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Abstrakt

Ungernrevolten 1956 var en kort intensiv revolt som varade i tolv dagar där ungerska 
frihetskämpar revolterade emot det kommunistiska styret i landet En relativt lugn 
demonstration startad av ungerska studenter växte snabbt och ledde snart till en väpnad revolt 
emot den ungerskkommunistiska regimen. Några dagar av reformer mot ett liberalare 
ungerskt statsskick avbröts abrupt av de ryska trupperna som efter tolv dagar slog ned 
revolten och återtog makten i landet igen. Denna studie syftar att genom fem svenska 
dagstidningar med olika politiska tendens undersöka Ungernrevolten 1956 och hur den 
behandlades i de olika dagstidningarnas ledarartiklar. Ledarartiklarna analyseras med hjälp av 
Vedungs (1971) modell som används för att kartlägga politiska debatter. Resultatet visar att 
det finns klara skillnader mellan de olika tidningarna hur de presenterar revolten, man kan 
även se vissa samband till deras politiska inriktning.
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Vedungs modell
Dagspress



Innehållsförteckning

1.    Inledning........................................................................................1

   1.1  Syfte och frågeställning................................................................................ 2
   1.2  Teori och metod…........................................................................................ 3
   1.3  Material……………….................................................................................4
   1.4  Forskningsläge……...................................................................................... 6

1.5  Avgränsning………………………………………………………………...8
         

2.    Ungernrevolten 1956 – en historisk bakgrund……………….....10

2.1  Ungern efter andra världskriget…………....................................................10
2.2  Kommunismens intåg i Ungern………........................................................11
2.3  Revolutionens upptakt……..........................................................................13
2.4  Revolutionen……………………………………………………………….14
2.5  Reaktioner i väst…………………………………………………………...15
2.6  Presspolitiskt klimat………………………………………………………..16

3.    Analys av tidningsartiklarna….....................................................18

3.1  Dagens Nyheter.............................................................................................18
3.2  Svenska Dagbladet........................................................................................21
3.3  Skånska Dagbladet........................................................................................24
3.4  Arbetet…………………………………………………………………...…26
3.5  Ny Dag……………………………………………………………………...28

       4.   Slutdiskussion................................................................................32

 5. Litteraturlista…................................................................................37    



1

1. Inledning

Efter andra världskriget blev Ungern en lydstat under den ryska regimen och en del av 

Sovjetunionen. En lydstat som skulle utvecklas efter den stalinistiska modellen med 

kollektivisering inom jordbruk och effektivisering inom industrin. Ett demokratiskt 

experiment genomfördes dock i Ungern med partier som demokratiskt samarbetade i makten. 

Med tiden förändrades omständigheterna i landet och den demokratiska linjen skulle tillslut 

suddas bort med mer eller mindre brutala metoder till fördel för det kommunistiska styret. 

Genom en marionettregering som följde order från makten i Kreml skulle Ungern styras 

oinskränkt av den kommunistiska makten.1

Med Stalins död 1953 skedde en del scenförändringar inom Ungern och missnöjet emot 

kommunismen började märkas tydligare från de ungerska medborgarna. Förändringar inom 

det kommunistiska partiet som skulle lugna de ungerska medborgarna ledde istället till inre 

turbulens och handlingsförlamning inom det kommunistiska partiet och oron ökade istället i 

landet.2

Den 23 oktober annonserades av studenterna i Budapest att det senare på dagen skulle hållas 

en fredlig demonstration. Demonstrationen skulle genomföras i första hand för att visa 

sympatier för Polen som precis haft en kraftmätning med Ryssland, men även för att visa sitt 

missnöje mot det kommunistiska styret. Fler och fler ungerska medborgare följde med längs 

med vägen och demonstrationen växte snabbt. Missnöjet hos de ungerska medborgarna 

hördes allt högre och situationen i Ungern blev allt mer orolig. Då radiohuset i Budapest blev 

stormat av revoltörer och skottlossning utbröt så var revolten i Ungern definitivt inledd.3

Med hopp om att Ungern själva skulle klara upp den oroliga situationen så medgav det 

kommunistiska partiet en del eftergifter till Ungern. Imre Nagy fick återkomma till makten i 

tro om att hans goda rykte i Ungern skulle lugna det oroliga läget i landet. En rad olika 

reformer genomfördes i landet medan kommunisterna i Kreml avvaktade med sina styrkor på 

behörigt avstånd. Tids nog tog dock tålamodet slut hos de ryska makthavarna. Ett beslut var 

                                                
1 Litván, G. 1996, The hungarian revolution of 1956 – Reform, revolt and repression 1953 – 1963. London, sid. 
1 ff.
2 Ibid. sid. 22
3 Litván, G. 1996, sid. 58
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tvunget att fattas huruvida Ungern skulle få fortsätta sin mer liberala självständiga linje eller 

om man istället med hjälp av Röda Armén skulle återta makten med våld.4   

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med den här studien är att undersöka hur Ungernrevolten 1956, presenterades i 

ledarartiklar i fem olika svenska dagstidningar med olika politisk inriktning. De valda 

tidningarna är; Svenska Dagbladet (moderat, dåvarande Högern), Dagens Nyheter (liberal), 

Skånska Dagbladet (bondeförbundet), Arbetet (socialdemokratisk) och Ny Dag 

(kommunistisk). Då Ungernrevolten 1956 präglades av olika politiska motsättningar är det av 

intresse att undersöka hur olika tidningar med olika politiska inriktningar väljer att framställa 

sin historia av Ungernrevolten 1956, och titta på hur dagspressen argumenterar utifrån sin 

politiska inriktning. Avsikten är att undersöka om det finns en skillnad hur, de för den här 

studien valda tidningarna väljer att presentera revolten i Ungern 1956 och om det kan finnas 

ett samband till deras politiska inriktning. Som hjälp att ordna den politiska debatt som fördes 

genom ledartiklarna i den aktuella dagspressen så är syftet att använda Evert Vedungs (1971) 

modell som klassificerar och delar upp politiska debatter i ett schema med tre olika 

beståndsdelar, objekt, aktör och argument. Uppsatsen syftar även till att ge en klarare bild av 

Ungernrevolten 1956 och hur den mottogs i Sverige genom fem olika dagstidningar. För att 

uppnå syftet i studien så kommer undersökning utgå från följande frågeställningar. 

– Kan man se en skillnad mellan de fem olika dagstidningarna hur de väljer att framställa 

Ungernrevolten 1956?

– Kan man se ett samband mellan dagstidningarnas politiska färg och vad de publicerade 

ledarartiklarna belyser angående Ungernrevolten 1956?

                                                
4 Karlsson, P. 1986, Ungern 1956 – En sammanställning av revolten 1956. Solna, sid. 27 ff.
 Huruvida händelsen i Ungern 1956 är en revolt eller en revolution, råder det delade meningar om beroende på 
vem man frågar. Ungrarna hävdar att händelsen är en revolution trots den ringa tid den pågick. I denna studie 
kommer jag att använda mig av både benämningen revolt och revolution. Även i tidningsmaterialet så används 
båda uttrycken.  
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1.2 Teori och metod

Som grund till att strukturera upp den politiska debatten som fördes i den aktuella dagspressen 

angående Ungernrevolten 1956 så kommer studien att innefatta en modell. Modellen får en 

central roll i studien då den underlättar kartläggandet av de olika artiklar som studien 

innefattar. Vedungs modell (1971) blir därav teoretisk utgångspunkt för studien då 

analysdelen vilar på hans teorier. Modellen strukturerar systematiskt upp politiska debatter i 

tre olika beståndsdelar. Modellen är hämtad ur Evert Vedungs avhandling Unionsdebatten 

1905 – En jämförelse mellan argumenteringen i Sverige och Norge som utgavs 1971. 

Modellen kan ses som ett verktyg att metodiskt dela upp debatten i olika kategorier för att 

lättare få en överblick av dess innehåll och dess budskap. Viktigt att påpeka när man studerar 

texter är att man aldrig kan förmedla en helt objektiv bild av innehållet. Vissa föreställningar 

och värderingar finns alltid som läsarna och författaren inte kan ställa sig utanför och det 

påverkar i sin tur resultatet.5

Vedungs begreppsapparat utgår från att i alla politiska debatter så kan man urskilja minst tre 

olika komponenter som är återkommande. Dessa tre olika grupper lägger grunden för debatten 

och delar upp de skrivna satserna i olika kategorier. Det första som Vedung urskiljer i den 

politiska debatten är det objekt som diskuteras. Att ta fram objektet är att kartlägga uppsatsen 

och det olika handlingsalternativ som presenteras i texten. Den andra beståndsdelen är de 

aktörer som är involverade i debatten och den sista och tredje delen av analysen är de 

argument som används för att legitimera de olika handlingsalternativen. Huvudobjektet i den 

politiska debatten i den här studien är Ungernrevolten 1956 och de olika handlingsalternativ 

som blir aktuella utifrån den uppkomna situationen. Ska Ungern få agera som en fri 

demokratisk stat eller ska de lyda under den ryska regimen? Utifrån det så kommer sen 

objektet eller de handlingsalternativ som presenteras i ledarartiklarna att brytas ner till mindre 

delar då varje tidning utgår från sitt objekt. Den andra delen som är aktörer blir i den här 

undersökningen de fem olika dagstidningar och deras ledarartiklar som behandlar 

Ungernrevolten 1956. Den tredje och sista beståndsdelen är de olika argument som används 

för och emot de olika handlingsalternativen är en central del i modellen. Dessa argument har 

Vedung vidare delat in i tre underkategorier som skiljer på argumenten och dess innebörd.6

                                                
5 Vedung, E. 1971, Unionsdebatten 1905 – En jämförelse mellan argumenteringen i Sverige och Norge. 
Stockholm, sid. 37 
6 Ibid. – sid. 48 ff. 
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Den första kategorin av argument är beskrivande satser. Det är argument som ger en 

beskrivning av hur verkligheten såg ut, ser ut eller kommer att se ut i framtiden.7 Utifrån den 

här studien kan det vara att; Ungern hade den 25 oktober 1956 gjort revolt mot den ryska 

regimen. Den andra kategorin för de olika argumenten är de värderande satserna. De 

värderande satserna delger oss vad som anses vara bra respektive dåligt. Detta skulle kunna 

vara att; Imre Nagys mer liberala kommunistiska styre gynnade de ungerska medborgarna. 

Den sista typen av argument är rekommendation till handling. Det kan uttryckas som, jag bör, 

jag rekommenderar eller jag föreslår eller liknade satser där en rekommendation till en 

gärning finns.8 I den här studien skulle det kunna vara att; Imre Nagy bör sitta kvar som 

premiärminister i Ungern. Det här klassifikationsschemat med objekt, aktör och argument 

kommer att tillämpas på de olika ledarartiklarna. Dock blir den andra kategorin aktör relativt 

smal i den här studien då den uteslutande utgörs av tidningar och dess ledarartiklar. 

1.3 Material

Huvudmaterialet i denna studie är i fem stycken svenska dagstidningar med olika politisk 

inriktning. Materialet som är hämtat ur de aktuella tidningarna är uteslutande ledarartiklar då 

de representerar tidningarnas politiska åsikter. 

