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Abstract 

This essay is called Imaginary non-community, How Swedish press portrayed the fight for 

freedom in Tunisia and Hungary 1955 and 1956 and it describes how two similar struggles 

for freedom are portrayed through the eyes of the most popular Swedish news papers 

Dagens Nyheter, Aftonbladet and Expressen. In 1955-56 Sweden is a country where the 

focus lies within the nation itself with economic growth and the building of folkhemmet. The 

Swedish social program for a more improved living condition. Outside of Sweden the cold 

war is reigning and the Swedish international politics is careful and passive. The fear of 

communism makes Sweden side with the western powers and therefore they (Swedish 

politicians and news papers) do not object to the French military effort to strike down the 

rebellions by force in North Africa. Tunisia and Hungary are countries within the European 

hemisphere, Hungary as a former empire now as a satellite country for the Sovjetunion and 

Tunisia as a colony of France. Tunisia and Hungary may share similar assets, they both 

struggle to gain freedom from their dominant opponents and they are both part of the 

European hemisphere but is their similarities enough to make them portrayed the same in 

the Swedish news papers?  

European universalism and an imaginary community are definitions I have been trying to 

exemplify with my investigation of the Swedish news papers portrayment of Tunisia and 

Hungary 1955-56. And though it is easy to find literature about nationalism, post-colonialism 

and European universalism it has come to my conclusion that news papers and their impact 

in creating imaginary community and exclusion rarely has been investigated in Sweden.  

Tunisia and Hungary do have some similarities with each other but they are definitely not 

portrayed the same in the Swedish news papers. It was clear to me that the Swedish press 

sympathized with Hungary to a greater extent than with Tunisia in their struggle for 

freedom.  
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1. Inledning 

En arbetslös ingenjör i Tunisien satte sig själv i lågor för att uppmärksamma frustrationen i 

att leva i en diktatur vintern 2010.  Det blev sedan startskottet för vad som i medierna kom 

att benämnas som den arabiska våren. Folket i arabländerna ställde sig upp mot diktaturer 

och krävde demokrati. Den 20 mars 1956 blev Tunisien självständigt från franskt styre. Ända 

sedan andra världskrigets slut hade tunisierna kämpat för rätten till sitt egna land och tillslut 

blev det utrikespolitiska läget för påfrestande för Frankrike som fick släppa ifrån sig den ena 

kolonin efter den andra under 50-talet. Efter en lång kamp med flertalet döda skulle Tunisien 

äntligen bli ett fritt land.1 Relativt fritt land det vill säga. Tunisien hade varit en fransk koloni 

eller protektorat sedan 1881 och det var med motvilja som Frankrike såg sina nordafrikanska 

koloniers självständighet. 2 

Oroligheterna i Ungern började redan under tidigt 50-tal. Mellan åren 1950 och 1953 ökade 

terrorn bland befolkningen i Ungern, flertalet fängslades, dödades eller sattes i 

koncentrationsläger. Missnöjet med den kommunistiska regeringen spred sig. Efter att Stalin 

dog 1953,Chrusjtjovs uttalanden om Stalin och kring Polens reformer och skifte från 

Sovjetunionen så började en maktkamp i Ungern vilket ledde till fler oroligheter och större 

missnöje bland befolkningen.3 Hösten 1956 organiserade sig ett flertal studenter och 

sammanställde ett manifest gällande reformer och förändringar för Ungern.4 Den första 

demonstrationen med över 200.000 personer tog plats den 23 oktober 1956 och det var 

startskottet för den ungerska revolten mot Sovjetunionen5, som till skillnad från revolten i 

Tunisien inte slutade med frihet och självständighet från sin förtryckare. 

Sverige på 50-talet var ett land som med sin folkhemspolitik inte riktigt hade hunnit börja 

engagera sig i världen runt omkring. 1955 och 1956 var åren innan Sverige hade börjat fylla 

gatorna i demonstrationer för förtryck i tredje världen.6 Det var innan teven hade fått stort 

genomslag och folkhemmet och den svenska inrikespolitiken  spelade en större roll än 

internationella förändringar eller var det verkligen så? Enligt Maria Demker så förändrades 

                                                           
1
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2
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den svenska utrikespolitiska rollen i och med kriget mellan Frankrike och Algeriet och att det 

var först därefter ca 1962 som Sverige senare började engagera sig allt mer i tredjevärlden 

politik.7 Kjell Östberg håller delvis med och skriver i sin bok 1968 när allting var i rörelse att 

Sverige först i och med den vänstervåg som svepte genom samhället på 60-talet kom att 

engagera sig allt mer i utrikespolitiska förändringar och rättvisor.8 Kan vi verkligen då så 

tydligt se att Sverige blir mer engagerad i andra länders angelägenheter först på 60-talet?  

Efter andra världskriget förändrades kartorna världen över. Europa delades och under 50-

talet blev fler och fler länder fria sina koloniala herrar. Kolonialismen som en 

rättighet/skyldighet för de rika, vita länderna hade spelat ut sin roll och två nya stormakter 

hade uppkommit efter det andra världskriget. Både Ungern och Tunisien var en del av den 

europeiska periferin. Ungern som det land som strävade emot att ingå i Sovjetunionen och 

befanns sig i gränslandet mellan öst och väst. Tunisien och Nordafrika var en förlängning av 

Europa och Frankrike och sågs som Europas gränser i söder. Förändringarna som gällde både 

Ungern och Tunisien kom att måla om och förändra synen på Europa både mentalt och 

geografiskt. Sverige och Norden som hörde till en neutral nord såg på hur Europas karta 

målades om, delades i öst och väst och minskades söder om medelhavet. 

Avkolonialiseringen och kalla kriget påverkade den mentala  bilden av Europa som  världens 

centrum. USA och Sovjetunionen hade efter andra världskrigets slut etablerat sig som de nya 

supermakterna.9 Revolterna i Ungern och Tunisien 1956 var båda avgörande för den 

europeiska världsbildens förändring. Hur var den svenska uppfattningen till Ungern och 

Tunisien i och med dessa förändringar, är/var båda européer på väg att förloras eller är 

tunisiern alltid en främmande oriental? 

Min uppsats vill visa på hur uppfattningar om hur vi och de andra konstrueras och 

upprätthålls genom pressen. Widholm kallar det instant history då det endast fokuseras på 

press under ett bestämt år och med vissa nedslag.10 Detta för att min uppsats inte handlar 

om att förklara själv händelseförloppet till de båda händelserna utan fokuserar endast på 

hur svensk press faktiskt beskriver vad som händer. Det viktiga blir därmed inte 

händelseförloppet i sig, utan med vilka ord och bilder som beskriver dessa företeelser. 

                                                           
7
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Widholm förklarar detta utförligt i inledningen till sin avhandling, iscensättandet av 

solskensolympiaden11 där han hänvisar till Jonathan Bignells bok Media Semiotics – an 

introduction12 med att säga att medlet påverkar meddelandet/budskapet.  

Uttryck som eurocentrism och etnocentrism har präglat hur vi både uppfattar oss själv och 

andra med Europa som utgångspunkt.13 Det som Immanuel Wallerstein kallar europeisk 

universalism.14Jag är inte intresserad av att se hur svenskar eller svensk press uppfattade sig 

själva i samma utsträckning som jag vill se hur deras föreställning speglar synen på Tunisien 

och Ungern. Dessa två länder har flera gemensamma nämnare, de är revolter mot 

förtryckande makter som har under flera års tid utnyttjat deras folk och resurser.  De 

handlar om samma år men med helt olika resultat. Hur porträtterar Svensk press dessa 

länders frihetskamper, kan man se någon skillnad, vari ligger likheterna  och i vilken 

utsträckning identifierar sig svensken med tunisiern eller ungraren. 

Rubriken föreställd o-gemenskap är en medveten koppling till Benedict Anderson bok 

Föreställda gemenskaper.15 Anderson talar om att nationalism är en föreställd gemenskap 

som både inkluderar och exkluderar för att kunna få ett folk att se sig själva som en enhet.16 

Min titel på uppsatsen vill poängtera samma sak men fokuserar istället helt på hur 

exkluderingen fungerar för att skapa och forma gemenskap och o-gemenskap. Den svenska 

pressens distansering eller sympatisering med Ungern och Tunisien. Finns det en föreställd 

o-gemenskap med Ungern och Tunisien? Det ska jag ta reda på i den här undersökningen. 

2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur svenska föreställningar om o-

gemenskap/gemenskap skapas och upprätthålls, hur de  formuleras i text och bild i svensk 

press 1955 och 1956 samt att se hur tidningarna med hjälp av språk och utformning får en 

betydande roll i skapandet och återupprättningarna av dessa föreställningar. Mitt syfte är att 

analysera svensk press ställningstagande och uttryck som berör den svenska föreställningen i 
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 Hylland Eriksen, Thomas. Nationalism och etnicitet. Nya Doxa. Falun. 1998. s. 116-118, 132-143 
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 Wallerstein, Immanuel. European Universalism the rhetoric of power. The new press. New York. 2006. s. XI-
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relation till två länders frihetskamper, Tunisien och Ungern med start under 1955 och slut i 

1956.  

Fokus ligger på att se hur dessa två länders frihetskamper beskrevs i svensk press under 

1956 för att undersöka i vilken utsträckning Sverige ”allierar” sig med dessa två länder och 

varför. Detta för att  jag vill belysa mediers makt i att förenkla och upprätthålla 

nationalistiska föreställningar kring vi och dem – tänkande.  

2.1 Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet har jag använt mig av ett flertal frågeställningar. Till att börja 

med är det av vikt att se hur mycket Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter skriver om 

dessa två revolter under ett visst antal månader mellan 1955 och 1956. Detta för att kunna 

få en överblick om hur pass viktigt dessa händelser ansågs vara för Sverige och svensk press.   

En annan viktig aspekt som jag väljer att lägga fokus på är att se hur de tre tidningarna 

porträtterar situationen i Tunisien och Ungern. Vad väljer de att fokusera på och hur beskrivs 

de båda länderna för den svenska publiken? Kan man se en distansering eller en 

sympatisering med de båda  länderna, speglar koloniala föreställningar in i avståndstagandet 

eller närmandet av de andra nationerna eller är det kalla kriget som formar föreställningarna 

om den andre?  Ytterligare en intressant aspekt vore att se om det finns det någon/några 

skillnader eller likheter i porträtteringen av Tunisien och Ungern? 

3. Forskningsläge 

För att ge uppsatsen ett bättre djup har jag valt att bearbeta och gå igenom en del olika 

forskningslägen. För det första så har det varit viktigt för mig att undersöka några av de 

böcker som är skrivna om både Ungern och Tunisien sen  tidigare. Men jag har även valt att 

se hur böcker om  kolonialism, nationalism och postkolonialism ser ut och vad de berör för 

frågor och fokus. Eftersom min uppsats fokuserar på hur svensk press, i det här fallet 

tidningar porträtterar företeelserna i Ungern och Tunisien så har det även varit viktigt för 

mig att se hur och vad forskare som skrivit om liknande företeelser gällande press och hur de 

föreställer/porträtterar och upprätthåller samhällets föreställningar.  



Det finns få böcker om Tunisien och landets historia på svenska, skrivna av svenska 

författare eller forskare. I A history of modern Tunisia redogör Perkins i stora detaljerade 

drag om hur utvecklingen har skett i Tunisien från 1835 fram tills 2003 då boken är skriven.17 

A history of modern Tunisia har gett mig ramverket till Tunisiens historia och varit avgörande 

för bakgrundsbiten kring händelserna 1956. Boken lägger stor vikt vid Frankrikes betydelse 

och andra utrikespolitiska händelser som påverkade det politiska läget i Tunisien och det har 

varit till stor nytta för mig vid min undersökning.18 Böcker om Ungern fokuserar till stor del 

om händelserna i Ungern 1956. Det finns mängder av litteratur med olika historiska 

ingångspunkter. En av dessa är Victor Sebestyens Twelve days Revolution 1956 som är av det 

”muntliga” slaget med återberättelser från de dramatiska dagarna.19 Men jag har inte funnit 

någon bok som belyser händelserna i Tunisien och Ungern på det sätt som jag vill undersöka 

i min uppsats. Här känner jag att jag kan knyta samman och föra en intressant diskussion 

kring likheter och skillnader i den svenska pressens syn och porträttering kring två inte helt 

olika företeelser och händelser i två europeiska gränsländer. 

För att ganska generellt se hur Sverige såg ut och för att förstå mer kring situationen i 

Sverige under 1955 och 1956 har jag använt mig av Maria Demkers Sverige och Algeriets 

frigörelse 1954-1962.20 Hennes kapitel om svensk utrikespolitik kring tiden för 

avkolonialiseringen har varit till stor hjälp för mig att förstå hur Sverige såg ut och fungerade 

under 50 och 60-talet.21 Kjell Östbergs 1968 när allting var i rörelse har däremot mer 

fungerat som en förklarande och diskuterande kring mina resultat.  Jag är därför inte helt 

säker på att jag håller med vare sig Demker eller Östberg i deras resonemang kring när 

Sverige blev  utrikesengagerat. Sant att man kan se en ökning av demonstrationer och 

engagemang i diverse vänsterpartier under 60-talet22 men att säga att det var då som 

Sverige började sitt utlandsengagemang anser jag vara delvis fel. Eftersom mitt egna resultat 

delvis visar på ett stort svensk engagemang och intresse för utrikespolitiska företeelser och 

händelser.  
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 Perkins, J. Kenneth. A history of modern Tunisia. Cambridge University Press. New York. 2004.  
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 Sebestyen, Victor. Twelve days. Revolution 1956.  Phoenix. 2007.  
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 Demker, Marie. Sverige och Algeriets frigörelse 1954-1962. Nerenius &Santérus förlag. Lund. 1996. s.9-29 
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Gällande postkolonialism och kolonialism/nationalism finns det hur mycket litteratur som 

helst. Problemet här har istället varit att välja ut relevant litteratur. Att gå igenom den 

mängd av litteratur kring fenomen som nationalism och postkolonialism har varit svårt, men 

än en gång finns det få författare från Sverige som skriver om detta. Postcolonialism – a very 

short introduction av Robert J. C. Young23 hjälpte mig att komma igång och för att förstå hur 

postkolonialismen påverkat och hur före detta kolonialländer fortfarande lever med problem 

orsakade av kolonialism än idag. I Who do we think we are race and nation in the modern 

world24 talar Philip Yale Nicholson om problemen som uppstår i skapandet av nationer och 

hur de ”starkare” länderna speglar sina egna föreställningar om sin nation över på andra.25  

Det handlar om att ge vissa egenskaper till andra nationer och folk som sedan blir 

återupprepade tills den egna befolkningen till och med tar de för givet och mer eller mindre 

accepterar dem själva. I European universalism the rhetoric of power berättar Immanuel 

Wallerstein om hur den europeiska världsordningen blir en typ av maktbalans som av tid har 

blivit att ses som något naturgivet.26 Något som inte ifrågasätts, där den europeiska normen 

blir det avgörande i hur vi ser på andra länder och kulturer. Min undersökning kring hur 

svensk press porträtterar Tunisien och Ungern kan ses som ett exempel på konkreta 

händelser och dess inverkan på samhället. Det försöker visa på de spännande punkter som 

Edward Said diskuterar i sitt verk Orientalism.27 Hur vi ser på andra och den bild vi ser av oss 

själva blir tillsist så stor och stark att man ser sig själva på samma sätt.28 Vare sig man vill 

eller ej. I Kolonialismens svarta bok har jag främst fokuserat på det kapitlet Antagande om 

den vita rasens överlägsenhet och den svarta rasens underlägsenhet skrivet av Catherine 

Coquery-Vidrovitch. Jag finner det intressant att se hur fördomar uppkommit och hur dessa 

skapas, förändras och bibehålls genom t.ex. media och andra samhälleliga förändringar. 

