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ABSTRACT 

Onosson. Sten. 2000: Den (o)moralisu neutraliteten. Tn: politiken och tre tidningan moraliska vlrderina av 
svensk utrikespolitik 1945-52. ( (lm)moral Ncutnlity. � Politicians' and Thrcc Newspapcr Editors' Moral 
Asscumcnt of Swcdish Fon:ign Policy 19-45-52) Stockholm, Santcrus Förlag, 278 pp, ISBN 91-89449-01-0. 

The intcn:st in Swedish fon:ign policy ck&rin& tbc Sccood World War and tbc Cold War hu bccn considcrable 
during tbc last few yean. Historians bave bccn criticiz.cd for failing to cuminc tbc pn:vailing idcas of tbc moral 
limiu of Swcdisb fon:ign policy ck&rin& lbese periods. 

In this diucrtation an attempC to do auch an analysis is made. The opinions of somc politicians and newspapcr 
editors on moral considcratioos in Swcdiab fomp policy durin& 19-45-52 and tbcir moral uaeumeal of it arc 
examincd. In tbc boolc queatiom coacaning tbc n:latiooship bctween morality and politics, whicb �I 
values you lhould give priority 10 and tbc moral usewnent of Swcdish neutnlity will be ex.amined. The 
politicians and ncwspapcr editors cumincd in lhi.s book are: PCINS Grlncbo, Bertil Oblin, Osten Unden, Oasens 
Nyheter, Ny Tid and Svenska Dagbladet. 

The purposc of this book is to show whicb basic idcas thal govcmcd Swcdish forcign policy durinc tbc 
beginning of tbc Cold War. Fur1bcr, il aims 10 examinc 10 wbal c:xtenl political dccision-makcn and dcbaten pul 
forward and discuucd thc moral issucs and wba1 opinions thcy cxpraacd on lbem. 

The rcsulu show thal sucb an analysis is poaiblc. The analysis of tbc acton' sclf-n:flcctions oa tbc basic 
moral issucs of politics bu showu thal thcy recognizcd IOOIC moral problems and issucs and pul lbese forward 
for discussioa. The acton cxprcucd a wisb to fmd a moral foundation or lcgitimization of tbc forcign policy thcy 
n:commendcd. 

Tbcy wcn: confrontcd wilb tbc qucstion of tbc moral lc&itimacy of neutnlity and wcre forccd 10 make a 
dccision. The book shows that for tbcm neutnlity was ncitbcr immonl nor moral, but that il could be morally 
dcfcndablc. DN is lhe only exccption. Ncutnlity was not cxprculy said to be a moral good. The aclors wcn: 
awarc lhat neutnlity from a moral poinl of vicw could be disputcd. Fivc out of six ac1on appn:hcndcd 
shoncomings in lhc ncutnlity. The prcscncc of difTcn:nt forms of moral criticism against ncutnlity hu bccn 
shown. h sccms lhat thc Swcdish dccision to follow a ncutnlity policy in 19-48-49 wu not chosen bccawc of iu 
moral content but in spite of it. 

The book also shows lo wbicb values tbc ac:ton gavc a priority. Thcsc could also work u moral norms. Sucb 
values arc pcacc, libcny, solidarity and tbc national interesL Wbal values tbc acton gavc priority to havc bcen 
establisbcd and c:oq,ared. 

In tbc concludinc section it is brieny discusscd wbich consequences thc conclusioas of this dissertation might 
havc for tbc conccptioa of Swcdish forcip, policy durin& tbc Cold War. The problems that occ:urrcd wbcn thc 
acton on tbc ooc band sidcd with tbc Wcst in tbc Cold War but, on tbc otbcr band, did not want to participatc in 
a Western military alliance bave bccn trcated. Finally, tbc book tries to explain wby tbc policy of ncutnlity wu 
choscn. in spitc of tbc facl lhat lhc actors did not scc any major positive moral valucs in it. 
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FORORD 

Efter dryga 8 år är äntligen denna bok klar. Under dessa år är det 
många personer som på olika sätt befordrat färdigställandet. Ett 
första tack går till min huvudhandledare Rolf Torstendahl och 
min specialhandledare Karl Molin. 

Historiska institutionen i Uppsala har varit min arbetsplats 
under dessa år. Den goda policy som institutionen haft att 
snabbt ordna arbetsplatser åt sina doktorander stimulerar både 
socialt och vetenskapligt. Den utgör en förnämlig motvikt mot 
de ofta mycket besvärligare försöken att ordna finansiering. De 
personer som varit verksamma vid historiska institutionen un
der dessa år har följaktligen bidragit både socialt och vetenskap
ligt under de många doktorandåren. Ett särskilt tack måste här 
gå till mina arbetskamrater vid den forskningsavdelning som 
först höll till på S:tJohannesgatan och sedan på S:t Olofsgatan. 
Av dessa har Samuel Edquist, Magnus Ekblad, Karin Sennefelt 
och Anders T hore även bistått med språkgranskning av avhand
lingskapitel. Ett alldeles särskilt tack till mina två huvudsakliga 
rumskamrater under dessa år: Bengt och Silke. 

Genom Karl Mol in har jag kommit i kontakt med seminarier 
och doktorander i Stockholm, vilket utökat möjligheterna att 
följa utvecklingen inom mitt ämnesområde. Jag har också fått 
förmånen att delta i forskningsprojektet Sverige under kalla kri
get (SUKK). 

Tacksamhet måste också skänkas till de arkiv och bibliotek 
där jag bedrivit min forskning. Huvuddelen av mitt källmaterial 
har funnits att tillgå på Uppsala universitetsbibliotek, men detta 
tack bör även utsträckas till Kungliga Biblioteket, Riksarkivet och 
Arbetarrörelsens arkiv. 
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Fiirord 

Synpunkter på avhandlingstexten har lämnats av Ulf Bjereld, 
Torkel Jansson, AJf W Johansson och Sune Persson. Vid ett 
SUKK-seminarium nagelfors min text av Gunnar Arteus och 
Rutger Lindahl. 

Ett besvärligare kapitel är finansiering. Huvudsponsor för av
handlingen har varit den svenska staten genom först smdielån, 
sedan s k  utbildningsbidrag och slutligen doktorandtjänst. In
komsterna har förbättrats av diverse stipendier och bidrag från: 
Västgöta nations jubelstipendium, Ernst Wigforss minnesfond, 
Stiftelsen Lars Hiertas minne och Delegationen för militärhisto
risk forskning. Historiska institutionen har genom sina medel för 
ograduerade forskare bidragit till resekostnader till Stockholm 
för handledning, seminarier och arkivbesök. Institutionen har 
även bekostat resor till olika konferenser. Forskningsprojektet 
SUKK, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, har bekostat 
resor och uppehälle vid konferenser. Tryckningen av avhandling
en har bekostats med medel från Historisk-filosofiska fakulteten 
i Uppsala och Stiftelsen Lars Hiertas mjnne. 

Ett sista tack går som sig bör i dessa sammanhang till min fa
milj. De skall även ha tack för att under arbetets gång ha påtagit 
sig den betydelsefulla rollen som intresserad allmänhet vid läs
ningen av mina texter. 

När jag nu lyfter huvudet från mikrofilmsapparaterna på Ca
rolina, lägger tillbaka de ännu doftande spritstencilerna på KB 
och Riksarkivet, och släcker på S:t Olofsgatan kan jag bara in
stämma i den store Florentinarens ord: 

Lo duca e io per quel cammino ascoso, intrammo a ritornar nel 
chiaro mondo, e sanza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, el 
primo e io secondo, tanto ch'i' vidi de le cose belle che porta 'I 
ciel, per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. 

Den eviga ungdomens stad 7/12 1999. 

( 1åja, man märker ju att det gått 13 år sedan jag kom hit)

Nyckelord: l(jnnekulle, Kulturnämnden, Sumobrott.ning, Aftonbla
dets tv-bilaga, Villa BK, Laboremus innebandy, minröj. 

Sten Ottosso11 
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KAPITEL I 

INLEDNING 

1.1 Introduktion 

När arbetet på denna bok inleddes 1990 hade det kalla kriget just 
avslutats. I och med detta borde historikernas intresse för denna 
period öka. Historiker vill gärna ha den fördelen framför sina 
undersökta aktörer att sitta inne med facit, att veta hur det gick 
till slut. Debatten i Sverige tog också fart vid denna tid och flera 
"avslöjanden" tycktes visa att Sverige inte alls varit neutralt un
der det kalla kriget utan snarare genom hemligt samarbete varit 
starkt knutet till västmakterna. Genom medlemskapet i Europe
iska Unionen mjukades också neutralitetsdoktrinen upp. 

Samtidigt som viktig forskning publicerades framfördes starkt 
moraliskt värderande kritik mot den svenska utrikespolitiken 
under det andra världskriget och det kalla kriget. Mest uppmärk
sammad blev Maria-Pia Boethius bok Heder och samvete. Boethius 
hävdade med emfas det orättfärdiga i en politik som medförde 
eftergifter gentemot en stat som den stora majoriteten i Sverige 
ställde sig avvisande till. Trots att den svenska politiken under 
det andra världskriget varit föremål för ett av svensk historie
forsknings största projekt, Sverige Under Andra Världskriget 
(SUAV) hade, menade Boethius, historikerna missat att veten
skapligt analysera politiken och debatten utifrån denna frågeställ
ning om den moraliska gränsen för eftergiftspolitiken gentemot 
det nazistiska Tyskland. 1 Boethius har så småningom fått visst in
stämmande från vetenskapligt håll.2 

I flera böcker har Per Ahlmark kritiserat svensk utrikespolitik 
och utrikesdebatt under det kalla kriget. Utgångspunkten för Ahl
mark är en förståelse av det kalla kriget som en konflikt mellan 
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demokrati och diktatur. Kritiken gäller att svensk utrikespolitik 
och utrikespolitiker inte tillräckligt betonat demokratins betydel
se och dessutom visat "förståelse" för dess fiender. Neutraliteten 
har medfört en alltför hög grad av förståelse för kommunismen. 
Trots det har man på många håll, enligt Ahlmark, uppfattat neu
traliteten som moraliskt överlägsen.3 En svensk moralisk över
lägsenhetskänsla kritiserades vid samma tid också av Ann-Sofie 
Nilsson och eftergiftspolitik gentemot Sovjet av Ingemar Dör
fer.4 De moraliska problem som bristen på överensstämmelse 
mellan den officiellt deklarerade neutralitetspolitiken och det 
faktiska samarbetet med väst medfört har belysts av bl a Wilhelm 
Agrell och Cecilia Steen-Johnsson.5

Att denna moraliskt värderande syn inte var helt främmande 
för det kalla krigets makthavare kan Frank Burns 1952 utgivna 
nyckelroman Paradis for oss visa. I sin beskrivning av det andra 
världskriget kritiserades både den svenska politiken under denna 
tid och, mer indirekt, under det kalla kriget. 

Men svenskarna har gått längre än alla andra folk, jag har råkat 
på, sade chilenaren nästan med hätskhet. De har sjunkit ned i sin 
viilmåga och säkerhet. De vill inte ta den minsta risk. De sjunger 
om att 'en mot tio ställdes'. Men de enda som verkligen ställer 
'en mot tio' är finnarna. Och när de gör det, så står svenskarna 
bredvid och ursäktar sig åt alla håll. 

Jag kan inte komma ifrån att Sverige under de senaste decenni
erna blivit i stigande grad andligt isolerat. Vi har varit så upptag
na av att bygga upp vår egen välfärdsstat, vårt eget lilla paradis. 
- - - När en gång kriget är slut, kommer vi att möta en ny värld.
Tänk bara på våra grannfolk, som nu lider sig fram till nya erfa
renheter och en ny syn på världen. Löper vi inte risken att efter
kriget bli än mer isolerade och ensamma? I en lufttom sfär. Med
neutralitetens flagga i topp.6 

Samtidens förvåning blev stor när det visade sig att det var am
bassadören och f d statsrådet Gunnar Hägglöf som stod bakom 
pseudonymen Frank Burns. På detta sätt kritiserade Hägglöf 
den regering han själv tjänat. Att Hägglöfs kritik även kunde rik
tas mot den samtida politiken visas av diplomatkollegan Sven 
Grafströms dagsboksnotering efter att ha läst romanen. 

10 



Inledning 

Inte är boken särskilt väl skriven, men som en tendensroman 
mot doktrinär neutralitetstro a la Undcn är den inte alls illa. 7 

Uppfattningen att de svenska utrikespolitiska aktörerna under 
det kalla kriget bortsåg från moraliska hänsynstaganden kan 
också hämta visst stöd från vetenskapliga undersökningar. Ett 
exempel på detta är Kersti Blidbergs analys av skandinaviskt so
cialdemokratiskt samarbete. 

The difference between the Norwegian and Swedish opinions 
was a matter of principles, but had naturally practical consequen
ces for how nearly all cooperation matters should be solved, 
meaning those in which the diverging opinions were relevant. 
The different opinions originated of course in differing security 
policy assessments, but central in the Norwegian approach was 
solidarity with the democracies (chiefly Britain, but also the 
USA - interpreted as the democratic forces in the USA) that 
built on moral evaluations. - - - That moral aspects could influ
ence a country's security policy was for the Swedish party leader
ship then a totally alien idea, which undoubtedly contributed to 
make the Swedes uncertain about the meaning of the Norweg
ian security policy.8

Blidbergs slutsatser, som även omfattar förhandlingarna om ett 
skandinaviskt försvarsförbund 1948-49, överensstämmer, när 
det gäller den norska sidan, med Knut Einar Eriksens analys. 

For Trammel var n0ytralitet (brobygging) det samme som å la 
va:re å ta standpunkt. Det var en lunken, passiv, ja na:rmest umo
ralsk utenrikspolitikk. Norge kunne ikke stille seg likegyldig til 
godt eller ondt, demokrati eller diktatur.9 

De borgerlige hovedorganer og regjeringsorganet oppfattet der
imot neytralitetspolitikken som både livsfarlig og umoralsk. I en 
kamp mellom godt og ondt lnmne for disse ikke en n0ytralitet 
forsvares. Det var unnfallenhet og lunkenhet. 10

För svensk del menar Gerard Aalders att nationellt egenintresse 
låg bakom initiativet till förhandlingarna om ett skandinaviskt 
försvarsförbund. Den svenska neutraliteten under det kalla kri
get hade, enligt honom, absolut inget med moral eller högre 
principer att göra.11 
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Juledni11g 

Denna uppdelning, vilken tycks kunna hämta stöd i veten
skaplig forskning, mellan ett norskt säkerhetspolitiskt synsätt 
styrt av moraliska argument om plikten att ställa upp och försva
ra den sida i det kalla kriget som man mest sympatiserade med 
och ett svenskt synsätt som ställde sig oförstående för denna typ 
av argumentation, förvånar och uppfordrar till vidare forskning. 
Ställde sig de svenska politikerna och debattiim12a helt avvisande till 
mornliska hänsynstaganden i det kalla kriget? Vad berodde detta i så 
fall pr'I? 

När det kalla kriget utbröt ställdes de svenska utrikespolitiker
na och debattörerna inför ett svårt val. De första efterkrigsårens 
förhoppningar om fred och universell kollektiv säkerhet ersattes 
nu av en konflikt som var tydligt ideologiskt laddad. Denna kun
de uppfattas som en kamp mellan gott och ont, där kommunis
tiskt förtryck stod mot västerländsk demokrati och humanism. 
I Sverige kände de flesta samhörighet med den övriga västvärl
den. Men hur skulle denna samhörighet komma till uttryck? De
batten skedde mot bakgrund av vår neutralitetstradition, vilken 
manifesterat sig under det då precis avslutade andra världskriget. 
De moraliska komplikationer som neutralitet medför hade där 
tydligt framträtt. 

Forskningsuppgiften i denna avhandling är att fånga in den
na moraliska dimension av den svenska debatten under början 
av det kalla kriget. Problemet formuleras utifrån en diskussion 
om moraliska problem i den politiska beslutsprocessen och den 
demokratiska statens legitimitet. Hur skall man resonera när 
moral står mot politik? Vilken hänsyn bör man ta till moraliska 
normer och värden i den politiska beslutsprocessen? På grund
val av tidigare forskning och idehistorisk belysning undersöks 
dessa frågor i en studie av den svenska utrikespolitiska debatten 
under början av det kalla kriget. Avhandlingens huvudfrågor blir 
då: Hur såg de politiska beslutsfattarna och debattörerna på mo
raliska hänsynstaganden? Vilken moralisk värdering gjorde de 
av utrikespolitiken? Frågorna besvaras genom att tre olika 
aspekter analyseras utifrån ett gemensamt källmaterial. Genom 
dessa tre separata undersölmingar visas hur politiska beslutsfat
tare och debattörer resonerade i den svenska utrikespolitiska de
batten under början av det kalla kriget 1945-52. 
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Inledning 

Den första aspekten, som berör två principiella frågor om po
litikens förhållande till moralen, presenteras i avsnitt 1.6 för att 
sedan analyseras i kapitel 2. Den andra aspekten, vilken utgörs av 
en värdeprioriteringsanalys, presenteras i avsnitt 1.6 för att se
dan analyseras i kapitel 3. Den tredje aspekten, vilken omfattar 
den moraliska värderingen av neutraliteten, presenteras i avsnitt 
1.7 för att sedan analyseras i kapitel 4. Frågeställningen sam
manfattas i avsnitt 1.8. 

Syftet med boken är att undersöka i vilken utsträckning poli
tiska beslutsfattare och debattörer tar upp och resonerar kring de 
problem som anges i frågeställningen och vilken inställning de 
ger uttryck för. Undersökningen kan även visa på vilka grund
läggande uppfattningar som styrde svensk utrikespolitik under 
början av det kalla kriget. 

