vid dessa händelser. I tidningens 

medierapportering av US Trade Center och amerikanska ambassaden, framkommer det tydlig 

kritik gentemot demonstranterna, där man beskriver deras agerande som våldsamt och barnsligt. 

Vidare så har man även kommit att beskriva polisens agerande som regelrätt, där det endast har 

förekommit våld från polisen då man har kommit att bli provocerade av demonstranterna, eller 

vid tillfällen då man tvingats ingripa för att förebygga brottslig handling.129 Det är även 
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intressant att lyfta fram den artikel i Dagens Nyheter som talar för att demonstranternas 

agerande skulle vara en affekt av samhällsklimatet, där man tidigare i artikeln har talat för den 

passivitet som rådde i Sverige under andra världskriget. Häri triggas nyfikenheten i förhållande 

till vad artikelförfattaren menar. Anser man att man bör bejaka den neutralitet och passivitet 

som Sverige påvisade under andra världskriget, eller menar man snarare att det passiva 

samhällsklimatet har legat till grund för de våldsyttringar som man nu skriver om angående 

demonstrationerna gentemot USA:s krig i Vietnam? Det mer troliga svaret blir nog än dock det 

senare. Svenska Dagbladet söker dock inte efter några anledningar när de tar sig an att förmedla 

nyhetsbilden av demonstrationerna vid US Trade Center och amerikanska ambassaden. I 

medierapporteringen så förekommer det en tydlig kritik gentemot demonstranterna, där man 

beskriver dem som skräniga, våldbejakande ungdomar, som kostar det svenska samhället 

miljonbelopp. Polisens agerande beskrivs å andra sidan som rutinmässigt och kontrollerat.130 

Även i Svenska Dagbladets relativt ensidiga medierapportering så förekommer det dock 

undantag. Häri syftar jag till den artikel som beskriver den sittdemonstration som inträffade 

utanför den amerikanska ambassaden. I artikeln så beskriver man hur demonstranterna i 

ordnade former på led fyra om fyra gått fram till polisblockaden och ansökt om lov att passera. 

Polisen kom dock att neka demonstranterna, varav tidningen därefter kommenterar att ”men då 

polisen inte heller vill tillåta ordade demonstrationer så kom demonstranterna att sätta sig på 

gatan”.131 Strömbäck menar att genom att journalister väljer vissa aspekter när de utformar en 

artikel, så gestaltar de verkligheten på ett särskilt sätt, vilket innebär att man kommer att belysa 

specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar, värderingar och/eller sätt att lösa 

problem.132 Ser vi då även till att tidningarna skriver utifrån olika politiska plattformar, så 

kommer dessa problembeskrivningar, orsaksförklaringar, värderingar och/eller sätt att lösa 

problem att vara präglade av en ideologisk färg, eller ett förutbestämt sätt att tänka. Strömbäck 

menar att;  

Journalistikens makt härrör från den sanningsregim den upprättat. Just genom 

att den förväntas producera sanningar tror vi inte att den har med 

maktutövning att göra, men det är sanningsanspråket som ger den makt och 

effekter i samhället.133 
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5.4 Olof Palme och Gävletalet 

5.4.1 Arbetet Västsvenska Editionen 

I Arbetet har det publicerats flertalet artiklar som berör Palmes Gävletal. I artiklarna har man 

kommit att beskriva talet med benämningen ”det berömda Gävletalet”134 där man beskriver hur 

Palme fick mottaga skarp kritik, i synnerhet från högerpartierna. Kritiken handlade framför allt 

om den oro man kände gentemot att Sverige hade riktat en så stark kritik mot en stormakt, samt 

att detta skulle komma att påverka den svenska neutralitetspolitiken. I Arbetets artiklar 

framläggs dock talet som positivt. Häri menar man på att det Palme sa, visade på den solidaritet 

och rättskipande som man bör kunna förvänta sig av svenska partirepresentanter. Vidare så har 

man även kommit att beskriva kriget, som orätt, mot ett förtryckt folk som kommit att kämpa 

för sin egen överlevnad. Man har även kommit att beskriva Gävletalet som startpunkten för den 

svenska opinionen, varav man kommit att jämföra talet med Palmes senare ageranden.135 

5.4.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter beskriver Palmes Gävletal som klart, konsekvent och med en djärvhet som är 

sällsynt i svensk utrikespolitik.136 Vidare i artikeln så framlägger man hur dåvarande 

stadsminister Tage Elander har gått i god för Palmes uttalanden, samt att den svenska 

regeringen ställer sig bakom den kritik som riktades i talet, mot USA:s Vietnamkrig. Artikeln 

fortsätter med att beskriva hur delar i Palmes tal nästintill är ordagrant i stil med vad Dagens 

Nyheter själva har uttryckt i tidigare publikationer.137 Flera utdrag av talet redogörs för i 

artikeln, där man betonar den solidaritet gentemot omvärlden som Palme ger uttryck för. Vidare 

i artikeln så förhåller man sig positivt inställd till Palmes Gävletal, samt gestaltar händelsen 

som en solidarisk, moralisk och djärv intention inför framtiden, där man uppmanar att man skall 

minnas vad Palme sade.138 Ytterligare så förekommer ett avsnitt i artikel som är av intresse att 

framlägga. Det har att göra med Erlanders uttalande angående Palmes Gävletal som man i 

artikeln beskriver på följande vis; ”Vi har ingen anledning att nu söka analysera och värdera 

vad som kan ha varit riktigt eller oriktigt i USA:s hittillsvarande Vietnampolitik.”139 Uttalandet 

har tolkats motsägelsefullt i förhållande till vad Palme gav uttryck för i sitt tal, samt så har man 

kommit att ifrågasätta huruvida den svenska regeringen faktiskt stod bakom Palme, såsom 
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Elander påstod. Detta avsnitt har kommit att diskuteras vidare, vilket kommer att framkomma 

i den fortsatta framläggningen av nyhetsartiklarna. 