De valda tidningarna är Svenska Dagbladet som är en moderat tidning (dåvarande Högern) 

som fortfarande finns i press. Svenska Dagbladet startade 1884 och för den här studien 

aktuella året 1956 var Nils Enoch Bertil Boman ansvarig utgivare. Tidningen hade då en 

upplaga på 109 000 exemplar. Dagens Nyheter är en liberal tidning som startade 1864 och 

även den finns fortfarande i press. 1956 var Sten Eric Hedman ansvarig utgivare för Dagens 

Nyheter och vid det tillfället hade tidningen en upplaga på över 270 000 exemplar. Skånska 

Dagbladet började tryckas 1888 och finns även den fortfarande i press. Skånska Dagbladet 

har bondeförbundet som politisk tillhörighet. Lennart Pettersson var ansvarig utgivare 1956 

och dagstidningen hade då en upplaga på dryga 45 000 exemplar. Arbetet var en 

socialdemokratisk tidning som kom i press 1887 och slutade tryckas 1995. Under det aktuella 

året 1956 var Gösta Netzen ansvarig utgivare och tidningen hade en upplaga på drygt 87 000 

exemplar. Ny Dag var en kommunistisk tidning som började tryckas 1930 och slutade gå i 

tryck i oktober 1974. 

                                                
7 Vedung, E. 1971, sid. 48
8 Ibid. sid. 50 
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1956 var Gustav Johansson ansvarig utgivare och tidningen hade då en upplaga på 15 100 

exemplar.9

De tidningar som ingår i studien är i första hand valda efter deras politiska inriktning. Urvalet 

av tidningarna har gjorts för att ge en politisk bredd med politiska tendenser från höger till 

vänster, då de politiska motsättningarna spelade en stor roll i Ungernrevolten 1956. De valda 

tidningarna har även en relativt framstående funktion inom deras parti som partipress. 10

De tidningar som förekommer i den här undersökningen har alla mer eller mindre framstående 

roll inom deras politiska inriktning. Den aktuella tiden för undersökningen 1956, så spelade 

pressen en relativt stor roll inom politiken och var den ledande media att nå ut till väljarna då 

radion inte riktigt hade slagit igenom än.11 Dagens Nyheter, var en stark opinionsbildare inom 

det liberala partiet med störst spridning i Stockholmsområdet.12 Dagens Nyheter drev hård 

kritik emot den socialdemokratiska regeringen och rädes inte av att använda relativt hätska 

formuleringar mot sina motparter.13  Inom socialdemokratin så fanns flera större tidningar. I 

Malmö är den klart starkaste och största socialdemokratiska dagspressen Arbetet som är en 

stark opinionsbildare och en av de äldsta socialdemokratiska tidningarna.14 Svenska 

Dagbladet med moderat politisk tendens var precis som Dagens Nyheter stora i 

Stockholmsområdet och var högern och de kulturkonservativas organ.15 Som det hörs på 

namnet Skånska Dagbladet så hade tidningen sitt säte i Skåne och blev den 

bondeförbundstidning 1919 inte långt efter att bondeförbundet hade bildats. Skånska 

Dagbladet hade sin huvudsakliga spridning på landsbygden i Skåne.16 Ny Dag som är en 

kommunistisk tidning är inte lika stor dagstidning som de övriga i undersökningen. Inom den 

kommunistiska dagspressen var Ny Dag en ledande tidning som hade sin topp strax efter 

andra världskriget och början av 1950-talet.17

                                                
9 www.kb.se – nya lundstedts 2007-12-02
10 Gustafsson, K E & Hadenius, S. 1976, Svensk presspolitik. Borås, sid. 48 & Hadenius, S & Weibull, L. 1991, 
Partipressens död? Helsingborg, sid. 15
11 Engblom, Lars-Åke. 2002, Den svenska pressens historia IV – bland andra massmedier (efter 1945). 
Stockholm, sid. 24 ff.
12 Hadenius, S & Weibull, L. 1991, Partipressens död? Helsingborg, sid. 8
13 Engblom, Lars-Åke. 2002, 24 ff.
14 Hadenius, S & Weibull, L. 1991, sid. 10 ff.
15 Ibid. sid. 12
16 Ibid. sid. 15
17 www.ne.se – 2007-12-10
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I studien så får framförallt Ny Dag som är en kommunistisk dagstidning en central roll i 

undersökningen. De politiska motsättningarna låg som grund för den groende revolten i 

Ungern och då framförallt den kommunistiska ideologin som opponera sig emot ett fritt 

demokratiskt Ungern.18 Arbetet som är socialdemokratisk press, hamnar i en speciell sits då 

den rådande situationen för socialdemokrater var betydligt annorlunda i Ungern. Under den 

aktuella tiden blev de mer eller mindre tvungna att sammansluta sig i de kommunistiska leden 

strax innan revolutionen tog fart.19 Även de andra tidningarna som lutar åt höger är även dem 

högst relevanta då de representerar motparten till den kommunistiska utbredningen. Där 

framförallt reaktionerna i Dagens Nyheter som kunde vara relativt kontroversiella i sina 

uttalanden.20

1.4 Forskningsläge 

Litteratur och forskning om Ungernrevolten 1956 finns det en uppsjö av, i stor omfattning av 

engelsk litteratur. Mycket är sammanställande verk som ger en bra överblick om revolten, 

upptakten innan, den intensiva tolv dagarna då revolutionen tog plats, och spelet efter. Detta 

visar Litváns (1996) avhandling ett mycket bra exempel på. Den svenska litteraturen är över 

lag inte lika omfattande, dock ger Sebestyens (2006) avhandling som finns översatt till 

svenska en mycket god övergripande bild av revolutionen. Utifrån Sveriges synvinkel finns 

Svenssons (1992) avhandling som berör Ungernrevolten 1956. Mestadels belyser studien 

flyktingproblemet som uppstod efter revolten. Karlssons (1986) ger en kort sammanfattande 

presentation av Ungernrevolten 1956. Den engelska litteraturen är generellt mer övergripande 

och ger en betydligt mer grundlig förklaring till Ungernrevolten 1956. Här finns mer 

omfattande samlingar som beskriver händelseförloppet genom olika dokument, som är till bra 

hjälp om man vill titta på en mer specifik händelse eller tidpunkt i revolutionen. Bland 

dokumenten finns bland annat tidningsartiklar, men då framförallt ur ungerska skrifter, 

översatta till engelska. Någon avhandling som har fokus specifikt på svenska artiklar har ej 

hittats, dock använder till exempel Svensson (1992) olika tidningar i sin avhandling som ett 

komplement även om han inte lägger tyngdpunkten på att just undersöka tidningsartiklar. 

                                                
18 Karlsson, P. 1986, sid. 16 
19 Sebestyen, V. 2006, sid. 48
20 Engblom, Lars-Åke. 2002, sid. 24 ff.
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En relativt kort men dock väl beskrivande redogörelse över Ungernrevolten 1956 ger Paul 

Karlsson i sin bok, Ungern 1956 – En sammanställning av revolten 1956, som kom ut hösten 

1986. Som titeln visar så ger Karlsson en sammanställning av revolten av olika källor i sin 

bok med förhållandevis korta summeringar av händelserna. Boken är uppkommen till en 

början genom ett annat projekt av Paul Karlsson där Ungernrevolten 1956 skulle ingå som ett 

kapitel, men blev istället en egen skrift. Boken följer som många andra revolten genom 

kronologisk ordning där Karlsson redogör för händelserna i Ungern dag för dag. 

Anders Svenssons bok, Ungrare i folkhemmet – Svensk flyktingpolitik i det kalla krigets 

skugga, är en del inom projektet ”Människor på flykt – en historisk och folkrättslig studie av 

flyktingproblematiken efter andra världskriget”. Boken ger en skildring av Ungernrevolten 

utifrån ett svenskt perspektiv genom den flyktingström som orsakades av Ungernrevolten 

1956. Avhandlingen ger även en kort sammanfattning av revolten, men större delen behandlar 

flyktingpolitiken i och flyktingströmmarna från Ungern. 

En mycket bra skildring får man av Victor Sebestyens avhandling Ungernrevolten 1956 –

Tolv dagar som skakade världen. Sebestyen ger en bra detaljerad beskrivning som tar fart i 

slutskedet av andra världskriget fram till åren efter Ungernrevolten när kommunisterna åter 

igen styrde. Även Sebestyen följer en kronologisk ordning i sin avhandling där revolten i sig 

är uppdelad efter datum, vilket ger en tydlig bild av vad som skedde varje specifik dag. I 

inledningen ger även Sebestyen en kort beskrivning av personer med betydelse för 

Ungernrevolten. Där hittar man även kartor över Ungern och Budapest som gör det betydligt 

lättare för läsaren att få en helhetsbild av revolten. 

Av den engelska litteraturen ger, The Hungarian Revolution of 1956 – Reform, Revolt and 

Repression 1953-1963, med redaktör György Litván, en mycket bra övergripande bild av 

Ungernrevolten 1956. Avhandlingen tar fart efter andra världskriget och analyserar åren fram 

till revolten. Vidare ger avhandlingen en väl utförlig bild av revolten och det politiska 

maktspelet som utspelade sig. Avhandlingen undersöker även västmakternas reaktioner och 

hur de reagerade på revolten, och till slut efterspelet och åren efter revolten. Avhandlingen är 

skriven av flera namnkunniga författare där några av dem själva deltog under revolten. 

Tillsammans med de ovanstående presenterade böckerna så ger dessa en god sammanfattande 

bild av hur revolutionen i Ungern utspelade sig. 
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Utöver de mer förklarande avhandlingarna av revolten så finns The Hungarian revolution, 

sammanställd av Melvin J. Lasky och The 1956 Hungarian revolution: A history in 

documents sammanställd av Csaba Békés, Malcolm Byrne och János M. Rainer. Dessa två 

avhandlingar innefattar en rad olika dokument ifrån revolten. Dokumenten kan vara 

tidningsurklipp från olika tidningar, rapporter från olika möten och departement, brev mellan 

olika personer som deltog i maktspelet under revolten, inspelade samtal mellan olika 

framstående personer och mycket mer. Detta gör det lättare om man vill titta närmre på en 

viss specifik händelse eller tidpunkt då de olika dokumenten ger ännu en dimension till 

historien. Dessa två böcker har även dem kortare kapitel i början av boken som redogör för 

revolutionens händelseförlopp.  

Av material gällande Ungernrevolten 1956 finns även skrifter som har en annan syn på 

händelserna som utspelade sig i Ungern 1956. Pavel Barannikovs skrift Varför hände detta i 

Ungern? är utgiven av Sovjetunionens informationsbyrå i Stockholm och ger en 

kommunistisk bild av Ungernrevolten 1956, där en helt annan syn av händelserna som 

utspelades målas upp. Inom denna studie har inte vikten lagts på den här skriften nämnvärt 

mer än att bredda kunskapen om de åsikter som fanns och finns angående Ungernrevolten 

1956. 