Arbetet med denna bok har under de senaste åren bedrivits 
inom ramen för forskningsprogrammet Sverige under kalla kri
get (SUKK). Syftet med programmet är att genom samverkan 
över ämnesgränserna och anläggande av såväl historiska som 
statsvetenskapliga perspektiv bidra till ökad kunskap och förstå
else av svensk utrikes- och säkerhetspolitik under det kalla kri
get. Närmast hör boken hemma under forskningsprogrammets 
ideologiperspektiv. Den övergripande problemställningen inom 
denna del av SUKK är spänningen mellan ideologisk västvänlig
het och säkerhetspolitisk alliansfrihet.12

1.2 Det kalla kriget 
"Det kalla kriget" fick ett snabbt genomslag som beteckning för 
den konflikt mellan de forna bundsförvanterna som uppstod 
strax efter det andra världskrigets slut.13 Begreppet har ibland
fått stå som beteckning på hela den historiska perioden från 
krigsslutet 1945 fram till 1989. "Det kalla kriget" kan emellertid 
uppfattas på olika sätt. Den angivna beteckningen måste ses som 
begreppets vidaste omfattning. En större användbarhet får be
greppet om det begränsas till förhållandet mellan stater. Begrep
pet karakteriserar i så fall den internationella politiken under 
denna period. En ytterligare begränsning är att låta begreppet 
beteckna motsättningen mellan Sovjet och USA och den kapp-
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rustning, i synnerhet kärnvapenkapprustning, som känneteck
nade konfrontationen mellan dessa stater under främst 1950-
talet. Vissa forskare talar dessutom om två kalla krig där 1980-
talet, med ökad spänning mellan stormakterna, får beteckningen 
"det andra kalla kriget". 1

-l När jag i denna bok talar om det kalla 
kriget menar jag den motsättning mellan två stormaktsblock 
som kom att dominera den internationella politiken under des
sa år. 

Forskningen om det kalla kriget har varit omfattande och 
omstridd. Den politiska betydelsen av forskningen har gjort att 
kopplingen till olika politiska ställningstaganden tydligt fram
gått. Detta bör inte förvåna då det var ett i samtiden fortfarande 
existerande internationellt system som analyserades. Under det 
kalla krigets dagar var det huvudsakliga intresset koncentrerat 
till frågan om vad som orsakat stormaktskonflikten. Här utveck
lades i forskningen i väst snart olika "skolor", alla med tydliga 
politiska implikationer. I öst följde historieskrivningen den poli
tiskt påbjudna tolkningen. Efter 1989 har tillgängligheten till 
nytt källmaterial, företrädesvis från 1-yska arkiv, givit betydande 
tillskott till forskningen. Samtidigt ställs i allt högre grad nya 
frågor. Istället för orsakerna till det kalla kriget har intresset 
kommit att gälla vad som gjorde att detta upprätthölls och vad 
som kan sägas ha karakteriserat det. Olika aspekter av det kalla 
krigets kultur och förekomsten av ett kallakrigstänkande kom
mer därmed i förgrunden.15

Händelseförloppet under det kalla krigets inledningsskede, 
hur samarbetsklimatet mellan de tidigare allierade i öst och väst 
försämrades, är välkänt. Det gemensamma intresset att segra i 
världskriget kom att förbytas till djupa motsättningar. Olika utspel 
och händelser visade tydligt på oenigheten. Senast 1947 kan en 
uppenbar brytning sägas ha uppstått. Tydligast exemplifierades 
denna genom den sovjetiska delegationens uttåg från förhand
lingarna om den s k  Marshallplanen i juli detta år. Motsättningen 
karakteriserades först av oenigheten vid olika förhandlingar med 
rötter i det andra världskriget. En osäkerhet inför den andra si
dans avsikter och fruktan för krig kännetecknade denna period. 
Händelser under första halvåret 1948 som den s k  Pragkuppen, 
då kommunisterna tog makten i Tjeckoslovakien och Sovjets 
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blockad av den västra delen av Berlin frammanade i väst bilden 
av ett aggressivt Sovjet som endast kunde motas med militära 
medel. Västmakterna organiserade sig här i försvarsalliansen At
lantpakten/NATO. Ett omfattande propagandakrig, vilket nåd
de sin höjdpunkt under 1950-talet, bröt ut på båda håll. Viktigt 
är dock att påpeka att öst och väst fortfarande i olika sammanhang 
kunde mötas. Inte minst gällde detta inom FN. I Koreakriget, 
som utbröt 1950, drogs dock FN in eftersom Sovjet vid tiden för 
krigsutbrottet bojkottade säkerhetsrådet. Väst och öst stödde 
här olika sidor. Detta krig kom att sätta fart på kapprustningen. 

1.3 Svensk utrikespolitik under efterkrigstiden 
Svensk utrikesP.olitik under efterkrigstiden karakteriseras ofta 
av två namn: Osten Unden och Olof Palme. Dessa politiker 
framträder som företrädare för två olika inriktningar av neutra
litetspolitik. Undens neutralitetspolitik lutade sig mot folkrätts
liga regler och medlemskapet i FN. Den hade ett visst drag av 
försiktighet och återhållsamhet. Palme representerade en "aktiv 
utrikespolitik" där Sverige sökte påverka och förändra de inter
nationella förhållandena. Detta skedde genom olika initiativ, ge
nom försök att uppträda som förebild eller att verka som kri
tiker. Den aktiva utrikespolitiken kan alltså sägas ha förändrat 
svensk utrikespolitik både till form och innehåll. Nya frågor 
kom att uppta intresset och sätten att påverka förändrades. Bar
bara Haskel beskriver detta som en utveckling från att Sverige 
hade en "rätt" att säga sin mening, till att Sverige hade en "skyl
dighet" att göra detta. 16

Gemensamt har de båda "linjerna" dock anslutningen till 
neutraliteten, vilken med tiden blev alltmer formaliserad. Den 
officiella doktrinen "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig" dök upp under andra hälften av 1950-talet. 17 Nils Andren
hävdar att formuleringarna vid det kalla krigets utbrott till en 
början var försiktiga. De gav, enligt Andren, uttryck för ett be
hov att visa att neutralitetspolitiken var en moraliskt försvarbar 
hållning. Debatten om handlingsfriheten under 1950-talet visa
de att det rådde spänning kring frågan om hur neutralitetspoliti
ken borde tolkas. En uppgörelse var överhängande och den kom, 
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enligt Andren, just i slutet av 1950-talet.18 När det gäller tid
punkten för övergången till den aktiva utrikespolitiken finns Ae
ra olika förslag. Senast mot slutet av 1960-talet borde man dock 
kunna säga att en aktiv un-ikespolitik slagit igenom. 

Hur såg det då ut i Sverige vid det andra världskrigets slut? 
Den första efterkrigstiden var optimistisk. Visserligen fruktades 
en efterkrigsdepression, men den segrande alliansen verkade 
kunna hålla ihop och nya viktiga uppgifter låg för dörren efter 
krigsårens kristider. Den svenska industrin var till skillnad från 
nästan hela övriga Europas intakt och Sverige hade jämfört med 
sin omgivning ett mycket gynnsamt utgångsläge. 19

Varken i det socialdemokratiska eller i det folkpartistiska ef
terkrigsprogrammet spelade utrikespolitiken någon större roll. 
Det var de viktiga inrikespolitiska besluten och framtidsvisio
nerna som diskuterades och vars förverkligande planerades.20 En 
rent socialdemokratisk regering hade bildats 31/7 1945 efter 
krigsårens samlingsregering. Denna skulle nu uppfylla den snab
ba samhällsomvandling som partiets efterkrigsprogram och nya 
partiprogram talade om. Åren fram till riksdagsvalet 1948 var 
politiskt intensiva på det inrikespolitiska planet. Olika strategier 
för att förverkliga de optimistiska målen ledde till hårda och 
stundom hetsiga debatter.21 Till detta måste man lägga den utri
kespolitiska situation som uppstod när den segrande alliansen 
från det andra världskriget inte kunde hålla samman, utan två 
supermakter utkristalliserade sig. 

Genom deltagandet i samlingsregeringen hade alla de fyra 
stora partierna varit med och tagit ansvar för krigsårens politik. 
Det starka behov av enighet som dessa omfattade kan sägas ha 
lett till att en "enighetsnorm" erkändes inom utrikespolitiken. 
Denna enighetsnorm kom att bestå under efterkrigstiden.22 Det
ta bidrar till att förklara varför utrikespolitiken inte var något 
högt prioriterat diskussionsämne just efter krigsslutet. I stort sett 
saknades också partiskiljande frågor. Sverige kom 1946 att under 
stor politisk enighet ansluta sig till FN. Skillnaden var stor jäm
fört med elen uppslitande debatten om medlemskap i Nationer
nas Förbund (NF) 1920.23 Det var snarare handelspolitiska frågor 
och asylfrågor med rötter i kriget, t ex den s k  baltutlämningen, 
som ledde till debatt och oenighet.24 
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Ställningstagandet mellan öst och väst kom, för Sveriges del, 
att aktualiseras genom deltagandet i olika internationella orga
nisationer och samarbeten som t ex Marshallplanen och FN. 
När det verkade uppenbart att Norge närmade sig ett militärt 
samarbete med väst initierade den svenska regeringen i maj 
1948 förhandlingar om bildandet av ett skandinaviskt försvars
förbund. Ett initiativ till en försvarspakt bröt mot den försiktiga 
linje Sverige under lång tid valt i utrikespolitiken. Om förhand
lingarna lett fram till en försvarspakt hade det följaktligen fun
nits tre sådana i Europa under det kalla kriget: dels den i öst, så 
småningom formaliserad som Warszawapakten, dels NATO och 
dels det skandinaviska försvarsförbundet. Förhandlingarna led
de emellertid inte till något resultat. Norge och Danmark anslöt 
sig till NATO, medan Sverige återgick till neutralitetspolitiken. 
Genom Finlands vänskaps-, samarbets- och biståndsfördrag med 
Sovjet uppnåddes ett slags jämvikt i Norden. Så småningom kom 
denna att uppfattas som en "nordisk balans".25 Sveriges neutra
litetspolitik hindrade emellertid inte medlemskap och arbete i 
flera organisationer med tydlig västprägel. Ett visst hemligt mi
litärt samarbete med väst förekom, men det återstår ännu att 
reda ut omfattningen och konsekvenserna av detta.26 Neutrali
tetspolitiken sattes också, under de sista åren av denna under
sökning, på prov under Koreakriget 1950-53 och sedan Sovjet 
skjutit ner två svenska flygplan över Östersjön 1952, den s k  Ca
talina-affären. 

1. 4 U trikespo li tikens karaktär
Det kan här vara på sin plats att något redogöra för förutsätt
ningarna för den svenska utrikespolitiken (säkerhetspolitiken) 
1945-52. Först bör terminologin utredas. Även om jag i denna 
bok huvudsakligen använder begreppet utrikespolitik uppfattar 
jag detta och begreppet säkerhetspolitik som i stort sett synony
ma. Begreppen definieras och uppfattas i forskningen på olika 
sätt. Vanligt förekommande är uppfattningen att utrikespolitik 
är det något mer begränsade begreppet. Detta skulle då omfatta 
i huvudsak diplomatin. Lägger man så till försvarspolitiken får 
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man, enligt detta synsätt, säkerhetspolitik. Även utrikespolitik 
kan emellertid i sin tur uppfattas som ett vidare begrepp än sä
kerhetspolitik. Efter det kalla krigets slut talar man dessutom om 
ett vidgat säkerhetsbegrepp, där även t ex ekonomiska förhållan
den och miljöhot ingår. I denna bok får "utrikespolitik" stå för 
diplomati och den försvarspolitik som har direkt betydelse för 
Sveriges internationella ställningstaganden. En mer operativ av
gränsning görs i avsnitt 1.10 i samband med presentationen av 
källmaterialet. Ett påpekande bör också göras när det gäller 
namngivningen av de båda huvudkontrahenterna i det kalla kri
get.Jag kommer att så konsekvent som möjligt, med undantag av 
citat, använda benämningarna Sovjet och USA. I den samtida 
debatten kunde flera alternativa skrivsätt som Ryssland, Sovjet
unionen respektive Förenta Staterna och Amerika användas. 

Utrikespolitiken skiljer sig från den nationella politiken. En 
regering måste i sin utrikespolitik ta hänsyn till andra stater, vil
ket leder till att denna ofta försiggår i det fördolda. Dokument 
hemligstämplas på lång tid och politiker förses med tystnads
plikt. Detta gör utrikespolitiken svår att analysera då källmate
rialet för lång tid ej är tillgängligt eller helt enkelt inte existerar. 
Inom det egna landet kräver det utrikespolitiska agerandet ofta 
enighet för att inte försvaga förhandlingspositionen. Är det nå
gon i regeringen eller i oppositionens ledning som har en avvi
kande åsikt kan det hända att hon/han får hålla inne med denna. 
Detta gör att utrikespolitiken ibland ansetts vara oförenlig med 
demokrati. Det utrikespolitiska umgänget sker vid internatio
nella konferenser, möten, besök och inte minst inom olika orga
nisationer som t ex FN. Varje land har också utrikespolitiska 
tjänstemän, diplomater, vilka skaffar det egna landet värdefulla 
upplysningar om vad som händer i främmande länder. Genom 
skickligt politiskt agerande och goda diplomatiska kontakter kan 
stater komma överens även i svåra frågor, där olika eftergifter 
och kompromisser är nödvändiga för att nå resultat. 

I Sverige var det, under början av det kalla kriget, endast ett 
begränsat antal aktörer som deltog i den utrikespolitiska debat
ten. I huvudsak var det ett fåtal politiker, ledarskribenter, opi
nionsbildare och någon militär som uttalade sig offentligt. Ulf 
Bjereld och Marie Demker konstaterar att den debatt om utri-
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kespolitiken som förekom vid denna tid, av allt att döma uteslu
tande fördes på en elitnivå.27 Debatten i riksdagen begränsades 
vanligen till en utrikesdebatt per år, ofta förlagd till februari, till 
budgetbeslut och de olika fördrag med andra länder eller med
lemskap i organisationer vilka krävde riksdagens godkännande. 
Riksdagens utrikesutskott hade inte några större maktbefogen
heter. Makt kunde däremot den parlamentariska utrikesnämnden 
ha. Under denna tid var det samma personer som satt i utrikesut
skottet och utrikesnämnden.28 Regeringen och utrikesministern 
hade stora möjligheter att på egen hand forma utrikespolitiken 
eftersom omröstningar, vilka man var tvungna att följa, inte fö
rekom i utrikesnämnden och eftersom riksdagens beslut sällan 
krävdes i utrikesfrågor. 

Vissa förutsättningar gör dock att utrikespolitiken lämpar sig 
väl för en debattanalys. Utrikespolitiken står relativt fri från 
andra politiska områden, få formella beslut fattas och i stor ut
sträckning utgör de utrikespolitiska uttalandena i sig det utri
kespolitiska handlandet. Utrikespolitiken kan därmed avskiljas 
och analyseras för sig samtidigt som debatten spelar en relativt 
större roll än beslutsfattandet i jämförelse med andra politiska 
sakområden. 

Vad driver då utrikespolitiken? Läroboken förklarar att det i 
den internationella politiken finns säkerhetsmål och välfärdsmål. 
Ett tredje mål, som också nämns, är särskilt framträdande när det 
gäller det kalla kriget - ideologiska mål.29 Medlen som står till 
buds är diplomatiska, militära, ekonomiska eller psykologiska 
påtryckningsmöjligheter.30 Resurserna för att få igenom sina mål
är beroende av landets geografi, befolkningsstorlek, naturresur
ser, teknologiska och kunskapsmässiga standard, renomme och 
inte minst landets politiska enighet.31 Dessa resurser är ojämnt
fördelade och medlen kan användas på olika sätt. Staters natio
nella mål kolliderar dessutom med varandra. Detta försvårar gi
vetvis det utrikespolitiska beslutsfattandet både på det nationella 
och det internationella planet. 
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1.5 Forskningsläge 

När jag inledde arbetet med denna bok var litteraturen om 
svensk utrikespolitik under början av det kalla kriget begränsad. 
Under det senaste decenniet har emellertid forskningen tagit fart. 
Främst handlar denna om politiskt beslutsfattande och den pro
cess som ledde fram till den svenska neutralitetspolitiken under 
det kalla kriget. Följande översikt begränsas till de debattanaly
ser som har störst relevans för denna undersökning. Forskning 
om svensk neutralitet och moral samt forskning med inriktning 
mot de i denna bok förekommande aktörerna presenteras på an
nan plats i detta kapitel. 

Redan 19 5 5 kom Elis Båstads Den svenska utrikesdebatten om 
FN och alliansfrihet. 32 Båstads analys bygger, så nära inpå de ti
made händelserna, på offentligt material. Dessutom bör det på
pekas att Båstad själv var en av deltagarna i den utrikespolitiska 
debatten som företrädare för högerpartiet i riksdagen. Det mest 
intressanta med Båstads bok är den indelning i tre huvudgrup
per som han gör av dem som anslutit sig till alliansfriheten. Den 
första gruppen betecknar han som den rena neutralitetens grupp. 
Denna innebär ett försvar för "neutraliteten i sig själv". Den 
andra gruppen lägger tyngdpunkten på alliansfriheten i betydel
sen av handlingsfrihet. Den tredje gruppen kallar han för "en 
tredje ståndpunkt". Dess företrädare avböjer av ideologiska skäl 
inte bara varje tanke på att Sverige skall engagera sig på västsidan 
utan förordar uttryckligen av samma skäl den rena neutraliteten. 
I denna inriktning ingår dels att kritisera USA och dels att försö
ka urskilja och värdesätta det positiva inom de kommunistiska 
staterna, konstaterar Båstad. Sverige borde, enligt dessa, inte ta 
parti för någondera sidan utan verka för en till sinnelaget verk
ligt neutral politik, som eftersträvar att medla mellan de två 
blocken. Båstad konstaterar så att den politik som regeringen 
fört, med riksdagsmajoritetens stöd, har hämtat inslag från alla 
dessa grupper. I likhet med den första gruppens företrädare har 
alliansfriheten i betydelse av neutralitet kommit att starkare be
tonas än tidigare. Gemensamt med den andra gruppen har varit 
ett faktiskt närmare samarbete med de västliga demokratierna än 
med öst. Det självständiga ställningstagandet i FN och önskan 

20 



lnled11i11g 

att därigenom kunna medverka till en utjämning av maktkampen 
och befordra fredens intresse har haft starka beröringspunkter 
med "den tredje ståndpunkten", enligt Håstad. 