I Dagens Nyheter publicerade man det svar som Olof Palme skrev till ovanstående artikel. Häri 

framlägger man Palmes klargörande av vissa inslag i Gävletalet, samt Palmes förklaring av det 

påstådda uttalandet från Elander angående den svenska utrikespolitiken i förhållande till 

Vietnamkriget. I artikeln så skriver Palme hur detta frågetecken beror på ett felcitat från Svenska 

Dagbladets publikation den 4/8 1965, där man har felciterat sin egen upplaga som var 

publicerad dagen innan. Det korrekta uttalandet enligt Palme skall ha varit följande; 

Vid våra överläggningar (på Harpsund) diskuterade vi inte närmre vad som 

varit i det förflutna och vi gjorde inga försök till analys och värderingar av vad 

som kan vara riktigt eller oriktigt i USA:s hittillsvarande Vietnampolitik. Vi 

koncentrerar oss på framtiden.140 

Palme avslutar därefter artikel med att beskriva hur Svenska Dagbladet i sin iver, inte tycks 

kunna läsa innantill, ens i egen text.141 

Vidare i Dagens Nyheter så har man även publicerat en artikel som talar för Kvälls-Posten 

(MbS) ställning i förhållande till Palmes Gävletal.142 I artikeln så ifrågasätter man varför Palme, 

som sommarvikarierade för dåvarande utrikesminister Torsten Nilsson fick möjlighet att 

uttrycka den svenska utrikespolitiken. Man ifrågasätter även den sanktion som Elander gav 

Gävletalet och ställer sig frågan huruvida Palme hade fått medgivande från den svenska 

regeringen att uttrycka sin kritik mot kriget i Vietnam. Artikeln beskriver Palmes agerande som 

irrationellt, varav han borde överlåtit ansvaret till sina äldre kollegor när det kommer till att 

uttrycka sig i vanskliga frågor såsom Vietnam. Vidare så beskriver man även hur Elander endast 

kom att ge sanktion till talet för att rädda situationen, samt att det inte går att fastställa huruvida 

detta egentligen var den svenska regeringens ställning i frågan. Man uttrycker även att 

deklarationen kom att tillåta uttolkningar i skilda riktningar, såsom att svenska regeringen hade 

slutit upp bakom Viet Cong-rörelsen mot Sydvietnam, något som man i artikeln beskrev att 

Arbetet dementerat.143 
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5.4.3 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet publicerade ett flertal artiklar angående Palmes Gävletal, där man riktade 

tydlig kritik gentemot hans agerande. Artiklarna publicerades med nästintill en dags mellanrum 

mellan datumen 19-28 augusti 1965. I artikeln som publicerades den 19 augusti, så beskriver 

man händelsen som något ytterst klandervärt. Artikeln beskriver hur talet är ett klavertramp i 

Vietnamfrågan, varav nu Torsten Nilsson tvingas städa upp efter Palme. Enligt artikeln var 

Palmes uttalanden ytterst olämpligt, varav den kritik som regeringen nu hade att vänta sig, 

företrädesvis föll på Palmes ansvar. Vidare så ifrågasätter man hur det kom sig att en 

sommarvikarie fick i uppgift att delge den svenska regeringens ställning i en utrikesfråga som 

enligt artikeln blivit förenklad till absurdum i Palmes Gävletal. Vidare så beskriver man hur 

delar av talet gav uttryck till att Vietcong-gerillan var bärare av löften om hjälp och rättvisa, 

något man uttryckligen motsätter sig när man därefter beskriver Vietcong som bärare av 

diktatur och likriktning av kinesiskt snitt.144 Ytterligare i artikeln så är man noggrann med att 

uttrycka att kritiken inte är riktad mot Torsten Nilsson, utan att kritiken uteslutande är gentemot 

Palme, som enligt artikeln har med en arrogans och anspråkslöshet försmädat den dåvarande 

svenska utrikespolitiken.145 

Vidare i Svenska Dagbladet så publicerades en artikel gällande det tal som Torsten Nilsson höll 

angående Vietnamfrågan. Häri beskriver Svenska Dagbladet hur detta är ett försök att städa upp 

efter Palmes Gävletal. I artikeln framställs ett flertal andra tidningars publikationer i förhållande 

till vad Nilsson sa i sitt tal, jämfört med Palme. Häri vill man påvisa hur det relevanta i talet 

från Nilsson var att situationen i Vietnam inte uteslutande går att skylla över på USA, något 

som man i artikeln framlägger att Palme gjort. Vidare så framlägger man även hur Nilsson gav 

ett klart uttryck för den svenska regeringens ställning i Vietnamfrågan, samt att detta var i stil 

med även det Palme sa i sitt Gävletal. Detta förklarar man i artikeln som ett försök i att rädda 

ansiktet på Nilssons semestervikarie. Ytterligare i artikeln så söker man även att framlägga att 

om Nilsson hade varit den som skött talan från första början, så hade situationen varit 

annorlunda, då man beskriver Nilsson med en återhållsamhet som man enligt artikeln menar att 

Palme helt saknar.146 

Svenska Dagbladet publicerade även en artikel gällande den kritik som USA riktade mot 

Sverige efter Palmes Gävletal. I artikeln så beskriver man hur Sverige har fått ta emot en 
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tillrättavisning från en stormakt, som i bitter ton uttrycker en förhoppning om att Sverige ska 

se över sin utrikespolitik och vid närmare eftertanke komma till andra slutsatser. Vidare så 

beskriver man hur Palmes tal har kommit att beskrivas som ett brandtal, med förenklingar, 

oklarheter och ensidigheter.147 Varav man även uttrycker att det inte fanns någon vilja till 

objektiv bedömning i talet. Ytterligare så menar man på att Palme sökt genom talet att vinna 

stöd från yngre intellektuella, som delar hans syn på Vietnamkonflikten. Till detta uttrycker 

artikeln att utrikespolitiken är allt för viktig för att lämna plats åt inrikespolitiska konster, något 

som vilken annan än en amatör borde förstå.148 Man framlägger även hur Palmes tal bör ses 

som en avvikelse i den svenska utrikespolitiken, där talet inte går i linje med den avhållsamhet 

som svensk utrikespolitik gjorts sig god för.149 

Kritiken slutade dock inte där. Den 26 augusti publicerades en artikel som karakteriserar talet 

med försummelse, oaktsamhet och förvirring. Vidare i artikeln beskrivs de förväntningar som 

förutsätts av den svenska regeringen i förhållande till utrikespolitik, samt så nämner artikeln att 