1.5 Avgränsning

Denna studie har avgränsats till att innehålla fem olika svenska dagstidningar som har olika 

politiska inriktningar. De olika tidningarna är Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Skånska 

Dagbladet, Arbetet och Ny Dag. Urvalet av dessa har främst grundats på deras politiska 

inriktning men även deras framstående roll som partipress för de olika partierna.21 Utifrån 

dagstidningarna är det bara ledarartiklarna som används som undersökningsmaterial för 

studien. Denna avgränsning gjordes eftersom studien syftar till att undersöka de olika 

tidningarnas argument för eller emot Ungernrevolten 1956. Därefter se om det kan hittas 

samband med deras politiska ställning, vilket ledarartiklarna anses ge en god uppfattning om. 

Ur källkritisk synpunkt kan tidningsmaterial och i synnerhet då ledarartiklar vara ett vanskligt 

material att jobba med då de med stor sannolikhet innehåller en politisk tendens. I det här 

                                                
 The Hungarian revolution är en ”White Book” vilket betyder att den innehåller riktiga, officiella dokument 
som legitimeras att användas som komplement till historiska texter.   
21 Gustafsson, K E & Hadenius, S. 1976, sid. 15
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fallet är det just den politiska tendensen som är relevant för studien och blir då till en fördel 

istället för en nackdel. 

De olika dagstidningarna som förekommer i undersökningen skiljer sig från varandra i vissa 

avseenden. Inom det geografiska läget är tre av tidningarna, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Ny Dag störst inom Stockholmsområdet,22 medan Arbetet och Skånska 

Dagbladet har sitt huvudsäte i Malmö.23 Ytterligare en skillnad är att Skånska Dagbladet 

förekommer i större utsträckning på landsbygden till skillnad från de övriga dagstidningarna i 

undersökningen som är storstadspress.24 Att helt undvika dessa skiljaktigheter mellan 

tidningarna är svårt. Med studiens syfte som riktar sig emot tidningarnas politiska 

ställningstagande så anses den aktuella dagspressen i den här undersökningen vara jämförbar. 

Slutligen finns en avgränsning inom den tidsperiod som ledarartiklarna är hämtade ifrån de 

olika dagstidningarna. I studien har artiklar från den 23 oktober till den 18 november legat 

som underlag. Avgränsningen här har skett mellan två datum, vilket i sin tur leder till att de 

finns en åtskillnad mellan de olika tidningarna i antal ledarartiklar som behandlar just 

Ungernrevolten 1956. Ungernrevolten 1956 uppstod förhållandevis oväntat och utspelade sig 

relativt snabbt under en kort intensiv period vilket gör den här avgränsningen naturlig. Att de 

olika tidningarna har olika många ledarartiklar som behandlar just Ungernrevolten speglar 

även det något om tidningen. Den 24 oktober 1956 tog revolten fart i Ungern genom den 

demonstration som anordnades av de ungerska studenterna.25 Till följd därav så finner man 

inget material angående situationen i Ungern i tidningarnas ledarspalt dagarna innan den 24 

oktober. Däremot uppmärksammas händelsen i samtliga tidningar den 25 oktober. 

Ungernrevolten fortgick sedan i tolv intensiva dagar tills Ryssland åter igen tar över makten 

den 4 november.26 Därefter har tidningar fram till den 18 november, två veckor efter 

revolutionens slut, varit föremål för undersökningen. Avgränsningen här har skett av att 

tidningarnas intresse för Ungernrevolten har svalnat mer eller mindre beroende på tidning. 

Den sista ledarartikeln i undersökningen är hämtad från den 13 november ur Dagens Nyheter, 

medan Svenska Dagbladets sista ledarartikel är hämtad så tidigt som den femte november.  

Självklart kan det säkert förekomma ledarartiklar i tidningarna som behandlar Ungernrevolten 

                                                
22 Hadenius, S & Weibull, L. 1991, sid. 11
23 Ibid. sid. 14
24 Ibid. sid. 15
25 Litván, G. 1996, sid. 58
26 Ibid. sid. 81
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senare än detta datum. Då huvudsyftet i undersökningen är att titta just på dagstidningarnas 

reaktioner av händelserna under Ungernrevolten och de dagar den fortgick så anses 

tidsintervallet vara fullt tillräckligt.    

  

2. Ungernrevolten 1956 - en historisk bakgrund

Kapitel två i studien avser att ge en historisk bakgrund till Ungernrevolten 1956. Den följer en 

kronologisk ordning från åren innan revolten till revoltens upphörande. Den ger även en kort 

överblick över hur reaktionerna blev i väst och vilka aktioner de genomförde. Slutligen 

kommer även en redogörelse över det presspolitiska klimat som rådde i Sverige, vilket syftar 

till att ge en generell överblick av pressens roll för de aktuella åren. 

2.1 Ungern efter andra världskriget

Ett slut på det andra världskriget var inom räckhåll och Hitlers rike krympte och skulle snart 

se sig besegrat av de allierade västmakterna och Sovjetunionen. Ungern var sedan mars 1944 

ockuperat av Tysklands armé och var den sista satellitstaten som Tyskland skulle besitta.27

Flera månaders blodiga strider skulle utkämpas i Ungern innan Sovjetunionen besegrat den 

tyska armén. Riksföreståndaren Miklós Horthy som regerat Ungern de senaste 25 åren förstod 

att ett nederlag var att vänta och vände sig därför till Stalin med ett fredsförslag. Stalin nekade 

till förslaget och kort därefter den 15 oktober så fick Miklós Horthy abdikera från sin post. 

Istället tillsattes en marionettregering med Pilkorsrörelsens ledare Ferenc Szálasi i spetsen. 

Pilkorsrörelsen var en gruppering i Ungern av högerextremister som under sin korta tid vid 

makten utförde utrensningar på egen hand av dem som kunde misstänkas ha vänstersympatier. 

Budapest försvarades in i det sista av Hitlers trupper men efter 51 dagars strid så fick de tyska 

soldaterna retirera. Budapest stad låg nu i ruiner och blev en av de mest krigshärjade städerna 

efter andra världskriget.28 På våren 1945 hade Ungern ockuperats av den Röda Armén och de 

tyska trupperna tillsammans med Ferenc Szálasi var drivna ur landet. Ett krigshärjat Ungern 

skulle nu byggas upp igen den här gången under kommunistisk regi lett av Ryssland.29

                                                
27 Litván, G. 1996, sid. 1
28 Sebestyen, V. 2006, sid. 30 ff.
29 Lasky, M J, 1957, The hungarian revolution. London, sid. 15
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2.2 Kommunismens intåg i Ungern

Under de kommande åren skulle Ungern utvecklas till en kommunistisk lydstat under 

Ryssland. Detta skedde dock inte från dag ett då Ryssland och kommunisterna hellre såg 

Ungern byggas upp under demokratiskt styrelseskick, där det kommunistiska partiet till och 

med hjälpte andra partier att komma på fötter igen.30 Stalin hade dock som plan att på längre 

sikt även bygga upp Ungern efter den stalinistiska modellen. Genom att visa upp den 

demokratiska modellen i Ungern så ville Stalin förbättra sitt nedsmutsade rykte om hur han 

styrde i andra stater. Med sina tidigare allierade fortfarande kvar på europeisk mark så 

gynnade det demokratiska experimentet i Ungern Stalins anseende.31 Även orsaker som att 

snabbt få igång ekonomin i landet var ett skäl till varför kommunisterna agerade som de 

gjorde i Ungern.32     

Den fjärde november 1945 går det ungerska folket till vallokalerna för första gången efter 

andra världskriget och efter kommunisternas intåg i landet. Detta skulle även visa sig vara det 

sista valet som skulle hållas i Ungern ett bra tag framåt. Inte förrän 45 år senare skulle nästa 

demokratiska val hållas på Ungersk mark.33 Stalins lärjunge Mátyás Rákosi, en lojal 

kommunist som handplockats av Stalin blev utsedd till att leda det kommunistiska partiet i 

Ungern. Rákosi var en trogen adept till Stalin och lydde alltid order från sin läromästare och 

kunde utföra lika hemska utrensningar som Stalin om situationen krävde. Ràkosi passade 

därför bra som ledare för det kommunistiska partiet. Vid sin sida hade Rákosi fler 

handplockade moskoviter där främst Ernö Gerö hade en framskjutande roll. Hans främsta 

uppgift var att organisera det kommunistiska partiet i Ungern som knappt hade existerat under 

de senaste dryga tjugo åren.34 Det första valresultatet blev dock inte som de kommunistiska 

ledarna hade förväntat sig. Kommunisterna fick bara 17 procent av rösterna i det första valet 

vilket var betydligt mindre än vad man hade räknat med.35 Samma antal röster fick det 

Socialdemokratiska partiet, medan Småbrukarpartiet som till största delen var stödda av anti-

kommunistiska väljare fick 59 % av rösterna.36

                                                
30 Lasky, M J, 1957, sid. 15
31 Sebestyen, V. 2006, sid. 43 
32 Kecskemeti, P. 1961, The unexpected revolution – Social forces in the hungarian uprising, Stanford, 
California, sid. 9
33 Sebestyen, V. 2006, sid. 43
34 Litván, G. 1996, sid. 5 ff.
35 Sebestyen, V. 2006, sid. 43 ff. 
36 Vali, F A. 1961, Rift and revolt in Hungary – Nationalism versus communism. Cambridge, Massachusetts, sid. 
29
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Kommunisterna fortsatte trots det dåliga valresultatet som goda koalitionsmedlemmar. Man 

hade tidigare kommit överens om att trots Småbrukarpartiet hade majoritet inte fick driva 

enpartistyre utan var tvungna att styra tillsammans med de övriga partierna.37 Med tiden så 

började kommunisterna närma sig deras mål att själva styra Ungern. Genom olika mer eller 

mindre grymma metoder började Rákosi att manövrera bort sina kollegor i parlamentet. 

Småbrukarpartiet som hade stort stöd i landet fick se flera av sina parlamentsledamöter 

manövreras bort genom falska anklagelser från Rákosi. De som inte avgick själva eller flydde 

landet såg Rákosi till att de försvann. Till hjälp hade Ràkosi Röda Armén och 

kommunisternas egen säkerhetspolis AVO som skulle eliminera eventuella hot emot den 

kommunistiska regimen. Genom en uppgjord röstning inom det socialdemokratiska partiet 

angående en sammanslutning med det kommunistiska partiet så fick kommunisterna även här 

den föreningen mellan de två partierna som man ville. Eftersom de socialdemokrater som inte 

stöttade sammanslagningen uteslöts från partiet så kunde resultatet bara sluta på ett sätt. Stalin 

och kommunisterna hade nu sommaren 1948 efter nästan tre år uppnått total makt i Ungern 

och den demokratiska tiden i Ungern var nu över.38

Ungern styrdes nu av Rákosi enligt den sovjetiska modellen. Alla politiska beslut och initiativ 

som togs övervakades centralt från högre instanser i Moskva. Ungern ombildades mer och 

mer till ett industrisamhälle liknande det sovjetiska idealet. Den första ekonomiska 

femårsplanen sattes i bruk vilket skulle höja den industriella produktiviteten med flera hundra 

procent. Jordbruket kollektiviserades, allt enligt kommunisternas tro på det perfekta 

samhället.39 De nya reformerna i landet skapade problem både inom industrin och inom 

jordbruket. Den ökade kvantiteten av varor tog ut sin rätt på kvaliteten. De ungerska varorna 

höll till och med dålig standard i jämförelse med övriga Östeuropa. Inom jordbruket var 

missnöjet stort av den nya kollektiviseringen som ledde till att bönderna på något sätt försökte 

kringgå alla regler och förordningar. Ofta med ett negativt resultat då AVO löpande 

kontrollerade bönderna i landet. 40  

                                                
37 Lasky, M J, 1957, sid. 17
38 Sebestyen, V. 2006, sid. 48
39 Litván, G. 1996, sid. 17 ff.
40 Sebestyen, V. 2006, 76 ff.
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2.3 Revolutionens upptakt

Den 5 mars 1953 dog Stalin vilket skulle leda till en del scenförändringar hos de sovjetiska 

satellitstaterna. Trots att Ungern såg relativt harmoniskt ut på ytan så ökade missnöjet bland 

de ungerska medborgarna.41 Makten i öst började ana att en kris var att vänta i Ungern om 

inte något förändrades. Första steget var att minska makten för Stalins bäste elev, Rákosi. 