Jan-Olof Sundells licentiatavhandling från 1970, Debatten om 
västsamverkan 1948-19 5 0. En studie i tre tankes kolors syn på neu
traliteten, militär samverkan med västmakterna samt inställningen 
till ett vidgat militii'tt samarbete i Skandinavien, delar, som man 
märker av titeln, upp debatten i tre tankeskolor.33 Tankeskolorna 
utgörs av dem som stödjer en svensk västsamverkan och de neu
trala. Den senare gruppen delas upp i de pragmatiskt neutrala 
och neutralister. Dessa grupperingar identifieras i stort med en
skilda aktörer. Analysen är främst inriktad mot militärstrategiska 
argument. Enligt Sundell var deltagarna i debatten eniga om mål 
som fred, frihet och nationellt oberoende medan deras åsikter 
gick isär när det gällde medlen.H 

I Fredrika Björklunds avhandling, Smnfo'rstånd under oenighet. 
Svensk säkerhetspolitisk debatt under det kalla kriget, görs en omfat
tande debattanalys.35 Denna utgår från neutralitetspolitiken och
bevarandet av freden som främsta värde. Den viktigaste veten
skapliga insatsen är att Björklund inordnar de säkerhetspolitiska 
aktörerna i tre olika perspektiv, vilket är en utveckling av den 
inom forskningen om internationell politik vanliga uppdelningen 
mellan idealism och realism. Hon särskiljer här tre olika synsätt 
på det internationella läget och Sveriges ställningstagande till 
detta. 1815-perspektivet kännetecknas av strävan efter maktbalans. 
I svensk efterkrigsdebatt företräddes detta främst av högern. 
1914-perspektivet kännetecknas av optimism och strävan efter 
kollektiv säkerhet. Detta perspektiv företräddes främst av social
demokrater. Som främsta exempel på det tredje perspektivet, 
1939-perspektivet, ser Björklund Dagens Nyheter. Detta perspek
tiv kännetecknas av en stark strävan efter avskräckning, att kon
frontera den "felande" sidan. Björklunds slutsats av sin analys är 
att det under en yttre enighet fanns fundamentalt skilda uppfatt
ningar i den svenska debatten. 

Björklund hävdar att neutralitetspolitiken vid blockuppdel
ningen förändrades från att vara enbart ett medel för svensk sä
kerhet till att också bli ett värde att diskutera på samma plan som 
sympatier för det ena eller andra samhällssystemet. Det var först 
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under efterkrigstiden som neutralitetspolitiken blev möjlig att 
driva som en linje med moralisk uppgift. De nya förutsättningar
na för debatten medförde att neutraliteten blev definitionsmäs
sigt oklar. Björklund konstaterar dock att den pragmatism i poli
tiken som krävts för att försvara nationella intressen har satt 
gränser för hävdandet av ideologisk tillhörighet och moral. 

Ytterligare debattanalyser har gjorts av Barry Holmström, 
som analyserat den svenska debatten under Koreakriget och An
ders Berge, som undersökt den socialdemokratiska idetidskriften 
Tiden mellan 1945 och 1962. 36 Sverige och den västeuropeiska
integrationen 1945-1959 är föremål för Mikael af Malmborgs 
avhandling, medan Michael Karlsson behandlar de politiska par
tiernas interna motiveringar och dagspressens agerande i sam
band med bl a Catalina-affären.37

1.6 Moralen 

I detta avsnitt skall de två första aspekterna av denna boks hu
vudfrågor presenteras. Den första aspekten rör frågan om mora
lens förhållande till politiken, medan den andra utgörs av en 
värdeprioriteringsanalys. När man diskuterar förhållandet mellan 
politik och moral gäller detta vanligtvis frågan om politiker får 
vara fulla, otrogna eller ta emot mutor. Det är emellertid inte 
denna syn på politik och moral som intresserar mig i denna bok, 
utan det förhållandet att själva den politiska verksamheten, hand
landet och beslutsprocessen, innehåller moraliska dilemman el
ler konflikter.38 För det finns inga enkla lösningar på politiska
problem. Om alla människor hade samma intressen och målsätt
ningar och hade full kunskap om vad olika handlingsalternativ 
skulle leda till vore frågan om politikens moral eller omoral onö
dig. I så fall skulle inga problem uppstå.39

Människors värderingar och uppfattningar skiljer sig emel
lertid diametralt åt och möjligheterna att skåda in i framtiden 
för att se konsekvenserna av våra handlingar är mycket begrän
sade. Värre än så, politiska beslut utmanar även de olika önsk
ningar och värden som finns hos varje enskild individ. Politiska 
värden står i motsatsförhållande till varandra och vid politiska 
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beslut måste varje individ ta ställning till de stridiga värdena och 
bedöma handlingsalternativen.-1° Detta borde få en förnuftigt 
tänkande människa att vägra beblanda sig med politiken och 
stå vid sidan av denna. Problemet är bara att detta kan vara det 
sämsta alternativet. I valet mellan två mindre trevliga alternativ 
kan icke-beslutet, att inte välja något, vara det som leder till de 
sämsta konsekvenserna. Lägger man därtill uppfattningen att 
människan har en strävan till själviskhet och maktlystnad, så 
har man den politikens ondska som Hans J Morgenthau talar 
om.-1 1 

För den som ger sig in i politiken är det givet att man får 
"smutsiga händer".-12 Denne måste välja det bästa alternativet
bland de förslag som kan leda till positiva konsekvenser för upp
fyllandet av det uppsatta målet. Detta är politikens moraliska 
problem och det är lätt att se att politiken kan ses som omora
lisk. Det är lika lätt att se att den komplexitet, de stora konse
kvenser och det hårda tempo som gäller för politiken kan leda 
samhällsfilosofer till att se en skillnad i moral mellan statens/po
litikens och individens moral. En politiker har plikter och an
svar som en privatperson inte har. Som individ kan en människa 
offra sig för sina egna ideal, men som politiker har han/hon en 
skyldighet att skydda och tillvarata medborgarnas trygghet och 
intressen.43

Går man sedan över till den internationella nivån ökar kom
plexiteten. Var finns den beslutande instansen? Vem utdömer 
och övervakar straff? Hur kan man sammanjämka olika nationers 
och organisationers värden och stridiga önskemål? Sanningen är 
den att fasta regler ännu i stor utsträckning saknas. Regelsystem 
finns men de är behäftade med svagheter.-1-1 Ömsesidiga överens
kommelser är den väg man måste gå för att jämka mellan olika 
motstridiga mål, vilka ständigt förändras. Det som ytterst kan 
åstadkomma dessa överenskommelser är det hot om makt, om 
krig, som alltid finns att tillgå som en sista lösning på ett problem. 
Med den moderna krigstekniska utvecklingen drar sig de flesta i 
det längsta för en sådan lösning med dess fruktansvärda konse
kvenser. 

Ett försök till kategorisering av förhållandet mellan moral 
och politik har gjorts av Giuliano Pontara. Han utgår från att 
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detta förhållande i första hand gäller om och hur moraliska prin
ciper eller normer påverkar eller bör påverka det politiska be
slutsfattandet, d v s  om politiken är underordnad moralen eller 
inte. En andra fråga som Pontara ställer är om det finns en sär
skild offentlig moral och hur denna i så fall skiljer sig från den 
privata moralen. Pontara konkretiserar problemställningarna på 
följande sätt: 

Kan moraliska kategorier tillämpas på det politiska handlandet? 
Kan politiska grupper handla moraliskt? Kan de rätta sitt be
teende gentemot andra grupper efter allmänna och universella 
principer om vad som är rätt och orätt, legitimt och illegitimt, 
önskvärt och icke-önskvärt? Kan man rimligen begära av po
litiska grupper att de i sitt handlande skall ta hänsyn till andra 
gruppers intressen, att de skall vara rättvisa och opartiska? Eller 
är sådana grupper bortom all moral? Måste vi då acceptera te
sen att politiken är det rena våldets domän där rätten ingenting 
annat är än den starkes makt? Eller bör vi kanske skilja mellan 
de moraliska krav som gäller för privata individer och de som 
gäller för politiska grupper, alltså mellan en individual- eller 
privatetik å ena sidan och en grupp- eller politisk etik å den 
andra? 45 

De två huvudproblem som Pontara ser i förhållandet mellan mo
ral och politik kommer att utgöra utgångspunkt för analysen i 
denna bok. Anpassade till denna formuleras de: 

1. Biir moraliska normer påverkalstym politiken?
2. Skall politiken styras av smtnna moraliska normer smn gäller fiir

den enskilde individen? 
De undersökta aktörernas ställningstaganden till dessa frå

gor, vilka utgör den första aspekten av denna boks huvudfrågor, 
kommer att analyseras i kapitel 2. 

Lennart Lundquist, som refererar till Pontara, menar att i 
princip ett gemensamt moraliskt system råder, men att det inom 
detta finns skillnader i dimensionen privat-offentligt.46 Detta
skulle innebära att man föreställer sig en parameter med i stort 
sett gemensam moral, men där det å ena kanten finns de som 
hävdar en särskild offentlig moral och å den andra de som beto
nar de privata moraliska normernas prioritet inom politiken. 
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Inledning 

Lundquist och Pontara verkar företräda samma ståndpunkt. 
Pontara påpekar dock att egoism, maktbegär och irrationalism är 
mer framträdande och mycket svårare att tygla på grupplanet.47 
Göran Hermeren s�r också ett etiskt system, men betonar att 
politiker ställs inför särskilda problem.48 MalteJacobsson erkän
ner ingen rätt för staten att inte handla moraliskt, även om det 
finns särskilda svårigheter för en stat att handla moraliskt: "Det 
får icke finnas någon principiell divergens mellan statsmoral och 
individualmoral, staten har i sina handlingar ingen dispens från 
moralens yttersta krav. "49 Enligt Thomas Nagel kan den offent
liga och den privata moralen utvecklas olika utifrån en gemen
sam källa.50

När det gäller olika etiska system eller förhållningssätt är det 
ett sådant som behöver presenteras redan här. Det gäller den s k
maktrealistiska skolan inom studiet av internationell politik, som 
vi redan något stiftat bekantskap med. Denna skola, med tradi
tioner från Thukydides och Machiavelli, har haft ett stort ge
nomslag på forskningen om internationella förhållanden. Den i 
boken undersökta perioden sammanfaller också med ett starkt 
uppsving, inte minst i USA, för detta synsätt. Bland företrädarna 
märks bl a Hans J Morgenthau och George F Kennan. Utifrån 
den maktrealistiska skolbildningen har i vetenskapliga analyser 
vanligtvis gjorts en uppdelning mellan realism och idealism, där 
idealism (eller utopism) fått stå för en inriktning dominerad av 
förvissningen eller förhoppningen att samarbetssystemet defini
tivt skall kunna tygla konfliktsystemet inom den internationella 
politiken. Den företräder tron på möjligheten att kunna ordna 
världen efter rationella principer och betraktar den realistiska 
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skolan som pessimistisk och cynisk.51 Som ett exempel på vilken
genomslagskraft uppdelningen mellan idealism och realism har 
haft kan nämnas att denna var vägledande för SUAV-projektet i 
dess analyser av den utrikespolitiska debatten.52

Grundläggande för maktrealismen är en bestämd uppfattning 
om människans karaktär och om hur det internationella systemet 
fungerar. Den mänskliga naturen är till sin karaktär egoistisk, 
enligt maktrealismens företrädare. Människan har en strävan, en 
vilja, till makt. Detta förhållande översätts till stater. En företrä
dare som Morgenthau lyfter därför fram det nationella intresset 
definierat i termer av makt. Stater agerar efter sina egna natio
nella intressen. Resultatet av detta blir följaktligen att förhållan
det mellan stater kännetecknas av anarki. Detta bör inte döljas 
utan tvärtom strävar maktrealismen till att beskriva staterna så
som de faktiskt agerar. Politiken är en kamp om makt och stater 
agerar i överensstämmelse med sina egna maktintressen. Detta 
visar på två andra framträdande drag i den maktrealistiska skol
bildningen, nämligen betonandet av stat och makt. Vilka blir då 
konsekvenserna av detta för moralen? Hur ser maktrealismens 
företrädare på moralens plats i utrikespolitiken? EnligtMorgen
thau existerar moralen, men den kan inte fungera som en effek
tiv begränsning av staternas uppträdande. Moral och utopi kan 
inte förändra den ständiga kampen mellan staterna. För Mor
gentl1au och hans efterföljare innebär inte detta att de förkastar 
moralen. De uppfattar tvärtom det nationella egenintresset som 
ett moraliskt värde. Eftersom detta leder till ett lugnt världsläge 
kan det vara moraliskt försvarligt.53

I kritik mot "idealistisk" historieskrivning om motiven bak
om USA:s utrikespolitik hävdades inte bara att stater styrdes av 
det nationella egenintressets princip istället för av andra mora
liska principer, utan också att denna i själva verket var moraliskt 
överlägsen en utrikespolitik som dikterades av universella mora
liska principer. Brister i tidigare amerikansk utrikespolitik kunde 
av Kennan påvisas bero på för litet egenintresse.54 Hos andra fö
reträdare för maktrealismen kan dock ett förkastande av moral 
framstå som tydligt.55

Christer Jönsson, Ole Elgström och MagnusJerneck gör i sin 
lärobok om internationell politik en kronologisk indelning där 
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en optimistisk, utopisk syn var framträdande inom forskningen 
om internationell politik fram till det andra världskriget. Där
efter betonas Morgenthau och den maktrealistiska skolan. En 
reaktion mot denna har dock, enligt författarna, utvecklats och 
de som betonar "interdependens" menar att graden av anarki 
minskar och att andra aktörer än stater är av betydelse. Den mi
litära styrkan är inte längre lika viktig.56 

När det gäller moralfilosofiska termer tänker jag inte göra nå
gon omfattande definition av "moral". Det får räcka med att uti
från en diskussion om problemförhållanden komma fram till en 
användbar frågeställning. Moral gäller frågor om vad som är ont 
och gott, rätt eller orätt. Ofta återför man moraliska värderingar 
på en eller flera fundamentala principer, vilket kan innebära att 
föreskriva plikter eller ange vilka handlingsmål som är de rätta 
eller orätta, goda eller åtråvärda. Istället för fundamentala prin
ciper kan man också tala om normer och värden. Begreppet 
"etik" används oftast när man talar om ett system av moral, eller 
metafrågor.57 Jag väljer att i boken genomgående använda ordet 
"moral" för att undvika "etikens" metafilosofiska innebörd. "Mo
ral" är som begrepp dessutom mer aktörsnära än "etik". 

Det kan inte sägas råda någon enighet om hur begreppen 
"amoralisk" och "omoralisk" skall definieras. En någorlunda ac
ceptabel uppfattning bör kunna vara att den amoraliske ställer 
sig likgiltig, indifferent, till en moral, medan däremot den omo
raliske visserligen är införstådd med innebörden av ett moral
system, men ändå medvetet bryter mot detta. I denna bok inne
bär ett amoraliskt synsätt att politik och moral inte anses ha med 
varandra att göra, att politiken med en nietzscheansk term står 
"bortom gott och ont". Politiken är inte underkastad några som 
helst etiska krav eller begränsningar.58 I en demokrati kan emel
lertid en politiker inte helt bortse från moraliska värden, då 
demokratin i sig är ett moraliskt värde. Demokratin för också 
med sig krav på legitimitet.59 Det går emellertid eventuellt att se 
spår av t ex en amoralisk syn på politiken i den svenska utrikes
debatten. 

Den moraliska dimension som boken söker att analysera är 
likartad med det som Göran Collste kallar för politiskt värde
ringssystem. För honom utgörs detta av summan av de värden 
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och normer som ingår i en ideologi.60 Den moraliska dimensio
nen måste följaktligen ses som en del av en ideologi. Analysen 
sker efter "generositetsprincipen". Jörgen Hermansson beskri
ver denna som en generös hållning vad gäller själva tolkningen. 
Framställningen bör präglas av en strävan att finna rimliga tolk
ningar som gör det undersökta objektet och dess ideologi så 
sammanhängande, motsägelsefria och hållbara som möjligt. 
Forskaren bör avhålla sig från att ta hem alltför enkla poäng
er.61 

Den första aspekten av bokens huvudfrågor, med utgångs
punkt från Pontaras indelningar, kan uppfattas som ett val mel
lan gott och ont, d v s  att välja det rätta. Aven om aktörerna säger 
sig förespråka moral kan denna moral ta sig skilda uttryck. Det 
spända världsläget förde med sig att alla positiva värden inte gick 
att uppfylla samtidigt. Här tvingades aktörerna prioritera och 
bestämma vilka normer som skulle verka mest avgörande för 
Sveriges ställningstagande. Detta innebar ett val mellan olika i 
och för sig goda värden. Analysen övergår därför till att under
söka vilka normer som ansågs böra påverka politiken och i vilken 
omfattning. Detta sker i form av en värdeprioriteringsanalys. I 
denna analyseras fyra viktiga värden, vilka i den utrikespolitiska 
debatten 1945-52 skulle kunna fungera som moraliska normer. 
"Värde" ses här i sin enklaste filosofiska betydelse som något 
gott - ont, något som positivt eller negativt styr eller bör styra 
mänskliga strävanden.62 De värden som undersöks är fred, solidrt
Titet,frihet och det nationella egenintresset. Fastställandet och jäm
förandet av värdeprioriteringarna utgör den andra aspekten av 
bokens huvudfrågor. Värdeprioriteringarna kommer att analyse
ras i kapitel 3. 

Varför har då just dessa värden valts? En första förutsättning 
har varit att värdena skall ha betydelse för utrikespolitiken. Ur
valet bygger även på historiska exempel. De fyra värdena ut
trycker kända motsatspar. Motsättningen mellan fred och frihet, 
respektive solidaritet och det nationella egenintresset, framträd
de tydligt under t ex det andra världskriget. Det gjorde även 
motsättningen mellan nationellt egenintresse och frihet. Mot
sättningar mellan samtliga värden är tänkbara. Praktiskt har jag 
gått så till väga att en inledande undersökning av det empiriska 
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materialet fick leda till att olika värden identifierades. Sedan de 
relevanta aspekterna av dessa kategoriserats framstod de fyra ut
valda värdena som de mest intressanta att ha med i undersök
ningen. 63 

Fred definieras ofta som frånvaron av krig, ett tillstånd där 
våld inte används för att lösa motsättningar mellan stater. Den 
kan sägas innehålla två delaspekter: dels en strävan att för det 
egna landets del undvika krig och dels insatser för att minska 
spänningen mellan nationer eller sociala grupper.M Under det 
kalla kriget innebar detta att man främst inriktade sig mot stor
makterna. I denna analys innebär följaktligen freden inte bara att 
undvika krig, utan också en plikt att bidra till att skapa möjlighe
ter för att detta skall lyckas. I det kalla krigets Sverige kunde för
svaret av freden kräva att man arbetade för att uppnå omvärldens 
förtroende för den svenska politiken och landets fredliga avsikter. 
Det gällde att skapa trygghet i vår egen närmaste omgivning och 
om möjligt också i världen i stort, mellan de två supermakterna. 