Palme genom sitt tal inte har tagit hänsyn till dessa. Artikeln innehåller även en sammankomst 

av flera tidningars åsikter kring Gävletalet, varav man bland annat riktar kritik gentemot Palme 

på grund av talets ensidighet och förenkling där USA tilläggs hela skulden medan Kina och 

andra kommunister går helt förbi.150 

Vidare så har man även publicerat en artikel angående den radioduell som ägde rum mellan 

Olof Palme och Bertil Ohlin. Häri beskriver man hur Palme måste ha känt sig trängd, då han 

undvikit att svara på kärnfrågan om Gävletalet och Vietnam. Ytterligare så beskriver man 

Palmes agerande i radioduellen, något man kommit att beskriva som tarvligt och oförskämt. 

Vidare så uttrycker artikeln hur denna radioduell endast kan ha lett till att sansade bedömare nu 

måste inse hur sjuk den sak måste vara som Palme söker att försvara med så tarvliga medel.151  

Ytterligare har en artikel publicerats angående den remissdebatt som hölls på hösten 1965, där 

utrikespolitiken kom att bli omdiskuterad. Häri följer en redogörelse kring debatten, där man 

bland annat uttrycker Bertil Ohlins mening i att Palme skulle vara skenhelig i sitt anförande av 

Vietnam. Vidare så beskriver man även den diskussion som föranledde angående Torsten 

                                                             
147 Svenska Dagbladet 1965-08-22, Kritik från USA s. 4 
148 Ibid 
149 Ibid 
150 Svenska Dagbladet 1965-08-26, Dagens debatt s. 4 
151 Svenska Dagbladet 1965-08-28, Hr Sträng i Eslöv s. 4 



43 
 

Nilssons tal, där man ger uttryck för att om detta tal hade ägt rum innan Palmes Gävletal, så 

hade detta varit avsevärt bättre enligt artikeln.152 

5.5 Palme och demonstrationståget 

5.5.1 Arbetet Västsvenska Editionen 

Arbetet har publicerat en artikel som beskriver situationen kring den svenska utrikespolitiken 

1967. Häri beskriver man hur USA:s ambassadör har blivit hemkallad, varav artikeln ställer sig 

frågan om detta har att göra med Olof Palmes uttalanden. Vidare så lyfter man fram Palmes 

Gävletal, men även Palmes deltagande i det demonstrationståg som han deltog i tillsammans 

med den nordvietnamesiske utrikesambassadören. Häri beskriver man hur Palme skärpte 

kritiken mot USA med en fränare ton än tidigare i sitt tal i samband med demonstrationståget. 

Artikeln fortsätter därefter med att redogöra kring Elanders uttalande kring händelsen i form av 

att Sverige söker att fortsätta att hålla en god relation till USA, trots de meningsskiljaktigheter 

som förekommer i förhållande till hur situationen i Vietnam bör lösas.153 

Vidare i Arbetet så har man tagit ställning gentemot den kritik som riktades mot Palme efter 

hans deltagande i demonstrationståget samt angående det tal som han höll i samband med 

demonstrationen. I en publicerad artikel redogör man för två göteborgstidningar som skall ha 

yttrat sig angående händelsen. Häri beskriver man hur de två tidningarna har kommit att rikta 

skarp kritik mot Palmes anförande, samt att de har ställt sig vänligt sinnade till USA:s 

vietnampolitik. Häri beskriver artikeln hur detta är hyckleri, varav tidningarna endast ställer sig 

vänligt sinnade på grund av ekonomiska och ideologiska motiv, varav man skriver att dessa 

tidningar avser att man hellre bör hyckla än att ta en öppen ställning. Ytterligare i artikeln så 

beskriver man hur ett helt folk lider av kriget i Vietnam, medan den svenska högern avser att 

Sverige bör stillatigande titta på. Ytterligare så beskriver artikeln hur kriget är ett oförsvarligt 

storkrig, vars utveckling USA bär fullt ansvar för. Man påvisar även en tydlig ställning då man 

beskriver Palmes agerande på följande vis; 

Det ter sig under dessa omständigheter sällsynt välmotiverat att Sverige inte 

döljer sin avsky för vad som sker. Och skall vi påverka opinionen i och utanför 

USA, så räcker det inte med att ”uttrycka oro” och ”vädja” om fred – det 

behövs en väl underbyggd kritik också, som kan påpeka för amerikanerna var 
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USA gjort sitt felgrepp. Olof Palmes tal kombinerade sådan kritik med en 

kraftfull vädjan om fred. Det hedrar både honom själv och Sverige.154 

I Arbetet så har det även publicerats en artikel där man diskuterar politiska ställningstaganden 

i förhållande till Olof Palmes deltagande i demonstrationståget samt tal. Häri beskriver man hur 

Vietnamkonflikten går att ses som en vattendelare mellan de politiska blocken. Vidare så 

beskriver man hur det är utifrån det grumliga uttrycket – högern, som kommit med den 

skarpaste kritiken gentemot Palme. Varav man förutsätter att detta beror på deras konservativa 

hållning i förhållande till utrikespolitiken. Häri menar man att det förekommer olikheter mellan 

de två politiska sidorna, i förhållande till värderingar, fördomar och bindningar, men att 

Vietnamkonflikten med sina moraliska aspekter frilägger dessa underliggande skillnader.155 

”Det är nu skiljelinjer, som inte entydigt följer partigränserna.”156 

Dock är det inte alla på den socialdemokratiska sidan som är nöjda med Palmes uttalande. 