Kolonialismen sågs dels som ett sätt att få både ekonomiska möjligheter och utökad makt 

bland de europeiska staterna.29 Coquery-Vidrovitch hävdar att den franska rasismen mot 

araber i Nordafrika har sina rötter i 1800-talet och hon talar om en demokratisk 
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 Young J.C, Robert. Postcolonialism – a very short introduction. Oxford University Press. New York. 2003. s. 3-8  
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 Nicholson Yale, Philip. Who do we think we are, race and nation in the modern world. M.E Sharp. New York. 
2001 s. 70-92, 3-13 
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 Ibid. s. 70-92, 3-13 
26 Wallerstein, Immanuel. European Universalism the rhetoric of power. The new press. New York. 2006. s. 1 
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 Said, Edward. Orientalism. Ordfront. Danmark. 2008. 
28

 Said, Edward. Orientalism. Ordfront. Danmark. 2008. s. 471-481 
29
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kolonisation.30 Som Kipling så poetiskt förklarar; det var den vita mannens börda. Ett ansvar 

och en skyldighet att civilisera vildarna i världen. Ge dem de kristna och europeiska 

värderingarna.31 Rastänkandet kommer mer eller mindre hand i hand med ett hierarkiskt 

tänkande. Civiliseringsskyldigheter spirar från en tanke där de egna värderingarna, den egna 

kulturen ses som mer värd och bättre än andra. Den franska rasismen bygger på klyftorna 

mellan kolonisatören och de kolonialiserade, man skiljde mellan hudfärg, kultur, religion och 

tradition. Allt för att skapa, upprätthålla skillnader mellan de två folken.32 Kanske är det 

därför som västvärlden, Sverige inräknat inte såg Tunisien och Nordafrika som en del av det 

europeiska riket även fast det var en förlängning av Frankrike. 

Iscensättandet av solskensolympiaden av Christian Widholm har varit den bok som jag till 

största del använt mig av för att se hur man kan forska i press och då främst svensk press. 

Widholms undersökning påminner om min egna och därför har det varit av stor nytta för mig 

att se hur han gått till väga för att analysera pressbeteende och analys av språk och 

mening.33 Andra liknande undersökningar har jag inte funnit, Widholms bok är vad jag funnit 

som  ligger närmast det jag själv vill undersöka. Bristen av medias betydelse i historiska 

kontexter anser jag vara ett väldigt spännande ämne som är värt att undersöka. Hur väl min 

egna undersökning kan visa på medias makt/möjlighet i skapandet och upprätthållandet av 

olika sociala gemenskaper i porträtteringen av Tunisiens och Ungerns konflikter under året 

1955 och 1956.  

4. Källpresentation 

Frihetskampen i Ungern och Tunisien är båda väldigt omskrivna och deras historia har till viss 

utsträckning präglat olika begrepp som vi använder i dag för att förklara postkolonialism eller 

spänningarna under kalla kriget. Men att i stora drag redogöra och förklara utvecklingen 

kring dessa två länders frihetskamper är inget jag har lagt stor vikt vid i den här uppsatsen. 

Däremot vill jag se hur svensk press diskuterar och porträtterar de två olika händelserna 
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762-763 
33

 Widholm, Christian. Iscensättandet av solskensolympiaden. Text och Kultur. Umeå. 2008. s. 19-32 



med fokus på begreppsanvändning och värderingar något som däremot inte analyserats 

tidigare. Jag har använt mig av de under 50-talet tre största tidningarna i Sverige. Dagens 

Nyheter, Aftonbladet och Expressen.34 Genom att analysera de tre största tidningarna i 

Sverige så kan vi få en överblick till hur Sverige och svensk press dels såg på andra länder 

men även hur de såg på sig själva. Hur beskriver de händelseförloppen, vad lägger de fokus 

på och hur mycket skriver de om respektive länder? I en tid då tidningarna var källan till 

information och nyheter är det av stor vikt att se hur de tre stora tidningarna målade upp 

Tunisien och Ungern. Här känner jag att forskningen kan kompletteras.  

4.1 Källkritik 

Under 50-talet spelade tidningar en stor roll i ansvaret för informationsflödet som nådde 

den svenska befolkningen. Kanske var tidningarna mer objektiva på den tiden. Jag tvivlar 

dock på det eftersom det alltid finns subjektiva val. Vad väljer tidningen att skriva om, hur 

väljer man ämne, vinkel och fokus? Alla dessa frågor bildar alltid grunden för att en artikel 

eller tidningsnotis blir subjektiv. Ämnet i sig kan vara objektivt till en viss gräns men valet 

kommer alltid att spegla subjektiva val. Benedict Anderson talar om en föreställd gemenskap 

när han pratar om nationer och nationalism35 och Christian Widholm  visar hur svensk 

dagspress föreställer och förstärker denna föreställda gemenskap i de olympiska spelen 

1912.36  Att ha föreställningar om sig själv speglar även ens inställning på de andra. Som 

Anderson säger så kräver en gemenskap att några innesluts medan andra utesluts.37 Hur 

annorlunda ses Ungern och Tunisien i svensk press 1955 och 1956. Kan man märka ett 

ställningstagande eller ökad acceptans för det ena eller det andra landet?  

För att kritiskt gå igenom mina källor har jag valt att gå efter en källmall där jag har valt att 

fokusera på punkterna: vem skrev vad, till vem och varför i undersökningen av mina 

tidningar. 
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Vem skriver: Dagens Nyheter startades 1864 av Rudolf Wall och var som störst under 

femtiotalet med över 300.000 exemplar dagligen.38 Idag säger Dagens Nyheter att de är en 

oberoende liberal tidning men 1956 så kallade man sig endast oberoende. Dagens nyheter 

betecknas som rikspress och är en av Sveriges största morgontidningar.39 I de artiklar jag har 

undersökt kommer den största mängden av information om Tunisien och Nordafrika från 

korrespondenten Victor Vinde som befinner sig på plats i Paris.40 Frankrike och i synnerhet 

Paris verkar vara huvudkällan där Dagens Nyheter tar sin information ifrån gällande 

situationen i Nordafrika. Gällande situationen i Ungern så använder sig Dagens Nyheter 

främst av korrespondenter på plats, både egna men även internationella journalister som 

skickar in berättelser och redogörelser via nyhetsbyråer som TT och Reuter men även direkt 

till Dagens Nyheter.41 Vad skrivs: Det faktum att Dagens Nyheter får sin information från 

Paris och inte från Nordafrika kan visa på hur det kommer sig att Dagens Nyheter är mer 

”franskvänligt” och förklaringen till att tidningen inte skriver med huvudfokus eller 

perspektiv från lokalbefolkningen i Nordafrika.42  

Nyheterna i Ungern får stora uppslag och Dagens Nyheter får här sin information direkt på 

plats eller via väst-vänliga nyhetsbyråer.43 Ingen information kommer direkt från Moskva. 

Det spelar så klart in på hur Dagens Nyheter väljer att skriva om/porträttera händelserna i 

Ungern. Kommer informationen både från Ungern och Sovjet kanske man kan förvänta sig 

ett mer opartiskt resonemang i texten än när den endast kommer från Ungern. Om Dagens 

Nyheter strävar efter ett mer objektivt perspektiv kan man se att de tolkar händelserna efter 

”egna” ögon då de befinner sig som en tredje part i konflikten mellan Ungern och Sovjet.  

Därför blir rapporteringen från Ungern mer oberoende än den som kommer från Tunisien 

eftersom i det senare fallet så har Dagens Nyheter ingen korrespondent på plats i Tunisien. 

Till vem: Dagens Nyheter har en av Sveriges största upplagor och är en av Sveriges största 
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tidningar. Deras målgrupp är bred och är spridd över hela landet. Det var en av 

anledningarna till att jag valde Dagens Nyheter för min undersökning. Man kan säkert gå in 

mer på djupet i exakt vilken målgrupp som Dagens Nyheter har, var finns deras största 

läsgrupp i Sverige och så vidare. Men det har jag inte valt att fokusera på för min 

undersökning. Att Dagens Nyheter inte tillhör något politiskt parti och kan köpas av varje 

svensk under den här perioden har varit det som varit mer viktigt för mig. Varför: Vad har 

Dagens Nyheter för anledning bakom sina artiklar och sina reportage? Dagens Nyheter är en 

privat ägd tidning och därför kan man dra slutsatsen att syftet med tidningen är att få vinst. 

Tidningen vill sälja nummer, nyheter som säljer ges mer utrymme och det som tidningen tror 

att befolkningen finner sensationellt, intressant, uppseendeväckande ges mer utrymme. 

Gällande situationen i Nordafrika i och med att Dagens Nyheter använder franska 

nyhetsbyråer och även har korrespondenter i Paris så tror jag att det tyder på att man på 

tidningen anser att Frankrike och deras åsikter, debatter och politik är intressant för de 

svenska läsarna. Att Dagens Nyheter sympatiserar med Frankrike visar på ett 

ställningstagande i väst-öst konflikten. Därför handlar det kanske inte lika mycket om att 

vara för eller emot kolonialismen utan förmodligen mer om vart man står i kalla kriget, öst 

eller väst. 

Vem skriver: Aftonbladet startades av Lars Johan Hjerta 1830 och ser sig själva idag som en 

obunden socialdemokratisk tidning och är en av Sveriges största kvällstidningar.  Vid starten 

var tidningen mer åt det liberala hållet och kritiserade kungahuset. Vid slutet av 1800-talet 

och fram till 1929 blev tidningen mer tyskvänlig och under andra världskriget hade tidningen 

politiskt varit Hitlervänlig.  8 oktober 1956 tog LOs tidning Aftontidningen över 

Aftonbladet.44 Och med det ett starkare socialdemokratiskt ställningstagande. Vad skrivs: 

Aftonbladet får i likhet med Dagens Nyheter sina nyheter om situationen i Nordafrika främst 

från franska källor och nyhetsbyråer.45 De har ingen korrespondent på plats vilket ger en 

vinkling av materialet. Det blir tydligt att de sympatiserar mer åt Frankrike, vilket jag har 

varit uppmärksam på i min undersökning. Gällande revolten i Ungern har Aftonbladet 

korrespondenter på plats men de använder sig även av kompletterande information från 
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nyhetsbyråer.46 Till vem: Aftonbladet är rikstäckande och deras målgrupp är spridd över den 

svenska befolkningen vilket gjorde att jag valde just Aftonbladet. Aftonbladet i likhet med 

Dagens Nyheter är tillgänglig för allmänheten och kommer ut med en utgåva dagligen sju 

dagar i veckan.47 Jag har en teori om Aftonbladet och Expressen riktar sig mot en mer 

sportintresserad publik vid den här tiden eftersom deras tidningar innehåller väldigt många 

sidor med sport. Men om den teorin stämmer kan jag inte stå för och det är inte relevant för 

min undersökning som sådan. Varför: Aftonbladet är även det en privat tidning som drivs 

med vinstintresse.48 Nyheter som är sensationella och uppseendeväckande får utrymme 

eftersom det säljer. Aftonbladet publicerar de nyheter de tror säljer bäst och därför satsar 

man mer på Ungern konflikten och skriver nästan ingenting om situationen i Nordafrika. Jag 

får helt enkelt anta att Aftonbladet känner sig publik och publicerar den typen av 

information som deras läsare vill ha.  

Vem skriver: Expressen är i jämförelse med de andra två tidningarna nyare. Den startades 

1944 av Albert Bonnier Jr. och ses som en obunden liberal tidning. Expressen är en 

kvällstidning och liksom de andra tidningarna kommer den i en upplaga  dagligen sju dagar i 

veckan. Expressen räknas till en av Sveriges största tidningar med nästan 300 000 upplagor 

dagligen.49 Vad skrivs: Expressen har till skillnad från Aftonbladet och Dagens Nyheter en 

korrespondent på plats i Paris som följer situationen i Nordafrika och som åker med 

Bourguiba till Tunisien och följer sedan händelseförloppet på plats i Tunis.50 Expressen 

använder sig även av franska källor och nyhetsbyråer men det är deras utsände journalist 

som får mest plats och som skriver mest om vad som händer i Tunisien och Nordafrika.51 Det 

anser jag ökar tidningens trovärdighet eftersom man både får ta del av vad som faktiskt sker 

på plats men även vad franska källor säger. I en konflikt finns det alltid två sidor av en 

historia och det är intressant att se att Expressen närmar sig båda sidorna. Även fast de har 

en korrespondent på plats så behöver det ju inte innebära total objektivitet, även en 

journalist har sina fördomar och sin förförståelse inför händelser osv. och med det i åtanke 
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bör man läsa Expressens och de andra tidningarnas artiklar och reportage. I Ungern 

använder sig Expressen av både egna korrespondenter på plats men även av nyhetsbyråer så 

som Reuter och TT.52 Ungern får ett väldigt stort utrymme i Expressen och händelserna där 

anses viktiga. Därav egna korrespondenter på plats. Att man skickar egna korrespondenter 

till ett annat land visar på ett större intresse och engagemang för de händelser, vilket också 

är bra att ha i åtanke vid undersökningen. Även fast det kanske inte skrivs så mycket om 

Tunisien och Nordafrika i jämförelse med t.ex. Ungern så visar ändå de tidningarna, endast 

Expressen i det här fallet på ett visst intresse för händelserna där eftersom man skickar ner 

egna journalister.  Till vem: Expressen och Aftonbladet är båda kvällstidningar och de är 

rikstäckande och har en bred läskrets. Expressen är både yngre och mindre än de två andra 

tidningarna jag valt att undersöka. Jag anser dock att det inte har någon betydelse för 

undersökningen utan valde Expressen av samma grund som de två andra, de är rikstäckande 

och populära bland den svenska befolkningen.53 Varför: Expressen är privatägd med 

vinstintresse.54 De är fokuserade på att publicera nyheter som säljer och som väcker 

uppmärksamhet. Av samma anledningar som med Aftonbladet och Dagens Nyheter så kan vi 

även här utgå ifrån att Expressen publicerar de nyheter som de anser att deras läsare vill 

ha/bör ha.  

4.2 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning både gällande mängd och tid dels på grund av 

tidsbrist men också för att få fram ett så fokuserat resultat som möjligt. Jag har valt att 

endast använda mig av tre svenska tidningar. Jag valde Expressen, Dagens Nyheter och 

Aftonbladet för att de är rikstäckande och för att 1956 var de några av Sveriges största och 

mest lästa tidningar. Jag anser att de ger en generell bild av svensk press under 1956 och det 

är vad jag letar efter.  

Jag valde att fokusera på dagarna innan och efter frihetskamperna. Vilket i Tunisien fall 

visade sig vara mycket svårare än Ungern. Tunisiens frihetskamp skedde gradvis över flera år 

med start efter andra världskrigets slut 1945 och avslutades med en överenskommelse med 
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frankrike 20 mars 1956. Jag började med att i Dagens nyheter studera dagligen från 1 januari 

1956 till 31 mars samma år. Då insåg jag att Tunisiens förändring och frihetskamp hade 

börjat betydligt tidigare och beslöt mig för att undersöka maj och juni månad under 1955 för 

att se om jag kunde få fram fler artiklar som diskuterade Frankrikes kolonialpolitik eller 

situationen i Tunisien.   

I de övriga tidningarna Expressen och Aftonbladet har jag dock endast fokuserat på maj, juni 

1955 och mars 1956 gällande Tunisien. Eftersom det mellan januari och februari 1956 endast 

skrev ytterst lite om situationen i Nordafrika i svensk press.  

Gällande Ungern har jag funnit artiklar och notiser som diskuterar Ungern och situationen 

där även under tidigare perioder på året 1956. Revolten i Ungern var mer plötslig och skedde 

under en avgränsad tid dvs. mellan 23 oktober till den 11 november då Sovjetunionen 

krossar drömmen om frihet för det ungerska folket. För att få en så bred bild av den 

ungerska revolten 1956 har jag valt att inte bara fokusera på perioden för den ”faktiska” 

revolten utan se vad tidningarna skriver innan och efter revolten. För att göra det har jag i 

alla tre tidningar gått igenom hela oktober och november månad. Sammanlagt blir det 432 

tidningar som jag har gått igenom för den här undersökningen. 

5. Teoretisk referensram 

För att kunna genomföra mitt projekt har jag använt mig av två olika teoretiska modeller. 

Eftersom mitt syfte är att se på vilket sätt svensk press beskriver Tunisien och Ungern och 

förändringarna som sker där la jag stor vikt vid olika uttryck och begrepp.  Jag skulle inte vilja 

kalla det en diskursanalys eftersom  jag inte strävar efter att finna generella begrepp som 

förklarar hur det svenska folket såg på dessa länder under den här tiden. Det jag hoppas 

finna genom att analysera begrepp och uttryck är för att se om man kan tillämpa 

postkoloniala teorier på ett land som Ungern som på pappret inte räknas som koloni och 

som ligger i Europa. Vad finns det för likheter och skillnader mellan beskrivningarna mellan 

Tunisien och Ungern, kan man finna svaret på varför genom att se hur svensk press använder 

sig av begrepp och uttryck?  