Solidaritet innefattar en känsla av gemenskap, samhörighet, 
lojalitet och sammanhållning. Denna känsla borde leda till en 
beredvillighet att stödja och hjälpa andra människor. Internatio
nell solidaritet, som är den aspekt av solidaritetsvärdet som är 
aktuell i denna bok, innebär för stater att de skall känna ett ge
mensamt ansvar för varandra och vad som händer i världen. Det 
finns en plikt att hjälpa till. Ole Elgström ser två aspekter av 
solidaritetsbegreppet: dels känslan av samhörighet och bered
villigheten att stödja andra, dels kollektiv säkerhet. Den senare 
uppfattningen, som innebär att staterna skall vara förenade i en 
gemensam organisation och ha bestämda förpliktelser, förbinder 
Elgström med de tre musketörernas motto "en för alla och alla 
för en".65 Solidariteten är här knuten till kollektiva begrepp som
internationalism och universalism. I förlängningen av det uni
versella synsättet hägrar idealet världsfederalism, där alla stater 
går upp i varandra och styrs efter gemensamma lagar, med de 
ömsesidiga förpliktelser som detta innebär. Omfattningen av so
lidariteten kan dock variera. Det finns här en skala, när det gäller 
vilka solidariteten ska.Il omfatta, som går från universell solidari
tet via regional solidaritet ner till en bilateral solidaritet med ett 
annat land, folkslag eller politik. För att nå sina mål är de olika 
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staterna tvungna att samarbeta och finna olika former för detta. 
Intresset av att delta i gemensamma organisationer borde vara 
stort.66 

Med F rihet menar jag i denna bok politisk frihet. Frihetsvär
det förstås här som försvaret av den liberala demokratin. Denna 
innefattar två huvuddelar: dels de medborgerliga fri- och rättig
heterna, dels folkstyrelsetanken. Folkstyrelsetanken kan ytter
ligare benas upp i fria och allmänna val samt möjligheten för de 
folkvalda representanterna att kunna utöva ett reellt inflytande 
på statsmaktens beslut. Till dessa värden läggs i denna under
sökning också försvaret av rättssäkerheten.67 För den som vill 
försvara friheten kan det finnas en plikt att ställa upp tillsam
mans med dem som hyser samma frihetsideal. I det kalla krigets 
Sverige, där de flesta bekände sig till den liberala (västerländska) 
demokratin, kunde frihetsvärdet innebära ett försvar för denna i 
kamp mot diktatoriska ideologier på höger- och vänsterkanten. 
I valet mellan allians och neutralitet blir här alliansen mer att
raktiv om man uppfattar den "onda sidan" som en expansionis
tisk makt vilken det gäller att, med alla medel, hindra. Detta 
måste i värsta fall ske med strid. Den mest extrema linjen kan 
här förorda ett preventivkrig mot den onda makten. 

Det nationella egenintresset uppfattas ofta inte som ett moraliskt 
värde p g a  att det inte är altruistiskt.68 I denna undersökning be
traktar jag värdet så att det kan ses som ett moraliskt värde. Det 
nationella egenintresset definieras i värdeprioriteringsanalysen 
något trängre än i den ovan relaterade maktrealistiska traditio
nen. Medan det nationella egenintresset för den maktrealistiska 
skolan definieras i termer av makt definieras det nationella egen
intresset här i termer av nationell säkerhet. Handlandet utifrån 
det egna landets intressen, sådana de uppfattas av de undersökta 
aktörerna, fungerar som norm, medan nationellt oberoende och 
självständighet gäller som värden. Detta innebär i denna bok 
Sveriges överlevnad som självstyrande stat. För den som före
träder det nationella egenintresset finns inga plikter att stödja 
andra stater. Valet mellan allians och neutralitet får underställas 
nationens egna intressen. Definitionen kan göras tydligare ge
nom att använda skillnaden mellan inre och yttre frihet för att 
skilja mellan friheten och det nationella egenintresset. Det senare 
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representerar den yttre friheten. På vilket sätt landet skall styras, 
och efter vilka regler, spelar för denna mindre roll. För försva
raren av inre frihet är det försvaret av en specifik sorts styrelse
system som är det viktiga. 

Dessa fyra utvalda värden är klassiska politiska värden inom 
utrikespolitiken vilka i de flesta fall är viktiga och åtråvärda i en 
demokrati, men som beslutsfattare i konkreta situationer måste 
prioritera emellan. De kan här vara olika mycket styrande för ak
törens handlingsrekommendationer. Dessutom kan priorite
ringarna tänkas variera över tid. Det är också viktigt att påpeka 
att även om det råder överensstämmelse mellan olika aktörers 
prioriteringar kan det skilja i vilken grad hänsyn tas till de lägre 
prioriterade värdena. Ifall inga värden anses hotade finns det en 
möjlighet att lyfta fram värden som är lägre prioriterade efter
som aktören gärna önskar få ut så mycket som möjligt av dessa. 
Den taktiska aspekten bör också uppmärksammas. Det kan vara 
lätt att göra uttalanden till förmån för moral ifall detta inte med
för några direkta konsekvenser. Aktörerna kan frestas att moti
vera på ett sätt som de uppfattar kan få allmänt stöd. Värdena 
kan ses som kategoriska eller absoluta, värden "i sig", eller som 
instrumentella för uppfyllandet av något annat mål. Syftet med 
denna del av undersökningen är att fastställa de olika aktörernas 
prioriteringar och jämföra dessa. 

Praktiskt går jag så till väga att aktörernas inlägg i debatten, 
dv s  deras motiveringar och allmänna motivutsagor, studeras. 
Det jag söker efter är förekomsten av de fyra värden jag föresatt 
mig att undersöka. Lättast är det om själva värdet omnämns, 
men ofta används andra formuleringar. Då tar jag hjälp av mina 
definitioner för att sortera in utsagorna rätt. Det är inte heller 
säkert att aktören ser samma innehåll i begreppet som i mina 
operativa definitioner. Samma begrepp kan användas men ha ett 
annat innehåll. Även i det fallet är det tänkt att definitionerna 
skall kunna klargöra förhållandet. Värdeprioriteringarna under
söks genom att, för det första, se prioriteringar i själva utsagorna. 
Exempel på detta är t ex uttalanden om att friheten går före fre
den. Helt säker på en sådan prioritering kan man dock inte vara. 
Aktören kan t ex dagen efter, eller senare i samma uttalande, 
konstatera att freden ändå är det viktigaste. Följaktligen måste 
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en viss kontroll av logisk konsistens upprätthållas. Det finns även 
andra sätt att bedöma prioriteringar. Utsagor i särskilt viktiga 
fora, vid betydelsefulla tillfällen eller i viktiga dokument, bör vik
tas. Detta innebär att de prioriteringar som görs i programma
tiska uttalanden om vilken utrikespolitik Sverige bör föra under 
det kalla kriget har det största värdet för undersökningen. Ytter
ligare en väg att gå är att använda privat material. Här kan man 
ha hypotesen att politiker och debattörer är mer uppriktiga och 
självreflekterande i denna typ av material än i offentliga utsagor, 
där politisk taktik och retorik kan spela en stor roll. Prioritering
ar i utsagor bör kompletteras med beaktande av motiveringarnas 
stabilitet, kvantitativa kriterier, särskilda uttrycksformer och 
motiveringarnas inbördes relation.69

1. 7 Neutraliteten

I detta avsnitt skall den tredje, avslutande, aspekten av denna 
boks huvudfrågor presenteras. Aspekten gäller den moraliska 
värderingen av neutraliteten. Ordet neutralitet innebär opar
tiskhet, att stå utanför, att inta en mellanställning. Det går att 
tillämpa inom flera discipliner. Begreppet är historiskt sett starkt 
värdeladdat. I denna bok är det den folkrättsliga bestämningen av 
neutralitet som är aktuell. Juridiskt sett innebär denna att en stat 
står utanför en pågående konflikt eller ett krig. I praktiken är där
för alla icke krigförande stater neutrala. Men för att föra en rätts
ligt korrekt neutralitet bör man agera i överensstämmelse med 
den rådande internationella rättens grundsatser. För att göra det
ta har den neutrala staten vissa pi ikter att uppfylla, men också vis
sa rättigheter att kräva från de krigförande.70 Denna definition
medför att neutraliteten är tillämplig endast i ett kris- eller krigs
läge. Detta avspeglas också i den svenska doktrinens "alliansfri
het i fred syftande till neutralitet i krig". Men om man, såsom i 
den svenska doktrinen, redan i fredstid anger ett önskemål om att 
vid kommande krig vara neutral kräver detta en särskild politik 
för att kunna uppnå detta syfte. Denna politik skulle man kunna 
kalla för "neutralitetspolitik". Neutralitetspolitik uppfattas då 
som den del av utrikes- och säkerhetspolitiken som har till syfte 
att under fredstid stärka omvärldens tro på landets vilja och för-
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måga att i händelse av krig inta en folkrättsligt neutral ställning. 
En förutsättning för denna politik är alliansfrihet i förhållande 
till stormakterna.71

Karl Molin konstaterar dock att dessa distinktioner inte alltid 
iakttogs i den svenska allmänna debatten under början av det kal
la kriget. Alla de tre begreppen neutralitetspolitik, neutralitet och 
alliansfrihet förekom som beteckning på den fredstida politik 
som syftade till neutralitet i krig.72 Detta gäller även för utrikes
ministern Unden. Men eftersom denne, åtminstone från febru
ari 1948, ansåg neutralitet/neutralitetspolitik vara en adekvat 
benämning på den svenska utrikespolitiken betraktar även jag 
"neutraliteten" som en officiell benämning från denna tid. Det
ta var de övriga aktörerna tvungna att utgå ifrån. I vissa fall kan 
det dock vara av betydelse att skilja mellan neutralitet, som be
teckning för en politik under krigstid, neutralitetspolitik, som 
beteckning för en fredstida politik samt alliansfrihet som beteck
ning på förhållandet till de båda stormaktsblocken. I undersök
ningen kommer jag att uppmärksamma aktörernas ordval vid 
bestämningen av den svenska utrikespolitiken. 

Det är viktigt att ha i minnet att denna definition av neutrali
tet bygger på en juridiskt folkrättslig definition som utvecklats 
genom internationella överenskommelser och praxis. Det kan 
här vara på sin plats att i korthet redogöra för denna utveckling. 
Inom det mellanstatliga samarbetet har det sedan 1600-talet vux
it fram olika neutralitetsregler. Som grundare av den moderna 
neutralitetsrätten, vilken är en del av folkrätten, brukar Hugo 
Grotius och hans verk De jure belli ac pacis från 162 5 framhållas. 
Nationerna skulle där uppföra sig efter högre värden och ideer. 
Vissa regler fanns dock redan, bl a den s k Consolato del mare utgi
ven 1494, som rörde olika sjöfartsrättigheter. Sedan 1600-talet 
har det också ofta hänvisats till neutralitetsrättsliga regler och 
ideer i överenskommelser och i praktisk internationell politik. 
Neutraliteten uppfattades till en början främst som icke-delta
gande i ett krig, men från 1700-talet uppfattades den också som 
opartiskhet och lika behandling av de krigförande. 73 En kodifie
ring skedde genom Haag-konventionerna 1899 och 1907 samt 
Geneve-konventionen 1949, vilka utgjort grunden för neutrali
tetsreglerna under 1900-talet.74 
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Enligt Harto Hakovirta ligger neutralitetens styrka i dess 
klarhet och standardkriterier. Han medger dock att neutralitets
normer ofta är tysta. De basresurser som gäller för en sådan po
litik är trovärdighet och respektabilitet. Neutraliteten bör också 
omfatta en viss förutsägbarhet för att bli accepterad.75 Trovär
dighet, respektabilitet och förutsägbarhet är begrepp som varit 
betydelsefulla för tillämpningen av den svenska neutralitetspoli
tiken under det kalla kriget. För att kunna lyckas med neutralitet 
under krig krävs att de olika stormakterna under fred tror på våra 
förklaringar om att vi vid krigsutbrott skall inta en neutral ställ
ning. Den förutsätter dessutom en någorlunda konsekvent håll
ning och en förmåga att kunna hävda och försvara neutraliteten 
militärt. Efraim Karsh ser både positiva och negativa kompo
nenter i en neutralitetspolitik. De positiva utgörs av att övertyga 
de krigförande om fördelarna med statens neutralitet, de negati
va av att man genom avskräckning försöker se till att ingen vill 
anfalla.76

Förhållandet att stater velat undgå att dras in i krig på en 
stats sida mot en annan har, antar jag, funnits lika länge som det 
funnits stater. I en bok om neutralitetsbegreppet och dess till
lämpning i det antika Grekland har Robert A Bauslaugh visat att 
neutralitet under vissa förhållanden gick att uppnå. Denna om
fattade bestämda uppfattningar och regler vilka till en del liknar 
de moderna. Flera (stads-)stater försökte också under denna tid 
att hänvisa till dessa under krigstider. Försöken var dock sällan 
helt lyckade.77 Detta berodde nog främst på att det inte så ofta 
är de starkare staterna som brukar vilja vara neutrala. Stridande 
stormakter kan dock acceptera en mindre stats neutralitet så 
länge den har fullt upp på annat håll. Men när sedan det mot
ståndet är brutet så är förhållandet ett annat. Redan i det antika 
Grekland fanns också ett moraliskt synsätt på neutraliteten. 
Bauslaugh visar på de moraliska problem som neutraliteten för
de med sig, vilka var uppenbara även för dåtiden. Dessa problem 
har bevarat sin aktualitet fram till våra dagar. Genom att ställa 
sig neutral ger man passivt stöd till den ena sidans orättvisor.78

Icke-deltagandet kan tas för passivt motstånd. Man bidrar ge
nom neutraliteten till att den sida man mest sympatiserar med 
försvagas och kan sedan inte vänta sig några positiva omdömen 
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från någon sida efter kriget.79 En neutral stat kan också profitera 
på andra staters olycka genom att låta dessa betala kostnaderna 
för ett gemensamt mål. Den neutrala staten kan här driva han
del och utnyttja de stridande ländernas sårbarhet och hoppas att 
kunna tjäna ytterligare på krigsresultatet. Mest känt är detta 
som free-riderproblemet.80

Den moraliska synen tog sig också uttryck i det rättfärdiga 
kriget. Ända fram till 1900-talet indelades krig i rättfärdiga och 
orättfärdiga (rättvisa och orättvisa). Ett exempel på detta är me
deltidens korståg, men ännu i stadgan för NF gjordes en sådan 
indelning. Att ställa sig neutral till ett s k  rättfärdigt krig måste 
ha ansetts närmast omöjligt. 

Överlag har synen på neutralitet fram till vår tid ofta varit ne
gativ. Den har t o m  ansetts omoralisk. Muhammed kallade de 
neutrala för hycklare. Han attackerade och besegrade också själv 
neutrala.81 För Machiavelli var det bättre att öppet förklara sin 
ståndpunkt och gå i krig. Ty den som segrar vill inte ha vänner 
som han misstror och som inte hjälper honom i motgångar. Den 
som förlorar tar inte emot dig därför att du inte med vapen i 
hand ville dela hans öde. Machiavelli lade dock dit den brasklap
pen att man aldrig, om inte nödvändigheten tvingar en till det, 
bör sluta förbund med någon som är mäktigare än man själv, för 
att undvika att bli beroende. 82 Detta gick säkert lättare att undvi
ka i renässansens medelhavsstater med många jämnstarka stater. 
I 1900-talets kalla krig, med två mot varandra stående super
makter, var detta däremot svårare. 

Det finns vissa kommentarer i forskningen när det gäller mo
raliska problem och den svenska neutralitetspolitiken under in
ledningen av det kalla kriget. I nyutgåvan av den lärobok Nils 
Andren första gången utgav tillsammans med framlidne Yngve 
Möller, hävdar Andren att den moraliska kritiken mot neutrali
teten under det kalla kriget i Sverige haft två huvudaspekter. Den 
ena har rört "bristen på heroism, benägenheten att ställa sig vid 
sidan om en kamp som avgjorde vårt eget öde - rent av fegheten 
i att stödja den sida som i ett längre perspektiv uppfattades som 
det största hotet inte bara mot vår inre frihet och yttre självstän
dighet utan också mot mänsklig anständighet". Den andra as
pekten av kritik har klandrat Sverige för att inte ha fört en kon-
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sekvent neutralitetspolitik varken under det andra världskriget 
eller under det kalla kriget.83 Den första kritiken menar kort sagt
att Sverige varit för mycket neutralt, medan den andra menar att 
vi varit för lite neutrala. 