Rákosi skulle nu istället få dela makten med den man han hatade mest nämligen Imre Nagy 

som i motsatt till Rákosi var mer populär hos det ungerska folket. Imre Nagy gav hopp till 

Ungern genom sin ”nya kurs”, som var en mer liberal kommunistisk linje med bättre 

arbetsförhållanden inom både industrin och jordbruket. Den nya kursen som Imre Nagy drev 

lugnade det ungerska medborgarna men på lång sikt blev inte förbättringarna så bra som Nagy 

och medborgarna hade hoppats på. Delvis berodde detta på Rákosi som hade svårt att 

acceptera den nya ordningen i landet. Därav försökte han gång på gång sätta stopp för den 

avstalinisering som Nagy drev i landet. Resultatet av Nagys och Rákosis interna intriger ledde 

till handlingsförlamning då de två manövrerade ut varandra. Nikita Chrusjtjov som tog över 

makten efter Stalin insåg att försöka dela på makten mellan Rákosi och Nagy inte ledde dit 

han hade hoppats. Strax därefter, i början av 1955 fick Imre Nagy avgå från sin position.42

Nagys nya politik sattes därmed åt sidan och kollektivisering av jordbruket och en 

uppstramning av industrin blev åter igen aktuell. Rákosis tid vid makten blev dock inte 

långvarig den här gången. Istället fick hans närmaste man Ernö Gerö ta över posten som 

högste ledare i landet.43 Situationen i Ungern fortsatte vara orolig, Ernö Gerö lyckades inte 

uppnå de förväntningar som han hade på sig från Kreml utan istället tog Gerö situationen med 

nästintill nonchalant lugn.44

I oktober samlades flera tusen studenter vid Budapest tekniska universitet för att visa sitt 

missnöje över det kommunistiska styret. Man enades om att dagen därpå arrangera en 

demonstration för att i första hand stödja och visa sympati för Polen som precis haft en 

kraftmätning emot kommunisterna och den Röda Armén. Under mötet skrevs även ett 

dokument med 16 punkter emot den kommunistiska regimen. Vid detta tillfälle var det ingen 

                                                
41 Litván, G. 1996, sid. 22
42 Sebestyen, V. 2006, sid. 92 ff.
43 Lasky, M J, 1957, sid. 21
44 Sebestyen, V. 2006, sid. 132 ff.
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som anade vilka proportioner demonstrationen och de krav man hade dokumenterat senare 

skulle få.45

2.4 Revolutionen

På förmiddagen den 23 oktober annonserades i ungersk radio att halv tre på eftermiddagen 

skulle en lugn demonstration gå till den polska ambassaden för att visa sina sympatier för 

Polen.46 Demonstrationen genomfördes även på grund av den delegation ledd av Gerö som 

besökte Belgrad och studenternas oro över framtiden.47 Ernö Gerö började oroa sig över vad 

som var på väg att ske och försökte genom ett radioframträdande avstyra demonstrationen. 

Gerö fick snart ändra sig igen då redan många studenter hade samlats för att genomföra 

demonstrationen.48 Fler och fler samlades efter vägen och demonstrationen växte hela tiden 

den fortgick. 

På eftermiddagen hade det samlats två hundra tusen medborgare som ropade efter Imre Nagy 

att hålla ett tal och åter komma till makten i Ungern. Nagy höll tillslut ett ganska krystat tal 

som istället gjorde åhörarna besvikna. Stämningen blev mer och mer upprorisk och när 

demonstranterna strax därefter stormade radiohuset och skottlossning hördes så var 

revolutionen definitivt igång.49 Det var nu uppenbart att regeringen hade tappat kontrollen 

över situationen. Moskva hoppades dock att Ungern på egen hand skulle klara upp problemen 

och åter igen ta initiativ över makten men snart stod det klart att Röda Armén var tvungen att 

ingripa emot ungerska upprorsmakare. Gerö hade nu fått stiga ner från makten för att istället 

lämna över till Imre Nagy som var betydligt mer populär bland de ungerska medborgarna med 

sin liberalare politik.50 Nagys första uppgift som premiärminister var att få de ryska trupperna 

att lämna landet. Till en början såg det ut som han var på god väg att lyckas men makten i 

Sovjetunionen var av annan åsikt. De ryska trupperna drog sig bort från Budapest men många 

av dem stannade i utkanten av staden. Sovjetunionen hade aldrig en tanke på att helt släppa 

greppet om Ungern även om det nu gav sken om det. Genom att delvis dra tillbaka sina 

                                                
45 Ibid. sid. 136
46 Litván, G. 1996, sid. 54 ff
47 Molnar, M. 1971, Budapest 1956 – A history of the hungarian revolution. London sid. 104
48 Sebestyen, V. 2006, sid. 142 ff. 
49 Litván, G. 1996, sid. 58
50 Karlsson, P. 1986, sid. 27 ff.
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trupper gav man chansen till Nagy att själv lösa konflikterna i landet och lugna de Ungerska 

medborgarna.51

Imre Nagy hade även innan revolutionens start förespråkat ett fritt neutralt Ungern, vilket 

under Sovjets styre inte hade varit genomförbart. Sista oktober 1956 tillkännagav Nagy även 

att förhandlingar om Ungerns utträde ur Warszawapakten hade inletts. Detta bekräftades 

dagen efter när Nagy i ett tal till folket förklarade Ungern neutrala.52 Genom Warszawapakten 

hade Sovjet rätt att behålla sina trupper på Ungersk mark. Genom Ungerns utträde av pakten 

sattes makten i öst i ett dilemma och ett avgörande om att låta Ungern fortsätta sin väg mot 

ryskt politiskt oberoende eller ett ingripande mot att åter igen ta makten. Herrarna i Kreml 

valde det senare av alternativen.53  Tidigt på morgonen den fjärde november 1956 invaderade 

ryska styrkor Ungern. Samtidigt tillkännagav Ryssland den nya statsstyrelsen i Ungern som 

skulle efterträda Nagys regering. Nagy som var ovetande om Rysslands planer hade så sent 

som dagen innan sänt en grupp till Moskva för att förhandla om ett fullständigt 

tillbakadragande av den Röda Arméns styrkor. Dessa tillfångatogs utan Nagys vetskap då en 

invasion i Ungern redan var bestämd.54 På några få platser i och runt Budapest gjordes några 

tappra försök av frihetskämpar att stå emot Röda Armens trupper men utan någon större 

framgång. Ungerns tid av självständighet var över.55            

2.5 Reaktioner i väst. 

Revolutionen som uppstod i Ungern kom för många stater i väst som en överraskning. Trots 

att man hade vetskap om det politiska läget mellan Ryssland och deras satellitstat Ungern så 

tog revolutionen oväntade stora proportioner på väldigt kort tid. Av det redan något spända 

läget som fanns mellan Sovjetunionen i öst och USA i väst gjorde att en viss försiktighet emot 

att ingripa till Ungerns hjälp infann sig. Ett ingripande mot stormakten Sovjetunionen skulle 

kunna leda till en upptrappning av den konflikt som redan fanns emellan de två 

stormakterna.56 Samtidigt utifrån USA: s egna politiska intressen var de groende 

                                                
51 Ibid. 29 ff.
52 Litván, G. 1996, sid. 78 ff
53 Karlsson, P. 1986, sid. 35
54 Bekes, C, Byrne. M & Rainer, J M. 2002 The 1956 hungarian revolution: A history in documents. New York, 
sid. 216
55 Litván, G. 1996, sid. 81
56 Ibid. sid. 91
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våldsamheterna i Centraleuropa ingen positiv händelseutveckling för USA och deras kamp 

emot kommunismen.57

Liknade reaktion som USA visade Storbritannien och Frankrike som även dem överraskades 

av den snabbt växande konflikten i Ungern. En försiktighet mot ett ingripande rådde även i 

dessa stater. Dessutom vid detta tillfälle hade de fullt upp med den kris som uppstått i 

områden vid Suezkanalen där Israel tillsammans med Storbritannien och Frankrike hade 

anfallit och ockuperat delar av Egypten.58 Detta ogillades av president Eisenhower i USA som 

ansåg att en god relation till arabländerna absolut var viktigt att vidhålla. En roll i skymundan 

fick revolten i Ungern av den känsliga situationen i Suezområdet som till och med oroade 

relationerna mellan de västliga stormakterna.59 Trots det något försiktiga intresse som staterna 

i väst visade emot Ungernrevolten så begärdes den 27 oktober en anhållan från USA, 

Storbritannien och Frankrike till säkerhetsrådet i FN, om att frågan om situationen i Ungern 

skulle diskuteras. I FN prioriterades fortfarande Suezkrisen vilket ledde till att diskussioner 

om händelserna i Ungern lämnades litet utrymme. Den första november vädjade Imre Nagy 

för första gången om FN: s stöd i samband med Ungerns utträde ur Warszawapakten. Nagy 

ville att situationen i Ungern skulle diskuteras i generalförsamlingen men även nu gick samtal 

om mellanöstern före. Efter ockupationen av Ungern den fjärde november samlades 

säkerhetsrådet och antog en resolution och fördömde Sovjetunionens agerande emot Ungern. 