Begreppshistoria och begreppsteori är sedan tidigare väldigt analyserat och diskuterat. Det 

skedde under slutet på 70-talet en förändring i historieforskningen. Den förändringen kallas 



”the linguistic turn”, den språkliga vändningen. Nu började fler och fler forskare analysera 

språkets betydelse, vissa sa till och med att man kan inte komma närmare den faktiska 

verkligheten än vad språket tillåter.55 Att språket är viktigt för hur vi uppfattar och 

kategoriserar vår omvärld är därför betydelsefullt för min uppsats. Widholm skriver i sin bok 

iscensättandet av solskensolympiaden att de kollektiva identiteterna som han undersöker 

inte är av naturen givna utan skapas och upprätthålls genom språk.56 ”språket hade och har 

en verklighetsgenererande beskaffenhet och att det inte är fruktbart att se på språket som 

en distorsionsfri spegel av en pre-lingvistisk verklighet.” 57 

Widholms resonemang är lämpligt även för min uppsats då vi båda analyserar hur svensk 

press porträtterar, skapar och upprätthåller olika företeelser. Teoretiskt sett så är det 

värderingarna bakom orden som är viktiga för min uppsats. Widholm kallar detta för en 

maktanalys, vilket jag anser vara ett lämpligt uttryck även för min text.58 Den som vinner 

skriver historien brukar man säga och jag anser att det även speglar hur den svenska pressen 

porträtterar Ungern och Tunisien 1956.  Svensk press vill kanske gärna ställa sig oberoende 

och objektiva till världsliga företeelser men objektivitet är omöjligt att uppnå, de egna 

värderingarna, hur man väljer att skriva och vari man lägger fokus speglar även författaren 

till artikeln och budskapet. Därför blir det viktigt för mig att koncentrera mig på hur och vad 

dessa tidningar skriver för att se om det finns några värderingar i texten, hur jag ska 

undersöka det leder mig till min metod. 

5.1 Immanuel Wallerstein – Europeisk Universalism 

De begrepp och tankar som Wallerstein diskuterar i sin bok European Universalism the 

rhetoric of power känns väldigt aktuellt även för min undersökning. Den världsordning som vi 

ser både idag och runt 1955-56 beror till stor del på den europeiska dominansen och 

övertaganden i världen, vilket både Ungern och Tunisien får del av. Wallerstein diskuterar 

kring begrepp så som orientalism och europeisk universalism i koppling till t.ex. kolonialism 

och en europeisk världs spridning av idéer och värderingar.59 Begrepp så som eurocentrisk 
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och orientalism är inget jag tror mig finna i min undersökning (det vill säga i artiklarna 

skrivna under 1955 och 1956), däremot så antar jag att man kan finna bevis för den typ av 

mening, vilket jag kommer fokusera på i undersökningen av mitt material. Wallerstein menar 

på att den dominerande kraften hos en kolonialist känner inte bara ett behov av att överföra 

sina värderingar och idéer på den koloniserade utan ser det även som en skyldighet.60 Ord 

som civilisation och modernisering ligger till grund för det rättfärdigande att styra över andra 

länder och folk.61 Och med det sprider man en eurocentrisk världsbild. Hur väl passar en 

europeisk universalism in på Ungern och Tunisien, två länder i den europeiska gräns sfären? 

Kan man se att den svenska pressen ser det som en skyldighet att ”svagare” länder bör 

styras av den starkare? Wallerstein diskuterar även till vilken utsträckning man kan säga att 

det finns värderingar som är universella62 men den typen av filosofiska funderingar är inget 

jag lägger vikt vid i min undersökning. Det är däremot i mitt intresse att se om det 

speglas/skapas eller upprätthålls föreställda tankar kring en europeisk gemenskap samt att 

se i vilken utsträckning dessa tankar är fokuserade vid en eurocentrisk universalism syn där 

de egna värderingarna (svenska och europeiska) som till exempel civilisation och modernitet 

anses bättre än de tunisiska och ungerska traditionerna.  

5.2 Benedict Anderson – Den föreställda gemenskapen 

Kan Sverige och svensk press känna gemenskap med Ungern och Tunisien i deras konflikter 

1955-56? Både Ungern och Tunisien ligger i den europeiska gränssfären, Ungern som 

tidigare varit en europeisk stormakt med Österrike och Tunisien som ofrivilligt införlivats i 

Frankrike. Vad menas då med en föreställd gemenskap, varför är den föreställd och hur kan 

vi finna bevis på att någon sådan typ av föreställning syns i den svenska pressen under den 

här perioden? Benedict Anderson menar att en folket i en nation känner en gemenskap med 

varandra, han hävdar dock att denna gemenskap endast är föreställd eftersom det är högst 

otroligt att man någonsin kommer träffa, höra, prata eller lära känna den större delen av 

folket i den gemenskapen, ändå så föreställer man sig att man har en gemenskap med några 

som man aldrig någonsin kommer eller har mött.63 Det finns flera olika typer av föreställd 
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gemenskap, en kan vara den nationalistiska som formas inom ett land. Man känner en 

nationell gemenskap med folk inom samma gränser som en själv. Man kan även känna 

gemenskap med ett större område som t.ex. Europa. Nationen är en del av en europeisk 

gemenskap. Det Anderson även fokuserar på handlar om de som utesluts ur en gemenskap. 

Då en nationalistisk gemenskap är överkomligt greppbar, begränsad, är det knappast någon 

som kan uppfatta en gemenskap med en hel värld.64 Det här är det centrala i min 

undersökning. Att se i vilken utsträckning den svenska pressen sympatiserar med Ungern 

och Tunisien för att i och med det se i vilken grad man knyter samman en europeisk identitet 

och vilken/vilka nationer man anser tillhöra denna. 

6. Metod 

Det finns ett flertal metoder för medier och marknadsförings undersökningar. I den här 

undersökningen har jag dock valt att inspireras av Van Dijks modell om kritisk 

diskursanalys.65 Eftersom jag inte strävar efter att göra en diskursanalys i den bemärkelse 

utan jag vill endast analysera kring hur svensk press väljer att presentera situationen i de 

båda länderna så kan jag inte säga att jag helt och hållet använt mig av Van Dijks modell till 

punkt och pricka. Modellen fungerar mer som en inspiration och vägledning i hur man kan 

analysera tidningstexter, det som har fungerat för min uppsats har jag valt att belysa, men 

min modell baseras inte fullt ut på en diskursmodell. Jag anser att modellen kan användas 

för mitt syfte eftersom jag undersöker både hur tidningarna väljer att beskriva händelserna i 

de båda länderna och med det menar jag den mängd utrymme som svensk press ger dessa 

båda händelserna samt att jag vill undersöka språk och vad tidningarna i Sverige lägger fokus 

på i beskrivningen av företeelserna i Ungern och Tunisien. Modellen kommer inte heller 

fungera som avgörande för min uppsats i sin helhet, den fungerar mer som ett exempel på 

vad man kan kolla på och hur man kan undersöka tidningar och deras artiklar. Därför följer 

inte min undersökning Van Dijks modell fullt ut, utan fungerar mer som ett stöd och 

inspiration till undersökningen och analysen. 
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Modellen lyfter fram omedvetna sociokulturella processer genom att undersöka varför 

nyhetsupplagan, texter och artiklar ser ut som de gör.66 Genom modellen så analyseras 

nyhetens/tidningens ideologi genom att fånga upp värderingar, opinion och meningar i 

nyhetstexten. Van Dijks modell för kritisk diskursanalys menar att värderingar och dolda 

meningar kan vara del av en social och kulturell diskurs och därför förväxlas med neutral 

information och objektiv fakta.67 Modellen har två teoretiska nivåer, ett makro och ett 

mikrostrukturellt.  

Makroanalys: I makrostrukturen undersöks artikeln/nyhetstextens tematiska och 

schematiska struktur. I den tematiska strukturen speglas nyhetens hierarki i relationen 

mellan huvudtema och undertema. Här porträtteras huvudtemat i rubriken och i ingresser, 

det vill säga ju närmare inledningen på en artikel desto mer viktig är just den informationen. 

Och ju mindre relevant något (företeelse, händelse) anses vara desto mindre utrymme ges 

det i artikeln och desto mindre plats får det i relation med huvudtemat.68 För min 

undersökning har det handlat om att se vilka typer av ord som återkommer och att se hur 

det präglar textens mening och budskap. På vilka sätt lyfts de olika parterna fram i texten 

och vilken bild får vi genom tidningarnas ord och språkbruk. Vad sägs i rubriken, vilka slags 

ord används för att fånga läsarens uppmärksamhet osv.  

Mikroanalys: I analysen av nyhetsartikelns lokala och globala koherens studeras hur textens 

huvudsakliga syfte (den globala koherensen) byggs upp av mindre textpartiet som hänger 

samman (lokal koherens).69 Enligt Dijk så bildas sammanhanget gemensamt av nyhetstextens 

författare och läsare. Det här kallas den frånvarande informationen.70 Stil handlar om både 

medvetna och omedvetna val, som har betydelse för hur läsaren uppfattar företeelsen som 

beskrivs i texten.71 Det här har varit viktigt för mig under min undersökning för att försöka se 

hur texterna påverkar mig som läsare, det är trots allt det som min undersökning bygger på. 

Den blir inte subjektiv utan mina resultat speglar det intryck jag som läsare får genom 

tidningarnas reportage. Vilket också är det min undersökning handlar om. Vilken bild ger den 
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svenska pressen av konflikterna i Ungern och Tunisien? Och försöka förstå varför. Det hade 

varit intressant att se till vilken utsträckning som läsaren under 50-talet formade sig och 

bildade sig en uppfattning om Tunisien och Ungern genom tidningarnas rubriker och 

reportage, men jag anser att det vore en otroligt svår och omöjlig uppgift att faktiskt kunna 

se till vilken utsträckning den svenska pressens läsare faktiskt tog till sig av tidningarnas 

reportage och porträtteringar.  

Till vilken utsträckning jag kommer använda mig av både makro och mikroanalys återstår att 

se. Då jag inte är intresserad av hur allmänheten tolkar eller läser nyhetsartiklarna är det 

mer av användning för mig att se hur, och försöka analysera varför svensk press porträtterar 

situationen i Ungern och Tunisien så som de gör. Därför blir det mer av en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa delen utgörs av tolkningar av språk och 

värderingar i modellens makroperspektiv medan den kvantitativa delen blir mer statistisk i 

den bemärkelsen att jag redogör för hur artiklarna är uppbyggda och hur det i sin tur 

påverkar hur läsaren uppfattar texten. 

7. Disposition 

Den empiriska undersökning som bygger på materialet från kungliga bibliotekets mikrofilms 

arkiv har jag valt att presentera på följande vis; jag börjar med att redogöra för Sverige, 

Tunisien och Ungerns bakgrunder. För att ge en ökad förståelse och en djupare inblick i hur 

situationen i de båda länderna såg ut till det som ledde fram till min undersökningsperiod 

1955 och 1956. Jag har valt att sedan presentera de olika tidningarna var och en för sig med 

fokus på mina frågeställningar och i kronologisk följd. Detta för att tydligt få en inblick i hur 

mycket var och en av tidningarna skrev om de båda företeelserna samt för att se vad 

tidningarna lägger fokus på. Sedan följer en sammanställning där jag ser till skillnader och 

likheter och jag avslutar studien med en analys av det empiriska materialet och 

undersökningen och sedan följer en sammanfattning av resultatet. 

 

 

 



8. Sverige fram till 1955-56 

Kjell Östberg beskriver 50-talets Sverige med tanken om ideologiernas död.72 Politikerna 

skulle sträva efter en konsensus och efter en rationell framtid. Nyttotänkande, framtidssyn 

och ökad levnadsstandard blev mer eller mindre ledord i den svenska politiken. Sverige var 

en del av den kalla kriget konflikt som präglade världen efter andra världskrigets slut. Man 

såg sig som en del av den västliga världen och rädslan för kommunismen var stor. 50-talet 

kan även beskrivas som folkhemmets tid. Konsumtionen steg och arbetslösheten minskade, 

det svenska välståndet växte.73 Den svenska hållningen till internationella kriser och 

konflikter var dock passiv. Demker och Östberg menar på att 60-talets vänster våg uppkom 

som en del av 50-talets dåliga samvete kring engagemang.74Demker menar på att under 60-

talet förändrades den svenska hållningen, från att ha varit ”pro-väst” och dess 

kolonialisering, avståndstagande neutral till att öppet stötta  nationella frihetsrörelser och 

självbestämmande.75  

8.1 Tunisien fram till 1955-56 

Tunisien blev en fransk koloni 1881 och styrdes med franskt inflytande. På 50-talet bodde 

ungefär 200 000 européer i Tunisien och även fast Tunisien inte kolonialiserades lika hårt 

som grannlandet Algeriet så fanns det ändå en ojämlikhet mellan lokalbefolkningen och 

européerna.  I slutet av 1800-talet ökade de nationalistiska strömningarna inom landet och 

efter det första världskrigets slut bildades det tunisiska partiet Neo-Destour med Habib 

Bourguiba som ledare. Efter andra världskrigets slut började man på allvar sträva efter 

självständighet och man krävde reformer och jämlikhet. Neo-Destour och diverse tunisiska 

fackorganisationer började mobilisera den stora allmänheten för att få igenom sina krav 

gentemot Frankrike. 1936 hårdnade Frankrikes grepp om kolonierna och ledaren Habib 

Bourguiba fängslades och partiet förbjöds.76 Efter andra världskrigets slut påbörjades 

förhandlingarna kring Tunisiens självständighet och den 20 mars 1956 skrev franska 

regeringen och Habib Bourguiba under Tunisiens självständighetsavtal.  
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8.2 Ungern fram till 1955-56 

Ungern föll under Sovjetiskt inflytande efter 1945 och blev en folkrepublik. Sovjetunionen 

tog över 200 000 ungrare till fångläger eller arbetsläger och fram till 1953 var terrorn och 

situationen i Ungern svår. Ungerska stalinister sovjetifierade Ungern och upprättade en 

diktatur som förbjöd icke-kommunistiska partier. Efter Stalins död 1953 lättade terrorn i 

landet och Imre Nagy etablerade en mer konsumtionsorienterad ekonomisk politik. 

Reformerna uppskattades av folket men 1955 avsattes Nagy av de tidigare stalinistiska 

ledarna som ville återupprätta landet som en sovjetisk stat.77 Återgången till ett hårdare 

samhälle orsakade flertalet demonstrationer och den 23 oktober 1956 samlades över 

200 000 personer för att demonstrera mot regeringen. Det blev startskottet för den 

ungerska revolten som pågick i 12 dagar under oktober och november månad 1956.  

9. Den svenska pressens porträttering av Tunisien 
och Ungern 1955-56 

9.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en svensk morgontidning som 1955 och 1956 kom ut med en tidning 

dagligen sju dagar i veckan. Som tidigare nämnt så undersökte jag en betydligt längre period 

i Dagens Nyheter än i de andra tidningarna. Jag har dock valt att bortse från de två 

månaderna januari och februari 1956 eftersom jag ansåg att det inte tillförde min 

undersökning någonting eftersom det knappast skrevs någonting om vare sig Ungern eller 

Tunisien vid den tidpunkten. Alla tidningar behandlar därför i min undersökning samma 

tidsperioder. Med start den 15 maj 1955. Dagens Nyheter har ca 40 sidor och en utvecklad 

ledarsida med debattartiklar och argumenterande texter.  

Hur mycket skriver Dagens Nyheter om Tunisien och Ungern från den 15 maj till den 17 juni? 

Mellan perioden den 15 maj 1955 och den 17 juni skriver Dagens Nyheter endast om 

Tunisien 3 gånger/sidor och om Ungern 1 gång/sida.78 Det handlar om kortare notiser som 

kort sammanfattar och uppdaterar läget i de båda länderna. Under den undersökta perioden 

kommer alltså Dagen Nyheter ut med ca 32 tidningar varav de båda länderna nämns under 3 
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dagar, den 24 maj, 31maj samt 2 juni 1955.79 Att Dagens Nyheter knappt lägger någon energi 

och tidningsutrymme vid Ungern vid den här tiden är knappast konstigt eftersom det inte 

händer någonting av större nyhetsvärde i Ungern. Tunisien nämns också bara i kortast, de 

tre texter jag funnit som behandlar Tunisien och situationen i Nordafrika är även de korta 

och till största del informativa.80 Sammanfattningsvis kan jag se att intresset för de båda 

länderna vid den här tidpunkten är minimal för Dagens Nyheter. Nationella händelser och 

Miss World tävlingarna i Helsingfors tar upp större utrymme i tidningen än internationella 

händelser. 