Krister Wahlbäck har i en artikel diskuterat problemet neu
tralitet och moral i modern svensk utrikespolitik. Artikeln be
möter möjlig moralisk kritik mot den svenska neutraliteten. Han 
tematiserar några olika tänkbara svar. För det första kan man 
ifrågasätta vår solidaritet med västmakterna. Detta är sparsamt 
förekommande i Sverige, men Wahlbäck tolkar ett tal av Östen 
Unden i Strömstad 1947 i den riktningen. Ett annat svar är att 
ifrågasätta att en stats fundamentala säkerhetspolitiska avgöran
den alls bör influeras av ideologiska - moraliska hänsynstagan
den. Även här får Unden utgöra exempel, bl a hans tal i Ransäter 
1962, där han betecknade motiven för den valda utrikespolitiken 
som liggande "bortom ont och gott". Ett tredje svar kallar Wahl
bäck maktlöshetsargumentet. Enligt detta är Sverige alltför litet 
och svagt för att spela någon större roll i världspolitiken. Även 
för denna tes får Unden utgöra stöd. Finlandsargumentet, att 
Sverige i sin utrikespolitik skulle ta hänsyn till Finlands möjlig
heter att bevara sin utrikespolitiska situation, trodde dock Un
den inte på, enligt Wahlbäck. Enligt honom hände det aldrig att 
en stat lät hänsyn till en annan stat bli avgörande för sin säker
hetspolitik. Ett annat svar som Wahlbäck för fram är att det vore 
ett svek att i fredstid tvivla. Här ansåg Unden, enligt Wahlbäck, 
att det vore en farlig fatalism att i fredstid forma sin politik med 
tanke på kommande krig. Däremot kom det dock först efter Un
dens tid in i svensk utrikespolitik att neutrala stater kunde verka 
utjämnande och förmedlande insatser. Ett sista argument är att 
man inte kommer billigare undan med en neutralitetspolitik 
utan att den neutrala staten i gengäld måste satsa på ett eget 
starkt försvar. Wahlbäcks slutsats blir, i likhet med hur han upp
fattar Unden, att den svenska neutralitetspolitiken är fullt mora
liskt berättigad.84 

Utifrån den historiska genomgången och anknytningen till 
tidigare forskning kan jag formulera problemet i min analytiska 
huvudfråga för kapitel 4: Ansåg de 1mdersiikta aktiire111a att det var 
moraliskt fiirsvarbart att vara neutral ellerfanns det en plikt att stäl-
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la upp i det knlla kriget på den sida man mest sympatiserade med? I 
undersökningen kommer jag att analysera hur de undersökta ak
törerna resonerade. Vilken moralisk värdering gjorde de av neu
traliteten? Hur löste de problemet? Dessa frågor utgör den tred
je aspekten av bokens huvudfrågor. 

Det är nu dags att sammanfatta huvudresonemanget bakom 
frågeställningen för detta avsnitt. Neutralitet innebär att stå utan
för ett krig. Men den stat som önskar kunna stå neutral i ett krig 
måste under fredstid uppträda på ett sådant sätt att inte möjlig
heterna för en neutral ställning försvåras eller omintetgörs. En 
sådan politik kan kallas för neutralitetspolitik. Om medborgarna 
och de politiska aktörerna i den aktuella staten sympatiserar mer 
med den ena sidan än den andra uppstår problem. Genom att 
undandra den sida man mest sympatiserar med sitt stöd, militärt 
eller moraliskt, bidrar den neutrale till att denna sida försvagas. 
Den neutrale brister här i solidaritet. Detta gäller särskilt om 
konflikten uppfattas som en kamp mellan gott och ont. Neut:ra
litetspolitiken kan här uppfattas så att den neutrala staten visar 
likgiltighet inför betydelsefulla värden. Det finns då en risk för 
att denna stat isoleras. Anser man däremot att konflikten inte be
rör en kan man omfatta en ideologisk eller andlig neutralitet.85

Dessutom finns det s k  free-riderproblemet. Den neutrala staten 
kan anses profitera på andra staters olycka. De stater med vilka 
man sympatiserar betalar priset för försvaret mot motståndarsi
dan. Den neutrala staten kan sedan inte heller förvänta sig några 
positiva omdömen efteråt, vilket medför negativa konsekvenser. 
Neutraliteten innebär ytterligare att den neutrale riskerar att 
uppfattas så att denne agerar i undfallenhet för och med eftergif
ter gentemot den sida han inte sympatiserar med. Den neutrala 
staten faller till föga för dennas krav. Indirekt ger den neutrala 
staten också passivt stöd för denna sidas orättvisor genom att 
inte tydligt kritisera dessa. Den yttersta innebörden av en konse
kvent tillämpad neutralitet är att även om våra grannländer, och 
de länder med vilka vi sympatiserar, ockuperas, om den onda si
dan segrar, så är det möjligt att leva ett demokratiskt och värde
fullt liv i Sverige.86

Neutraliteten kan också uppfattas innefatta vissa positiva vär
den. Den neutrala staten kan agera förtroendeskapande med sik-
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te på att utjämna kJyftan mellan de olika stormakterna. I bästa fall 
innebär detta att fungera som brobyggare, medlare, eller i alla 
fall finnas till som en neutral oas. Den neutrale kan också fram
träda som kritiker av brister hos de stridande parterna. 

Att jag här uppehållit mig vid den värdemässiga bedömning
en av neutralitet innebär inte att alliansbegreppet skulle vara 
okomplicerat utifrån dessa utgångspunkter. Att ingå i en allians 
kan uppfattas som ett svaghetstecken. Det beroende som detta 
medför är uppenbart. Vi såg också tidigare Machiavellis tvekan 
inför att ingå allians med någon som var starkare än man själv. 
Ett alliansmedlemskap kan leda till att en stat kommer i förbund 
med andra stater vars politik man starkt ogillar. Medlemskapet 
kan då ses som ett godkännande av denna stat och dess politik. I 
det fall en stat byter mellan olika allianser kan den också kritise
ras för trolöshet.87

1.8 Sammanfattning av frågeställningen 
Det är nu dags att sammanfatta uppgiften. Denna bok består av 
5 delar: en inledning, en sammanfattning (som också innehåller 
en kontextuell tolkning av ideanalysens resultat, d v s  sätter in 
dessa i ett större och mer allmängiltigt sammanhang) och där
emellan tre empiriska avsnitt . De empiriska avsnitten undersöker 
med utnyttjande av ett gemensamt källmaterial tre aspekter av 
bokens huvudfrågor: Hur såg de politiska beslutsfattarna och de
battörerna på moraliska hänsynstaganden? Vilken moralisk vär
dering gjorde de av utrikespolitiken? 

De tre aspekterna operationaliseras på följande sätt: 
Den fo'rsta aspekten, som presenterats i avsnitt 1.6, ställer den 

grundläggande frågan om de undersökta aktörerna ansåg att 
moraliska normer borde påverka/styra politiken? Aspekten tar 
vidare upp frågan om politiken skall styras av samma moraliska 
normer som gäller för den enskilde individen. Syftet är här att se 
om de undersökta aktörerna överhuvudtaget tog upp detta prin
cipiella problem och vilken uppfattning de gav uttryck för. 

Den andm aspekten, som presenterats i avsnitt 1.6, utgår från 
det förhållandet att alla goda värden inte kunde uppfyllas samti
digt. De undersökta aktörerna blev tvungna att prioritera mellan 
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dessa. Här undersöks värdena fred, frihet, solidaritet och det na
tionella egenintresset för att se hur aktörerna prioriterade mel
lan dessa som motiv för det utrikespolitiska ställningstagandet. 
Syftet är att fastställa prioriteringarna hos de olika aktörerna och 
jämföra dessa. 

I den truije aspekten, som presenterats i avsnitt 1.7, är syftet att 
knyta analysen närmare det politiska handlandet. Inställningen 
till det utrikespolitiska ställningstagande som Sverige kom att 
välja kommer här att fungera som test för motiveringarna. De 
uttalanden aktören gjorde relateras till den ståndpunkt han intog 
i den politiska sakfrågan. Vilken moralisk värdering gjorde de 
undersökta aktörerna av svensk neutralitet? Var det moraliskt 
försvarbart att vara neutral eller fanns det en plikt att ställa upp i 
det kalla kriget på den sida man mest sympatiserade med? 

Ambitionsnivån är inte att fullständigt utröna den moraliska 
dimensionen utan att genom tre delundersökningar spegla vikti
ga aspekter av denna. Avhandlingens resultat skall förhoppnings
vis spegla en viktig del av det kalla krigets svenska historia och 
de grundläggande uppfattningar som styrde den svenska utrikes
politiken. Den bör också kunna bidra till ökad kunskap om de 
problem som moraliska hänsynstaganden ställer politiker inför 
och hur de löser dessa. 

1.9 Aktörer 

Valet av undersökningsobjekt har styrts av olika överväganden. 
Ett första sådant har gällt om boken skall inrikta sig mot indivi
der eller mot fora. Konkret gäller detta om aktörer eller debatter 
skall analyseras. I det senare fallet skulle man kunna inrikta sig 
mot t ex riksdagsdebatter eller allmänna debatter som den s k  
tredje ståndpunkten 1951. För att kunna analysera moraliska 
övertygelser har dock en analys av aktörer ansetts mer lämplig. 
En sådan analys ger möjligheter att undersöka ett mer omfattan
de och varierat material, i vilket det finns större sannolikhet att 
moraliska överväganden kommer till uttryck. 

Därefter har det gällt att välja aktörer. Det omfattande mate
rial som krävs för varje aktör innebär att det måste vara ett be
gränsat antal aktörer som undersöks. Framställningstekniska 
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och arbetsekonomiska skäl talar också för detta. Jämförelsen 
mellan aktörerna skulle bli aningen oöverskådlig ifall ett stort 
antal aktörer undersöktes. Urvalet har styrts av ett flertal olika 
kriterier såsom tydliga ståndpunkter i sakfrågan, politisk repre
sentativitet samt olika grader av politiskt ansvarstagande roller. 
Syftet har varit att få fram ett antal mycket relevanta aktörer, vil
ka kan representera den politiska debatten. De aktörer som ana
lyseras är dåvarande utrikesministern Östen Unden, folkpartiets 
partiledare Bertil Ohlin, bondeförbundets vice gruppordförande 
i riksdagen och förste vice talman i första kammaren Petrus Grä
nebo samt dagstidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter 
och Ny Tid. 

För att kunna belysa debatten bör de aktörer som framstod 
som de viktigaste företrädarna för de olika handlingsalternativen 
medtagas. För denna studie gäller detta de mest betydelsefulla 
företrädarna för svensk neutralitetspolitik respektive svenskt 
medlemskap i en västlig militärallians. Utrikesminister Unden 
framstod här som den främste företrädaren för svensk neutrali
tetspolitik, medan Dagens Nyheter och dess chefredaktör Her
bert Tingsten framstod som den viktigaste företrädaren för de 
som önskade svensk anslutning till det som så småningom blev 
NATO. 

Ett viktigt syfte med denna bok är att kunna bidra till att för
klara det politiska skeendet under denna tid. Därför bör de mest 
betydelsefulla utrikespolitiska beslutsfattarna medtagas. Bland 
dessa bör också den politiska representativiteten beaktas, dv s  
aktörerna bör representera olika politiska inriktningar. Den vik
tigaste politiske beslutsfattaren i utrikespolitiska frågor, vid sidan 
av statsministern, är utrikesministern. Vidare framstod Bertil 
Ohlin vid denna tid som oppositionens främste ledare. Vid ett 
regimskifte var han trolig som ny statsminister. Ohlin bör därför 
kunna ses som främste representant för den politiska oppositio
nens syn på utrikespolitiken. Petrus Gränebo var, tillsammans 
med bondeförbundets partiledare, detta partis främste utrikes
politiske talesman. Vidare satt Ny Tids chefredaktör Rolf Edberg 
och Svenska Dagbladets huvudredaktör Ivar Anderson i riksda
gen för socialdemokraterna respektive högerpartiet under delar 
av denna period. Den politiska representativiteten beaktas på så 
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sätt att företrädare för olika politiska riktningar medtages. För 
socialdemokraterna medtages en politiker, Unden, och en dags
tidning, Ny Tid. För folkpartiet medtages en politiker, Bertil 
Ohlin, och den från partiet formellt fristående men sympati
serande Dagens Nyheter. Vidare representeras högerpartiet av 
Svenska Dagbladet och bondeförbundet av Petrus Gränebo. 

Slutligen har även graden av politiskt ansvarstagande roller 
beaktats. Skillnaden i möjlighet att uttrycka sig måste uppmärk
sammas. Ju mer bunden en aktör är av politiskt ansvarstagande, 
desto större begränsningar mot att uttala sig fritt borde fin.nas. 
En fristående tidning är här mindre bunden än politiker. Oppo
sitionspolitiker borde också ha större möjligheter att uttrycka sig 
fritt än regeringsmedlemmar. Tidningar, respektive den politis
ka oppositionen, borde därmed ha lättare att ställa krav på moral 
än regeringens företrädare. Här kan man se en fallande skala av 
formellt politiskt ansvarstagande från Unden, Gränebo, Ohlin, 
över Ny Tid och SvD, med politiskt aktiva chefredaktörer, ner 
till den relativt fristående Dagens Nyheter. 

Vissa av de utvalda aktörerna kan anses så framträdande i de
batten att de är mer eller mindre "givna", medan andra kan ifrå
gasättas. Unden, Dagens Nyheter och Ohlin bör kunna tillhöra 
den första gruppen p g a  deras viktiga politiska funktioner och 
framträdande roller i debatten. Svenska Dagbladet som repre
sentant för högerpartiet hade kunnat ersättas med t ex partile
daren. Högerpartiet bytte emellertid partiledare under denna 
period varför ett sådant val hade medfört två aktörer. Ny Tid 
som representant för socialdemokratisk press hade kunnat bytas 
ut mot andra tidningar. Här har det dock setts som betydelse
fullt att denna tidning utgavs i Göteborg, varför en fullständig 
"Stockholmsdominans" kunnat undvikas. Chefredaktören Rolf 
Edberg tillhörde dessutom en yngre socialdemokratisk genera
tion än Unden. Märkligast kan kanske valet av Petrus Gränebo 
framstå. Den starka anslutning till svensk neutralitetspolitik 
som bondeförbundet representerar har dock ansetts viktig att ta 
med i undersökningen. I likhet med högerpartiet bytte även 
bondeförbundet partiledare mitt under undersökningsperioden. 
Genom valet av Gränebo har också önskemålet om medtagande 
av viktiga politiska beslutsfattare kunnat uppfyllas på ett bättre 
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sätt än om t ex Aftonbladet eller den syndikalistiska tidningen 
Arbetaren, vilka företrädde liknande åsikter, utvalts. 

Några ord måste också sägas om varför vissa aktörer inte 
medtagits. Den utrikespolitiska debatten var vid denna tid, vilket 
redan konstaterats, begränsad. Förutom politiker och dagstid
ningar kunde någon militär och ett fåtal opinionsbildare och 
organisationer uttala sig i debatten. Urvalet av tre politiker och 
tre dagstidningar har därför ansetts kunna räcka för att täcka de 
viktigaste åsikterna i debatten. Koncentrationen till viktiga po
litiska beslutsfattare gör också att de fåtaliga, och inte särskilt 
politiskt betydelsefulla, förespråkarna i riksdagen för en svensk 
västalliansanslutning inte medtagits. Detta gäller socialdemo
krater som Ture Nerman och Vilhelm Lundstedt och folkpartis
ter som Hugo Oswald och Sven Weden. Analysen av Dagens 
Nyheter anses tillräcklig för att täcka in denna åsiktsriktning. En 
begränsning sker också genom att de svenska kommunisterna 
inte finns med i undersökningen. Att dessa ofta utelämnas i mot
svarande studier, för att istället analyseras separat, utgör inget 
försvar. Den bundenhet till Moskva som karakteriserade kom
munister vid denna tid är däremot ett problem. Det kan vara 
svårt att avgöra vad som är åsikter "på kommando" och vad som 
är egna övertygelser. Ett sådant beroende gäller inte enbart för 
kommunisterna men är särskilt problematiskt i deras fall. Detta 
minskar värdet av att analysera de svenska kommunisterna vid 
denna tid. En, visserligen begränsad, genomgång av vid denna 
tid framträdande svenska kommunisters efterlämnade arkiv gav 
inte något givande resultat. Därför har även jag anslutit mig till 
de forskare som uteslutit kommunister från ideanalyser. 

Den valda undersökningsperioden omspänner tiden från den 
socialdemokratiska regeringens tillträde 31/7 1945 t o m  1952. 
En viktig debatt om Sveriges roll efter kriget fördes även under 
de sista krigsåren. De speciella politiska förhållanden som gällde 
under krigsårens samlingsregering gör det dock lämpligt att sät
ta början för undersökningen vid dennas upplösning. Genom 
att utsträcka tidsramen till 1952 får man med flera intressanta 
aspekter. De första efterkrigsåren täcks in, vilka följs av block
uppdelningen och de skandinaviska försvarsförhandlingarna. 
Slutligen följer en period efter det att Sverige valt neutralitets-
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politiken som utrikespolitisk linje. Slutpunkten sammanfaller 
också nära med Stalins död i mars 1953. 

I det följande skall de utvalda aktörerna _presenteras. Profes
sorn i civilrätt och internationell privaträtt Osten Unden (1886-

1974) utsågs till utrikesminister i den socialdemokratiska rege
ring, under Per Albin Hanssons ledning, som ersatte krigsårens 
samlingsregering. Han stannade kvar på denna post till 1962. 

Detta var inte första gången han satt i regeringen. Redan 1917 

inträdde han i den första liberala-socialdemokratiska regeringen 
som konsultativt statsråd. 1924-26 var han utrikesminister i 
Brantings tredje ministär för att 1932-1936 återigen vara kon
sultativt statsråd. Under det andra världskriget var han ordfö
rande i utrikesutskottet.88

En utrikesminister och särskilt en utrikesminister som sitter 
på sin post oavbrutet i 17 år väcker forskares intresse. Vi har re
dan sett att Unden, tillsammans med Palmes "aktiva utrikespo
litik", fått känneteckna efterkrigstidens svenska utrikespolitik. 
Forskningen om Unden är därför omfattande. Lagom till 100-
årsjubileet 1986 utkom en biografi skriven av Yngve Möller.89 

Möller hade tidigare varit socialdemokratisk politiker, chefre
daktör och diplomat. I denna bok betonar Möller Undens folk
rättsliga tänkande och dess betydelse för hans arbete i NF och 
FN. I en artikel, som bygger på biografin, preciserar Möller Un
dens syn på moral och utrikespolitik. Enligt Möller ansåg Unden 
inte att neutraliteten var moraliskt mindervärdig. Men en rege
ring var ibland tvungen att vara mera återhållsam i moraliseran
de än en enskild person eller organisation. Enligt Möller ansåg 
Unden inte att han förde en ideologisk socialdemokratisk utri
kespolitik utan att riktningen angavs av nationella intressen med 
internationell solidaritet och rättsordning genom FN. 90

En i stort positiv värdering av Undens insats görs i Gerard 
Aalders Swedish Neutrrtlity and the Cold War 1945-49.91 Unden 
förkroppsligade den svenska neutraliteten och var en av de få som 
inte infekterades av det kalla krigets virus. Aalders betonar det 
nationellt egoistiska i Undens utrikespolitik. Enligt Aalders var 
grunden för Undens neutralitet att Sverige hållit sig utanför det 
andra världskriget. De chanser som fanns att stå utanför ett nytt 
krig var viktiga att ta. Det gällde att övertyga öst och väst om 
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Sveriges vilja att stå utanför ett nytt krig. Eftersom Unden inte 
trodde på ett nära förestående sovjetiskt angrepp, men däremot 
att Väst skulle hjälpa Sverige i ett krisläge, fanns få skäl för alli
ansanslutning. 