Några större ingripanden skedde aldrig från västs sida emot Sovjetunionen. Många ungrare 

kände i efterhand ett svek av USA och FN av den näst intill obefintliga hjälp de bistått med.60

2.6 Presspolitiskt klimat

Tiden efter andra världskriget involverades den svenska pressen mycket inom den politiska 

sfären. Den största expansionen inom de svenska medierna kan man hitta från 1950 - talet och 

framåt i tiden.61 Tidningarna tog tydligt ställning för de politiska inriktningar de företrädde 

och även i tidningarnas vanliga nyhetsartiklar kunde man tyda deras politiska tendens. Det var 

därav inte bara ledarsidorna som speglade den politiska inriktning som tidningen hade. I täten 

för att driva den politiska kampen i tidningarna var Dagens Nyheter som kämpade näst intill 

                                                
57 Sebestyen, V. 2006, sid. 173 ff.
58 Svensson, A. 1992, Ungrare i folkhemmet – Svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga. Lund, sid. 77
59 Litván, G. 1996, sid. 97
60 Sebestyen, V. 2006, sid. 213 ff. 
61 Hadenius, S & Weibull, L. 1991, sid. 20
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som ett kamporgan för att socialdemokraterna skulle få kliva ner från makten i Sverige. De 

politiska debatter som fördes mellan de olika tidningarna kunde vara relativt hårda och 

personangrepp och slagord var ingen ovanlig företeelse mellan tidningarna. Dagspressen var 

fortfarande huvudarena inom media för den politiska diskussionen då radion inte riktigt slagit 

igenom. Det ökande politiska intresset i Sverige i slutet av 1940-talet gynnade pressen som 

ökade sina upplagor markant. Pressen var ett viktigt redskap för den politiska verksamheten 

för att nå ut med sina politiska ställningstaganden.62 För riksdagspartierna var det viktigt att 

ha en tidning som speglade deras politiska tendens. Vid bondeförbundets start 1913 lades stor 

vikt i att skapa en egen tidning och hålla den vid liv. Detta kunde visa sig genom olika 

stiftelser och organisationer som gav stödbidrag till partipressen så de skulle kunna verka och 

förstärka opinionen inom partiet.63

                                                
62 Engblom, Lars-Åke. 2002, sid. 24 ff.
63 Hadenius, S & Weibull, L. 1991, sid. 11
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3. Analys av tidningsartiklarna

Nedan följer en analys av de aktuella ledarartiklarna. Dagstidningarna kommer att presenteras 

en i taget med utdrag ifrån de valda ledarartiklarna. Citaten nedan är valda för att de till så hög 

grad som möjligt ska ge en objektiv bild till läsaren på hur de olika tidningarna såg på 

Ungernrevolten 1956, och vad det främst valde att belysa. Detta med hjälp av Vedungs (1971) 

modell som ger artiklarnas argument en systematisk kategorisering. Genom att kategorisera 

argumenten så hjälper det att kartlägga och strukturera upp debatten. De olika kategorierna av 

argumenten kommer att redovisas vid varje citat för att visa vilken kategori de olika citaten 

tillhör. Även objektet i varje tidning kommer att presenteras kortfattat för att ge läsaren en 

överblick av de olika tidningarnas ståndpunkter i stort.  

3.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter kännetecknades av att vara en relativt frispråkig dagstidning som kunde 

uttryckta sig förhållandevis kontroversiellt emellanåt.64 Från Dagens Nyheter tillsammans 

med Ny Dag så ser man att de mer frekvent skriver om Ungernrevolten 1956 än vad de andra 

tidningarna har valt att göra. Från Dagens Nyheter finns det 10 stycken ledarartiklar inom 

studiens avgränsningar som behandlar Ungernrevolten 1956. Den första ledarartikeln är 

hämtad från den 25 oktober och den sista hämtad från den 13 november. Med hjälp av 

Vedungs (1971) modell så kan man urskilja objektet i Dagens Nyheters ledarartiklar. Tidigt 

ser man tendenser i Dagens Nyheter hur de uppfattar Ungernrevolten och kritik riktas emot 

den ryska modellen och hur de väljer att styra deras lydstater. De fördömer den ryska terrorn 

och genom revoltens uppkomst så menar Dagens Nyheter att Rysslands sätt att kontrollera 

Ungern inte fungerar. Den 27 oktober 1956 kan man läsa ur Dagens Nyheters ledarartikel ”På 

gungande grund” om den misstro som enligt tidningen många har emot det ryska imperiet. 

Citatet nedan är ett exempel på en beskrivande sats.

”Det var känt hur den östeuropeiska ungdomen år ut och år 

in systematiskt ”indoktrinerades” i den kommunistiska läran, 

(---). Men en slutsats är redan nu given: Sovjetunionen – under

Stalin, Malenkov och Chrustjev – har totalt misslyckats i sina 

                                                
64 Engblom, Lars-Åke. 2002, sid. 24 ff.
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strävanden att åstadkomma ett homogent östblock (---). ungdomen

av idag är lika fientligt sinnad mot Ryssland som en äldre 

generation för tio år sedan.”65   

Liknade tankar finns genomgående i Dagens Nyheter ledarartiklar. De vill påvisa det 

misslyckande som Sovjetunionen har åstadkommit med deras lydstater i Östeuropa. En rysk 

modell som inte är genomförbar trots de enorma militära krafter som Ryssland har till sitt 

förfogande. Ungernrevolten är ett exempel på att missnöjet är så pass stort att man väljer att 

opponera sig emot en betydligt starkare stat trots deras helt andra militära förutsättningar. Den 

29 oktober kan man läsa i Dagens Nyheters ledarspalt om, som de uttrycker sig 

”Sovjetiseringens fiasko”. Även det här citatet nedan visar på en beskrivande sats, då Dagens 

Nyheter i artikeln ”Icke förgäves” uttrycker sin kritik mot Sovjetunionen. 

”Modet visade vara starkare än alla kyliga kalkyler och realpolitiska 

överväganden. Det ungerska folkets besinningslösa djärvhet har

inför hela världen avslöjat sovjetiseringens fiasko i Östeuropa.”66

Vad som har varit relativt återkommande hos flera av tidningarna är att anspela på känslor och 

då framförallt på det ungerska mod som revoltörerna i Ungern visade upp. Det syns även i 

Dagens Nyheter och det valda citatet ovan hur man hyllar medborgarnas mod som vågar stå 

upp emot supermakten Ryssland.  I Dagens Nyheter den 28 oktober 1956 i ledarartikeln 

”Frihetskampen” berömmer tidningen den ungerska djärvheten, citatet nedan kategoriseras 

som en beskrivande sats.

”I ett land som Ungern med spärrade gränser, avskurna kommunikationer, 

med ryska trupper mitt inne i landet och längs gränsen är en revolution

dömd att misslyckas (---). Resonemanget var förnuftigt besinningsfullt, 

”realpolitiskt” – men det räknade inte med den realitet som hette mod, 

mera mod, intet annat än mod!”67
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Trots sin kommunistiska hållning så var Imre Nagy en omtyckt och hyllad person av de 

ungerska medborgarna. Han ropades fram av folkmassan under demonstrationen att styra

landet. Det ledde till att den ryska makten gav eftergifter till Ungern och lät Imre Nagy ta över 

makten i tro om att han skulle kunna lugna det ungerska folket utan våld. Detta på grund av 

hans betydligt liberalare kommunistiska politik.68 Huruvida Imre Nagys återkommande till 

makten är positivt eller negativt så skiljer sig dagstidningarna åt. Trots sin popularitet hos de 

ungerska medborgarna så visar Dagens Nyheter en viss kritik emot Imre Nagys maktposition. 

Tidningen påvisar en viss skepticism mot Imre Nagys politik och trots de reformer han 

genomfört så ser Dagens Nyheter honom som relativt opålitlig. I ledarartikeln den 29 oktober 

”Icke förgäves” visar Dagens Nyheter sin tendens emot Imre Nagys, som dom menar, något 

fega politik. Urklippet ur artikeln är en värderande sats då tidningen påvisar sitt missnöje med 

Imre Nagys framgångar. 

”Här fungerar en ”nationell arbetarkommitté” som på söndagen 

bestämt avvisade Nagys ”fredsvillkor” för att istället framlägga sina 

egna krav. I viss utsträckning sammanfaller dessa med Nagys löften(---)

medan de på andra punkter går långt utöver vad en man som Imre Nagy 

någonsin kan tänkas bjuda.”69

Efter Ungerns nederlag mot de ryska trupperna så riktades istället blickarna åt FN och vad de 

i den här situationen kunde ha gjort för att möjligtvis förmildra omständigheterna för Ungern. 

Dagens Nyheter riktar relativt hård kritik emot FN. Kritik riktas främst mot hur de som skall 

fungera som en slags internationell rättsapparat har misslyckats att rikta några tuffare 

sanktioner emot stormakten Ryssland. Tidningen menar att det finns en problematik med 

FN: s uppbyggnad då de vid tillfällen som dessa blir relativt maktlösa. En institution som 

säkerhetsrådet som skall verka för fred, blir handlingsförlamade när stormakter såsom 

Ryssland har rätt att lägga in veto emot besluten. Ledarartikeln ”FN, lagen och moralen” från 

den 12 november riktar kritik mot FN: s sätt att hantera situationen. Kritik förs även generellt 

mot FN som institution. Utdraget nedan kategoriseras som en värderande sats då citatet 

påpekar enligt tidningen en negativ sida med FN: s institution.  
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Visserligen kan säkerhetsrådet ingripa vid ”hot mot freden,

fredsbrott eller angreppshandling” och för biläggande av tvister

vilkas ”fortbestånd är ägnat att sätta upprätthållandet av

internationell fred och säkerhet i fara.” Men stormakternas 

vetorätt i huvudsak Rysslands vetorätt har praktiskt taget

gjort dessa bestämmelser oanvändbara.”70

3.2 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet lämnade relativt lite utrymme i sin ledarspalt till Ungernrevolten 1956. 

För undersökningens avgränsade tid så fanns endast sex stycken ledarartiklar som behandlade 

revolten. Den första artikeln från Svenska Dagbladet är hämtad den 25 oktober och den sista 

ledarartikeln som behandlar revolten är hämtad från femte november. Likt Dagens Nyheter så 

är även objektet i Svenska Dagbladet att hårt kritisera den ryska modellen och deras sätt att 

styra deras satellitstater. Svenska Dagbladet använder sig mycket av känsloladdade fraser i

sina ledarartiklar och hyllar Ungern för sitt mod. Svenska Dagbladet menar att trots 

nederlaget så har man ändå visat på stort hjärta och djärvhet och ger därmed hopp till andra 

ryska lydstater som befinner sig i en liknade situation. I ledarartikeln ”En kamp för oss alla” 

hämtad från den 28 oktober visas ett bra exempel på det mod som de ungerska 

frihetskämparna visar upp. Citatet klassificeras som en värderande sats.

”(---)ungerska hjältarnas strid mot ett jätterikes soldater och

stridsvagnar, en strid som de väl innerst inne inte ens själva 

önskar utvidgas till en världsbrand i skuggan av de dödsbringande

molnen från atom- och vätebombers krevader.”71

Till skillnad från Dagens Nyheter så har Svenska Dagbladet en mer positiv inställning till 

Imre Nagy och tror på hans ledarskap. Nedan följer en värderande sats från ledartikeln 

”Ungern!” hämtad den 25 oktober 1956. Svenska Dagbladet visar här på sin positiva syn att 

Imre Nagy kommit till makten strax efter revoltens upptakt. 

                                                
70 Dagens Nyheter – FN, lagen och moralen 1956-11-12
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”Men i Ungern liksom i andra länder finns det kommunistledare

av olika slag och kynne. Imre Nagy (---) hann under sin första 

period vid makten ge många prov på en förhållandevis liberal 

inställning och förståelse av folkets krav. När demonstranterna 

i Budapest på tisdagskvällen fodrade hans återinträde som 

premiärminister så skedde det säkerligen inte enbart av 

taktiska skäl utan även av övertygelse om att han vore den bästa 

regeringschefen intill dess en verkligt fri regim kan komma till stånd.”72

  

Den femte november när den ryska makten åter igen erövrat Ungern så visar Svenska 

Dagbladet fortfarande på en positiv inställning gentemot Imre Nagy och hans politik. I 

artikeln ”Moskvas ogärning” ser man ett tydligt exempel på hur Svenska Dagbladet ställer sig 

bakom Imre Nagy och vad han åstadkommit. Citatet nedan kategoriseras som en beskrivande 

sats.  