Vidare så har man publicerat en kort notis angående en väljares åsikt angående Palmes tal. Häri 

skriver man; 

Om svenska regeringen skulle ha en chans att försöka sig på medling i 

Vietnam-frågan, så har hr Olof Palme definitivt grusat detta genom sina utfall 

mot USA. Jag är besviken på socialdemokraternas nuvarande politik på grund 

av partiets inställning i författningsfrågan samt Eric Holmqvists 

jordbrukspolitik och Olof Palmes aggressivitet.157 

Notisen har därefter undertecknats med ”Sosse som slutat rösta.”158 

Vidare så har Arbetet kommit att publicera två artiklar som handlar om det stöd som Palme 

uttrycks få av den svenska ungdomen. Häri beskriver man hur Arbetet har genomfört en 

enkätundersökning bland närmare 190 ungdomar där man bland annat ställt frågan huruvida 

man anser att Palme borde avgå till bakgrund av demonstrationståget. Häri framlägger man hur 

majoriteten har svarat nej till denna fråga, men man beskriver även hur det förekommer ett fåtal 

som inte är positivt inställda till demonstrationen.159 I artikeln har man kommit att presentera 

ett hundratal av ungdomarnas kommenterar, varav jag avser att redogöra för några utav dem: 
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I Stockholm har ungdomarna svarat; 

”Telefonist Eva Åkerström, 22: - Nej Palme bör stanna. Och när Elander avgår i framtiden, 

tycker jag Palme ska ta över. Jag var inte med i demonstrationen. Men jag kan mycket väl tänka 

mig att gå med en annan gång.”160 

”Gymnasist Inger Ekström, 18: - Nej. Hela regeringen står ju bakom honom. Och det gör också 

de flesta svenskar. Mina kompisar i skolan tycker att det var bra att Palme rev i. Det bör han 

fortsätta med.”161 

Vidare i Halmstad; 

”Signalskoleelev Ulf Ahnstedt, 20: - Bort med Palme. Han har gjort sig själv och landet 

tillräckligt mycket ont vid det här laget. En politiker skall inte demonstrera som Palme.”162 

”Kallskänkan Kerstin Andersson, 24: - Det vet jag inte. Det får väl svenska folket avgöra i val 

på vanligt sätt.”163 

I Perstorp tycker man: 

”Fotograf Allan Nilsson, 23: - Låt det storma kring Olof Palme, bara det snart stormat färdigt i 

Vietnam. Denna massaker kan inte vara uppbyggande för en värld av modernt snitt.”164 

”Studerande Sonja Sedlin, 20: - Det var riktigt gjort av Olof Palme att delta. Jag sympatiserar 

fullständigt med honom.”165 

Vidare i den andra artikeln så inleds rubriken med ”Mina idéer lever hos ungdomen”166. Häri 

beskriver man hur Palme i ett uttalande i andra kammaren under en utrikesdebatt skall ha sagt 

att ungdomen känner av och reagerar på de orättvisor som händer i Vietnam. Vidare så lyfter 

artikeln upp den kritik som högerpartierna kom att rikta mot Olof Palme till bakgrund av talet, 

där man krävde hans avgång. Man lyfter även fram Arbetets egna upprop till stöd för Olof 

Palmes kritik mot USA:s politik i Vietnam.167 
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5.5.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter har mot bakgrund av Olof Palmes deltagande i demonstrationståget publicerat 

en artikel där rubriken beskriver Palmes uttalanden som en attack mot USA och ett hot mot 

demokratin. Vidare i artikeln så beskrivs det hur Palme själv gick främst i ledet vid 

demonstrationståget, samt så förekommer en kortare beskrivning av Palmes uttalanden under 

talet. Ytterligare i artikeln så omnämner man de FNL-anhängare som deltog i demonstrationen, 

där man beskriver hur dessa har uttryckt att de endast deltog i demonstrationståget för Vietnams 

skull, och att de anser att Olof Palme är en hycklare i Vietnamfrågan, som endast pratar och 

inte agerar.168 

Dagens Nyheter har även publicerat en artikel angående hemkallelsen av den amerikanska 

ambassadören. I artikeln så framlägger man hur det är särskilt till bakgrund av Olof Palmes 

deltagande i demonstrationståget, som är anledningen till USA:s diplomatiska protest.169 Vidare 

i artikeln så framlägger man även hur de borgliga partierna beklagar händelsen, samt att 

samtliga tre partier har funnit Palmes deltagande i demonstrationståget som olämpligt.170 

Dagens Nyheter kom även att publicera en artikel, där man i intervju med Tage Elander och 

Olof Palme m.m. redogör kring demonstrationståget och Palmes yttringar. Häri beskriver man 

hur demonstrationståget var en planerad manifestation, men att den nordvietnamesiske 

utrikesministerns deltagande var en förvåning. Till bakgrund av detta ställde Dagens Nyheter 

den direkta frågan till Tage Elander huruvida han ansåg att Palmes deltagande i 

demonstrationståget var bra eller inte, varpå Elander skall ha svarat att det var bra. Vidare så 

beskriver man även Palmes svar i intervjun, där man framlägger hur Palme uttryckt sin irritation 

över den kritik som riktats från oppositionens håll gentemot hans deltagande i 

demonstrationståget. Vidare så framlägger man även hur Palme skall ha uttryckt att de yttringar 

som han gjort i sitt tal borde vara det väsentliga i frågan, inte vem han gick med i 

demonstrationståget. Ytterligare i artikeln så framlägger man även hur Tage Elander skall ha 

sagt att anledningen till att den amerikanska ambassadören kallades hem, kanske främst kan ha 

att göra med Palmes deltagande i demonstrationståget, tillsammans med den nordvietnamesiske 

utrikesministern.171 
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Vidare så har man publicerat en artikel i Dagens Nyheter som beskriver utrikesnämndens 

sammankomst 1968, där högerledaren Yngve Holmberg uttryckt att Olof Palme bör åläggas 

munkavel i utrikespolitiska frågor.172 Man beskriver även hur högern har uttryckt en önskan 

angående Palmes avgång från regeringen, samt att han borde ersättas av en person som vid inga 

tvivel kan uppträda balanserat i utrikespolitiska frågor. Ytterligare så omnämns det även hur 

samtliga tre partier från oppositionen var överens om att Palmes deltagande i 

demonstrationståget med den nordvietnamesiska utrikesministern var olämpligt.173 

Ytterligare så har Dagens Nyheter publicerat en artikel angående den utrikesdebatt som hölls i 

andrakammaren där man beskriver hur Palme fick åta sig hård kritik till bakgrund av hans 

deltagande i demonstrationståget. Häri beskriver man även hur Palme själv skall ha sagt att om 

han skulle ställas inför en liknande situation igen, så hade han handlat på samma sätt som då.174 

Vidare i artikeln så framlägger man även att ytterligare kritik riktades mot Palme i form av att 

beskriva hans agerande som brist på balans och omdöme, som har lett till att den svenska 

neutralitetspolitiken har kommit till skada. Man beskriver även i artikeln det svar som Palme 

gav till den kritik som främst riktades mot honom av folkpartiledaren Sven Wedén. 