Vari läggs fokus för de båda länderna? Då Dagens Nyheter diskuterar situationen i 

Nordafrika läggs mycket fokus på Algeriet och de ökade oroligheterna där. Tunisien hamnar 

lite i skuggan och nämns mer i förbifarten till att börja med. Den 24 maj 1955 är första 

artikeln jag hittar som handlar om Nordafrika och Tunisien. ”Dödssiffran stiger snabbt i 

striderna i Nordafrika” är rubriken på nyhetsartikeln som är skriven av Dagens Nyheters Paris 

korrespondent Victor Vinde. När Dagens Nyheter hänvisar till att dödssiffran snabbt stiger så 

är det den franska befolkningens dödssiffror man hänvisar till och redan i ingress texten så 

skriver man att ”terrorverksamheten” i Nordafrika ökar. Korrespondenten och författaren 

Vinde hänvisar till franska källor som förklarar redan i inledningen i artikeln att: 

”muselmanerna är alldeles särskilt aggressiva och upphetsade när fastetiden lider mot sitt 

slut”.81 Artikeln går sedan in för att redogöra för den politiska situationen i Nordafrika och 

tar slutligen upp de franska invånarna i koloniernas besvikelse över att Frankrike varit så 

passiva i att slå ner muselmanerna och terroristerna.82 Den 31 maj 1955 skriver Dagens 

Nyheter än en gång om Nordafrika med tydligare fokus på Tunisien. ”Triumfartad återkomst 

för Tunisiens folkledare Uppgörelse om självstyret” är rubriken på en längre artikel även den 

skriven av Vinde.83 Här beskrivs dagsläget mellan Frankrike och Tunisien och enligt Vinde så 

råder full enighet kring Tunisiens självstyre. Habib Bourguiba diskuteras som en 

nationalledare som har alla muselmaner bakom sig och man förväntar sig att Bourguiba ska 
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blir Tunisiens moderniserande Atatürk. Artikeln är inte särskilt känslosam utan mer 

informativt redogörande kring händelseförloppet i Tunisien och den 2 juni samma år följer 

en liknande artikel som beskriver Bourguibas triumffärd tillbaka till Tunisien.84  

Artikeln om Ungern hittar vi den 24 maj 1955. Det är egentligen mer en artikel som 

fokuserar på Sovjets grepp om landet. En kort uppdatering kring situationen i Öst.85 

Sammanfattningsvis, kan man se att Dagens Nyheter vare sig rapporterar särskilt mycket 

eller ofta om händelserna i Ungern och Tunisien. De båda ländernas händelser och 

situationer väcker inte några starka känslor eller stora rubriker. Fokus i Nordafrika handlar 

till stor del antingen om antalet européer som far illa tack vare hungriga muselmaner eller 

om Bourguibas återkomst till Tunisien. Det enda man kan utläsa är väl ett starkare 

ställningstagande gentemot européerna än med muslimerna detta trots att de rapporterar 

om den triumfartade återkomsten till Tunisien av Bourguiba.  

Hur mycket skriver Dagens Nyheter om Tunisien och Ungern från den 1 mars till den 31 mars 

1956? Från den 1 mars till 31 mars 1956 skriver Dagens Nyheter om Tunisien 9 gånger/sidor 

och om Ungern 5 gånger/sidor. För Tunisien och Nordafrikas del har vi till största delen även 

här mindre notiser och artiklar som kortfattat redogör för situationen i landet/länderna. Det 

finns en ledare som diskuterar Tunisien och Nordafrika men i övrigt så är det bara 

sammanfattande redogörelser om landet.86 Ungern diskuterar i 5 artiklar under mars månad, 

varav två framsidor.87  Att det skrivs oftare om Tunisien under mars hänger förmodligen 

samman med att landet får sin självständighet den 20 mars 1956 men under det datumet så 

skrivs faktiskt ingenting om Tunisien i Dagens Nyheter. Annars faller Tunisien lite i 

skymundan av Algeriet och det stegrande konflikten där som uppblossas delvis i och med 

både Tunisiens och Marockos självständigheter. Men i och med att Algeriet diskuterar så 

nämns även Marocko och Tunisien i förbifarten, Nordafrika ses mer eller mindre som en 

enhet.  Trots det så får Nordafrika inget vidare utrymme i tidningen och kan därför ses som 

mindre viktig än andra nationella händelser som tar större utrymme i tidningen under 

perioden. Ungern kan ses som viktigare nu jämfört med tidigare undersökt perioden 
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(maj/juni 1955) i och med det faktum att de får mer utrymme i tidningen däremot inte 

särskilt troligt att de med sina 6 artiklar faktiskt hade någon större betydelse. 

Vari läggs fokus för de båda länderna? Den andra mars 1956 skriver Dagens Nyheter om 

Nordafrika på ledarsidan. Det är en större artikel som till största del handlar om 

muhammedansk nationalism och dess påverkan i de franska kolonierna. Diskussionen ligger i 

kring Frankrikes brister kring att hantera dessa nationalister och deras strävan efter 

självständighet. ”Till den franska regeringens svårigheter har bidragit till att det rör sig om 

kedjereaktioner i Nordafrika – eftergifter på ett håll leder omedelbart till skärpta krav på ett 

annat”88 skriver Dagens Nyheter. Fokus ligger genom hela texten på Frankrike och dess 

svårigheter med att kunna stävja koloniländerna utan att skapa för stora ”klyftor” på 

hemmaplan. Att Dagens Nyheter är kluvna i sitt egna ställningstagande blir tydligt då det 

känns som att de dels vill ha bort kolonierna samtidigt som de medger att koloniländerna i 

Nordafrika är för primitiva för eget ledarskap samt att dessa länder (Marocko, Tunisien och 

Algeriet) är i behov av civiliserade fransmän för att kunna få fungerande nationer.89 ”Utan 

franskt stöd ter sig framtiden problematisk för Tunisien och än mer för det primitiva 

Marocko”90 och Den 10 mars 1956 ägnar Dagens Nyheter nästan ett helt uppslag åt 

Nordafrika. De kallar det arabkravaller och skriver om hur algerier i Paris protesterar och hur 

fransmännen i Tunisien är frustrerade över att Frankrike är på väg att ge Tunisien sin 

självständighet.91 Än en gång ser vi hur fokus ligger på Frankrike eller fransmän i kolonierna 

istället för på lokalbefolkningen. Detta gör att det uppfattas mer som en kris för Frankrike än 

en frihetskamp för nordafrikanerna, ”[…]förlusten av fotfästet i Nordafrika skulle innebära 

ett förödande slag för Frankrike.”92 ”2000 muselmaner misshandlade varenda europé inom 

synhåll och förstörde deras bilar.”93 Intressant finner jag det att när Dagens Nyheter skriver 

om lokalbefolkningen så skriver de muselmaner/muslimer istället för tunisier eller 

marockaner, är det för att man inte ser de som ”franska” eller som folk med en nationalitet. 

Fransmännen å andra sidan bedöms och beskrivs inte som kristna osv. Resterande artiklar 

om Tunisien och Nordafrika ser ut på liknande sätt med fokus på Frankrike redan i 
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rubriktexterna. De är oftare kortare redogörelser om hur läget kring Tunisiens val och 

självständighet fortgår med fokus på relationerna till Frankrike.  

De sex artiklarna om Ungern fokuserar på det ungerska folket och livet i Ungern. Man skriver 

om ungrarens hopp om frihet och hur mycket Ungern strävar efter att skapa ett folkhem i 

svensk stil.94 Man diskuterar och argumenterar för Ungern som ett framtida turistland för 

svenskarna och man finner stort gillande i den ungerska mentaliteten och gästvänligheten, 

”Ungrarnas gästfrihet var förr i världen legendariskt, och den är fortfarande storartad, hur 

obetydliga medel de flesta än har att röra sig med.”95 Det är på ett helt annat sätt än hur 

man porträtterar araberna i Nordafrika. Dagens Nyheter har utsända på plats som diskuterar 

och socialiserar med lokalbefolkningen och man gör jämförelser med Sverige. Ungern känns 

närmare Sverige både socialt, geografisk och kulturellt. 

Sammanfattningsvis så kan man i och med artiklarna om Tunisien och Ungern se skillnader i 

hur Dagens Nyheter väljer att porträttera de båda länderna. Gällande Tunisien verkar 

Dagens Nyheter vara delad, delad i den mening att man inte vet exakt vad man ska tycka och 

tänka om situationen i Nordafrika. Fokuset på Frankrike och de européer som lever i 

kolonierna får stöd och sin röst hörd i artiklarna medan man endast nämner 

lokalbefolkningen som antingen muslimer eller terrorister. Enligt mig så visar det på att man 

allierar sig mer tydligt åt en europeisk identitet. Ungern å andra sidan får ett mer mänskligt 

ansikte i Dagens Nyheters porträttering. Att visa på hur gästvänligt landet är och hur starkt 

dess folk är gör att man känner gemenskap med befolkningen där. Att man intervjuar 

lokalbefolkningen om Sverige och visar på att de ser upp till oss visar både på att man tycker 

att befolkningen i Ungern har ett civiliserat sätt men också på att de är ett intelligent folk. 

Hur mycket skriver Dagens Nyheter om Tunisien och Ungern från den 1 oktober till den 30 

november 1956? Perioden mellan 1 oktober och 30 november däremot skriver Dagens 

Nyheter om Tunisien/Nordafrika på 13 sidor och om Ungern på  ca 171 sidor. Det är ofta 

som det även är flertalet artiklar om Ungern på en och samma sida. Under den här perioden 

så sker det lite förändringar i Nordafrika som gör att nya oroligheter blossar upp på nytt men 

i och med att Ungern revolter tar sin början den 23 oktober så hamnar Tunisiens och 

Nordafrika i skuggan. Även fast det ser ut att bli krig i Nordafrika så ger man inte situationen 
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så mycket utrymme i tidningen. Men ändå så är det mer fokus kring situationen i Nordafrika 

nu än under tidigare undersökta perioder och Dagens Nyheter ger till och med 3 första sidor 

till händelserna i Nordafrika. 96 Ungern får under oktober och november ett enormt fokus  

och utrymme i Dagens Nyheter. Revolten kommer plötsligt och det ger massivt media 

pådrag. Från och med den 11 oktober fram till den 30 november skriver Dagens Nyheter 

nästan dagligen om situationen i Ungern. Det handlar om flertalet framsidor och helsidor i 

tidningen. Ofta så mycket som 8-9 sidor behandlar Ungern i en och samma tidning och då 

ofta med flera artiklar på samma sida. 

Vari läggs fokus för de båda länderna? Efter att Frankrike begått en flygkupp mot algeriska 

ledare under den 22 oktober verkar det som att hela Nordafrika börjar koka. Majoriteten 

kring artiklarna och notiserna kring Nordafrika i Dagens Nyheter under oktober och 

november fokuseras på det. Till följd av Frankrikes tillfångatagande av de algeriska rebell 

ledarna  blir det strejker och upplopp både i Tunisien och Marocko. Den 24 oktober skriver 

Dagens Nyheter på första sidan ”Strejker och upplopp skakar Nordafrika”97 och än en gång 

läggs fokus på de drabbade fransmännen, de dödade och skadade européerna.98 Dagen 

därpå, den 25 oktober skriver Dagens Nyheter: ”Ursinne i Nordafrika Blodbad på 

européer”.99 Tonen är hård och kall och skriven av Parisskribenten Vinde, ”Hittills har ett 50-

tal franska  civila massakrerats av rasande folkhopar […]”100 och ”Franska pansarkolonner 

ryckte på onsdagen in i  Meknes och avpatrullerar nu gatorna efter tisdagens blodbad på 

européer.”101 Vinde och Dagens Nyheter skriver att arga muselmaner svepte fram över 

gatorna och döda alla europeer de kunde finna, det står mycket om blod och fientligheter. 

På samma sida skriver Dagens Nyheter även en kort notis om att nordafrikaner i Sverige gått 

samman och skrivit in en klagan på hur Frankrike beter sig i Algeriet.102 Än en gång verkar 

Dagens Nyheter inte direkt tydliga över vilket ställningstagande de ska ta, tydligt är i alla fall 
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att man inte direkt ser situationen i Nordafrika som en frihetsrörelse i samma utsträckning 

som den i Ungern. 

Ungern får som tidigare nämnt ett otroligt stort medieuppbåd under oktober och november 

månad 1956. Fram till den 23 oktober handlar artiklarna och texterna till största del om 

polisterrorn, ungdomsorganisationer  och om den ungerska ledaren Rajik som blev oskyldigt 

dömd och avrättades. Efter den 23 oktober så smäller det då till rejält i pressen. Första sidor 

med rubriker så som; ”Aldrig mera slavar!”103, ”Ryska massavrättningar i brinnande stad”104, 

”Hela Ungern med i revolten”105 och ”frihetskampen krossad”106 är bara några exempel.  

Den 8 november 1956 kan man läsa i Dagens Nyheter att demonstrationer mot 

Sovjetunionen försiggår över hela den fria västvärlden. ”Våldsamma upplopp i Paris mot 

Moskva”107 är rubriken för en hel sidas artikel. Man hänvisar till massakern och terrorn som 

Sovjet sprider i Ungern.108 Samma datum den 8:e november skriver ledaren på Dagens 

Nyheter om ”den krossade friheten”. Inlägget är dramatiskt och emotionellt. Det berör. ”När 

Ungerns folk nyss reste sig mot den våldsmakt som med politisk och polisiär terror, med 

fängelse, tortyr, mord och lögner härskade över landet genom marionettregeringar – då 

kände vi alla, hoppas jag, att frigörelsen och rättfärdigheten inte var omöjliga.[…] Vi kände 

igen de europeiska motståndsrörelsernas människor. Vi mindes den elit av män och kvinnor 

som  under senaste världskriget slogs mot ockupationsmakten för sitt lands frihet. […] De 

förintas”.109 Dagens Nyheter ställningstagande för Ungern är tydligt. Vi är med dem, de är 

med oss. Det är tydligt att genom bilden av Europa och européerna som en formas en 

gemenskap och en känsla av tillhörighet och sympati för det ungerska folket. ”Ungerns 

nederlag är ett nederlag för mänskligheten.”110 Den ungerska befolkningen verkar känna väl 

till Sverige, det intrycket får man då man läser Dagens Nyheter, speciellt under den  11 

november 1956 där man ser rubriken; ”Jag vill till Sverige, ett land där det inte blir krig.”111 

Dagens Nyheter skriver mycket om Sverige i relation till Ungern. Hur svenskarna kan hjälpa 

                                                           
103

 Dagens Nyheter 1956-10-24 s. 1 ”Aldrig mera slavar” 
104

 Dagens Nyheter 1956-10-25 s. 1 ”Ryska massavrättningar i brinnande stad” 
105

 Dagens Nyheter 1956-10-26 s. 1 ”Hela Ungern med i revolten” 
106

 Dagens Nyheter 1956-11-05 s. 1 ”Frihetskampen krossad i Ungern” 
107

 Dagens Nyheter 1956-11-08 s. 1 ”Våldsamma upplopp i Paris mot Moskva” 
108

 Dagens Nyheter 1956-11-08 s. 1 ”Våldsamma upplopp i Paris mot Moskva” ”Massaker och terror i Ungern” 
109

 Dagens Nyheter 1956-11-08 s. 2 ”Den krossade friheten” 
110

 Dagens Nyheter 1956-11-08 s. 2 ”Den krossade friheten” 
111

 Dagens Nyheter 1956-11-11 s. 15 ”Jag vill till Sverige, ett land där det inte blir krig” 



flyktingar, hur man skänker pengar till röda korset hjälpen och hur ungrarna själv ber om 

svensk hjälp.112  Hur ska Sverige nu förhålla sig till Sovjetunionen diskuteras friskt i tidningen. 