”Imre Nagy må som kommunist ha försyndat sig mot sitt folk,

men han har sonat mycket genom sin tappra hållning under 

krisens hemska slutskede. Han har följaktligen inte bara avsatts

utan också arresterats”73   

Svenska Dagbladet riktar hård kritik mot det kommunistiska styret och generellt över den 

stalinistiska modell som de ryska satellitstaterna skolas in i. Även Svenska Dagbladet påvisar 

det ryska misslyckandet och deras försök att applicera en stadsapparat som enligt 

kommunisterna skall gynna den arbetande klassen och studenterna. Kontentan av revolten 

visar att det inte alls har lyckats, då det är just de två grupperna som går i spetsen för revolten. 

Nedan följs ett citat ur artikeln ”En kamp för oss alla” hämtad ur Svenska Dagbladet från den 

28 oktober 1956 där man genom en beskrivande sats visar det ryska misslyckandet med deras 

indoktrinering av deras lydstater. 

”Med särskild energi har de efter kriget inriktat sig på att vinna

två befolkningskategorier inom lydrikena: arbetarna och ungdomen.

I de stater som sägs ha byggts upp speciellt för arbetarnas bästa, hör
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just arbetarna till dem som stått i främsta motståndslinjen mot 

ryssarna och deras vasallregimer.”74   

Några rader längre ner i samma artikel som refereras till ovan kan man läsa vidare om den 

ungerska ungdomen och deras enligt Svenska Dagbladet glädjande roll de spelat i revolten. 

Detta visas även här genom en beskrivande sats.

”Mest glädjande är dock den roll ungdomen och studenterna 

har spelat i upproret mot kommunismen. Under de tio år har 

vasallstaterna barn och unga utsatts för en systematisk själslig 

förgiftning, de har indoktrinerats med falska och förljugna läror

och de har uppfostrats till att betrakta livet med falska ryska ögon.”75

Problematiken angående FN: s roll under Ungernrevolten ser Svenska Dagbladet som 

bekymmersamt. Tidningen anser det vara olyckligt att krisen i Suezområdet precis har infallit 

vid samma tidpunkt som revolten i Ungern. Därmed utesluts inte möjligheten att de två olika 

händelserna har påverkat varandra. Tyvärr ej fördelaktigt för Ungern menar Svenska 

Dagbladet då Storbritannien och Frankrike tappat en del förtroende i FN på grund av deras 

omoraliska angrepp mot Rysslands nära vän överste Nasser i Kairo. Svenska Dagbladet menar 

att situationen runt FN: s roll blir vansklig då det ges utrymme från de olika lägren att skylla 

den ena händelsen på sitt agerande i den andra. De två händelserna sätts i relation till varandra 

i Svenska Dagbladets artikel ”Ungern och Suez” som är hämtad från den fjärde november 

1956. Citatet nedan är en beskrivande sats som visar exempel på att händelserna möjligtvis 

har ett samband. 

”Det är frestande att spekulera över ett samband mellan 

händelserna i Östeuropa och Israels, Storbritanniens och 

Frankrikes aktion mot Egypten. Att Moskvas svårigheter i 

Polen och Ungern bör ha ökat lockelsen att slå till emot 
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ryssarnas nära vän i Kairo, överste Nasser, är naturligtvis

högst sannolikt och det är inte heller otroligt att splittringen 

i västlägret till en del förklarar ryssarnas kontrastöt mot den 

ungerska frihetsrörelsen”76

Vidare i samma ledartikel som ovan så belyser Svenska Dagbladet i en beskrivande sats den 

olyckliga situation som uppstått med de två olika händelserna som påverkat varandra och 

framförallt påverkat FN: s sätt att påverka. 

”Storbritannien och Frankrike kan just nu omöjligen göra 

anspråk på att bli godkända som den internationella moralens

fullgoda väktare vid säkerhetsrådets behandling av ryska 

truppers ingripanden i Ungern” 77

3.3 Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet är den tidning som lämnat allra minst utrymme i sina ledarartiklar 

berörande Ungernrevolten 1956 under den aktuella tiden för den här studien. Likt de andra 

tidningarna så uppmärksammades revolten den 25 oktober 1956. Därefter publicerades 

ytterligare fyra stycken ledarartiklar till under den avgränsade tiden, där den sista artikeln är 

publicerad den sjätte november. Objektet hos Skånska Dagbladet är ett kritiskt 

förhållningssätt emot den ryska regimen och dess sett att utöva terror emot sina satellitstater. 

Även Skånska Dagbladet påvisar revoltens effekt som ett bevis att ett folk inte accepterar att 

leva under förtryck under en längre period. Man för också en hård kritik emot att Imre Nagy 

åter igen tar över makten i Ungern. En stark misstro mot Imre Nagy märks på grund av hans 

kommunistiska ideologi vilket enligt Skånska Dagbladet gör honom ytterst opålitlig. Skånska 

Dagbladet har relativt återhållsamma åsikter beträffande FN: s agerade. Med argument att 

behålla världsfreden som försvar så finns det inte så många medel som FN kan tillgripa, 

menar Skånska Dagbladet.  Även Skånska Dagbladet hyllar det ungerska mod som de visar 

när de revolterar mot en supermakt som Sovjetunionen. Nedan följer ett beskrivande sats 

hämtad ur ”Upprorsmännens framgång” från den 29 oktober, som exempel på den sympati 

man känner för Ungern och samtidigt den grymma ryska övermakten. 
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”En oändlig frihetslängtan och ett ofattbart mod har besjälat

de ungerska upprorsmännen i deras kamp mot de ryska 

förtryckarna och deras redskap. Redan när revolutionärerna 

började striden var de medvetna om att ryssarna skulle kväva

den i blod och att det inte fanns någon möjlighet att besegra 

övermakten.”78  

Skånska Dagbladet riktar kritik genomgående under hela revolten mot Imre Nagy. Till en 

början visas en skepticism mot hans faktiska intentioner som ledare då han i grund och botten 

är en kommunist. Även senare under revoltens skede så ifrågasätter man Nagys hårt drivna 

politik om Ungerns utträde ur Warszawapakten. Det ansågs som allt för djärva handlingar 

vilket inte gynnade Ungerns situation. Nedan kommer en värderande sats som visar den 

tveksamhet Skånska Dagbladet har mot Imre Nagy och hans tillhörighet till kommunismen. 

Utdraget är hämtat ur ”Ungerns frihetsrevolt” från den 25 oktober 1956 och klassificeras som 

en värderande sats.  

”Imre Nagy är kommunist, tvättäkta kommunist – även om

han eftersträvar en nationell kommunism – och inte skulle 

tveka att be Moskva om hjälp att slå ned varje revolt som

syftade till kommunismens fall.(---) När Nagy förstod att 

stora delar av det ungerska folket siktade på att störta den 

kommunistiska regimen eller i varje fall frigöra landet från 

beroendet av Sovjetunionen, anhöll han om ryskt bistånd.”79      

Skånska Dagbladet för även en diskussion om FN och den beklämmande situation som de 

tillsammans med västvärlden har hamnat i. Man menar att det är oroväckande lite som kan 

göras ifrån de västliga makterna. Huvudargumentet för att en intervention är näst intill 

omöjlig är att de skulle vara alldeles för riskabelt då ett tredje världskrig skulle ligga nära till 

hands. Skånska Dagbladet ser även problematiken med krisen i Suezområdet som en faktor 

för Rysslands djärva agerande i Ungern. Man ser även den olyckliga situation krisen har 

orsakat för FN då Storbritannien och Frankrike redan brutit emot FN: s stadgar då de inlett ett 

anfall emot Egypten. Detta skadar det moraliska utgångsläget för en eventuell förkastelsedom 
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emot de ryska förbrytarna. FN och västvärlden har hamnat i en komplex situation som leder 

till handlingsförlamning och en slags åskådarposition där Ryssland kan agera fritt utan övriga 

länders ingripande. Från den sjätte november hämtas en beskrivande sats ur artikeln ”Ungerns 

öde” som visar exempel den olyckliga sits västvärlden har hamnat i. 

”För dagen måste alla förhoppningar om snar frihet för

Ungern skrinläggas. Det är den bistra sanningen. FN 

förmår inte uträtta mer än att ge sitt moraliska stöd. 

Västmakterna kan inte ta risken av ett tredje världskrig. 

Det skulle bli följden av en militär intervention. Ingen tror 

att Sovjet av egen vilja släpper någon av satellitländerna

ur sitt pansargrepp.”80    

Vidare i samma artikel som ovan ”Ungerns öde” ger Skånska Dagbladet en uppmaning till 

att på bästa sätt försöka hjälpa det Ungerska medborgarna i den kris de befinner sig i. Då 

militära interventioner ses som för riskabla för att ett tredje världskrig skall bryta ut, så vädjar 

man till den enskilde att hjälpa genom något mildare former men fortfarande väldigt 

behövliga. Citatet nedan kategoriseras som en rekommendation till handling.  

”Vi behöver inte stå passiva inför Ungerns olycka. Vi 

kan hjälpa med pengar, livsmedel och läkemedel. 

Insamlingen för Ungern har redan gett storartade resultat.

Men den behöver mera stöd och ännu större bidrag.”81

3.4 Arbetet

Ur Arbetet finner man sju stycken ledarartiklar som behandlar den ungerska revolten inom 

den avgränsning som studien har. Den första ledartikeln är likt de andra tidningarna hämtad 

från den 25 oktober då revolten precis tagit fart i Ungern och den sista ledarartikeln kommer 

från den 12 november. Objektet i Arbetet följer de tidigare tidningarnas uppfattning. 

Artiklarna visar på Ungerns missnöje gentemot kommunismen som tagit form genom en 
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revolt som skulle ge de ungerska medborgarna en egen fri stat. Revoltens uppkomst 

legitimerar tanken om hur den sovjetiska modellen som tillämpas på deras lydstater inte 

fungerar. Arbetet koncentrerar, i motsats till de tidigare tidningarna, under de inledande 

dagarna mycket på beskrivande satser som ger konstruktiva förklaringar till hur revolten i 

Ungern kan ha uppstått. Olika händelser som inte utesluter varandra ligger som grund för den 

uppkomna revolten. Dels så pekar man på händelserna i Polen, där liknande uppror mot den 

kommunistiska regimen precis ägt rum. Detta ses som en av de grundläggande faktorerna för 

att en revolt mot kommunisterna även skulle ta fart i Ungern. Utöver den förklaringen så visar

Arbetet på två specifika tidigare omständigheter som ligger som underlag för att missnöjet i 

Ungern har blivit så pass stort att revolten har blåst upp. I ledarartikeln ”Sovjets bödelstjänst”

som är från den 26 oktober påvisar man dessa två orsaker i en beskrivande sats hur de har lett 

till revoltens start. 