I Brobygge eller blockbildning? analyserar Erik Noreen de norska 
och svenska utrikesledningarnas säkerhetspolitiska föreställning
ar 1945-1948.92 Noreen intresserar sig för de skillnader i synsätt, 
föreställningar, som kom till uttryck innan förhandlingarna om 
ett skandinaviskt försvarsförbund inleddes. Föreställningarna 
delas av Noreen in i synen på den internationella ordningen, hi
storiska lärdomar, ideologisk grundsyn och säkerhetspolitiska 
bedömningar. Enligt Noreen försökte Unden tona ner de ideo
logiska huvudmotsättningarna i det kalla kriget. Ideologiska 
ställningstaganden botde, enligt Unden, hållas utanför utrikes
politikens område. 

Fredrika Björklund inordnar Unden under 1914-perspekti
vet i sin avhandling.93 Freden var det allt överskuggande intres
set hos honom. Hon konstaterar dock att Unden blev alltmer 
pessimistisk under sin tid som utrikesminister. Unden retirerade 
till ett 1815-perspektiv. Han kom här att acceptera maktbalan
sen, men inte som vägledande norm. Det var inte utmärkande 
för Unden att lägga ideologiska aspekter på svensk utrikespoli
tik, utan snarare tvärtom, konstaterar Björklund. En ideologisk 
värdegemenskap underkändes som bas för utrikespolitiken, det
samma gällde också moraliska argument. Unden menade, enligt 
Björklund, att moraliska argument egentligen inte fanns som en 
realitet i staters utrikespolitik. 

I Omstridd neutralitet argumenterar Karl Malin för att inri
kespolitiska skäl var avgörande när den svenska regeringen tog 
initiativ till förhandlingar om ett skandinaviskt försvarsförbund 
1948. Molin karakteriserar Undens utrikespolitik. Denna ut
märktes av en spänning mellan internationell solidaritet, vilket 
medlemskapet i FN var ett uttryck för, och den svenska neutrali
teten. Om det fanns ett dogmatiskt drag i Undens världsbild så 
gällde detta inte neutraliteten utan den kollektiva säkerheten. 
Det var övertygelsen att en bestående fred mellan fria nationer 
endast kunde uppnås genom en internationell rättsordning som 
var det permanenta och bärande draget i hans syn på utrikesfrå-
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gorna, enligt Molin. Undens utrikespolitik hade som sitt över
ordnade värde bevarandet av freden. Tanken på neutralitetspoli
tiken som en väg till fred gav den svenska politiken mycket av 
dess ideologiska ton.94

I en artikel undersöker Barry Holmström de anonyma ledar
artiklar som Unden under lång tid publicerade i MorgonTid
ningen.95 Enligt Holmström var Unden motståndare till ideolo
giskt eller moraliskt färgad utrikespolitik. Han hyste en allmän 
antipati mot allsköns moraliserande och ansåg inte alliansalter
nativet vara moraliskt överlägset neutralitetsalternativet. Man 
skulle inte ta ställning utifrån höga moralnormer med bortseen
de från "realiteterna", konstaterar Holmström. Om det kunde 
påverka saker i önskvärd riktning, kunde dock även Unden, en
ligt Holmström, ge uttryck för en viss instrumentell moralism. 

Bertil Ohlin (1899-1979) var vid denna tid ledare för folkparti
et. Den berömde professorn i nationalekonomi hade 1944 utsetts 
till gruppledare för folkpartiet i riksdagen, vilket var detsamma 
som att utses till partiledare. I samband med detta inträdde han 
också som handelsminister i samlingsregeringen. T iden i rege
ringen varade dock endast tio månader. Dessa tio månader kom 
att bli de enda som statsråd för Ohlin. Folkpartiet ökade under 
undersölmingsperioden sitt väljarstöd och blev det största bor
gerliga partiet. Bertil Ohlin framstod därmed som oppositionens 
ledargestalt och den främste utmanaren till Tage Erlander om 
statsministerposten. Dessa två herrar kom att dominera svensk 
politik fram till slutet av 1960-talet. De åsikter Ohlin förde fram 
borde därför kunna ses som det främsta parlamentariska alterna
tivet till den förda, socialdemokratiskt dominerade, utrikespoli
tiken. Ohlin var som partiledare tvungen att ta ställning till och 
intressera sig för alla politiska frågor. Utrikespolitiken spelar 
dock en viktig roll, inte minst i oroliga tider. 

Strax före sin död publicerade DN:s f d chefredaktör Sven
Erik Larsson en biografi om Ohlin. Trots att han konstaterar ett 
stort intresse hos Ohlin för utrikespolitiska frågor så behandlas 
dessa relativt kortfattat. Larsson betonar i kapitlet om säkerhets
politiken under efterkrigstiden det taktiska hos Ohlin. Det gäll
de för honom inte enbart att agera taktiskt rätt gentemot social
demokraterna utan även mot DN.96 
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Fred rika Björklund ser ett försiktigt 1939-perspektiv hos Oh
lin. Hon antyder att han var redo för fastare anknytning till väst 
under de skandinaviska försvarsförhandlingarna. Ohlins håll
ning gick här från ett principiellt synsätt på neutralitetspolitiken 
till ett pragmatiskt ställningstagande till förmån för västoriente
ring. Under Koreakriget finner hon att Ohlin hade ett moraliskt 
perspektiv. Rätt och fel var inte betingat av FN:s möjligheter utan 
av en övergripande ideologisk övertygelse företrädd av USA.97 

Petrus Gränebo (född Nilsson) (1881-1959) kom in i riksda
gens andra kammare 1917, för att sedan övergå till första kam
maren 1919-51. 1940-51 var han förste vice talman där. Under 
åren 1923-1951 var han vice ordförande i boncleförbundets (eller 
Landsbygdspartiet bondeförbundet som partiet hette officiellt) 
riksdagsgrupp. Dessutom ingick han under elen period som här 
undersöks som ledamot av utrikesnämnden och utrikesutskottet 
fram till 1951, då han avgick ur riksdagen.98 Forskningen om 
bondeförbundet är generellt sett mycket begränsad. När det gäl
ler partiets utrikespolitik under det kalla kriget existerar inte mer 
än små noteringar. 

Svenska Dagbladet var under den aktuella tiden, liksom idag, 
företrädare för det svenska konservativa partiet, som vid denna 
tid hette Högerpartiet. Officiellt var tidningen fristående från
partiet, men var i realiteten dess huvudorgan.99 Tidningens kopp
ling till näringslivet och militära kretsar kunde ses som minst lika 
viktiga.100 Tidningen hade 1945 en upplaga av drygt 83.000 ex
emplar vilket 1955 hade ökat till 105.000. Med detta var SvD 
dock klart mindre än huvudkonkurrenterna Dagens Nyheter 
och StockholmsTidningen. 101 Tidningens huvudredaktör Ivar 
Anderson (1891-1980) satt fram till valet 1948 som riksdagsle
damot och representant i utrikesnämnden (och därmed också i 
utrikesutskottet) för högerpartiet. Ivar Andersons starka ställ
ning inom partiet är omvittnad, bl a föll han med bara en rösts 
marginal i partiorclförandevalet 1935 mot Gösta Bagge. 102 Ivar 
Anderson var dock inte den huvudsaklige ledarskribenten i utri
kespolitiska frågor under den undersökta perioden, även om 
man får utgå från att han som huvudredaktör alltid hade det 
yttersta ansvaret för vad som stod i tidningen. 103 Den som skrev 
de flesta utrikespolitiska ledarna var OttoJärte (1881-1961).IO-l 
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Han hade från början varit socialdemokrat, men uteslutits ur 
partiet under det första världskriget p g a  protysk aktivism. En tid 
var även han riksdagsledamot för högerpartiet och hade sedan 
1924 medarbetat som ledarskribent i tidningen.105 Ivar Ander
son intygar i sina memoarer den nära samstämmigheten mellan 
sina egna och Järtes uppfattningar.106 Enligt Anderson kontrol
lerade Järte övriga ledarskribenters artiklar hårt.107 Det huvud
sakliga forskningsläget utgörs av Elisabeth Sandlunds Svenska 
Dagbladets historia, del 111. 

Ny Tid var en socialdemokratisk dagstidning som gavs ut i 
Göteborg mellan 1892 och 1966. Tidningen drevs av Tryckeri 
AB Framåt. Andelarna och aktierna i Framåt innehades i början 
främst av fackföreningarna och de socialdemokratiska organisa
tionerna inom tidningens spridningsområde. En väsentlig och 
med åren växande post i tryckeriförening och aktiebolag fick se
dan socialdemokratiska och fackliga organisationer på rikspla
net.108 Upplagemässigt låg man vanligtvis långt efter de stora
konkurrenterna GöteborgsPosten och Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning. 1945 hade Ny Tid en totalupplaga av 25.000 ex. 
Tidningen ökade under perioden och hade som mest 42 .000 
1950, för att 1952 ha 38.000 ex.109 Bland de socialdemokratiska
tidningarna i landet återfanns Ny Tid på fjärde plats i storlek. 
Större var partiets "husorgan" MorgonTidningen (tidigare So
cialdemokraten), partiets kvällstidning AftonTidningen samt 
Arbetet, med utgivningsort i Malmö.110

Vid början av min undersökning hette chefredaktören Karl 
Johan Olsson. Han efterträddes den 16 oktober 1945 av Rolf 
Edberg (1912-1997). Trots sin relativt unga ålder hade Edberg 
en gedigen tidningsbakgrund. 193 3 började han arbeta på Läns
tidningen i Östersund. Han fortsatte som redaktör för Oskar
hamns Nyheter, för att 1941-45 vara chefredaktör för Östgöten. 
1941-44 och 1949 -56 satt han i riksdagens andra kammare. Han 
stannade som chefredaktör för Ny Tid till 1956.111 1948 inträdde
han i den socialdemokratiska partistyrelsen och 1951 i utrikes
nämnden. Han var vidare under olika perioder del.egat i Europa
rådet, FN och Nordiska rådet.112 Nästan uteslutande är det an
tingen chefredaktören Rolf Edberg eller andreredaktören Stefan 
Oljelund som skrivit de undersökta ledarna. Av dessa har Edberg 

47 



l11/ed11i11g 

skrivit den klart största delen. Forskningsläget är när det gäller 
Ny Tid och det kalla kriget i det närmaste obefintligt. Vissa en
staka noteringar finns dock. 113 

Dagens Nyheter ägdes under undersökningsperioden hu
vudsakligen av familjen Bonnier. Familjen kontrollerade också 
tidningen genom dess styrelse.11-1 Tidningen hade en liberal po
litisk uppfattning och arbetade i valen för folkpartiet. I Herbert 
Tingstens kontrakt stod det att: "Dagens Nyheter redigeras i 
tidningens traditionella frisinnade anda." Tingsten uppfattade 
detta så att han inte generellt, t ex vid val kunde verka för något 
annat parti än folkpartiet, men utgick från att han i olika sak
frågor kunde ha vilken ståndpunkt som helst inom vad han upp
fattade som en vag ram av liberal åskådning och att han i sådana 
frågor kunde gå mot folkpartiet.115 Upplagemässigt var DN 
Sveriges största tidning. Min undersökningsperiod känneteck
nas också av en stigande upplaga.116 Fram t o m  maj 1946 hette 
chefredaktören Sten Dehlgren (1881-1947). Denne hade dock 
lämnat över ansvaret för den politiska avdelningen och inte på 
länge skrivit ledare. Den politiska avdelningen sköttes istället av 
Leif Kihlberg (1895-1973). 117 

Vid Dehlgrens pensionering föll överraskande valet av ny 
chefredaktör på professorn i statskunskap vid Stockholms hög
skola HerbertTingsten (1896-1973).118Tingsten kom att kvar
stå på posten t o m  utgången av 1959. Leif Kihlberg stannade 
kvar som ansvarig för den politiska avdelningen, men Tingsten 
styrde i en helt annan grad än Dehlgren denna. Det är ingen 
tvekan om att det var Tingsten som hade det yttersta ansvaret 
för ledarna och som också i stor utsträckning skrev dessa. Detta 
gällde särskilt utrikespolitiken.119 

I Herbe1t Tingsten och det kalla kriget skildrar AlfW Johansson, 
enligt undertiteln, antikommunism och liberalism i DN 1946-

52.120 Syftet med boken är enligt författaren att rekonstruera de 
politiska och opinionsmässiga förutsättningarna för Tingstens 
opinionsbildning, kartlägga argumentationsmönster och förkla
ra den historiska innebörden i hans olika kampanjer. Johansson 
ansluter sig till Tingstens egen uppfattning när han finner att 
denne i sin argumentation för en västmaktsanslutning huvud
sakligen framförde rent realpolitiska argument och att han van-
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ligtvis undvek det moraliska argumentet med krav på solidaritet 
mellan demokratierna. Samtidigt konstaterar Johansson att en
gagemanget för västmakterna primärt främst dikterades av mo
raliska skäl. En demokratisk stats utrikespolitik var tvungen att 
omfatta vissa ideer, vilket i sin tur måste få moraliska konsekven
ser. Pressen hade här en uppgift att fungera som moralisk väg
ledare. I den historiesyn Tingsten utvecklade som chefredaktör 
framträdde världspolitiken som en kamp mellan moraliska ideer, 
enligt Johansson. Här kom tron på ett expansionistiskt Sovjet att 
ge Tingsten möjlighet att ge sin moralism fria tyglar. Denna gav 
honom anknytning till en konservativ idevärld där godhet och 
ondska klart kunde fixeras, där fasta moraliska lagar kunde upp
ställas. Alla som inte tog ställning mot kommunismen var mora
liskt förtappade. Johansson hävdar att Tingsten här upphävde sig 
själv till moralisk stormästare. 

Fredrika Björklund ser Dagens Nyheter som det kanske främs
ta exemplet på det hon kallar 1939-perspektivet. Detta perspektiv 
kännetecknas av en stark strävan efter avskräckning, att konfron
tera den "felande" sidan. "Det var staters intentioner man skulle 
ta fasta på. Orsaker betingade av det internationella systemet var 
sekundära. Enskilda staters rättfärdiga respektive orättfärdiga 
politik bestämde den internationella politikens förutsättningar." 
Aven i utrikespolitiken var man tvungen att ha en mission, stå för 
en politik som kunde försvaras med etiska argument.121 Det förs
ta året av min undersökningsperiod behandlas även i Jarl Tor
backes Dagens Nyheter och demokratiens kris 1937-1946. 122 

1.10 Källmaterial 

När det gäller källmaterialet kan detta delas in i två grupper: dels 
material från enskilda individer, dels material från tidningar. När 
det gäller källmaterialet från enskilda individer utgörs detta 
främst av uttalanden i riksdagen, vilka återgivits i riksdagens pro
tokoll. Till detta har även lagts övriga tal. Materialet innefattar 
därtill böcker, skrifter, tidskrifts- och tidningsartiklar. Detta ut
gör ett offentligt material. I viss mån har jag även använt i sam
tiden icke offentligt material som memorialprotokoll från utri
kesnämndens sammanträden och protokoll från partiernas olika 
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beslutande organ. Slutligen utnyttjas även i viss utsträckning 
material från de olika aktörernas efterlämnade arkiv. Icke offent
ligt material har använts för att förtydliga analysen. Karaktären 
av detta material gör att man kan förvänta sig att aktören i detta 
inte är lika påverkad av politisk taktik och andra hänsynstagan
den då det inte i samtiden skulle komma andra till kännedom. 
Urvalet av material har begränsats på så sätt att detta bör röra 
den svenska utrikespolitiken under dessa år. Handelspolitiska 
frågor, som handelsavtalet med Sovjet och asylfrågor med rötter 
i det andra världskriget, t ex den s k  baltutlämningen och Raoul 
Wallenberg, har utelämnats. 

Riksdagsmaterialet utgör inget större källkritiskt problem för 
mig. Riksdagsprotokollen kan betraktas som ett fullt tillförlitligt 
material, även om de ur språkliga aspekter kan ha friserats något. 
De talreferat som använts är huvudsakligen hämtade från dags
tidningar. Vanligen är det TT-telegram som ligger till grund för 
dessa. TT:s material byggde i sin tur ofta på utskick som i förväg 
sänts in från talaren eller partiet. Vid denna tid refererades tal 
från politiska möten utförligt i tidningarna och man skilde tyd
ligt mellan dessa och de politiska kommentarerna. När det gäller 
Bertil Ohlin har jag i huvudsak hämtat referaten från den klipp
samling i hans namn som finns bevarad i folkpartiets arkiv. Detta 
medför att nothänvisning_arna sker till en mängd mer eller mind
re kända tidningar. För Osten Unden har Uno Willers Unden
bibliografi utnyttjats. 123 I denna refereras vanligen till Morgon
Tidningens referat varför de flesta hänvisningarna för Undens 
del sker till denna tidning. När det gäller Gränebo utnyttjas den 
samling i Centerpartiets huvudarkiv som kallas för "Presstjän
sten". Materialet däri utgörs av referat som sänts ut till bonde
förbundets olika tidningar. Referaten skickades ofta ut i förväg 
vilket gör att de i det kronologiskt inbundna materialet vanligt
vis återfinns någon eller några dagar innan talen hölls. Ett sär
skilt problem utgör Undens anonyma ledarartiklar. Unden skrev 
under lång tid anonyma ledare i MorgonTidningen och vissa 
andra socialdemokratiska tidningar. Dessa var offentliga, men 
allmänheten och övriga aktörer var inte medvetna om att det var 
Unden som skrivit dem. Detta gav möjlighet att uttrycka stånd
punkter och åsikter utan att själv behöva stå för dem. Unden re-
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fererar gärna berömmande till sig själv i ledarna. När hänvis
ningar till anonyma ledarartiklar sker noteras detta särslcilt.1H
Memorialprotokollen från utrikesnämnden har en icke officiell 
karaktär. De nedtecknades vid mötena av en högre tjänsteman 
från utrikesdepartementet. Anteckningarna utgör inga diskus
sionsprotokoll utan har snarare karaktär av minnesanteckningar. 
För vissa möten finns det dock anteckningar från flera personer 
att tillgå i utrikesnämndens arlciv. Visst material från Unden har 
hämtats från utrikesdepartementets arlciv. Detta gäller främst 
promemorior som Unden sammanställt efter olika möten. En 
del sådana återfinns även i hans egen samling. 