Ett planerat besök från Chrustjiev avbryts efter svenska demonstrationer kring en front mot 

Sovjet. Inte en krigsfront men att man tar ställning är tydligt. På ledaren den 11 november 

1956 diskuterar Dagens Nyheter kring den isfront som uppstått mot Sovjet i och med deras 

”blodsdåd” i Ungern.113 ”20 000 dödade i frihetskampen”114 står det i Dagens Nyheter den 

12 november där man skriver om striderna mellan Sovjetunionen och Ungern. Dagens 

Nyheter är tydliga i sitt ställningstagande för Ungern och kallar regeringen i Ungern för 

marionetter och quislingar (förrädare).115 Folket som kämpar för ett fritt Ungern är 

frihetskämpar och man skriver om hur mycket och vad för typ av våld och vapen ryssarna 

använder sig av i dödandet av den ungerska befolkningen. ”Gatubilden  på så gott som alla 

håll i Budapest är obeskrivlig. Inte ens under andra världskriget såg jag något mera 

fruktansvärt än denna avsiktliga, meningslösa och ondskefulla  förstörelse.”116 Den 20 

november skriver Dagens Nyheter om att den ungerska olympialedningen anser att 

Sovjetunionen bör uteslutas. Det är första gången jag ser att Dagens Nyheter knyter samman 

sporten med politiken, ” Ungrarna motiverar sin vädjan med att det inte kan vara förenligt 

med de olympiska spelens anda och djupaste mening att representanter för en nation som 

våldför sig på en annan på sätt som sker just nu i Ungern tillåts att vara med och tävla under 

de olympiska symbolerna”.117 Sveriges inställning och  tveksamma ställningstagande 

diskuteras men avslutas med att säga att Sverige olympiska kommitté inte vill blanda sport 

och politik.118 I ledaren på sidan 2 i Dagens Nyheter den 21 november talas det om George 

Orwells bok ”Animal farm” och man gör tydligt på att kampen för jämställdhet trycks ner 
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med våld. Att Dagens Nyheter är kritiska till Sovjetunionen är något som genomsyrar hela 

texten och att upproret i Ungern slagits ned med våld möts med stark kritik.119 

Genom hela revolten, från slutet på oktober till mitten på november samt mer eller mindre 

genom hela pressuppbådet ser vi liknande ord och uttryck i att beskriva händelserna i 

Ungern. Inga ord verkar ändå vara tillräckliga för att beskriva de hemskheter som ryssarna 

för mot Ungern. Massaker, terror, blodsdåd, frihet och kamp är ofta förekommande i flera 

av artiklarna som Dagens Nyheter publicerar. Det är bilder på svältande barn utan föräldrar 

och stora ryska tanks. Från början till slut är Dagens Nyheter på Ungerns sida mot 

Sovjetunionen, bevisen i artiklarna talar sitt tydliga språk. 

Sammanfattningsvis ser man väldigt tydligt här på hur olika Dagens Nyheter behandlar 

företeelsen i Ungern och den i Tunisien och Nordafrika. Ungern får genom sin plötsliga revolt 

och med det aggressiva sovjetiska svaret väldigt mycket pressutrymme. Då Dagens Nyheter 

verkar tveksamma till var de står i ett fritt Tunisien är det tydligen mycket enklare att ta 

ställning i Ungern mot Sovjetunionen. Både mängden och vari fokus ligger skiljer sig åt 

mellan de två länderna i Dagens Nyheters rapportering. På samma sätt som man skriver om 

ryssarna i Ungernrevolten skriver man om nordafrikanerna mot fransmännen. Ord som 

frihet hör till Ungern medan i Tunisien är det massaker på fransmän och européer som är i 

fokus. 

9.2 Expressen 

Expressen är en svensk kvällstidning som i likhet med Dagens Nyheter kommer ut med en 

utgåva dagligen sju dagar i veckan. Expressen är tillskillnad från Dagens Nyheter inte lika 

tjock, den har endast 30 sidor i jämförelse med Dagens Nyheters 40. Expressen är också 

väldigt sportfokuserad och har dagligen ca 4-6 sidor endast med sport.  Så även fast 

Expressen har färre sidor så är även sidorna mindre A4 format istället för som både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter med A3. 

Hur mycket skriver Expressen om händelserna i Ungern och Tunisien mellan den 15 maj och 

den 17 juni 1955? Perioden mellan den 15 maj och 17 juni 1955 skriver Expressen om 

Tunisien och Nordafrika, nio gånger/sidor men inte en enda gång kan vi läsa någonting om 
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Ungern. Expressen har till och med en utsänd på plats som följer Habib Bourguiba på sin 

återkomst till Tunisien.120 Beskrivelserna ifrån Tunisien är detaljerade och personliga, det är 

inte några kortare redogörelser utan ofta får artiklarna till och med hela sidor i Expressen.121 

Att Expressen visar detta intresse för Tunisien och Nordafrika finner jag intressant. Det 

handlar ju som sagt inte om några korta enstaka notiser utan längre artiklar med 

korrespondent på plats. Men endast en artikel är en ledare där det diskuteras och Tunisien 

och Nordafrika får inte en enda framsida under den här perioden.122 

Att Expressen inte väljer att skriva om Ungern över huvudtaget är egentligen inte så konstigt 

med tanke på att jag valde den har perioden eftersom jag visste att det var mer Nordafrika 

fokuserat i och med Habib Bourguibas återkomst till Tunisien. Ingenting värt att rapportera 

från Ungern är i alla fall slutsatsen man kan göra från att läsa Expressen mellan perioden 15 

maj till 17 juni 1955. 

Vari läggs fokus för Tunisien och Nordafrika? När Expressen skriver om Tunisien ligger fokus 

främst på Bourguibas återkomst till Tunisien. Svante Löfgren är Expressens korrespondent 

som befinner sig på plats i Tunis då Bourguiba återkommer till Tunis efter 3 år i fransk 

fångenskap. Tonen i texten är optimistisk även fast den kan tyckas aningen nedvärderande 

gentemot tunisierna som folk; ”Han kom efter över tre år av fransk fångenskap, beredd att 

påbörja ett nytt experiment i världshistorien, fredlig samlevnad på jämställd basis mellan en 

kolonialmakt och ett underutvecklat folk.”123 Löfgren lägger främst fokus vid det tunisiska 

folkets jubel och förväntningar och det är tydligt att han anser att Bourguibas återkomst till 

Tunisien är någonting nytt och spännande. En förändring. Expressen skriver inte om 

lokalbefolkningen som muselmaner utan här skriver man genom alla artiklar araber, vare sig 

det är algerier eller tunisier. Löfgren skriver i texten om Bourguibas uppoffringar för sitt land 

och han målas upp som en landsfader.124  I en artikel skriven den 30 maj 1955 skriver Löfgren 

om processen att få ett avtal mellan Tunisien och Frankrike. Han hävda flera gånger att den 

enda som har kunnat göra detta möjligt är Bourguiba med sin utbildning i Paris och med sin 

franska fru. Dock verkar Löfgren aningen skeptisk till Frankrikes motiv och vilja att faktiskt 
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släppa iväg sin koloni. Fokus i artiklarna som vi finner från den här perioden ligger på det 

tunisiska folket, dess ledare än på Frankrike och ev. franska förluster i förlorandet av en 

koloni. ” Det ligger samtidigt i hans makt [Bourguiba, min anmärkning] att starta ett korståg 

på liv och död mot fransmännen, därest dessa i handling ännu en gång söker sabotera det 

som lovats vid förhandlingsbordet.”125 

Sammanfattningsvis, kan vi här se att under maj och juni 1955 var Ungern varken debatterat 

eller uppmärksammat för Expressen. Tunisien och Nordafrika däremot får mer 

uppmärksamhet med längre artiklar, en korrespondent på plats och en diskussion som lutar 

åt lokalbefolkningens fördel. Även fast man kan ana en viss överlägsen ton gentemot 

araberna som ett underutvecklat folk ser man på Expressen ändå med spänning på hur 

Bourguiba återkommer till sitt land för att skapa fred.  

Hur mycket skriver Expressen om händelserna i Ungern och Tunisien mellan den 1 mars och 

den 31 mars 1956? Från den 1 mars till 31 mars 1956 skriver Expressen om Tunisien 6 gånger 

och inte en enda gång om Ungern. Att Expressen skriver så pass lite om Tunisien och 

Nordafrika under mars 1956 är anmärkningsvärt med tanke på att oroligheterna i Algeriet 

trappats upp i och med både Marockos och Tunisiens självständighet. Ungern är som vi kan 

se fortfarande inte särskilt uppmärksammat i Expressen under mars 1956, ingenting skrivs 

om Ungern eller dess folk under den här månaden. Två gånger under den här perioden 

diskuterar Expressen ledare om situationen i Tunisien och Nordafrika och även här är de 

övriga artiklarna relativt långa.  

Vari läggs fokus för Tunisien och Nordafrika? Förändring i fokus har skett sen förra 

undersökta perioden. Fokus för artiklarna under mars 1956 ligger främst på Frankrike. Men 

inte som vi tidigare sett i Dagens Nyheter utan Expressen skriver mer om Frankrikes 

inrikespolitik och dess koloniala paradoxer.126 Även fast det finns ett fåtal artiklar om strider i 

Algeriet under den här perioden diskuteras Frankrikes ställning i Europa gentemot dess 

svårigheter att kontrollera kolonierna. Den 4 mars 1956 diskuterar ledaren i Expressen om 

de arabiska framgångarna.127 Den 7 mars samma år diskuteras kolonialpolitiken i en 
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intressant artikel med rubriken; ” Kolonial paradox: klok politik blev nackdel”.128 Fokus i 

artikeln ligger på att diskutera Frankrikes ställningstagande i Algeriet och med Nordafrika i 

allmänhet. Att strider förekommer med förluster från båda sidor uppmärksammas. Men i 

det stora hela verkar författaren Staffan Tjerneld vara paradoxal även han i sina slutsatser. 

Att Frankrike bör lämna Algeriet är ingen självklarhet, men att Frankrike bör ta ”farväl till den 

gamla drömmen om Storfrankrike, skolkartans väldiga område som sträcker sig från Engelska 

kanalen i norr till ekvatorn”129  är även det tydligt genomsyrat i artikeln. Att länderna som 

hamnar utan franskt stöd får det svårt är även det uttryckt.130 Texten är som den fråga den 

diskuterar paradoxal. Kolonialmakt och kolonialpolitik har inget enkelt svar, det är nog det 

Tjerneld vill komma fram till i sin artikel om Frankrike och Nordafrika. 

Sammanfattningsvis, under perioden mars månad 1956 är fokus större på Nordafrika än på 

Ungern. Vilket är samma som tidigare undersökta perioden i Expressen, maj och juni 1955. 

Tunisien och Nordafrika får en del uppmärksamhet under den här månaden även fast jag kan 

tycka att det är konstigt att man inte får mer mediebelysning kring frihetsavtalet och 

självständighetsdagarna. Fokus ligger främst för Expressen att bedöma och resonera kring 

Frankrikes ställning och ansvarstagande i konflikten Nordafrika. Att Expressen är för ett fritt 

Nordafrika kan tydas genom Expressens sätt att skriva om händelserna under mars månad 

även fast det finns vissa tveksamheter kring hur det ska kunna ske och vad som kommer 

hända vid eventuell frihet för kolonierna.  

Hur mycket skriver Expressen om händelserna i Ungern och Tunisien mellan den 1 oktober 

och den 30 november 1956? Perioden mellan 1 oktober och 30 november 1956 skriver 

Expressen om Tunisien 7 gånger och om Ungern 176 gånger/sidor. Tunisien och situationen i 

Nordafrika får helt enkelt vika sidan för viktigare nyheter som i det här fallet är Ungern 

revolten. Tunisien får fortfarande relativt mycket plats i tidningen – sett till tidigare 

undersökningsperioder men det är fortfarande ganska minimalt och endast 2 ledare och 

resterande är mindre artiklar och notiser.. Ungern å andra sidan får otroligt mycket 

uppmärksamhet i Expressen redan från den 2 oktober till den sista november. Flera av 

artiklarna om Ungern är långa och täcker ofta flera sidor, här som i Dagens Nyheter har vi 

ofta flera olika artiklar om Ungern på en och samma sida. Expressen skickar även egna 
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korrespondenter till Ungern och till Wien, Österrike för att kunna följa händelserna på plats. 

Det visar på stort intresse för händelserna i Ungern.131 

Vari läggs fokus för de båda länderna? Under oktober och november månad får Tunisien och 

Nordafrika som tidigare nämnt sparsamt med utrymme. Detta trots att dramatiska rubriker 

präglar nyhetsrapporteringen.132 Den 23 oktober 1956 finner vi första artikeln om 

Nordafrika, ”Krigsrisk i Nordafrika”133 är rubriken och artikeln handlar om den franska 

flygkuppen mot de algeriska rebell/frihetsledarna.  De följande dagarna skriver Expressen 

sparsamt om oroligheterna i Nordafrika, det diskuteras på ledarsidorna men nämns inte så 

mycket i övrigt. Dock kan man här se en förändring i tonen gällande lokalbefolkningen. Där 

jag i tidigare undersökningsperioder anat en vänligt inställd ton gentemot tunisierna och 

Nordafrika i allmän het möts man nu under dessa två månader av en mer kall och hård stil. 

”Oron i Nordafrika tog sig igår nya och avskyvärda uttryck i de stora massakrer på franska 

civilpersoner,”134 och ”Hur Parisregeringen nu kommer att ställa sig till dessa massmord på 

franska medborgare var ännu idag på förmiddagen inte klart.”135 Jag anser att man här kan 

skåda ett skifte i Expressen gällande Nordafrika och dess ställningstagande. Här liksom i 

Dagens Nyheter får vi nu se händelserna med franska och europeiska ögon, det nämns inte 

hur många av lokalbefolkningen som dött eller skadats, det står inget om vad tunisiska 

regeringen ser på händelserna utan vi får endast insyn i hur/vad och om franska regeringen 

väljer att bemöta detta våld – som blir tillsynes meningslöst eftersom vi inte får en förklaring 

till varför oron sprider sig i Nordafrika. Är inte det relevant, kan man fråga sig. Begrepp som 

massmord och massaker väcker uppmärksamhet och är väldigt starka och kraftfulla ord, 

Expressen verkar inte tveka att använda dessa då de beskriver händelserna i Nordafrika.136 

Dessa ord kräver ett ställningstagande, de mer eller mindre tvingar läsaren att välja sida, 

eller rättare sagt, tidningen Expressen har redan valt sida åt dig. För i och med det faktum att 

ord som massmord, massaker används för att förklara nordafrikanernas agerande gentemot 

fransmännen så blir det svårt att alliera sig med nordafrikanerna. Sympati läggs därmed hos 
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fransmännen som får utstå detta bestialiska beteende.  I mitten av november blossar nya 

oroligheter upp i Marocko men det nämns bara i förbifarten och mot slutet på november 

skriver Expressen om situationen för Frankrike.137 Här ser vi än en gång att Expressen ändrar 

riktning, när de på en hel sida kritiserar Frankrike och Sovjetunionen tillsammans. ” Vad är 

en nyhet? Då den sovjetiske hunden biter människor är det fruktansvärt, men ingen nyhet… 

en nyhet är det emellertid då en egyptisk hundracka blir biten av en människa.”138 Rubriken 

på texten är ”Råder vilda västerns lag i FN?”139 och kritiserar England-Frankrikes inblandning 

i bland annat Suez. Här kan vi, som i tidigare undersökta perioder åter finna en mer negativ 

inställning mot Frankrike; ”Frankrike hetsade Israel att bli självmordsbataljon för att få sina 

hopplösa kolonialproblem i Nordafrika dränkta i en större konflikt.”140 En mening som 

egentligen helt sammanfattar Expressens syn på Frankrikes inblandning i Nordafrika.  