Beskrivningen sker saklig, där man redogör för vad Palme svarade mot kritiken, hans tankar 

om den svenska utrikespolitiken, samt Wedéns svar på den kritik som Palme riktade mot 

honom.175 

5.5.3 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet har publicerat ett flertal artiklar där det framgår tydligt att man ställer sig 

negativt inställd till Olof Palmes agerande, till bakgrund av demonstrationståget. I artiklarna så 

har man kommit att framförallt betona den kritik som har riktats från högerns håll, där man 

ifrågasätter hur lämpligt det är att Palme deltog i tåget. Vidare så finner man det även lägligt i 

förhållande till Palmes egna uttal, där han redogjort för att han endast deltog i 

demonstrationståget som privatperson, och inte som statsrådsrepresentant. Häri skriver man hur 

det måste vara svårt för svenska folket att kunna urskilja när Palme uppträder som 

statsrådsrepresentant eller som privatperson. Ytterligare så kritiseras Palme utifrån att han har 

rubbat den balans som den svenska neutralitetspolitiken bygger på. Man kom även att 
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ifrågasätta Palmes uttalanden i talet, där man anser att han så tydligt lierade sig med enbart en 

av sidorna i konflikten.176 

Vidare i artiklarna så har man även kommit att lägga stark betoning på USA:s svar mot Palmes 

agerande, där man kom att hemkalla den amerikanska ambassadören i Sverige. Häri ställer man 

sig frågande till hur den svenska regeringen ser att det skulle vara en fördel att göra sig osams 

med en part som man tidigare har haft goda förbindelser med. Till detta har man kommenterat 

Tage Elanders uttalande, där han klargjort att de svenska och amerikanska förbindelserna 

fortfarande skulle varit goda, men att det förekommer meningsskiljaktigheter angående 

Vietnamfrågan. Det framkommer även tydligt ur artiklarna hur tidningen ställer sig bakom den 

kritik som riktades mot Palme från folkpartiet men även framförallt från moderaternas 

partiledare.177 

5.6 Jultalet 1972 

5.6.1 Arbetet Västsvenska Editionen 

”Gråtande barn i rykande ruiner letar efter försvunna föräldrar.”178 Så ljöd rubriken för en av 

Arbetets artiklar angående USA:s bombningar över Hanoi. I artikeln beskrivs Palmes jultal, där 

man skriver hur Palme aldrig tidigare tvekat i att rikta kritik mot det amerikanska kriget i 

Sydostasien, varav detta inte var något undantag. Vidare i artikeln så omnämns att USA inte 

längre hade någon ambassadör i Sverige, varav Palmes jultal, där han jämförde USA:s 

bombningar med massakrer under andra världskriget, föranledda av nazisterna ytterligare 

kommer att försämra relationen. Vidare så omnämns även den namninsamling som den svenska 

regeringen hade framlagt som förslag för att visa den svenska opinionens stöd för Vietnam mot 

USA:s bombningar av Hanoi.179 

Vidare i Arbetet publicerades en artikel med bakgrund i Olof Palmes Jultal 1972. I artikeln så 

redogör man för den namninsamling som den svenska regeringen planerade tillsammans med 

svenska folket, för att påvisa sin opinion mot USA:s krig i Vietnam, samt att uppmana samtliga 

partner till fred och ett stopp i bombningarna av Hanoi. Namninsamlingen beskriver artikeln 

som unik, med syfte att gå emot president Nixons folkmord i Vietnam. Vidare så beskriver man 

även Palmes egna kommenterar kring sitt tal, där han påvisar att han endast gjort historiska 
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jämförelser med liknande händelser av de slag som bombningarna av Hanoi gör som jämförbara 

med. Men att han skulle ha jämfört USA:s gärningar med Hitlers och Stalins menar han vara 

felaktigt.180 

Man kom även att publicera en artikel där man beskriver Nixons och Kissingers starka reaktion 

mot Sverige till bakgrund av jultalet. Häri beskriver man hur man kom att lägga allt annat åt 

sidan, för att utarbeta en hämndplan mot Sverige. I artikeln har man även valt att lyfta fram 

Robert Skole, som omnämns som en av de främsta kännarna av Sverige i amerikansk 

journalistik. Häri skriver man hur Skole skall ha sagt; ”Det är bara ett fullständigt avbrott i 

förbindelserna och några överflygningar av B52:or som saknas för att den svenska regeringen 

ska känna Nixons och Kissingers vrede i dess fulla tyngd.”181 

5.6.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter publicerade en artikel till bakgrund av Olof Palmes jultal, där man redogör 

kring vad som sagts samt den kritik som USA riktade mot Sverige med anledning av talet. I 

artikeln så beskriver man hur Palme i sitt jultal kom att jämföra USA:s bombningar över Hanoi 

med illdåd under andra världskriget. Häri har moderaternas ledare Gösta Bohman riktat kritik 

mot Palme, där han uttryckt att det inte är korrekt att göra dessa jämförelser. Till detta beskriver 

artikeln att Palme skall ha svarat ”man bör kalla saker och ting vid dess rätta namn”.182 Vidare 

så omnämns även den amerikanska protest som överlämnades, men att dess innehåll inte gjorts 

offentligt då Palme inte velat göra något uttalande. Artikeln beskriver även hur Palmes 

uttalanden får stöd från övriga partiledare, bortsett från Gösta Bohman.183 

Vidare i Dagens Nyheter så har man även publicerat en artikel som beskriver två tyska 

tidningars åsikt angående Palmes jultal, som beskrivs som en skrikig protest från Olof Palme. 