I Östen Undens samling återfinns bl a manuskript till tal, an
teckningar och promemorior. Av stort värde är den dagbok Un
den förde under hela sin utrikesministertid. Anteckningarna för
des kontinuerligt, men med varierande omfattning. Karaktären 
av dessa tyder på att de är skrivna med tanke på att komma efter
världen till kännedom. 

Bertil Ohlins efterlämnade arlciv är mycket omfattande och 
endast översiktligt förtecknat. Huvuddelen av arlcivet rör natio
nalekonomiska frågor. Min genomgång har därför begränsats till 
de volymer där jag trott mig kunna finna för denna studie rele
vant material. Främst är det olika manuskript och anteckningar 
som har varit av intresse. 

Herbert Tingstens samling har genomgåtts. Detta arlciv var 
vid min genomgång helt okatalogiserat och oordnat. Främst är 
det här brev som är av intresse. 

Otto Järtes samling gav vid en genomgång inte så mycket av 
värde. Ivar Anderson har i sin samling referat och anteckningar 
från olika möten och resor, vilka vanligen dikterades för hans 
sekreterare. Han kallar själv dessa för sin "<lagbok". 125 Anteck
ningarna innehåller visst intressant material. 

Bertil Ohlin, Herbert Tingsten och Ivar Anderson har skrivit 
memoarer, medan Östen Unden utgivit "Minnesanteckningar", 
vilka behandlar en begränsad del av hans liv. Ivar Anderson har 
dessutom skrivit en bok om sin kollega Otto Järte. 126 

En "besvärande" omständighet för mitt arbete har varit att 
flera av de undersökta arlciven har katalogiserats eller omkatalo
giserats under arbetets gång. Detta innebär att de arlcivhänvis-
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ningar som jag antecknat plötsligt inte visat sig stämma. Jag har 
dock försökt att nära följa utvecklingen för att ha så aktuella 
hänvisningar som möjligt. Ett annat problem som jag uppmärk
sammat är att vissa arkivmaterial har en tendens att "vandra" 
mellan volymer. Detta gäller främst utrikesnämndens protokoll 
och material från utrikesdepartementets arkiv. Dessa anteck
ningar och promemorior består ofta av stora högar av lösa, tun
na blad. Detta medför att de kan hamna på fel plats i arkiven 
varifrån de dessvärre ofta är omöjliga att återfinna. 

När det gäller tidningarna utgörs huvudmaterialet av ledare 
om svensk utrikespolitik från augusti 1945 t o m  1952. Detta in
nebär i huvudsak ledare som uttalar sig om hur Sverige borde 
agera i det kalla kriget. Eftersom det inte varit arbetsekonomiskt 
möjligt att läsa igenom tidningarnas samtliga ledare för dessa år 
har jag praktiskt gått till väga på så sätt att ledare som uttryck
ligen behandlar svensk utrikespolitik utgjort det viktigaste ma
terialet. Därtill har lagts viktigare försvarspolitiska ledare samt 
ledare om stormaktskonflikten och dess båda huvudkontrahen
ter Sovjet och USA. Klara gränser för urvalet är dock svåra att 
dra varför några enstaka ledarartiklar som kunnat vara av bety
delse för boken eventuellt kan ha förbigåtts. Det finns här en 
glidande skala från de viktigaste ledarna om svensk utrikes
politik ner till ledare som visserligen handlar om internationel
la förhållanden, svensk försvarspolitik eller förhållanden i olika 
främmande stater, men vilka inte lästs. Marginellt kan det ock
så skilja mellan avgränsningarna för de tre undersökta tidning
arna. I boken gör jag inte någon skillnad mellan olika typer av 
ledare. 

Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters arkiv har använts, 
huvudsakligen för att få fram uppgifter på vilka som skrivit de 
olika ledarna. När det gäller DN har ledarskribenternas identi
tet gått att få fram från 1/1 1947. En fördel med Ny Tid är att 
tidningen har signerade huvudledare. Eftersom det analyserade 
materialet från Ny Tid i huvudsak utgörs av huvudledare har jag 
nöjt mig med kunskapen om dessa ledares författares identitet. I 
den följande analysen kommer jag att ange ledarskribent i de fall 
detta är av större betydelse för tolkningen. I synnerhet gäller 
detta de fall då ledarskribenten inte är den huvudsaklige ledar-
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skribenten i tidningarna, d v s  Järte i SvD, Tingsten i DN eller 
Edberg i Ny Tid. 

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att material från 
politiker och dagstidningar har olika status och funktion. En tid
ning kommenterar dagshändelserna varje dag inför allmänheten. 
De ledarartiklar som används för att uttrycka åsikterna har un
gefär samma form från dag till dag. En politiker uttrycker sig på 
olika sätt och inför olika fora. De olika typer av material som en 
politiker lämnar efter sig kan därför inte likställas på samma sätt 
som ledare från tidningar. 

NOTER 

1. M-P Boethius (I 991).
2. A W Johansson (I 995 a). På engelska i A W Johansson (1997). Se dock

Johanssons tidigare försvar för den svenska regeringens politik under det and
ra världskriget i polemik mot Boethius. Artikeln har den karakteristiska titeln 
Inget ntt skiimmns för!, A W Johansson (1989). 

3. P Ahlmark ( 1992), ( 1994) och ( 1997).
4. A-S Nilsson (I 991) och I Dörfer (I 99 I).
5. WAgrell,se t ex(J99l) ochCSteen-Johnsson(l992).
6. F Bums (G Hägglöt) (1952) s 136 och 248.
7. S Grafström(l989) dagboksanteckning 7/12 1952,s 1057. [Dagboksan

teckningen anger 7 /11, men detta är uppenbart en felskrivning.] 
8. K Blidberg (I 987) s 28. Se även s 18 f.
9. KEEriksen (1972) s 53. Se även s 90. Martin Tranma:l, 1879-1967, var

norsk socialdemokratisk politiker och publicist. 
10. K E Eriksen (I 972) s 122.
11. G Aalders ( 1989) s 6 f, 83, 86, 181 och 183 f. Se även G Aalders ( 1990).

K Molin (I 991) s 49, 59 och 66 betonar inrikespolitiska orsaker bakom det 
svenska initiativet. K \.Vahlbäck (1973) s 89 konstaterar att: "Det framgick slut
ligen att svenskarna inte ansåg det oproblematiskt att ta parti mellan de två 
stormakterna på moraliska grunder." 

12. Nyhetsbrev ji-ån F01:rkni11g.1progrnmmet Sve1·ige unde1· knlln kriget (SUKK)
I 998: I. Se även A-M Ekengren (1997) och SUKK:s hemsida (http://www.pol. 
gu.se/sve/sukk/sukk.htm). 

13. Begreppet det knlln kriget populariserades av den amerikanske journalis
ten och mediapersonligheten \,Valter Lippman 1947. Ursprungligen myntades 
begreppet av Herbert Bayard Swope som var talskrivare hos den amerikanske 
finansmannen och politikern Bernard Baruch. Baruch använde sig av uttrycket 
i ett tal utkast 1946 och i ett anförande 194 7. Se L B Hinds och T O Windt J r 
(1991) s 219 och 236 (not 29). 
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14. F Halliday (1983) och B Hettne (1992) s 21 f.
15. För översikter av det kalla krigets historiografi, se t ex G Lundestad

(1980) s 7 ff, G Lundestad (1997) s 16 ff, T Jonter (1995) s 80-94, C Maier 
(1991) och M P LefAer (1994). För beroendet av de samtida politiska förhål
landena, se även t ex A Stephanson (1994) och M Steene (1989). Den senare 
beskriver bl a amerikansk Sverigeforsknings beroende av sin egen samtid. För 
analyser utifrån nyligen offentliggjort sovjetiskt arkivmaterial i ryska arkiv, se V 
Zubok och C Pleshakov ( 1994) och (1996) samt Sovjetunionen ocb Norden - kon
flikt, kontakt, influenser ( 1997). 

16. 1alande är titeln på Nils Andrens och Yngve Möllers lärobok om 
svensk utrikespolitik under efterkrigstiden: Från Unden till Palme. Svensk utri
kespolitik efter andra viirldskriget. För Undens och Palmes betydelse, se även Ny
betsbrev från fon-kni11gsp1·ogrr111nnet Sverige under kalla kriget (SUKK) 1998: 1. 
Enligt U Bjereld (1997) s 15 och 18, karakteriseras "Undenlinjen" främst av 
maktbalans och folkrättstänkande. Se för detta även U Bjereld (1992) s 42. Pal
mes betydelse beskrivs i U Bjereld (1992) s 48. Bjereld refererar på s 158 Ole 
Elgström. "Aktiv" utrikespolitik kan enligt denne gälla både medlen och målen. 
Medlen innebär då internationell opinionsbildning, brobyggande och bistånd. 

Målen g,iller att påverka omvärlden och förändra det internationella systemet. 
Det indirekta citatet från Barbara Haskcl återfinns i B Haskel (1976). 

17. N Andren och Y Möller (1990) s 65 f anger oktober 1957 som tidpunkt
för den angivna formuleringen av neutralitetsdoktrinen. P Cramer (1998) 
s 267 anger oktober I 956 som första gången skrivningen "alliansfrihet i fred 
syftande till neutralitet i händelse av krig" kom till uttryck i ett officiellt sam
manhang. Cramer konstaterar dock att liknande formuleringar använts tidi
gare. Något längre fram i sin avhandling, s 277, talar Cramer 0111 den angivna 
doku-inen som en grundläggande doktrin, vilken under 1940-talets sista år kom 
att anpassas till den rådande stormaktsbalansen. 

18. N A.ndren (1997) s 77 ff.
19. Planläggningen av den ekonomiska och sociala politiken inför efter

krigstiden analyseras i ett nordiskt komparativt perspektiv i K Molin (1979). 
En analys av den svenska efterkrigsplaneringen med utgångspunkt från Gun
nar Myrdal återfinns i Ö Appelqvist (1997). 

20. Efterkrigstidens srn11biille. Några ekonomiska ocb sociala 1·iktlinje1;ji-mnförda
i110111 folkpmtiet (1944) och Arbetairörelrens efterki-igsprogrmn (194-+). U Bjereld 
ochMDemker(l995) s 149, 156 och 167. 

21. Se t ex L Lewin (1967) och T Jon ter (1995). Kampanjen och debatten
inför valet 1948 analyseras av P Esaiasson (1990) s 182-191. Valrörelsen inför 
detta val karakteriseras av Esaiasson som en av de hätskaste och mest händelse
rika som har utspelats i Sverige, s 182 och 189.1 klassificeringen av svenska val
kampanjer mellan 1866-1988 kategoriseras valet 1948 under kampanjtypen 
förändringskampanj, se för detta s 42 I. 

22. För presentation av enighetsnormerna under det andra världskriget, se
K Molin (1974) s 342-348. För enighetsnormernas fortsatta betydelse under 
efterkrigstiden, se K Mo lin (1991) s 13, 27 och 93. Etablerandet av det svenska 
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samförståndet dateras av U Bjereld och M Demker (1995) s 28 till 1930-talet 
med krisuppgörelser, Saltsjöbadsavtal, kohandel och koalitionsregeringar. När 
det g:iller den partipolitiska enigheten kring utrikespolitiken verkar författarna 
ansluta sig till Erik Lönnroth som anser att denna uppkom redan i slutet av 
första världskriget. För detta se s 14 f. 

23. U Bjereld och M Demker (I 995) s 228 konstaterar att debatten om den
svenska säkerhetspolitikens utformning vid denna tid vare sig föregicks eller 
följdes av några omfattande manifestationer på massnivå. De folkliga opinions
yttringar som framträdde under eller strax efter kriget i t ex Finlandsfrågan och 
i frågan om baltutlämningen fick inga motsvarigheter i slutet av 1940-talet och 
början av 1950-talet. För debatten 1920 om svenskt medlemskap i Nationernas 
Förbund, se t ex H Tingsten (1964) s 12-26 och T Norman ( 1996). 

24. För handelspolitiska frågor, se t ex B Karlsson (1992) och C Sev6n
(1995). För asylfrågor, se t ex C Ekl1olm (1995) och A Berge (1992). 

2 5. r Andren och Y Möller (I 990) s 6 I f. 
26. Ett officiellt ställningstagande till samarbetet får man i neutralitetspo

litikkommissionens rapport SOV 1994: 11 med bilagor. Se även W Agrell (1991). 
För kritik av neutralitetspolitikkommissionens slutsatser, se t ex W Agrell 

(1996) och U Bjereld (1997) s 158-165. 
27. U Bjereld och M Demker (1995) s 228. Se även för mellankrigstiden,

H Tingsten (1964) s 310-323. 
28. S k  personalunion rådde mellan utrikesutskottet och utrikesnämnden

vid denna tid. Se N Stjernquist (I 996) s 156 samt U Bjereld och M Demker 
(I 995) s 123. Enligt de senare var riksdagens inflytande över utrikespolitiken 
litet. För detta, se s 117, 124 och 127. 

29. C Jönsson, 0 Elgström och MJerneck (1986) s 58 ff.
30. CJönsson, 0 Elgström och MJerneck (1986) s 60-7 5.
31. CJönsson, 0 Elgström ochMJerneck (1986) s 53-57.
32. EHåstad(l955). Se särskilt s 148-153.
33. J-O Sundell (1970).
34. J-O Sundell (1970) s 231.
35. F Björklund (1992).
36. B Holmström (1972) och A Berge (1990a).
3 7. M af Malm borg (1994) och M Karlsson (1995).
38. Skillnaden mellan moraliska dilemman och moraliska konflikter rycks

vara vetenskapligt omtvistad. Enligt vissa definieras en etisk konflikt som en 
motsättning mellan ett etiskt värde och ett annat värde, t ex egenintresse. Ett 
etiskt dilemma definieras som en motsättning mellan olika etiska värden. För 
andra betyder dock etisk konflikt en motslittning mellan olika etiska handling
ar. Se M Lundström (1993) s 54 (not 138). Se även H Bergström (1991) och 
G Bexell (1995) s 18. 

39. För ett liknande resonemang, se K VV Thompson (1980) s 15 f.
40. D F Thompson (1987) s 2. Thompson för även en diskussion om pro

blemet med ansvarighet för beslut som många varit med om att fatta eller utfö
ra, cl vs problemet med "many hands". Se för detta s 5 och 40 f. Thompson defi-
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nierar, s I, politisk etik som "the practice of making ethical judgments about 
political action". Han tycks se problemet såsom gällande de krav etiken ställer 
på politiken, för detta se s 2. Se även K WThompson (1980) s 20, 52 och 138 f. 

41. H J Morgenthau (197 J ). Max Weber beskriver förhållandet på följande
sätt: "Den som söker frälsning för sin själ och räddning också för andra själar, 
han söker icke detta på politisk väg." M Weber (1971) s 82. 

42. Uttrycket kommer från Sartres pjiis De smutsiga händerna. Se B Lin
densjö (1991). D F Thompson (1987) s 11 definierar detta problem på följande 
sätt: "The problem of dirty hands concerns the political leader who for the sake 
of public purposes viola tes moral principles." 

43. För en liknande diskussion, se t ex D F Thompson (J 987) s 4, K W
Thompson (1980) s 18 och 52, B Lindensjö (1991) samt MJacobsson (1973) 
s 71 f. 

44. N Andren (1984) s 2. Se även utifrån en diskussion om moral och poli
tik, K W Thompson (1980) s 52. 

45. G Pontara (1971) s 7. Även för Max Weber var dessa två problem de
viktigaste i förhållandet mellan moral och politik. Se M Weber (1971) s 73. 

46. L Lundquist (1988) s 61 f.
47. G Pontara (197 I) s 28 ff.
48. G Hermeren (1991).
49. MJacobsson (1973) s 75, 86, 98 f och 106. Citat s 100. MalteJacobs

son, professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs högskola och landshövding i 
Göteborgs och Bohus län, var svåger till Östen Unden. 

50. T Nagel (1978). Se även L Lundquist (1988) s 61.
51. För beskrivning av "realismen" och "idealismen", se N Andren (1997)

s 47, N Andren och Y Möller (1990) s 11 f, R Little och S Smith (1988), B Hett
ne ( 1992) s 13-20 samt] Donnelly ( 1992). 

52. K Åmark (1973), A (W)Johansson (1973) och T Nybom (I 978).
5 3. För beskrivningen av maktrealismen, se främst MJ Smith ( 1986) s 1,

93, 137, 146 f, 162, 218 ff och 235 f samtJ Donnelly (1992). M Friberg (I 973) 
innehåller en kritisk granskning av maktrealismen. I övrigt se den under not 51 
anförda litteraturen. 

54. G Pontara ( 1971) s 24 f. Se I-IJ Morgentl1au ( 1 948) och G F Kennan
(1951). Jämför ett senare försvar för maka·ealismen hos F Oppenheim (1991) 
s I: "I believe tl1at moral ity does havc a place in foreign policy, but I also believe 
that its range of relevance is small." 

55. J Donnelly (1992). Donnelly verkar se realismen som förespråkande
ett förkastande av moral. Han ser dock en paradox i att det finns ett moraliskt 
krav på ett amoraliskt förhållningssätt. Ett visst erkännande av moral hos rea
listerna och hänvisande till högre värden finns även hos dessa. N And ren ( 1997) 
s 47 f hävdar att realisterna inte anser att individualmoraliska principer måste 
styra också utrikespolitiska handlingar. Många av dessa hävdar att det finns en 
överordnad princip, statsnyttan. Handlingar som på den individuella nivån 
skulle anses som brottsliga, kan i statsnyttans namn rättfardigas eller t o 111 be
traktas som berömvärda. 