”Revolten i Ungern har sin förhistoria i ett par omständigheter

tidigare under året.(---) Rakosis uppseendeväckande bekännelse 

av sina egna och den ungerska regeringens alla missangrepp under 

stalinepoken. Den andra föreskriver sig från ett möte i juli i år i 

Budapest, där bland annat den mördade förre utrikesministern

Rajks hustru framträdde och riktade hårda anklagelser mot den

kommunistiska partiledningen.(---) Dessa tvenne händelser var 

säkert  symptomatiska för den latenta oppositionsstämning mot 

den ungerska kommunistregimen.”82   

Ett starkt ogillande av de sovjetiska övergrepp som skett mot Ungern ställer sig även 

dagstidningen Arbetet bakom. Sovjettruppernas grymma återtagande av makten ses som ett 

svek av ”sovjetbanditerna” som Arbetet uttrycker sig. Kritiken mot det ryska styret och deras 

sätt att hantera situationen blir allt hårdare ju längre revolten fortskrider. Arbetet påvisar den 

stalinistiska modellens svagheter som stjälper sig själv genom att först sägas gynna den 

arbetande klassen medan i revolten det just är de arbetande och studenterna som går i spetsen. 

Från den fjärde november ur ledarartikeln ”Den ungerska tragedin” hämtas ett utdrag som 

visar exempel på först en värderande sats av det ryska sveket och sedan av en beskrivande 

sats hur den ryska modellen misslyckas i att binda sina lydstater till sig. 
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”Inför denna brutala scenförändring framträder den ryska

cynismen i all sin avskyvärda vederstygglighet. Under 

föregivande av att skydda arbetarnas intressen riktar sig

ånyo ryska kulsprutor mot i första hand arbetare och studenter.

(---) Längre än så kan inte kommunisterna kompromettera sig.”83  

De två olika händelserna, revolten mot den ungerska kommunistregimen och de angripande 

som Storbritannien och Frankrike tillsammans med Israel har genomfört mot Egypten, anser

Arbetet att det möjligt har ett samband. Genom den omoraliska attacken mot Egypten får 

ryssarna en ursäkt för deras brutala beteende mot de ungerska medborgarna. Av de två 

uppkomna olika händelserna så faller det sig olyckligt att FN mer eller mindre förlorar sin 

makt att ålägga sanktioner mot Ryssland. Samtidigt menar Arbetet att den egyptiske diktatorn 

tagit initiativet att lägga beslag på Suezkanalen, nog inte hade förekommit om de inte haft ett 

stöd från den ryska makten. Exempel på hur Arbetet uppfattar den olyckliga situation visas i 

ledarartikeln ”Den mörka veckan” hämtat från den 11 november, citatet nedan klassificeras 

som en beskrivande sats. 

”Via satellitstaterna svarade Sovjet för Egyptens upprustning.

Utan detta bistånd är det osannolikt att den egyptiska 

diktatorn ägt vare sig kurage eller resurser att lägga beslag på 

Suezkanalen(---) rättfärdigar det ändå inte det engelsk-franska

fredsbrottet, som ett slag hotade att sätta FN ur spel samtidigt

som det gav ryssarna förevändning för den skenheliga indignation

i detta fall och i någon mån för deras egen ohyggliga aktion i Ungern.”84

3.5 Ny Dag

Ny Dag som är en kommunistisk tidning ger en annan bild av Ungernrevolten 1956. Denna 

bild skiljer sig i jämförelse med de tidigare tidningarna som skildrat händelsen mer eller 

mindre likartat. Från Ny Dag finns det åtta stycken ledarartiklar inom studiens avgränsningar. 

Den första är även här hämtad från den 25 oktober likt de andra dagstidningarna i 

undersökningen och den sista är tagen från den tionde november. Objektet i Ny Dag speglar 
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en annan bild av den ungerska revolten och ser andra orsaker och handlingsalternativ till 

revoltens uppkomst. Ny Dag menar att ett uppror för att uppnå en fri liberal egen stat inte 

gynnar de ungerska medborgarna som istället främjas av det socialistiska styret. Det styre som 

uppnått stora framgångar under sin tid som makthavare. Upptakten till revolten anser Ny Dag 

beror på en mindre grupp borgliga upprorsmakare som knutit till sig den stora massan och 

därmed fått en till synes stor grupp anhängare. Av dessa grupper av borgliga upprorsmakare 

så menar Ny Dag att anhängare från pilkorsrörelsen och sympatisörer till Horthys har en 

central roll. Från den 25 oktober 1956 ges ett exempel i ledarartikeln ”Kuppförsöket i 

Ungern” i form av en beskrivande sats hur Ny Dag ser på problemet hur de borgliga 

upprorsmännen utnyttjar den stora massan. 

”Många av dem som låtit sig dras med på de borgliga 

upprorsmakarnas sida torde snart inse att de utnyttjas 

på ett skamlöst sätt och bör kunna vinnas för positiv 

medverkan i det fortsatta uppbyggandet av socialismen

och demokratin.”85

Att revolten har uppstått anser Ny Dag beror på en rad olika händelser. Delvis menar 

tidningen att det beror på den kommunistiska regimen i Ungern som brustit i deras sätt att 

styra och inte nått ut med sitt budskap till de ungerska medborgarna. Det beror även på den 

propaganda som sprids i världen. Främst från USA som med stora tillgångar kan sprida och 

skapa nätverk som motarbetar och smutskastar den socialistiska läran. Men framförallt ger 

man skulden på den mindre grupp kuppmakare som enligt Ny Dag driver utvecklingen bakåt 

genom sin revolt. Ny Dag tror att det är en fråga om tid innan de ungerska medborgarna inser 

att den kommunistiska skolan fortfarande är den mest gynnande för Ungern. Ur ledarartikeln 

”Varför hände det?” hämtad från den 26 oktober visas en beskrivande sats som exempel på 

de misstag som de egna regeringen står för och hur de ser på upprorsmakarnas roll under 

revolten. 

”Arbetarpartierna och regeringarna kan inte frånsäga

sig ansvaret för begångna fel och missnöje som enligt

dem själva är berättigat. Men den stora skulden – skulden

                                                
85 Ny Dag – Kuppförsöket i Ungern 1956-10-25
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för att människoliv gått till spillo – den drabbar de hämningslösa

kuppmakare som inte ryggat för några medel i sina försök 

att driva utvecklingen tillbaka.”86    

I samma ledarartikel som de ovan nämnda ger Ny Dag en rekommendation till handling hur 

den uppkomna situationen i Ungern skall hanteras för att stabilisera tillståndet i landet och få 

övertag över de upproriska grupperna. Citatet visar ett bra exempel på hur Ny Dag ser 

problematiken med den kommunistiska maktens bristande kontakt till folket.  

”Ju snabbare begångna missgrepp korrigeras, ju mera den

socialistiska demokratin utvecklas, ju bättre det ledande 

partiets samt regeringens kontakt med massorna blir, desto 

omöjligare blir det för de reaktionära ligorna att våga ett

ett nytt försök.”87

Kommunisternas återtagande av makten av Ungern med hjälp av de ryska trupperna lämnas 

inte mycket utrymme till i Ny Dags ledarartiklar. De ryska truppernas intrång på ungersk 

mark legitimeras genom att den tillsatta regeringen inte lyckades stabilisera situationen i 

Ungern. Därmed begärdes hjälp av den ryska makten att återställa ordningen. Ur ledartikeln 

”Egypten och Ungern” hämtad från den sjätte november ger Ny Dag exempel på hur 

maktövertagandet av kommunisterna i Ungern skedde utifrån en beskrivande sats. 

”Vad Ungern beträffar har vi beklagat att den dåvarande

regeringen icke i tid genomfört de av folket begärda 

förändringarna och därför kom i ett sådant läge att den

ansåg sig böra begära sovjettruppernas stöd för att återställa

ordningen när de reaktionära grupperna utnyttjade 

massrörelsen och gick till anfall.”88

För Ny Dag är kopplingen mellan revolten i Ungern och de angrepp som Storbritannien och 

Frankrike riktat emot Egypten relativt självklar. Upproret i Ungern har fungerat som en 

                                                
86 Ny Dag – Varför hände det? 1956-10-26
87 Ibid.
88 Ny Dag – Egypten och Ungern 1956-11-06
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täckmantel medan man i samma stund skall kunna utföra betydligt allvarligare ingripanden i 

en annan del av världen, i det här fallet i Egypten. Ny Dag lämnar förhållandevis mycket 

utrymme till att kritisera det angrepp som skett mot Egypten. Från den sjunde november ur 

artikeln ”Eld upphör” ges ett tydligt exempel i form av en beskrivande sats hur Ny Dag 

uppfattar de händelserna som skett i Mellanöstern. 

”Nu står det klart att den våldsamma hetskampanj om

Ungern avsåg att vara en rökridå bakom vilken England 

och Frankrike skulle krossa Egypten och åter förvandla

det till en koloni.”89    

                                                
89 Ny Dag – Eld upphör 1956-11-07
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4. Slutdiskussion

Som nämnts tidigare så blossade Ungernrevolten 1956 upp snabbt under en kort intensiv 

period då de ungerska medborgarna revolterade emot den kommunistiska regimen för att 

uppnå en självständig fri stat. Några dagar fyllda av reformer med fler än ett regeringsbyte 

fick ett hastigt slut då supermakten Ryssland med betydligt större militära tillgångar åter igen 

tog över makten i det revolterande Ungern. 

Syftet med den här uppsatsen är att studera debatten angående Ungernrevolten 1956 i fem 

stycken svenska dagstidningar med olika politiska inriktningar och se hur Ungernrevolten 

1956 presenteras i de olika tidningarnas ledarartiklar. Genom det material som legat som 

underlag för undersökningen så syftar det här kapitlet att svara på frågeställningen i studien 

och diskutera de olika tidningarnas ståndpunkter angående Ungernrevolten 1956. Här kommer 

även vissa delar lyftas fram som varit utmärkande i pressdebatten. I det här kapitlet kommer 

det även att diskuteras kring de tankar som kommit upp genom undersökningens gång, 

däribland den för studien aktuella modellen som använts för att kartlägga debatten.  Slutligen 

kommer tankar om hur man skulle kunna gå vidare och fortsätta studera inom ämnet. 