Ungern blir otroligt omskrivet under oktober och november 1956. Redan den andra oktober 

kan vi läsa om Ungern och konflikten med Sovjetunionen. Även fast denna inte blommat ut 

till fullo (revolten startar den 23 oktober). Fokus under början på oktober ligger främst på 

Titos relation till Ungern. Men sedan efter den 23 så läggs fokus istället på Ungerns revolt 

och Sovjets grepp om landet. Rubrikerna är många och dramatiska, ”Blodigt inbördeskrig i 

Ungern”141, ”3000 sårade”142, ”Kaos i Ungern”143, ”Sovjet krossar Ungern”144 och ”Bomber 

över Budapest”145 är bara några av de många rubriker som pryder Expressens framsidor. Den 

24:de oktober diskuterar Expressen på ledarsidan om att det var Ungerns tur att revoltera 

mot Sovjetunionen.146 Att Expressen ser Sovjets inflytande över Ungern och de andra 

satellitstaterna som något negativt genomsyrar hela artikeln; ”[… ] skulle våga sig på försöket 

att skaka av sig de ryska bojorna[…]”147.  Den 25 oktober har striderna mellan demonstranter 

och sovjetisk militär blossat upp ordentligt. Emotionella och beskrivande artiklar pryder 

Expressen. Expressen kritiserar Sovjet hårt och tar helt ställning för Ungern. ”Hundratals 
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döda och sårade ligger i sitt blod på gator och torg i den ungerska huvudstaden.”148 Ingående 

beskrivningar om vilka vapen som ryssarna använder sig av och hur hjälplös befolkningen är 

mot de sovjetiska pansarvagnarna fyller artikeln.149 Den  29 oktober skriver Expressen om 

Ungerns frihetskamp. Det är en längre artikel som lägger fram situationen i Ungern skriven 

med ett ungerskt ställningstagande. Det är en kamp om frihet från Sovjet. Denna frihet ligger 

i fokus. Men friheten och drömmen om frihet krossas av sovjetiskt pansar. ”Det är nämligen 

Sovjet och Sovjet allena som bär ansvaret för blodbadet. Och det är i Sovjets makt det står 

att förhindra ytterligare blodsutgjutelse.”150 Expressens språk är väldigt emotionellt och 

uppseendeväckande/sensationellt. Det väcker känslor och formar bilder för läsaren. Det är 

mycket blod, våld och starka ord som används för att förtydliga och förstärka sitt/sina 

budskap. Det finns flera exempel på hur Expressen använder sig av ett sensationellt språk för 

att skapa uppmärksamhet och sensation. ”Säkerhetspolisen massakrerade kvinnor och 

barn”151 är rubriken på en av artiklarna om Ungern från den 28 oktober. Artikeln skriver att 

män, kvinnor och barn blev brutalt mördade i en demonstration i en mindre by i Ungern. 

”Medan man fortsatte att lasta av bilen fördes jag till bårhuset. Där, lagda på varandra på 

grund av bristen på utrymme, låg de döda kropparna av män, kvinnor och barn som slaktats 

under fredagens massaker. ”Vi vill att ni skall se det och berätta därom för världen”, sade 

de.”152 Genomgripande för de flesta av artiklarna som handlar om Ungern är att de är väldigt 

stark och påtagligt språk. Dramaturgin är en självklarhet för Expressen och det väcker såklart 

väldigt starka känslor för läsaren. Till fördel för Ungern då såklart. Sovjet beskrivs endast 

med negativa ord och deras agerande fördöms kraftfullt.153 Gunnar Nilsson heter Expressens 

utsände i Ungern. Han skriver egna ögonvittnes skildringar i ett väldigt berättande språk. Det 

är mer känslor än fakta och det bidrar till att det går lätt att läsa och att man snabbt finner 

sympati med det ungerska folkets lidanden.154 Det ungerska folkets lidande och rop på hjälp 

är också ett återkommande tema i Expressen. De skriver om det ungerska folket som 
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fromma medborgare med en stark frihetslängtan med en orubblig karaktär. Ungrarna är 

framför allt lojala, lojala mot Europa. ”Vi ska dö för Ungern och Europa, leve vårt 

fosterland!”155 står det i Expressen när de utsända talar med lokalbefolkningen. Och kanske 

är det det som är det viktiga, att Ungern är vid gränsen mellan Europa och Sovjetunionen. 

Att Ungern står upp och slåss för något som Europa delar, en tanke och en känsla av rätt mot 

fel. Att ofrivilligt sugas in i Sovjetunionens ideal och sfär var en förfärlig tanke för västvärlden 

och där kan Sverige mötas med Ungern i förståelse och jämlikhet. De är som oss, de är 

européer och de är beredda att dö för det. Något som Expressen lägger fokus vid är att se 

hur andra länder reagerar och demonstrerar emot Sovjetunionens grepp om Ungern. Ett av 

länderna som Expressen lägger fokus vid är Frankrike och Paris. Den 8 november skriver 

Expressen om den ståtliga och storslagna demonstrationen i Paris där deltagarna glatt jublat; 

Leve ett fritt Ungern och andra diverse slagord emot kommunismen. Demonstranterna 

möttes av jublande och applåderande folk på balkonger och det hela ger intrycket av ett 

väldigt stöttande Paris.156 Intressant att Expressen väljer att skildra detta då vi tidigare läst 

vad de skrivit om Frankrike och dess relation till Nordafrika, kan man ana en ironisk klang 

eller är det bara en hyllning av uppslutningen till stöd för Ungern? 

Sammanfattningsvis, det är svårt att skriva att precis så porträtterar Expressen situationen i 

Nordafrika och Tunisien. De har visat sig att deras ställningstagande inte var lika tydligt som 

jag först hade trott. Expressen försöker sig dock mer på ett starkare ställningstagande för 

lokalbefolkningen och det framgår att de inte gillar Frankrikes kolonialpolitik. Det är dock 

mer komplext än så eftersom Frankrike och England varit de civiliserade länder som de 

andra Europeiska staterna sett upp till och som nu mer och mer blir till en besvikelse både 

genom Frankrikes politik i Nordafrika men även i Suez. Ungern får en hel del 

medieuppmärksamhet och utrymme i Expressen endast de två sista månaderna i 

undersökningsperioden. Det är då som revolten tar fart på riktigt men redan innan, under 

oktober månad diskuteras Ungern i relation med Sovjet och Jugoslavien. Att fokus gällande 

Ungern ligger på befolkningens missöden och Sovjets våld och grymhet är påtagligt. 

Expressen drar sig inte för att använda sin emotionella och effektiva dramaturgi för att 

påverka sina läsare och det är tydligt vilket budskap de vill säga. Sovjetunionen är elak och 

en fiende för Ungern och för hela Europa.  
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9.3 Aftonbladet 

Aftonbladet är även det i likhet med Expressen en kvällstidning som utkommer med en 

utgåva dagligen sju dagar i veckan. Aftonbladet har ungefär 26 sidor vilket är färre än både 

Dagens Nyheter och Expressen. Som tidigare nämnt är Aftonbladet större än Expressen och 

har liksom Dagens Nyheter utgåvan i A3 format. Aftonbladet har en annan likhet med 

Expressen och det är en stor och flersidig sportbilaga. 

Hur mycket skriver Aftonbladet om händelserna i Ungern och Tunisien mellan den 15 maj och 

den 17 juni 1955? Månaden mellan den 15 maj till den 17 juni skriver Aftonbladet om 

Tunisien och Nordafrika 4 gånger och inte en gång om Ungern. Artiklarna om Tunisien och 

Nordafrika är endast kortare redogörelser om läget i länderna och de har ingen framsida 

eller ledardiskussion om situationen där. Varken Dagens Nyheter eller Aftonbladet fokuserar 

i samma utsträckning på Nordafrika och Tunisien som Expressen gör. Slutsatsen man kan dra 

av det är att Aftonbladet inte känner att situationen i Tunisien eller Ungern är intressant för 

deras publik och väljer därför att fokusera och skriva mer om andra nyheter.  

Vari läggs fokus för Tunisien och Nordafrika? De få gånger som Aftonbladet rapporterar om 

Tunisien och Nordafrika ligger fokus främst på att redogör för de ”terrordåd” som 

lokalbefolkningen utsätter fransmännen för. Den 23 maj skriver Aftonbladet om Nordafrika 

med rubriken; ”Mord och bombdåd i Nordafrika”157. Nordafrika benämns även som Franska 

Nordafrika och attentaten från lokalbefolkningens sida är riktade mot européer. 

Fransmännen beskrivs därför främst som européer istället för sin nationella identitet som är 

fransmän.158 Den 30 maj skriver Aftonbladet en kort notis om att bestämmelser för Tunisiens 

självständighet har ritats upp och även här har vi ett tydligare fokus på Frankrike men även 

vad som självständighetsavtalet innehåller.159  

Sammanfattningsvis, Aftonbladet skriver varken mycket eller ofta om Tunisien under den här 

perioden, man varken nämner Bourguibas återkomst till Tunisien eller fokuserar på Tunisien 

och vad självständigheten har för betydelse för den franska kolonin. 
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Hur mycket skriver Aftonbladet om händelserna i Ungern och Tunisien mellan den 1 mars och 

den 31 mars 1956? Under mars månad 1956 skriver Aftonbladet om Tunisien och Nordafrika 

3 gånger och inte en enda gång om Ungern. Även här kan man dra slutsatsen att situationen 

i de båda länderna inte är av stor vikt för Aftonbladet.  

Vari läggs fokus för Tunisien och Nordafrika? Den 23 mars skriver Aftonbladet om att 

reformer kommer komma till de franska kolonierna, de påpekar dock att dessa reformer inte 

gäller Nordafrika i samma utsträckning som de andra franska kolonierna. Även fast Tunisien 

och Marocko fått sin självständighet så påpekar den franska regeringen att det inte är total 

oberoende.160 Aftonbladet rapporterar endast kort och redogörande för situationen med ett 

franskt fokus och ställningstagande. Den 26 mars samma år skriver Aftonbladet en kort notis 

om att Tunisien har haft sitt första val och att alla platserna i regeringen gick till Neo-Destour 

partiet. Aftonbladet ger även en kort introduktion till Bourguiba och säger att han hade en 

betydande roll i förhandlingarna mellan Tunisien och Frankrike gällande självstyret.161 

Innehållet är kortfattat och informativt med statistik på hur många platser Neo-Destour 

partiet vunnit och hur många röster som de andra partierna fick.  

Sammanfattningsvis, situationen i Nordafrika och Tunisien har ingen betydande roll för 

Aftonbladet är slutsatsen jag drar efter att ha undersökt mars månad 1956. Innehållet är 

kort och informativt. Man skriver varken särskilt mycket om framtiden eller spekulationer 

överhuvudtaget. Fokus ligger till största del på Frankrike men artikeln om valet i Tunisien 

nämns inte Frankrike överhuvudtaget. Aftonbladet använder sig inte av emotionellt språk 

eller dramatiska rubriker. Innehållet är främst informativt utan egentliga fördomar över 

länderna i fråga. Avsaknaden av artiklar om Tunisien och Nordafrika talar dock sitt tydliga 

språk, vad som händer i Nordafrika är inte av intresse för Aftonbladet. 

Hur mycket skriver Aftonbladet om händelserna i Ungern och Tunisien mellan den 1 oktober 

och den 30 november 1956? Under de två månaderna oktober och november 1956 skriver 

Aftonbladet om Tunisien och Nordafrika 3 gånger och om Ungern 111 gånger/sidor. Även 

här i likhet med de andra tidningarna så finner vi en majoritet  av tidningen mellan oktober 

och november med fokus på Ungern. Även fast situationen är kritisk i Nordafrika så ges 

nyheterna därifrån minimalt med utrymme. Aftonbladet skriver om Ungern betydligt mer. 
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Artiklarna om Ungern är långa och ibland flera på samma sida. Ungernrevolten får 19 

framsidor och 4 ledare. Intresset för Ungern är betydligt större och händelserna från den 23 

oktober får ett helt annat uppslag än i tidigare undersökta perioder. Intresset avtar dock 

något mot slutet på november då intresset ökar för Suezkrisen och de olympiska spelen. 

Vari läggs fokus för de båda länderna? De få artiklarna som skrivs om Tunisien och 

Nordafrika handlar främst om den franska flygkuppen och oroligheterna som uppstår i 

samband med detta. Av artiklarna att döma får man intrycket av att ett krig är nära då både 

Algeriet, Marocko och Tunisien gör sig redo för strid. Men där tar nyhetsrapporteringen slut, 

man får inte vad som hände eller vad som kommer hända. Ungern rapporteringen tar över 

och Nordafrika konflikten tas inte upp mer i Aftonbladet efter den 26 oktober. Den 23 

oktober skriver Aftonbladet kort om situationen i Nordafrika efter den franska flygkuppen, 

de är nyheter direkt tagna från Paris och fokus ligger på Paris och vad den franska regeringen 

ska göra inför ett eventuellt krigshot i Nordafrika. I det tredje stycket av artikeln skriver 

Aftonbladet: ”De fem höll förresten på att ”tillfånga ta sig själva”. De hade gått ombord på 

ett plan, destinerat till  Oran, och fick först efter 20 minuter av en flygvärdinna veta att det 

plan, som de chartrat, stod och väntade ett stycke därifrån. Om inte flygvärdinnan ingripit, 

skulle de alltså ha flugit direkt till ett franskt flygfält.”162 Kommentaren kring de fem algeriska 

rebell/frihetsledarna är anser jag fördummande och skrattretande. Nästan som att Paris och 

Aftonbladet skriver det för att förminska betydelsen av att de tillfångatagit ledarna och att 

Nordafrika befinner sig på gränsen till eskalerat krig. Det får situationen att verka mindre 

allvarlig och nästan humoristisk. Dagen efter, den 24 oktober 1956 skriver Aftonbladet mer 

om oroligheterna i Nordafrika. Rubriken lyder: ”Blodbad i Marocko: 27 européer dödade.”163 

Lokalbefolkningarna överallt i Nordafrika löpte amok och dödade alla européerna i sikte. 

”Folkmassorna kunde inte längre kontrolleras då muhammedanen dödades , hette det i den 

franska rapporten. Han dödades av en kula från sitt egna vapen då han använde det för att 

klubba ned en demonstrant. Demonstranterna trodde att kulan avlossats av en europé och 

rusade genom gatorna i staden där de dödade alla européer de fann. En av de dödade var en 

kvinna som slogs ihjäl tillsammans med sin man medan deras barn såg på.”164 

Nordafrikanerna är våldsamma, har ingen kontroll, söker våld och är kallblodiga mördare är 
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de slutsatser jag drar från artikeln. Nordafrika är definitivt inte ett ställe man vill bo på om 

man är civiliserad europé . Artikeln är rätt igenom fientlig mot nordafrikanerna och deras 

våld medan fransmännen är utsatta européer.165 Det sista som skrivs av Aftonbladet 

gällande Tunisien och Nordafrika är den 26 oktober. Rubriken lyder: ”Tunisien gör sig berett 

för krig”166. Det är en dramatisk text som följs av ett citat från Bourguiba; ”Vi dör hellre än vi 

blir slavar”167. Tvisten mellan Tunisien och Frankrike gäller den algeriska gränsen där 

Tunisien hävdar självständighet och därmed rätten att ha eget ansvar för gränsområdet, 

något som Frankrike inte vill ge eftersom de fruktar att Tunisien skickar vapen till algeriska 

rebeller/frihetskämpar. Artikeln är skriven med Frankrike i fokus trots den missvisande 

rubriken. Tunisien som öppet förklarat att de stödjer de algeriska rebellerna och dess ledare 

anses av Frankrike inte därmed vara lämpliga att ansvara för gränsen eftersom Tunisien är av 

kriminella element, säger Aftonbladet.168 Just det faktumet att Frankrike anser Tunisien vara 

av kriminella element är något som Aftonbladet väljer att förtydliga med en egen rubrik.169 

Ungern å andra sidan porträtteras på ett helt annorlunda sätt. Mellan perioden den andra 

och den 19 oktober fokuserar Aftonbladet till största del på Ungerns relation med 

Jugoslavien och Tito. Den 24 oktober är Ungern på Aftonbladets framsida med rubriken; 

”Ryska trupper slår till i Ungern.”170 Aftonbladet tar tydligt ett ställningstagande för Ungern 

och skriver om deras kamp som en frihetskamp och om hur Sovjets pansar krossar den 

ungerska drömmen om frihet. ”VI SVÄR att Ungerns frihet skall erövras”171 citerar 

Aftonbladet Röda Stjärnas flygblad som sprids i Ungern. Aftonbladet skriver emotionellt och 

dramatiskt men även informativt kring vilka tanks och vapen som Sovjet använder för att 

skjuta mot befolkningen.172 Att frihet är i fokus är tydligt i Aftonbladet, man lägger också 

mycket fokus på de svenskar som kan finnas i Ungern och deras välbefinnande.173 Striderna i 

Ungern beskrivs som blodiga och scenerna som utspelas beskrivs som skräckfyllda.  Den 26 

oktober skriver Aftonbladet om de blodiga scener som utspelats sig på parlamentstorget i 
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Budapest, det är en ögonvittnes beskrivning av Enre Marton.174 ”Då såg jag plötsligt hur en 

av stridsvagnarna  öppnade eld. Jag tog betäckning  bakom en dörr . När jag kikade fram såg 

jag hur stridsvagnen, som började det hela, ännu fyrade av för fullt.175 Det är personligt och 

gripande. Man rycks med i beskrivningarna som gör att det hela känns närmare och mer 

påtagligt. Språket är viktigt för att kunna förmedla budskap och skapa en sinnesstämning hos 

läsaren. Aftonbladet har blandade artiklar, vissa är väldigt korta och sakliga medan andra 

som den ovan större och mer utsvävande. Flera av artiklarna fokuserar på Sovjet och 

Chrustijev och hans eventuella besök till Sverige.176 Sveriges egna ställning är viktigt för 

Aftonbladet, det skrivs flertalet artiklar om vilket ställningstagande den svenska 

befolkningen visar. Flera artiklar fokuserar också på vad svenskarna kan göra för att hjälpa 

Ungern, de uppmanar svenskarna att skänka pengar och att ta emot ungerska flyktingar.177 

Den 29 oktober skriver Aftonbladet att striderna i Ungern är över och att Ungern är fria, 

detta är lite förvirrande med tanke på att striderna fortsätter in till mitten av november;        

”Erkännande av de ledande i Budapest: Frihetskämparna har segrat! – Sovjettrupperna dras 

ur staden.”178 Det visade sig dock bara vara önsketänkande från en ungersk tidning sida och 

Aftonbladet diskuterar hur tidningen meddelande motsägs av de ryska radiosändningarna. 