I Sverige, ett land som vi har att tacka för fredsforskning och fredsnobelpris, 

har regeringschefen i fredens intresse gjort sig skyldig till sällsamt pinsamma 

tirader. Statsminister Palme har jämfört de amerikanska bombangreppen mot 

Hanoi med det sovjetryska massmordet i Katyn och de nazistiska 

förbrytelserna i förintelselägret Treblinka.184 
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Ytterligare kritik mot Palme yttras i artikeln, där man skriver hur historiska händelser sällan är 

jämförbara då de tenderar att bli felaktiga, samt att Palme i sitt tal skall ha pratat om tortyr av 

ett helt folk.185 Vidare i artikeln så omnämner man även den namninsamling som regeringen 

tillsammans med svenska folket genomförde, för att påvisa sin opposition gentemot USA:s 

bombningar av Hanoi. Häri framläggs det hur denna manifestation är ett uttryck av hela landets 

vilja att få stopp på kriget, samt så görs jämförelser med Palmes egna yttringar i jultalet, där 

man redogör i artikeln att han står fast vid sina jämförelser.186 

I Dagens Nyheter publicerades en artikel angående en utrikesdebatt, där Olof Palmes jultal kom 

att bli omdiskuterat. I artikeln framlägger man hur moderaternas ledare Gösta Bohman riktat 

hård kritik mot Palmes jultal, samt understryker att talet kom att skada den svenska 

neutralitetspolitiken.187 Kritiken som riktades mot Palme beskriver artikeln främst ha att göra 

med hans ordval och bristen på vanligt hyfs. Vidare så beskriver man hur regeringen under Olof 

Palme fått stöd av oppositionen där man funnit att kritiken som riktades mot USA:s bombningar 

var berättigad. Häri framlägger man dock hur folkpartiets ledare Gunnar Helén kom att uttrycka 

att Palme borde förstått att hans uttalande som regeringschef inte skulle komma att uppfattas 

som en vanlig människas samvetsuttryck.188  

5.6.3 Svenska Dagbladet 

I Svenska Dagbladet publicerades en artikel till bakgrund av Palmes jultal. Häri beskriver man 

vad som sagts i talet, samt framlägger hur moderaternas ledare Gösta Bohman ämnar att föreslå 

att samtliga partiledare går samman i en vädjan till FN att söka stoppa bombningarna. Artikeln 

beskriver händelsen sakligt, där man delar uppmärksamheten lika mellan Bohman och 

Palme.189 

Vidare i Svenska Dagbladet så har man publicerat en artikel där flertalet tidningar har uttryckt 

sin åsikt angående Palmes jultal. Häri beskriver man bland annat hur Vestmanlands Läns 

Tidning har uttryckt att de inte förstår varför Palme såg anledning till att spräcka rösten och 

jämföra bombningarna med historiska illdåd. Det kom endast att försvaga händelsen med 

Palmes orimliga jämförelser.190 Ytterligare i artikeln så beskriver man även Palmes tal som ett 

ensidigt provokativt utfall mot USA, samt att det inte hade skadat om Palme väntat med sitt 
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uttalande efter att han rådfrågat övriga partiledare om en rimlig motprotest. Vidare i artikeln 

framläggs dock stöd för Palmes tal, där man menar att liknande kritik som den Palme yttrat, har 

även yttrats av amerikanska ledande politiker.191 Dagen efter publicerades ytterligare en artikel 

där en tydligare redogörelse för talet redogjordes för, där Palme själv framförde yttranden i 

form av att hans kritik mot USA inte var i syfte att jämföra amerikanska soldater med nazisterna, 

utan att bombningarna går att likställa med tyska bombningar under andra världskriget. Vidare 

så beskriver man även hur Palme uttryckt att han själv är reformistisk demokrat varav han alltid 

sett upp till USA för sitt demokratiska ledarskap, men att han till bakgrund av bombningarna 

känner sig djupt besviken.192 

5.6.4 Analys 

I tidningarnas medierapportering, framkom det tydliga distinktioner angående Olof Palmes 

ageranden och hur dessa kom att bli omskrivna i tidningarnas artiklar. Tidningarnas politiska 

ställningstagande gör sig häri påfallande. Arbetet skrev få negativa kommentarer, om nästintill 

några alls. I förhållande till samtliga ageranden så har tidningen kommit att gestalta sin 

medierapportering med ett tydligt ställningstagande för Palme, där man vid upprepande 

tillfällen håller honom om ryggen. Detta kan ses föga förvånande då Palme var socialdemokrat, 

men det blir än dock intressant att påvisa hur tidningen upprepade gånger försvarar Palme, samt 

uttrycker hur hans ageranden är den rakryggade, solidaritet som den svenska utrikespolitiken 

behöver i förhållande till USA:s krig i Vietnam.193 I förhållande till hur Palmes agerande kom 

att påverka den svenska Vietnamrörelsen så är det intressant att framhålla den enkätstudie som 

Arbetet genomfört i förhållande till demonstrationståget. Det som förekommer mest 

iögonfallande är antalet ungdomar som har genomfört enkäten.194 Att påvisa 190 ungdomars 

åsikt i förhållande till Palmes ageranden, där man uttrycker att de flesta är positivt inställda och 

inte önskade se hans avgång från den svenska regeringen, kan tyckas aningen tafatt. Det är även 

intressant att Palme själv i ett uttalande säger sig tala för ungdomarna som demonstrerade för 

de vietnamesiska folkets rättigheter.195 Om vi ser till Dagens Nyheters artikel så kan det 

förekomma ovisshet huruvida Palme hade rätt i sitt uttalande. Häri har man kommit att beskriva 

ett uttalande från de FNL-representanter som deltog i demonstrationen, varav dessa skall ha 
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uttalat sig att de endast gick med i tåget för Vietnams skull. Ytterligare så anser dem Palme 

vara en hycklare, som endast pratar och inte agerar.196 Sett till övriga artiklar från Dagens 