Genom undersökningens gång så finner man några specifika händelser av Ungernrevolten 

som blir återkommande genom de olika tidningarna. De tre händelserna eller delar som är 

framträdande och som tar förhållandevis mycket plats i de olika ledartiklarna är dels 

tidningarnas diskussioner om den sovjetiska modellens misslyckande. Dels Imre Nagys 

återkommande till makten, och slutligen västmakternas roll under revolten då inkluderande 

hur FN agerade och krisen i Suezområdet. Enda avstickaren bland tidningarna är Ny Dag som 

inte lägger någon speciell vikt i Imre Nagys maktövertagande i landet, och inte heller visar på 

speciellt hård kritik emot den sovjetiska modellen. De påvisar dock att vissa delar inom den 

kommunistiska maktapparaten kunde ha fungerat annorlunda och därmed kanske revolten 

kunnat undvikas. Dessa tre företeelser följer varandra genom ledarartiklarna som en röd tråd 

och de kommer även att följas upp i det här avsnittet. De är intressanta beroende på 

tidningarnas ståndpunkter till händelserna. Händelserna kommer att diskuteras utifrån 

kronologisk ordning, genom diskussion av ledarartiklarna och de antaganden som kan göras 

utifrån materialet. 
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De ryska satellitstaternas sovjetisering kritiseras mer eller mindre i alla, för den här studien 

aktuella dagstidningarna. Man menar att det missnöje som de ungerska medborgarna känner 

som vidare blossade upp till en revolt klart är ett bevis på att Ungern inte stödjer den ryska 

regimens styrelsesätt. Till en viss del stöds även den här tanken av Ny Dag. De menar att den 

ryska makten inte fullt ut har nått fram med sitt egentliga budskap och därmed har ett visst 

missnöje infunnit sig hos det ungerska folket. Hårdast kritik riktar framförallt Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet emot just den kommunistiska modellen och dess misslyckande. Det 

kan antas att den hårda kritiken grundas utifrån deras politiska inriktning då de står långt ifrån 

den kommunistiska läran. Med Ungernrevoltens uppkomst så fick man ytterliggare vatten på 

kvarnen att driva sin kamp emot kommunismen och använda revolten som bevis på att ett 

utbrett missnöje mot kommunismen finns. 

Intressant är även att Ny Dag trots att de inte riktar lika hård kritik, även dem ser en orsak i 

kommunismens sätt att styra som en anledning till revoltens uppkomst. Möjligt att två 

kommunistiska lydstater, Polen och Ungern, precis efter varandra trots sin militära 

underlägsenhet gör revolt är så klara bevis på ett missnöje mot kommunismen att det inte går 

att blunda för, inte ens för kommunisterna själva. En revolt dessutom genomförd av främst 

studenter och arbetare som enligt kommunisterna gynnas mest av kommunismen och dess 

styrelseskick. 

En annan mycket intressant del i revoltens första skede är hur Arbetet väljer att presentera 

revolten inledningsvis. Arbetet har ett betydligt mer försiktigt tillvägagångssätt där man 

inledande i större mängd än de övriga tidningarna ger mer beskrivande satser i sin text och 

försöker se förklaringar på revoltens uppkomst. Bilden man sänder till läsaren blir därmed 

inte riktigt lika fasansfull. Ur Svenska Dagbladet så använder man i motsats till Arbetet mer 

värderande satser som möjligt ger en mer känslosam bild av revolten. Inte förrän det 

sovjetiska återtagandet av makten i början av november, så ser man en ändring i Arbetet. Nu 

börjar de mer likna dagspressen åt sin högra sida. Varför Arbetet väljer att förmedla texten så 

här ser jag som vanskligt att dra för stora slutsatser av. Många olika delar kan spela in som 

gör det svårt att hitta just en orsak. Möjligt att tidningen valde att inte ta en klar åsikt direkt 

utan att man istället till en början ville ställa sig mer neutral till händelsen. Även möjligt att 

tidningen generellt inte uttrycker sig lika kontroversiellt som bland annat var utmärkande för 

Dagens Nyheter, utan väljer att förmedla texten mer sakligt. 
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Imre Nagys återförande till makten efter revoltens uppkomst speglas olika i de aktuella 

dagstidningarna. Ny Dag ger inte detta något större utrymme i sina ledarartiklar, dock finns 

skillnader mellan de övriga tidningarna som är mycket tänkvärda huruvida Nagys återkomst 

till makten är positiv eller inte.   

Intressant här är att Svenska Dagbladet går helt mot strömmen gentemot de övriga tidningarna 

då de tror på Nagy och hans återkommande till makten. Imre Nagy drev en betydligt mer 

liberal politik än vad andra kommunister gjort i makten. Detta verkar Svenska Dagbladet 

värdera högt trots sin politiska tillhörighet. Det kan antas att utifrån de förtryck som Ungern 

levt under en längre tid så ger Imre Nagy trots sin kommunistiska bakgrund en relativt gott 

intryck inför framtiden. Här heller inte att förglömma att den största opinionen de vill säga de 

ungerska medborgarna var de som ropat fram Imre Nagy till makten igen. Det säger en del om 

det ungerska folkets tro på att han verkligen kan förbättra deras situation. Dagens Nyheter och 

Skånska Dagbladet ser dock inte det som positivt att en kommunist ska till makten när det är 

det kommunistiska styret man revolterar emot. Hårdast kritik ger Skånska Dagbladet som 

anser Imre Nagy som ytterst opålitlig. Möjligtvis kan Dagens Nyheter och Skånska 

Dagbladets reaktion vara mer väntad än den Svenska Dagbladet ger.  

Den sista delen som diskuteras flitigt i alla tidningar är den debatt som förts i Västeuropa då 

huruvida FN kan ingripa emot det ungerska förtrycket eller inte. En enighet finns mellan 

tidningarna att västvärldens ganska tillbakadragna roll är ett problem. Hur problemet uppstått 

och om det finns några lösningar på det skiljer sig dock tidningarna en del åt. Svenska 

Dagbladet tillsammans med Skånska Dagbladet, Arbetet och Ny Dag ser en viss möjlighet att 

det två skilda händelserna, Ungernrevolten och Suezkrisen har ett samband på ett eller annat 

sätt. Detta återges inte lika tydligt i Dagens Nyheter, då de istället generellt ser problem med 

FN som institution. Ny Dag menar att det absolut har ett samband där Ungernrevolten bara 

använts som en täckmantel för det ingripande väst gjort emot Egypten. I och med den 

situation som uppstått och det omoraliska angrepp som Storbritannien och Frankrike utfört 

mot Egypten så ger det Ny Dag en möjlighet att kritisera emot ett relativt synligt misstag, 

vilket de också tar chansen att göra. 

Ny Dag lägger relativt stor tyngd i sina artiklar och kritiserar väst över det här. Vid Rysslands 

återtagande av makten nämner man den händelsen endast i ett kort stycke, medan resten av 

artikeln koncentrerar sig runt Suezkrisen. Nästkommande artikel från Ny Dag handlar nästan 
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uteslutande om hur väst försökt utnyttja Ungernrevolten för att mörka sitt ingripande mot 

Mellanöstern. Dessa två artiklar hämtas från den sjätte respektive sjunde november ur Ny 

Dag. Det kan antas att Ny Dag och kommunisterna genom Suezkrisen får en gratischans att 

kritisera väst genom detta ingripande vilket man också gör. Detta märks då Ny Dag betydligt 

säkrare fastställer sambandet mellan de två händelserna till skillnad från de andra tidningarna, 

vilket möjligtvis är en relativt väntad reaktion från kommunisternas sida. 

Ett betydligt mer försiktigt tillvägagångssätt märks i de övriga tidningarna hur man ser på 

problemet. Skånska Dagbladet ser problemet i den olyckliga situation som uppstått men för 

dem är huvudproblemet ett annat. Med en intervention av västmakterna mot kommunisterna i 

öst att ett tredje världskrig skulle kunna utbryta. Med detta argument så ger man absolut ett 

intryck av att väst absolut inte skall blanda sig i. Ett hot om ett tredje världskrig som 

antagligen ingen vill uppleva är nog det starkaste argument mot en västligt ingripande som 

man kan ge. 

Hårdast kritik emot FN ger Dagens Nyheter som kritiserar FN som institution som i detta läge 

blivit handlingsförlamat på grund av den vetorätt som i det här fallet Ryssland kan använda i 

säkerhetsrådet. Dagens Nyheter angriper härmed problemet med FN hårdare än de övriga 

tidningarna om man bortser från Ny Dag. Möjligtvis att förklaringen ligger i att Dagens 

Nyheter över lag brukade uttrycka sig relativt kontroversiellt och sticka ut lite mer än de 

övriga. Att se några politiska bakgrunder till detta är svårt att säga. Ett intresse att inte allt för 

hårt angripa den västliga politiken märks i flera av tidningarna, dock påpekas den västliga 

interventionen mot Egypten som negativt hos samtliga tidningar. 

För att svara på studiens frågeställningar, så ser man absolut att det finns stora skillnader hur 

de olika dagstidningarna presenterar Ungernrevolten 1956. Inte bara mellan Ny Dag och de 

övriga dagstidningarna där skillnaden är påtagligast, utan även skillnader mellan de resterande 

fyra dagstidningarna. Ny Dag är den som skiljer sig mest från mängden hur de förklarar det 

inträffade. Med den politiska inriktning Ny Dag har så blir det ett ganska väntat resultat från 

deras sida. I det stora hela så liknar de fyra övriga dagstidningarna i undersökningen varandra, 

dock kan man se vissa olikheter som ovan nämnt. Huruvida man kan se ett samband mellan 

de olika tidningarnas presentationer av Ungernrevolten och deras politiska färg skulle jag vilja 

svara både ja och nej. I stort kan man självklart se en kritik emot det kommunistiska 

styrelseskicket där man klart tar avstånd från det sätt som den kommunistiska regimen har 



36

handlat. Men att exakt visa på samband mellan de olika partierna och deras press är vanskligt 

att göra. Till det skulle det önskas mer material såsom underlag från den politiska debatten 

utöver de dagstidningar som enbart använts i denna studie. Dock kan man se en viss likhet 

mellan Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet i deras 

ställningstaganden. Arbetet, i alla fall till en början står lite mer för sig själv och till sist Ny 

Dag som markant skiljer sig ifrån de övriga. Att det visar en relativt rättvis bild av vart de står 

politiskt kan antas men fortfarande tror jag att den kultur som finns kring tidningen spelar in. 

Med kultur i det här sammanhanget menas det rykte som till exempel Dagens Nyheter hade 

att vara relativt frispråkiga. Det kan antas att de antagligen uttrycker sig relativt 

kontroversiellt även i den här debatten.

I den här studien användes Vedungs (1971) modell som hjälp för att kartlägga debatten. 

Modellen utgår från tre huvuddelar som alltid ingår i en politisk debatt vilka är, objekt, aktör 

och argument. Modellen har fungerat som en hjälp att ge en mer objektiv bild av den debatt 

som drevs i dagstidningarnas ledarartiklar. Dock i den här studien blir aktörsdelen väldigt 

smal då studien endast innefattar ledarartiklar. Detta medför att även argumenten blir relativt 

liknade till sättet då allt material är hämtat ur just ledarartiklar. Med flera aktörer skulle man 

även kunna se en skillnad mellan de olika politiska debatternas arenor, vilket antagligen 

skulle göra modellen mer rättvis. I den här studien med endast en politisk arena så kan det 

uppfattas som det saknas en dimension för att få ut ett bra resultat av modellen. Modellen har 

dock varit ett bra hjälpmedel att strukturera upp debatten under studiens gång som har 

underlättat kartläggande av ledarartiklarna.

Ovanstående problem med modellen leder till att vidare forskning inom ämnet absolut skulle 

vara relevant att göra. Då med fler aktörer att ställa tidningarnas ledarartiklar emot. Det skulle 

ge en bättre helhetsbild av den debatt som drevs angående Ungernrevolten 1956. Med fler 

aktörer skulle fler jämförelser kunna genomföras då man kan ställa de olika politiska arenorna 

mot varandra. Ett bredare politiskt underlag skulle nog gynna den här studiens andra fråga då 

den här undersökningen inte riktigt nådde ända fram till att fullt ut besvara den frågan.  
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