Aftonbladet resonerar kring varför Sovjetunionen skulle dra iväg sina tanks och ge upp 

Ungern. Resonemanget kring detta skiljer sig mot tidigare artiklar i de att de speglar de 

Ungerska folket som offer istället för ett starkt folk med en underkuvad vilja och glöd för att 

kämpa för sin frihet; ”När ett folk blivit utsuget till bristningsgränsen uppnår deras 

befolkning det ödesdigra stadium då den börjar tänka: hellre döden än detta! […] Men det är 

också då som ockupationsmakten börjar inse att landet är värdelöst. […] Det är då man lika 

gott kan lämna det våldtagna landet åt sitt öde och dra sig tillbaka till säkrare domäner.”179 

Att Aftonbladet är emot Sovjetunionen beskrivs som i texten ovan men även i artiklarnas 
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språk, de (Sovjet) utför massaker, våldtäkt på det ungerska folket och de är inte villiga att 

hjälpa de i nöd, vilket Aftonbladet kommenterar på en framsida den 29 oktober; ”Ett 

trettiotal nationer – dock inte Sovjetunionen – har erbjudit hjälp åt det lidande ungerska 

folket.”180 Aftonbladet hänvisar till västvärlden som den goda mot det Sovjetiska onda. 

Västvärlden står beredda att hjälpa Ungern och att ta emot flyktingar. Väst demonstrerar för 

Ungerns rättigheter och för det ungerska folkets frihet.181 Fast främst ligger fokus på Sverige 

och relationen mellan Sverige och Ungern.182 När Sovjetunionen tillsist tar i med 

hårdhandskarna och krossar motståndet i Ungern är det dramatik på Aftonbladets 

framsidor. ” Sovjets pansar krossar hela Ungern – Nödrop från Budapest i dödsvånda”183. Det 

är dramatiskt och storslaget, stora bokstäver och bilder på ledsna ungrare, gråtande barn, 

tanks och soldater. Slutligen fokuserar Aftonbladet på Sovjet, under de sista dagarna i 

november. Chrustijevs position och Sovjetunionens ställning diskuteras och analyseras på 

Aftonbladets ledarsida.184 

Sammanfattningsvis, att Aftonbladet inte skriver mer om Tunisien och Nordafrika är värt att 

notera, trots att det ser ut att blossa upp till strider så får man anta att inte Aftonbladet är 

mer intresserad av vad som händer så långt hemifrån och som egentligen inte påverka 

Sverige överhuvudtaget. När Aftonbladet väl skriver om Tunisien och Nordafrika så handlar 

det om kortare informativa notiser med undantaget av den ”blodiga” artikeln som främst 

fokuserade på européernas lidande. Inte någonstans kan vi läsa om hur många nordafrikaner 

som dött eller skadats i drabbningarna, men om hur fruktansvärda brott som 

muhammedanerna begår visas i rubrik med fet stil. Situationen i Ungern ser dock helt 

annorlunda ut. Aftonbladet tar Ungerns ställning mot Sovjet i konflikten som blossar upp 

den 23 oktober. Sovjet utför fasansfulla massakrer på den oskuldsfulla befolkningen som 

strävar efter frihet från förtrycket. Igenom alla artiklar lyser stödet till det ungerska folket 

och relationen mellan Sverige och Ungern framhålls och belyses. Västvärldens vilja till att 

hjälpa och stötta Ungern mot Sovjet är också en viktig hållning hos Aftonbladet, Dag 
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Hammarsköld (som är svensk) handlingar och ord ger utrymme och visas på betydelse i 

Aftonbladet.185 

9.4 Skillnader och likheter 

Det finns ett flertal skillnader mellan hur de olika tidningarna väljer att porträttera 

händelserna i Ungern och Tunisien 1955 och 1956. Mellan den 15 maj och den 17 juni skiljer 

sig mellan tidningarna främst i vad man väljer att sätta fokus på. Det som skrivs om Tunisien 

är oftast kortare notiser med informativa redogörelser kring läget och då oftast med 

Frankrike i fokus.186 Förutom i Expressen där man ger händelserna i Tunisien och Nordafrika 

mer utrymme och där man har en journalist på plats som följer Bourguibas väg tillbaka till 

Tunis.187  

Perioden mellan den första mars och den sista mars som jag valde att undersöka eftersom 

det var i samma veva som Tunisien och Marocko fick sin självständighet. Innan 

undersökningen hade jag förväntat mig att det skulle finnas mycket information och att det 

skulle se ut i tidningarna på liknande sätt som nu under våren 2011. Till min förvåning så 

levererade inte svensk press upp till mina förväntningar. Det fanns lite information om 

Tunisien och knappt någon om Ungern. Skillnaderna mellan tidningarna här är inte särskilt 

stor utan det enda som skiljer åt är hur man väljer att redogöra för händelserna i Tunisien 

och Nordafrika och än en gång är det Expressen som sticker ut i pressen. Expressen 

porträtterar Tunisien och Nordafrika med ett lokalt ställningstagande. Expressen skriver om 

befolkningen som araber istället för muselmaner och man analyserar Frankrikes fel och 

politik istället för att som Dagens Nyheter och Aftonbladet mer fokusera på antalet européer 

som skadats eller dött av blodiga massaker av terrorist rebellerna.188 

Saker och ting förändras under oktober och november 1956. Här finner jag faktiskt fler 

likheter än skillnader. Skillnaderna syns dock tydligast i artiklarna om Nordafrika och 

Tunisien. Dagens Nyheter och Expressen ger Tunisien betydligt mer utrymme i tidningen 
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under den här perioden på grund av den franska flygkuppen och den oroliga situationen som 

uppstår i samband med denna. Även här är vad tidningarna väljer att fokusera på olika 

mellan de olika tidningarna. Expressen vidbehåller sitt ställningstagande mot kolonialism 

medan både Dagens Nyheter och Aftonbladet går hårt på lokalbefolkningen.189  

Det finns även en del likheter i hur den svenska pressen porträtterar förloppen i Ungern och 

Tunisien 1955 och 1956.  Det jag främst lägger märke till är att under den första 

undersökningsperioden mellan den 15 maj och den 17 juni  så skriver alla tre tidningar 

ungefär lika lite om Ungern och Tunisien. Med liten övervikt för Tunisien. Det handlar om för 

Tunisiens del ungefär 3-6 gånger medan Ungern knappast nämns över huvudtaget. Att det 

skrivs så lite om Ungern är kanske inte så konstigt med tanke på att det inte händer 

någonting extraordinärt under den här perioden i Ungern.  Kanske anser man att andra 

nyheter är viktigare och ger mer utrymme till dessa i tidningen eller så finner man inte 

händelserna i Tunisien och Ungern särskilt viktiga.  

Mellan den 1 mars och den 31 mars 1956 finns det även här en del likheter både i pådrag 

och i fokus. Möjligen för litet undantag för Aftonbladet som varken skriver mycket eller ofta 

om Tunisien och Nordafrika. Dagens Nyheter och Expressen skildrar Tunisien och Nordafrika 

på liknande sätt även fast Expressen har mer reflektioner kring den negativa bilden av 

Frankrike.190 Att Expressen inte är lika franskvänligt som Dagens Nyheter är tydligt. 

Likheterna mellan Dagens Nyheter och Expressen ligger främst i hur man porträtterar 

lokalbefolkningen. Här skiljer sig Expressens rapportering åt från tidigare perioder. Eftersom 

man här liksom i Dagens Nyheter är mer hård mot lokalbefolkningen.191 Båda tidningarna 

använder sig av ett emotionellt språk som skapar känslor hos läsaren för att nå fram med 

sina budskap, och deras ton gentemot lokalbefolkningen i Tunisien är aningen fientlig eller 

tveksam.192 
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Under den Ungerska revolten mellan perioderna oktober och november 1956 skriver alla tre 

tidningarna med stöd för Ungern och den ungerska befolkningen.193 Nyhetsrapporteringen 

är likartad med sensationella framsidor, dramatiska bilder och målande/beskrivande språk. 

Sovjetunionen målas upp som den onda och det ungerska folket som den goda europén som 

försvarar Europas gränser mot den skrämmande ryssen.194 I fallet gällande Tunisien och 

Nordafrika är likheterna ganska få, både gällande mängd och fokus under oktober och 

november 1956. Alla tre tidningar är tydliga med att situationen som uppstår efter den 

franska flygkuppen är allvarlig och att det kan leda till krig.195 Men nyheterna om Tunisien 

och Nordafrika får stå åt sida i alla tre tidningar för den ungerska revolten från och med den 

24/24 oktober. 

10. Analys och diskussion 

Immanuel Wallerstein har skrivit en bok som heter European Universalism  the rhetoric of 

power som handlar om etnocentrism och eurocentrism, en hierarkiska ”stege” som man 

rangordnar och kategoriserar sin omvärld i.196  Wallerstein pratar om en europeisk 

universalism där de rika länderna i Europa genom att rättfärdiga sin makt över andra länder 

genom tiden blir att ses som sanning.197 Den europeiska universalismen handlar om att 

världen ses genom en europeisk lupp, en europeisk måttstock som ligger till grund för vad 

som är bra, dåligt, normalt och annorlunda. Tankesättet med att se Europa som det centrala 

och som det grundläggande sker över tid och blir genom europeiskt maktinflytande att ses 

som en universell sanning, lika naturligt som fakta. Det är en bild som Europa matar ut till sin 

omvärld och som ingen tillslut vet varifrån den uppstod, den bara finns där, har alltid funnits 
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där.198 Jag anser att det är svårt att bortse från den europeiska universalismen då man 

analyserar den svenska pressens syn och porträttering av Tunisien och Ungern. Två länder 

inom den europeiska sfären, som man bör se på samma sätt. Den europeiska universalismen 

som Wallerstein pratar om hänger starkt samman med det som Edwards Said talar om i sin 

bok Orientalism.199 Orientalism av Edward Said handlar om hur vi och dem tänkandet 

kommer till uttryck i västerländernas möte med orienten.200 Tunisien blir ett ganska tydligt 

exempel på Saids retorik om vi utgår från att Sverige tar det avståndstagandet från Tunisien 

men inte från Ungern. Teorierna kring orientalism och den europeiska universalismen knyts 

samman gemensamt i tänket kring Ungern och Tunisien 1956 i och med att tunisiern både 

innan och efter självständigheten, ses som det okända andra, orientalen som trots lång tid 

som koloni och en del av det franska riket aldrig riktigt ses som franskt eller europé medan 

Ungern som tidigare varit en del av det stora Österrike-Ungerska riket och som sedan blir del 

av den ryska/sovjetiska sfären efter andra världskriget redan är inne i den europeiska 

universalismen. Kan skillnaderna mellan den svenska pressens porträttering spegla den här 

uppfattningen? Både Wallerstein och Saids teorier kring europeisk universalism och kring 

orientalism handlar egentligen om en sak, att se hur makt fördelas i en hierarkisk 

världsordning, där nu varken de europeiska länderna eller de länder som hamnar utanför 

den europeiska gemenskapen egentligen kan ändra den västerländska synen och den 

nuvarande världsordningen. Det handlar om en balans som blir svår att förstå och greppa i 

en multikulturell värld, där företag blir transnationella och globala. Det jag velat göra i min 

undersökning är helt enkelt att se hur den svenska pressen porträtterat händelserna i 

Ungern och Tunisien med postkoloniala glasögon. Att se hur två länder som på liknande sätt 

strävar efter frihet inom den europeiska sfären kan porträtteras så olika.  

Föreställda gemenskaper handlar dels om den gemenskap man känner inom en grupp eller 

inom en nation men det handlar till lika stor del om den icke-gemenskap man föreställer sig 

finns gentemot andra grupper eller nationer.201 Gällande händelserna i Tunisien och Ungern 

1955 och 1956 har jag fått ändrade uppfattningar om hur Sverige och då främst svensk press 

såg på och skapade dessa föreställningar om andra nationer och grupper. Min första tanke 
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innan jag skulle göra det här arbetet var att jag trodde att Sverige skulle alliera sig mer mot 

det nordafrikanska folket än det ungerska. Jag trodde att på grund av spänningarna i världen 

under kalla kriget och med Sveriges geografiska närhet till Sovjetunionen att svenska 

tidningar skulle vara mer försiktiga i sin kritik mot jätten i öst och att man skulle vara emot 

kolonialismen och den imperialistiska politik som de tidigare stormakterna Frankrike och 

England förde. Det visade sig att så inte alls var fallet. Det som framgår av min undersökning 

av den svenska pressen i de här två fallen visar på två saker: det första är att man ser sig 

själva som del av europeisk gemenskap. Den svenska pressen allierar sig med Ungern och tar 

tydligt ett ställningstagande emot ryssen och Sovjet. Det anser jag visar på att man ser 

Ungern som en del av den europeiska gemenskapen. Ett folk som oss. Ungern strävar efter 

frihet och det är något som alla tre tidningar trycker lite extra på.202 Det handlar om en 

frihetskamp för det goda mot det onda. I Dagens Nyheter får vi följa Ungern tidigare under 

perioderna redan under mars månad 1956 där man skriver om det ungerska folket, prisar 

deras gästvänlighet och berömmer deras kraft och livslust trots att de lever under svåra 

förtryckande former.203 När sedan Ungern demonstrerar mot Sovjet vilket är starten för den 

ungerska revolten som liknas vid ett inbördeskrig och som slutar i att Sovjet slår ner allt 

motstånd och knyter sitt järngrepp om satellitstaten allt hårdare så sympatiserar de svenska 

tidningarna från dag ett med Ungern.204  

Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen skriver på lite olika sätt där främst Aftonbladet 

och Expressen har mer sensationellt språk, mer dramatik och känslor i sina reportage än 

Dagens Nyheter. Men alla visar de på samma mönster. De handlar om Sovjets övergrepp på 

en nation som vill ha sin frihet.205 Sovjet målas upp som det onda, kalla och hårda. Det är 

blodbad och massaker, språket som används visar på hur den svenska pressen tar ett tydligt 
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ställningstagande emot Sovjet.206 En gemenskap formas med Ungern i och med alla de 

artiklar där de skriver om hur bra Sverige hjälper Ungern, hur tacksamma ungrarna är över 

hjälpen och hur gärna ungrarna vill komma till Sverige som beskrivs som ett fantastiskt 

land.207 Det blir tydligt att Sverige känner en gemenskap med Ungern som Tunisien inte 

kommer i närheten utav. 

Ungern kan inte beskrivas som en koloni, det har aldrig setts som en koloni även fast den 

sovjetiska makten har stort inflytande och mer eller mindre total makt över landet i likhet 

med situationer i andra kolonier. Trots att det finns likheter mellan Ungern och andra 

kolonier så ser man i Sverige aldrig Ungern som en koloni. Någonting som med rätta eller 

med vissa skyldigheter kan tillhöra Sovjet. Tunisien å andra sidan har ingen egentlig kontakt 

med Sverige över huvudtaget. Även fast det kan ses som en förlängning av Frankrike och en 

europeisk gräns i syd så är Tunisien för långt bort både geografiskt och kulturellt från 

Sverige. Den svenska pressen sympatiserar inte alls på samma sätt med Tunisien som man 

gör med Ungern under händelserna 1955 och 1956. Precis i starten av avkolonialiseringen 

visar svensk press på vilken komplex väg det handlar om då fd-kolonialmakter som t.ex. 