Nyheter i förhållande till Palmes ageranden så har Dagens Nyheter både kommit att höja och 

fördöma honom. Inledningsvis i samband med Gävletalet så uttrycker tidningen en stark 

positivism, där man uttryckligen visar sitt stöd för Palme. Så till den grad att man skriver hur 

han har kommit att uttrycka nästintill ordagrant tidningens egen åsikt i Vietnamfrågan.197 Denna 

hyllning ter sig dock inte långlivad. När Palme kom att delta i demonstrationståget riktade 

Dagens Nyheter en tydlig kritik gentemot Palme där man bland annat beskriver hans agerande 

som en attack mot USA och ett hot mot demokratin.198 Utifrån de senare artiklarna från Dagens 

Nyheter så går det att utläsa hur man anser Palmes ageranden som irrationellt, där man påvisar 

en stark oro för den svenska neutralitetspolitiken. Om vi häri återigen blickar tillbaka till 

gestaltningsteorin i förhållande till att tidningarna kan komma att gestalta maktcentras och 

ideologiers verklighetsuppfattning, så skulle det gå att påvisa hur Dagens Nyheter framhåller 

ett konservativt ställningstagande med syfte att värna om den svenska neutralitetspolitiken. Tar 

vi även tidningens politiska ställning i avseende, så är nog detta inte en omöjlighet. Svenska 

Dagbladet gör nästintill motsatsen jämfört med Dagens Nyheter i förhållande till sin 

medierapportering. Jag ska dock inte sträcka mig så långt så avsikten blir missledande, kritiken 

är anträffbar även hos Svenska Dagbladet gentemot Palme. Skillnaden förekommer i att 

Svenska Dagbladet går hårt ut vid Palmes första agerande vid Gävletalet. Här publicerades ett 

antal artiklar som samtliga riktade skarp kritik, där man både kom att kalla händelsen som 

klandervärd och olämplig.199 Därefter förekommer en skiftning i förhållande till tidningens 

medierapportering av Olof Palme. Kritiken finns där, men den har nu kommit att anta en mer 

renodlad form. Istället för att göra anspråk på den hårda kritik, med slående rubriker som 

tidningen gjort sig känd för, så är det snarare ur sakliga debatter med stark framtoning av 

högerns ställningstagande som man diskuterar Palmes ageranden. Så vad beror detta på? 

Anledningen går att finna i de senare publicerade artiklarna ur Svenska Dagbladet från 1972.200 

Häri framgår det en opinionsskiftning, där nu samtliga svenska partier enats i förhållande till 

det svenska ställningstagandet i Vietnamkriget. Alla var överens om att kriget måste ta slut, 

även moderaterna. 
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6.0 Slutdiskussion 

Genom undersökningen har tre stycken delanalyser presenterats. Deras syfte har varit att påvisa 

vad undersökningen har kommit fram till i förhållande till de händelser som varit i fokus. Vidare 

så har delanalyserna även kommit att svara på uppsatsens frågeställningar. Nedan följer en 

slutanalys som knyter ihop de tankar som väckts i undersökningens delanalyser, med 

kopplingar till tidigare forskning och uppsatsens teoretiska ansats. 

Utifrån US Trade Center och den amerikanska ambassaden, så framkommer det i 

medierapporteringen att det är våldet man tar aktivt avstånd ifrån, då samtliga tidningar 

framlägger tydlig kritik mot demonstranterna i de förhållanden då demonstrationerna har 

förekommit våldsamma. Sett till mediernas innehåll och vad de representerar, så går det häri att 

påvisa att tidningarna söker att representera ett våldsdementerat samhällsperspektiv.201 Här blir 

det dock intressant att betona bakgrunden i förhållande till vad Sköld Peter Matthis sa angående 

arresteringen vid Hötorget. Utifrån Skölds antydan så visste han att om han gjorde motstånd så 

skulle detta skapa rubriker i tidningarna.202 Som påvisat så hade han även rätt. Om vi ställer 

detta i förhållande till det ställningstagande som tidningarna gör i förhållande till våldet som 

har förekommit vid demonstrationerna vid US Trade Center och amerikanska ambassaden, så 

går det att ställa sig frågan, är det våldet man är emot, eller är det demonstranternas politiska 

ställningstagande man motsätter sig? Sett till Kim Salomons tidigare forskning inom fältet, så 

skulle det här finnas argument för att det var politiken och ungdomskulturen som tidningarna 

var emot. Salomon framlägger hur FNL-rörelsen var ett uttryck för en av 1960-talets 

ungdomskulturer, som kom att genom klädval och manifestationer motsätta sig den rika 

världens exploatering av den tredje världen. Salomon menar att ”I grunden så handlade det om 

ett uppror mot auktoriteter och medelklassens livsstil.”203  

I förhållande till hur Palmes ageranden bedöms ha påverkat den svenska Vietnamrörelsen så 

framkommer det endast utifrån Dagens Nyheters artikel ett direkt uttalande, parterna 

emellan.204 I tidningarnas medierapportering så har man valt att åtskilja dessa nyheter, där 

Palme har redogjorts för sig, och demonstrationerna för sig. Även i förhållande till 

demonstrationståget, så förekommer inga artiklar där man skulle kunna göra en koppling mellan 

Palmes ageranden och den svenska Vietnamrörelsen från varken Arbetet eller Svenska 
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Dagbladet. Tidigare forskning har dock kommit att redogöra kring denna fråga på ett eller annat 

vis. Yngve Möller beskriver den svenska Vietnampolitiken utifrån Palme som frontfigur. FNL-

rörelsen beskrivs ha präglats av kommunismen ifrån Moskva och Kina, varav Palme och FNL-

rörelsen kom att representera olika ställningstaganden i Vietnamfrågan.205 Kim Salomon har i 

sin tur kommit att beskriva händelsen utifrån Palmes engagemang i Vietnamfrågan. Häri 

beskriver Salomon hur det var genom Palme och socialdemokratin som protester mot USA och 

kriget kom att legitimeras. Ledande socialdemokrater kom att utgöra en förebild för den svenska 

opinionen, mot kriget. Salomon beskriver det som att; ”Det fanns en känsla av moralisk 