Frankrike börjar släppa taget och sina protektorat. I vissa artiklar kan man se ett stöd för den 

tunisiska eller nordafrikanska befolkningen men i artikeln dagen efter så är man tillbaka och 

endast beskriver hur många européer som skadas och dör samt hur allt det här påverkar 

Frankrike. Expressen är den enda tidning som visar på ett någorlunda stöd för Tunisien men 

man påpekar ändå att det handlar om ett underutvecklat folk och ingenstans kan man läsa 

om hur många nordafrikaner som dör eller skadas.  

Intressant att se är att på samma sätt som ryssen porträtteras i svensk press som hård, 

djurisk och ond som utför våldsbrott på en befolkning så ohyggliga att det endast kan 

summeras i blodbad och terror på samma sätt porträtteras nordafrikanen och tunisiern i 

svensk press.208 Rysslands roll i Europa och som en del av den europeiska sfären har alltid 

varit mer eller mindre omstridd. Kanske kan man se Ryssland på samma sätt som Tunisien? 

Likheterna som framkommer i den här undersökningen talar för det. Sveriges sympati med 
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Ungern kanske mer ligger i deras motsträvan att se Ryssland som en del av en europeisk 

identitet. Det finns flertalet böcker om svensk misstro gentemot fienden i öst. Kanske är 

dagens muslim/arab/oriental nutidens ryss? Tanken är spännande och intressant. Tunisien 

som strävar efter sitt folk och lands frihet mot Frankrike beskrivs liksom ryssen som 

terrorister och annorlunda. Att två länder som strävar efter samma sak, frihet kan 

porträtteras så olika är det intressanta i min undersökning. Det visar anser jag tydligt på det 

svenska ställningstagandet. Den svenska pressen skapar och formar/upprätthåller fördomar 

och avstånd gentemot tunisiern men samtidigt så knyter man sig närmare och allierar sig 

med Ungern och det ungerska folket. Den svenska identiteten anser jag ligga i första rum, 

men sedan så ser man sig själv som europé, i det här fallet kan vi se att Ungern anses som 

europé medan Tunisien som är en förlängning av Frankrike inte gör det.  

Att fokus för de svenska tidningarna ligger på Europa är tydligt.209 Det finns en europeisk 

identitet, frågan är väl främst vad som innebär med Europa? Europas karta ritas om under 

kalla kriget och både Ungern och Tunisien har möjligheten att förändra den mentala 

gränsbilden av Europa under 1956. Två länder, två frihetskamper, två gränser mot en värld 

utanför Europa. Så vad är det som gör att det ena landets kamp porträtteras som god och 

den andra ondare? Handlar det bara om timing, är det så att en häftig sammandrabbning 

mer skakar om i Sverige och i den svenska pressen som i fallet med Ungern? En våldsam 

revolt som sträcker sig över två-tre veckor medan i Tunisiens fall handlar kampen mer om en 

långdragen process i över 10 år. Jag vet inte om vi kommer få svar på den frågan, varför 

Ungern får större utrymme mer fokus och en ”vänligare” porträttering av händelseförloppet 

än Tunisien. Men jag anser att man kan finna svaret i det som Said och Wallerstein pratar om 

gällande den europeiska universalismen och i tankarna kring orientalism. Ungern ses på ett 

annat sätt än Tunisien. Kanske ligger Tunisien för långt bort, både geografiskt och kulturellt 

för att helt enkelt väcka uppmärksamhet eller sympati i Sverige vid den här tiden. Tankarna 

kring kolonialismen och avkolonialiseringen känns inte färdiga vid den här tiden, tidningarna  

vet helt inte vad man ska tycka riktigt än. Det finns ett stöd med Frankrike fortfarande, det 

handlar om det som Wallerstein skriver om att civiliseringen ses som en ”gåva” till de 

underutvecklade folken.210 Det kan inte vara dåligt att vilja ge de annorlunda folken 
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europeiska värderingar och kultur eftersom det är den europeiska världen/sfären som är den 

överlägset bästa, det finns inget alternativ. Varför skulle de underutvecklade länderna vilja ta 

hand om sig själva när de intelligenta länderna i väst redan gjort så mycket för dem, ger dem 

utbildning, ger dem industri, ger dem västerländs civilisation? Dessa tankar kring en 

europeisk överlägsenhet och att man ser tunisiern som en främmande Orient kan man se i 

hur tidningarna väljer att porträttera Tunisien och Nordafrika. Ungern däremot kan inte ses 

som en Orient. Ungern skiljer sig från Sverige men absolut inte i samma utsträckning som 

Tunisien. Det finns inget tänkande om  Ungern som något annat än en europé och det är det 

som är så viktigt. Ungern till skillnad från Tunisien är en del av den europeiska gemenskapen. 

Det är snarare den aggressiva ryssen som utgör orienten i Ungernrevolten.  

I 1968 när allting var i rörelse fokuserar Östberg på 60-talets vänstervåg som radikaliserade 

och politiserade det svenska samhället och klimatet.211 Demker hävdar i sin bok om 

relationen mellan Sverige och Algeriet att det var i och med kriget i Nordafrika som Sverige 

på riktigt började engagera sig i utrikespolitiska händelser och tredje världen 

problematiken.212 Demker säger att i början av Algeriet konflikten så hade inte Sverige tagit 

något ställningstagande överhuvudtaget medan ju längre konflikten pågår desto starkare blir 

Sveriges engagemang för Algeriet och dess befolkning.213 Kanske har både Demker och 

Östberg rätt, till viss utsträckning. Sverige blev mer engagerad i konflikter som Vietnam och 

Algeriet på 60-talet. Den nya vänstervågen spelade en stor roll i att få ut folk på gatorna och 

demonstrera för allas lika värde, vare sig man var europé eller från någon annan kontinent. 

Det var orättvisorna som skulle reformeras och utrotas, nationellt som internationellt. I fallet 

med Tunisien så stämmer deras påståenden in. Tunisien sågs på 50-talet som ett ganska så 

obetydligt land, utan större naturresurser och med en befolkning som var mindre än den i 

Sverige hade Tunisien ett väldigt litet/inget inflytande över Sverige och svensk politik. Svensk 

press under 50-talet speglar detta. Svenskarna identifierar sig inte med tunisierna, man 

känner ingen större sympati eller engagemang för händelserna kring Tunisiens frihetskamp 

eller självständighet. Tunisien får lite utrymme i tidningarna och Frankrike får till största del 

mest fokus. Ett underutvecklat land som Tunisien får inte den uppmärksamheten som t.ex. 

Kambodja får 20 år senare. Någonting har förändrats.  
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Ungern å andra sidan får samma stöd och engagemang som Östberg och Demker talar om 

sker först på 60-talet. Svenskarna är ute på gatorna och demonstrerar för det ungerska 

folket, man skickar ner hjälp och förnödenheter och följer personerna bakom revolten. 

Frihetskampen får ett ansikte, det får stöd och sympati från Sverige på samma sätt som 

Vietnam och Algeriet får under 60 och 70 talet. På det sättet menar jag att man inte kan säga 

helt att Sverige började engagera sig i internationella frågor först under 60-talet. Stödet för 

Ungern är utbrett och stort men detta för att Ungern räknas till Europa. På 60-talet formade 

man ett starkare internationellt engagemang men det handlade främst om tredjevärlden 

länder utanför Europa.214 Ett europeiskt engagemang och en europeisk identitet var 

förmodligen mer självklar under 50-talet och förändringarna som följde skapade inte en ny 

typ av engagemang för internationella konflikter, det bara vidgades från Europa ut i världen. 

11. Slutsats och sammanfattning 

Varför göra en undersökning där man jämför Tunisien och Ungern? Den frågan ställde jag 

mig själv under undersökningens gång. Ungern och Tunisien är två helt olika länder. Det 

finns skillnader både i kultur, religion och traditioner. Det enda som knöt dem samman var 

deras strävan efter frihet som skedde samma år 1956. Jag trodde från början att svensk 

press skulle skriva mer åt Tunisiens fördel eftersom jag antog innan jag började 

undersökningen att kolonialismen var ”ute” och att Sverige och svensk press skulle vara mer 

för en avkolonialiserad värld. Det visade sig att det inte var riktigt så enkelt. Istället för att 

svensk press skulle vara mer avståndstagande till Ungern på grund av en rädsla för Sovjet så 

fann jag istället att svensk press starkt sympatiserade för ett fritt Ungern. Både Wallerstein 

och Saids resonemang lämpar sig väl till min undersökning och resultat kring den svenska 

pressens porträttering av Tunisien och Nordafrika. Även fast Ungern inte porträtteras på 

samma sätt som Tunisien blir det en bra motvikt för att tydligare se hur två länder i Europas 

gränssfär porträtteras på annorlunda sätt. Ungern som en del av den europeiska 

gemenskapen och Tunisien som utanför. Både gällande mängd och fokus skiljer sig Tunisien 

och Ungern åt i den svenska pressen, bilden man får av de båda länderna skiljer sig och det 

blir tydligt i tidningarnas resonemang vad det är man sympatiserar med. Vad tidningarna vill 

att deras läsare ska sympatisera med. 
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Sveriges position under den här perioden förklaras bra utav Demker när hon resonerar kring 

det svenska engagemanget under det franska kriget mot Algeriet.215 Det stämmer att Sverige 

inte påverkades nämnvärt av Tunisiens frihetskamp 1956 och svenskarna och Sverige tog 

inte tills sig internationella konflikter utanför Europa på samma sätt på 50-talet som 10 år 

senare. Men kanske det inte handlar om att Sverige får ett större intresse för internationella 

konflikter först i och med den vänstervåg som svepte över landet på 60-talet. Hur den 

svenska pressen porträtterar Ungern och kampen mot Sovjet visar på gemenskap, sympati 

och framtidstro. Sverige allierar sig med Ungern både i tidningen och på gatorna i 

demonstration mot det sovjetiska förtrycket.  

En föreställd gemenskap visade sig inte handla till största del om hur Sverige såg sig själva 

som enskilt land eller hur den svenska pressen föreställde andra i jämförelse med sig själva. 

Det handlar till största delen om en föreställd gemenskap för en europeisk identitet. En 

eurocentrisk världsbild och världsordning. Under 50-talet visade det sig att det var svårt att 

se vad som Europa innebar och vad det innehöll, men den svenska pressen visade i sitt 

ställningstagande för Ungern och mer emot Tunisien vad de anser att den europeiska 

identiteten bör ha för gemenskap och vilka som ska få vara med i den och vilka som får stå 

utanför.  

Fortsatt forskning kring föreställda gemenskaper och kring hur media sprider bilder som 

både bidrar till ökad gemenskap men likväl till o-gemenskap känns både nödvändigt och 

aktuellt idag. Jag hade tyckt det vore intressant att följa hela den tunisiska frihetsprocessen 

från andra världskrigets slut fram till självständigheten den 20 mars 1956. För att se hur 

själva avkolonialiseringen beskrivs i den svenska pressen. Ligger fokus på en fransk sida eller 

är den europeiska identiteten lika starkt framträdande direkt efter världskrigets slut? 

Kolonialismen påverkar oss än idag med problem och oroligheter i till exempel Israel och 

Palestina och Irak. Spåren efter Europas inblandning i andra länders politik och utveckling 

har både gett positiva och negativa effekter i dessa områden. Mer forskning kring ämnen 

som nationalism, kolonialism kring mellanöstern och Nordafrika anser jag vore mycket 

intressant och givande.  
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Sammanfattningsvis, syftet med min undersökning var att se hur svensk press 

skapar/upprätthåller och bevarar föreställningar kring Tunisien och Ungerns olikheter. Att se 

till vilken utsträckning som Sverige sympatiserar med de båda länderna och att försöka 

förstå varför. Den svenska pressen porträtterar vare sig det vill det eller inte Ungern och 

Tunisien på helt olika sätt. Ungern får sympati och Tunisien får osäkerhet. Ungern målas upp 

genom text och språk som ett land som behöver hjälp och stöd, som beskyddare av den 

europeiska gränsen mot den farliga, aggressiva ryssen. Tunisien får tvivel, svensk press vet 

inte egentligen vad det ska tycka om avkolonialiseringen. Tidningarna ger bilden av att frihet 

för Ungern är en nödvändighet och något att kämpa för medan man i Tunisiens fall mer 

verkar tveksamma, är frihet för tunisierna något som de(tunisierna) kan hantera? Att det 

finns en skillnad mellan tidningarnas porträttering av Ungern och Tunisien visar på hur media 

kan spela, porträttera och bibehålla föreställningar kring vi (svenskar) och andra. Media har 

makt att kunna påverka vad som verkar gott och vad som verkar ont. Svensk  press  gör 

skillnad mellan länder och folk, inte bara 1956 utan även idag. Om europeisk universalism 

har blivit något av naturen givet och att det är med europeiska mått vi dömer eller 

rangordnar länder hierarkiskt så spelar medias bedömning av länder och händelser en stor 

roll i hur vi utvecklar fördomar och föreställningar kring både oss själva och andra. Fallet 

Tunisien och Ungern visar på det 1956. För att det ska bli en gemenskap så krävs det att vissa 

får vara med och andra inte. Den svenska pressen visar tydligt att Ungern är med i en 

europeisk gemenskap medan Tunisien inte är det. Den svenska pressen både formar och 

upprätthåller den föreställningen.  

 

 

 

 

 

 

 



12. Källförteckning 

Tryckta källor: 

Anderson, Benedict. Föreställda gemenskaper. Daidalos. Uddevalla. 2005.  

Demker, Marie. Sverige och Algeriets frigörelse 1954-1962. Nerenius &Santérus förlag. Lund. 

1996.  

Easterly, William. The white man’s burden Why the west’s effort to aid the rest have done so 

much ill and so little good. Penguin Press. New York. 2006 

Ekström, Mats. Larsson, Lars-Åke (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. 

Studentlitteratur. Lund. 2000 

Ferro, Marc: RED. Coquery-Vidrovitch, Catherine. Kolonialismens svarta bok. Leopard Förlag. 

Finland. 2005.  

Hylland Eriksen, Thomas. Nationalism och etnicitet. Nya Doxa. Falun. 1998.  

Nicholson Yale, Philip. Who do we think we are, race and nation in the modern world. M.E 

Sharp. New York. 2001. 

Perkins, J. Kenneth. A history of modern Tunisia. Cambridge University Press. New York. 2004 

Said, Edward. Orientalism. Ordfront. Danmark. 2008. 

Sebestyen, Victor. Twelve days. Revolution 1956.  Phoenix. 2007.  

Wallerstein, Immanuel. European Universalism the rhetoric of power. The new press. New 

York. 2006.  

Widholm, Christian. Iscensättandet av solskensolympiaden. Text och Kultur. Umeå. 2008.  

Young J.C, Robert. Postcolonialism – a very short introduction. Oxford University Press. New 

York. 2003 

Östberg, Kjell. 1968 När allting var i rörelse.  Prisma. Smedjebacken. 2002.  

 

Tidningar: 

Aftonbladet 1955, 1956 

Expressen 1955, 1956 

Dagens Nyheter 1955, 1956 

 

Internet: 

Dagens Nyheter: 



http://info.dn.se/info/om-oss/historia 2011-11-28 osignad 

Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/lang/ungernrevolten  2012-01-03 Bengt Åke Häder 

http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter  2012-01-03 Alf W. Johansson, Stefan Sundin 

http://www.ne.se/lang/aftonbladet   2012-01-03 Ingemar Oscarsson, Karl Erik Gustafsson 

http://www.ne.se/lang/expressen   2012-01-03 Karl Erik Gustafsson 

http://www.ne.se/tunisien/historia/det-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndiga-tunisien-1956         

2012-01-03 Lars Rudebeck 

http://www.ne.se/ungern/historia/ungern-som-folkrepublik-1949-89   2012-01-03   

Kristian Gerner 

 

http://info.dn.se/info/om-oss/historia%202011-11-28
http://www.ne.se/lang/ungernrevolten
http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter
http://www.ne.se/lang/aftonbladet%202012-01-03
http://www.ne.se/lang/expressen
http://www.ne.se/tunisien/historia/det-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndiga-tunisien-1956
http://www.ne.se/ungern/historia/ungern-som-folkrepublik-1949-89