överlägsenhet och av självtillräcklighet, som även kan ha smittat av sig på FNL-rörelsen.”206 

Om vi utgår från ovanstående resonemang, så går det därmed att argumentera för att Palmes 

ageranden bedöms ha haft liten, om någon, påverkan på den svenska Vietnamrörelsen. I 

förhållande till Vietnamfrågan så representerade man två olika fronter, en som talade för 

solidaritet, en som talade emot USA:s imperialism. Trots att Palmes ageranden kom att bli starkt 

ifrågasatta av motopinionen, där man fruktade för den svenska neutralitetspolitiken på grund 

av Palmes hårda kritik mot USA, så kom man från Vietnamrörelsens håll endast betrakta detta 

som ett spel för gallerian. ”Palme är en hycklare, som endast pratar och inte agerar.”207 

I förhållande till den tidigare forskning som har gjorts kring ämnet, så har denna uppsats kommit 

att fylla en lucka som tidigare varit tom inom forskningsfältet. Genom att påvisa hur tidningar 

har kommit att gestalta en unik företeelse inom svensk historieskrivning, så har detta även lagt 

grunden för vidare forskning. I förhållande till de tidningsartiklar som har kommit att redogöras 

för i denna uppsats, så kvarstår det många fler. Under uppsatsens gång blev jag själv tvungen 

att avgränsa artikelomfånget vid flertal tillfällen, då uppsatsen annars tenderade att hamna i ett 

omfång som hade blivit allt för brett. Avseendevis går det att argumentera för att uppsatsens 

frågeställningar hade tjänat på att ingå i ett större omfång. Således hade en djupare analys varit 

genomförbar, än den som förts i denna uppsats. Ytterligare så hade det även varit intressant att 

få tillgång till Arbetets tidningsartiklar. Som jag har argumenterat för i mitt källmaterial så har 

inte Arbetet kommit att bli digitaliserat efter 1901, vilket har medfört ett mindre artikelomfång 

än vad som hade hoppats på. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur svenska 

dagstidningar kom att gestalta den svenska Vietnamrörelsens mest omskrivna demonstrationer 

samt att belysa Palmes mest uppmärksammande ageranden i samband till Vietnamrörelsen. 

                                                             
205 Möller, Yngve, Sverige och Vietnamkriget: ett unikt kapitel i svensk utrikespolitik, 1992 s. 355-376 
206 Salomon, Kim, Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer, 1996 s. 295 
207 Dagens Nyheter 1967-02-22, Palme i attack mot USA:s krig ett hot mot demokratin s. 24 



55 
 

Utifrån ovanstående argumentation så går det även att härleda till intresset för att se hur 

tidningar i förhållande till sin politiska plattform har kommit att gestalta verkligheten från ett 

ideologiskt och maktcentrerat perspektiv. Om vi ser till Queckfeldts resultat som har legat 

närmast min egen uppsats, så förekommer olikheter. I förhållande till Queckfeldts studie, så 

kunde hon inte utläsa några tydliga mönster i dagstidningarnas medierapportering angående 

Vietnamkriget.208 Sett till hennes argumentation så är det utifrån händelsemönster i förhållande 

till bombningar, vapenvila, bombstopp m.m. som den svenska medierapporteringar har kommit 

att förändra sin syn på kriget. Sett till min egen uppsats så förekommer det ett tydligare resultat 

till hur tidningarna kom att gestalta Vietnamrörelsen, som representerade det svenska stödet för 

det vietnamesiska folket under krigets förlopp. Även om det förekommer likheter mellan min 

egen och Queckfeldts studie så har vi gått tillväga på två olika sätt, där Queckfeldts studie rör 

sig inom ramen för en kvantitativ studie med fokus på ledarsidor och Vietnamkriget. Medan 

min egen utgår utifrån ett kvalitativt synsätt, med gestaltningsteorin som ett analytiskt verktyg, 

vilket har lett till att vi har kommit fram till olika resultat. 

Med avseende till hur denna uppsats hade kunnat användas i förhållande till skolutbildningen, 

så finns det en stark betoning på källkritik i förhållande till hela uppsatsen. I gymnasieskolans 

övergripande mål och riktlinjer framgår det att det är skolans ansvar att varje elev ”har förmåga 

att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och 

ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor,”.209 Även i historieämnets centrala innehåll 

framgår det att undervisningen ska lära eleven ”kritisk granskning, tolkning och användning av 

olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder”210 

Således finns det här argumentation för hur denna uppsats hade lämpat sig inom 

gymnasieskolans historiedidaktik. 

7.0 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och redogöra för medierapporteringen av 

Vietnamrörelsen utifrån tre svenska dagstidningar: Arbetet, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Fokus har legat på Vietnamrörelsens mest omskrivna demonstrationer, samt Olof 

Palmes tal och ageranden i förhållande till Vietnamfrågan. Uppsatsens frågeställningar har 

utgjorts av hur tidningarna har kommit att gestalta polisens och demonstranternas ageranden i 

                                                             
208 Queckfeldt, Eva, "Vietnam": tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968 s. 81-88 
209 Skolverket.se (hämtad 2019-05-27 kl. 14.24) 
210 Ibid 
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förhållande till händelserna, samt hur Olof Palme har kommit att beskrivas och hur hans 

ageranden bedöms ha påverkat den svenska Vietnamrörelsen. Med avsikt att besvara dessa 

frågeställningar så har en kvalitativ textanalys utgjort metodvalet, samt så har gestaltningsteorin 

legat till grund för att ge metoden ett innehåll. Undersökningen har redogjort för vad tidningarna 

har skrivit angående de olika händelserna, samt så har delanalyser legat till grund för att besvara 

uppsatsens frågeställningar genom undersökningens gång. Slutanalysen har därefter kommit att 

redogöra för de tankar som väckts i undersökningen, samt i förhållande till tidigare forskning 

ytterligare analysera undersökningens innehåll. Slutdiskussionen avser att knyta ihop lösa 

trådar genom uppsatsen, samt ge belägg för hur vidare forskning kan fortgå inom 

forskningsfältet. 
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