56 



Inledning 

56. CJönsson, 0 Elgström och MJerneck (1986) s I0f. För den opti
mistiska tron under mellankrigstiden, se även MJ Smith (1986) s 55 och 59, 
N Graebner (1993) och P Villaume (1995a) s 93. B Hettne (1992) s 15 och 18 ff 
innehåller en beskrivning av neorealismen, vilken uppstått som ett svar på kri
tiken mot den "realistiska" skolan. 

57. Filosofilexikonet (I 991 ), uppslagsord "etik", "värde" och "norm", L Lund
quist ( 1988) s I 0 f, G Bexell (I 995) s I 0 samt K Goldmann ( 1994) s 163. Moral 
och etik kan, enligt uppslagsordsförfattaren till "moral" i A Dictionmy of Pbilo
sopby (1996), ses som utbytbara termer. 

58. G Pontara (1971) s 12 f.
59. Stöd för uppfattningen om demokrati och moral, se t ex K W Thomp

son (1980) s 75, L Lundquist (1988) s 59f och 100, H Bergström (1991), 
G Hermeren (1991) samt B Rothstein (1994) s 139. D F Thompson (1987) s 3 f 
och 22 är också inne på denna linje, även om han visar att demokratin skapar 
nya problem. Som stöd for kravet på legitimitet, se B Rothstein (1994) s 87, 
139 och 171, G Hermeren (1991), H Bergström (1991) samt L Lundquist 
(1988) s 7. 

60. G Collste (1984) s 21.
61. J Hermansson (I 984) s 34.
62. Filosofilexikonet (1991), uppslagsord "värde". G Hermeren (1995) anser

inte att det är så viktigt att skilja mellan begrepp som värde, värdering eller vär
defull. De kan sägas utgöra en familj av besläktade begrepp som kan definieras 
i termer av varandra. Normer förutsätter koppling till handling. Moraliska 
normer baseras, enligt Hermeren, på och motiveras med hänvisning till värde
ringar. 

63. Värdena överensstämmer i stort med de värden som Sekretariatet för
framtidsstudier lyf ter fram i sin rapport Sweden in World Society. Tbonghts nbout 
the Future ( 1980) s 168 f: "The project's normative premises have been limited 
to some basic values or principles which could become normative for a Swedish 
policy in the future, as well as today ... " Dessa värden är "justice", "physical 
security" och "material well-being". Det sistnämnda av dessa värden är ett i hu
vudsak inrikespolitiskt värde vilket lämnas utanför i min bok. "Justice" förstås i 
rapporten både som demokrati och global solidaritet, vilket är detsamma som 
mina värden frihet och solidaritet. "Physical security" innebär ett självständigt 
och tryggt Sverige, vilket passar bra överens med värdena nationellt egen
intresse och fred. Se även B Oden ( 1996). 

64. KMolin (1991) s 22.
65. 0 Elgström (1990).
66. 0 Elgsn-öm (1990), S-O Hansson (1989) s 159-167 samt K Goldmann

och K Boreus (1990). 
67. K M olin (1974) s 192 ff, A Gölstam (1995) s 50 f och 60 samt L Lund

quist (1997). I utformningen av ett svenskt demokratiskt etos identifierar 
Lundquist tre demokrativärden: politisk demokrati (vilket omfattar frågor om 
den övergripande styrelsens process och substans), rättssäkerhet (som gäller 
om aktörerna handlar i enlighet med rättsreglerna) samt offentlig etik (vilken 
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fokuserar på den offentliga verksamhetens process och substans med avseende 
på det rätta och goda). 

68. M Lundström (1993) s 42 (se även not 83) och R 13 Ashmore (1987)
s 155f. 

69. För detta stycke, se A J-Jadenius (1984).
70. För neurralitetsrätten, se t ex Stnntslexikon ( 1988), uppslagsord "Neu

tralität", Gescbicbtlicbe Grnndbegriffe (1978), uppslagsord "Neutralität", P Ahlin 
(1993) s 59-67 och Ö Unclen (1939) s 19. 

71. K Molin (1991) s 14. Molin grundar sin bestämning på B Johnson
Theutenberg (1986). Se även P Ahlin (1993) s 59-67 (neutralitetsrätten) och 
67-80 (neut:ralitetspolitiken) samt A W Johansson och T Norman (1986). Upp
delningen mellan neutralitet och neutralitetspolitik kan nog inte anses vara helt
opåverkad av elen definition som gjordes av Unclen såsom en av landets främsta
folkrättskunniga. I sina utgivna föreläsningar vid Göteborgs högskola förtydli
gade Unclen vad han uppfattade som en tvetydighet i ordet neutralitet. Unclen
skilde mellan neutralitetsrätt, vilket han såg som sammanfattningen av erkända
folkrättsliga regler angående neutrala staters rättigheter och förpliktelser un
der krig och neutralitetspolitik, vilket var staternas faktiska handlande i syfte att
undgå att indragas i andras krig. Se Ö Unden (1939) s 15 ff.

72. KMolin(l99l)s 14.
73. H Hakovirta (1988) s 8. Jfr R A Bauslaugh (1991) s 6 som diskuterar

neutralitet som 111edelviig eller att stn vid sidan. 
74. För den historiska bakgrunden, se t ex PC Jessup och F Deak (1935)

s 3-19, E Karsh (I 988) s 13-19 och P Cramer ( I 998) s 54-62. 
75. HHakovirta(l988)s 5,17 och 26f.
76. E Karsh (1988) s 35 och 63.
77. För exempel på försök till neutralitet vid denna tid, se RA Bauslaugh

(1991)s xix, 11, 69, 78ff, 106f, 117, 140, 242, 246f, 248, 251 och 253.A P Rubin 
( 1988) har även exempel från det antika Egypten. 

78. R A l3auslaugh (1991) s 77 och 244 f. För beskrivning av den atenske
härskaren Solons lag mot neutralitet, se R A l3auslaugh (I 991) s 5 f och J F 
McGlew (I 993) s 112-120. 

79. RA Bauslaugh (1991) s 77 (l3auslaugh citerar här M Cogan), 80f, 98
och 159. 

80. R A Bauslaugh (1991) s 168 och 229. Free-riclerproblemet definieras
av F Oppenheim (1991) s I O som "ro benefit from a public goocl while avoicling 
any share of the costs for that goocl." Se även s 52. H Hakovirta (1988) s 137 
kallar detta problem för russin-teorin, cl v s att man bara plockar de bästa bitar
na, men inte är beredd att betala de ekonomiska och politiska kostnaderna för 
dessa. 

81. E Karsh (1988) s I f.
82. N Machiavelli ( 1989) s 110 ff.
83. NAnclren(l996)s 271.
84. K Wahlbäck (1986).
85. För ett liknande resonemang, se P Cramer ( 1998) s 54 och 649: "På
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samma sätt som den gemensamma kristna tron i ett tidigare historiskt skede 
uteslöt en kristen stats neutralitet i kampen mot de otrogna, kan det ur ett 1110-

rnliskt perspektiv framföras argument för att en (väst)europeisk stats neutralitet 
ej är möjlig vid en konAikt mellan en annan (väst)europeisk stat och en stat som 
ej anammat denna värdegemenskap." Citat s 649. 

86. Se T Nybom (1978) s 2 56. Ny bom visar, med ett citat från Arbetet, att
denna tidning förstod neutralitetspolitikens yttersta konsekvens. Ett uppdelande 
på rättmätiga och icke rättmätiga krig ledde logiskt till neutralitetens förintelse. 
Den grundläggande skillnaden, huvudmotsättningen i svensk politik under det 
andra världskriget, kan enligt Nybom beskrivas som en skillnad mellan å ena si
dan dem som ansåg att Sverige kunde ha en tysk seger som arbetshypotes, cl v s  
att Sverige även vid ett tyskt herravälde i Europa kunde fortsätta att existera 
som fri och självständig stat och å andra sidan dem som i en tysk seger även såg 
en dödsdom för den svenska självständigheten. För det senare resonemanget, 
se s 357. 

87. För de rvå senare synpunkterna, se K Midgaard (1971).
88. Y Möller(! 986) s 7f.
89. Y Möller ( I 986).
90. Y Möller (1990).
91. G Aalders (I 989).
92. E Noreen (I 994).
93. FBjörk1und(1992).
94. K Mol in (! 99 I). Se särskilt s I 9 ff och 26.
95. B Holmström (1981).
96. S-E Larsson (1998) s 275, 286 ff och 291 ff.
97. F Björklund (1992).
98. För biografiska uppgifter, se Svenskt Biogrnfiskt lexikon samt Ve-m iir det.
99. E Sandlund (1984) s I. Hon betecknar SvD som högerns huvudorgan

på s 302. Enligt I Anderson (1969) s 218 var SvD inget partibundet organ, utan 
ville vara ett uttryck för en personlig högeruppfattning. 

I 00. E Sandlund (1984) s I, 20 ff, 251 och 307 samt I Anderson (1969) s 267. 
101. ESandlund(J984) s l0f.
I 02. E Sand lund (i 984) s 6 f och S-B Ljunggren (1992) s 56.
103. Stöds av E Sandlund (I 984) s 192.
I 04. E Sandlund (i 984) s 14 f och I Anderson (1969) s I 80 och 251.
I 05. I Anderson (1965) s I 92 samt E Sandlund (1984) s I 3 f.
I 06. I Anderson (1965) s 267, I Anderson (1969) s 219 och 244 samt E Sand-

lw1d (1984) s 309. 
I 07. I Anderson (1965) s 279 f. 
108. L-Å Engblom (1980) s 81.
I 09. För tidningsuppgifterna och upplagestatistik, se L-Å Engblom (1980)

s 359-366. Se även s 229. 
I LO. S Tollin (1967). För MT, se s 95, för ATs 10 samt Arbetet s 12. 
111. För biografiska uppgifter om Edberg, se Vem iir det.
112. Vem iir det.
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KAPITEL 2 

MORAL OCH POLITIK 

2.1 Introduktion 
I detta kapitel skall de utvalda aktörernas grundläggande syn på 
förhållandet mellan moral och politik analyseras. De analytiska 
frågorna, vilka utgör den första aspekten av bokens huvudfrågor, 
lyder: 1. Ansåg aktörer-na att moraliska normer borde påverka/styra 
politiken? 2.Ansåg aktörerna att politiken skulle styras av samma mo
raliska normer som gill/erfor den enskilde individen? Kapitlet dispo
neras efter dessa två frågor. 

Ett första svar får man genom att se i vilken utsträckning ak
törerna överhuvudtaget tar upp och diskuterar sådana frågor i det 
material som undersökts. Resonerar de kring frågor om moral 
och politik? Är det fruktbart att göra denna typ av vetenskaplig 
analys? De sex aktörerna skiljer sig åt. Några av dem tar upp des
sa frågor till omfattande diskussion, vilket gör en analys av dessa 
meningsfull, för andra är källäget däremot sämre. Konkret in
nebär detta att Herbert Tingsten, som ledarskribent i DN och 
Östen Unden lämnat material som kan göra en analys givande. I 
viss mån gäller detta också, i fallande grad: Ny Tid, Bertil Ohlin 
och SvD. För Petrus Gränebo däremot är materialets karaktär 
sådant att det inte går att dra några slutsatser. 

2.2 Bör moraliska normer påverka/styra politiken? 
Vissa forskare har uppfattat Östen Unden som amoralisk. Enligt 
Fredrika Björklund var det knappast utmärkande för honom att 
lägga ideologiska aspekter på svensk utrikespolitik. Han kunde 
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underkänna en ideologisk värdegemenskap och moraliska argu
ment som bas för utrikespolitiken. 1 Ett sådant bedömande av 
Unden beror i stor utsträckning på att han anses ha anslutit sig 
till en maktrealistisk ståndpunkt i synen på internationell politik 
w1der det kalla kriget. Enligt Björklund var dock Unden både 
realist och idealist. Hon menar att de tre perspektiv i synen på 
internationell politik som hon utvecklat ger en bättre bild även 
av Undens tänkande. Unden knyts här till ett 1914-perspektiv, 
vilket som vi sett innebär ett förordande av kollektiv säkerhet 
och skepsis mot maktbalanser.2 Värden som fred, solidaritet och
folkrätt framhävs inom detta perspektiv.3

Unden hade under mellankrigstiden i sin aktiva gärning 
framstått som en stark förkämpe för den kollektiva säkerheten 
och som folkrättsexpert utnyttjats som medlare i mellanstatliga 
konflikter. Under det andra världskriget uttalade han flera gång
er offentligt att moralen inte fick kränkas. Denna satte gränser 
för vad som var en acceptabel politik.-+ Under 1950-talet finns 
det tecken på att Unden genomgick en förändring i sin syn på 
omvärlden. I inledningskapitlet såg vi att Fredrika Björklund 
karakteriserar detta så att Unden retirerade till ett 1815-per
spektiv. Enligt detta perspektiv var de både supermakterna lika 
goda kålsupare. Var och en hade rätt att värna sitt eget hus. Den 
kollektiva säkerhetens ide lades i malpåse.5

Unden har själv understrukit en sådan tolkning. I sitt sista 
offentliga tal som utrikesminister Realism och idealitet i utrikes
politiken 1962 konstaterade han att: "Vi är realister i vår politik. 
Motivet för vår hållning är politiskt." Senare i talet fann han att 
motiven för den valda utrikespolitiken låg "bortom ont och 
gott".6 I ett radioprogram om moral och politik 1965 menade 
han att politiken inte allmänt drevs av moral. Brytningen mellan 
de politiska partierna och deras moraliska uppfattningar på sam
hällslivets område gällde vad som var rättvist och orättfärdigt 
enligt olika gruppers åsikter och ideal.7 Unden verkar här före
träda en kollektivistisk moral där gruppintressen ses som motiv 
till moraliska bedömanden. Likheten med maktrealismens beto
nande av makt och gruppintressen är tydlig. Hur såg det då ut 
under de av mig undersökta åren? 

Under den period jag undersöker går det att visa att Unden 
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ibland lyfte fram moraliska normer och värderingar. I en riks
dagsdebatt 1946 konstaterade han att bestämda normer för 
världspolitiken var ett mål även för honom. Den svenska utrikes
politiken strävade efter att realisera vissa ideal. Dessa ideal inne
bar att söka komma fram till ett system där allmänna normer 
följdes i de internationella förhållandena och söka nå en mera 
lagbunden ordning. Detta ställningstagande grundade han i 
Kants moralregel, vilken han uppfattade så att man borde hand
la så att ens handlande kunde bli en allmän norm, efter vilken 
man handlade även vid andra tillfällen under likartade förhållan
den.8 I sin dagbok konstaterade Unden, vid ungefär samma tid, 
uppskattande att USA strävade efter en hygglig internationell 
moral.9 Med en lagbunden ordning skulle en verklig kollektiv
säkerhet, där folkrätten kunde fungera tillfredsställande, uppnås. 
Dessa uttalanden speglar den mer optimistiska syn som fanns 
under de första efterkrigsåren. 

Inför den socialdemokratiska partikongressen 1948 markera
de Unden mot kommunismen. Han betonade de demokratiska 
fri- och rättigheterna som moraliska värden. Ett ökat inflytande 
för Sovjet betydde, enligt Unden, i många fall ett uppgivande av 
demokratin såsom statsform i västerländsk mening. Därmed upp
gavs också moraliska värden som personlig frihet, tryckfrihet och 
andra medborgerliga grundfriheter. Sovjet hade en helt annan 
värdering av de demokratiska friheterna. Denna stat hade svårt 
att tro på betydelsen av och uppriktigheten i västmakternas upp
skattning av demokratins moraliska värde, konstaterade Unden. 10

Ett år senare lyfte han fram mänskliga fri- och rättigheter när 
han i ett tal vid en utrikesministerkonferens i London, i samband 
med grundandet av Europarådet 1949, betonade att mänskliga 
rättigheter och fundamentala friheter inte fick offras på den stat
liga maktens altare.11 Att den svenska utrikespolitiken behövde 
kunna försvaras även moraliskt syns bl a i en diskussion med 
nordiska socialdemokrater. Unden försvarade vid detta tillfälle 
den svenska utrikespolitiken med ett konstaterande att: "Jag kan 
inte finna det omoraliskt att inte vilja tillspetsa motsättningarna 
i Europa."12 

Den socialdemokratiska politiken kunde här fungera mora
liskt legitimerande. AlfW Johansson ser framlyftandet av denna, 
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som en möjlig tredje kraft i den ideologiska världskonAikten, 
som resultatet av en insikt hos Unden att en småstat inte enbart 
kunde grunda sin politik på realpolitiska argument. Denna poli
tik måste också kunna uppvisa en moralisk dimension.13

Det fanns dock omständigheter som försvårade för moralen. 
En sådan var den internationella politikens karaktär. I och med 
det kalla krigets utbrott blev dessa problem uppenbara. Unden 
betonade att något internationellt säkerhetssystem i verklig me
ning ännu inte åstadkommits. Världen var anarkisk. H I ett tal i 
Norrköping, just efter den viktiga utrikespolitiska debatten i 
riksdagen i början av februari 1948, konstaterade han att ingen 
demokratisk nation i sin utrikespolitik lät sig bestämmas av be
dömanden, åsikter eller anvisningar som kom från andra län
der.15 Detta gällde också för den svenska politiken. Ett litet land
som Sverige kunde inte ta något moraliskt ansvar för världspoli
tiken. Det fanns inga moraliska normer som sa att vi skulle kasta 
in våra resurser i ett krig, så länge världen var kaotisk.16 En ofull
komlig världsordning och nationella skäl sammanföll här. Unden 
väjde inte för att använda det egoistiska argumentet. "Behöver vi 
skämmas för en egoistisk politik?", undrade han i diskussion med 
andra nordiska socialdemokrater.17 Undens syn tycks ha varit att
eftersom andra stater inte främst tog ställning utifrån moraliska 
grunder utan utifrån sina egna politiska intressen, så var Sverige 
också tvunget att göra detta. 

Resonemanget syns även i synen på alliansmedlemskap. Vid 
ett krigsutbrott skulle USA och Storbritannien mest tänka på sig 
själva. I så fall så räckte det inte med alliansfördrag. Ifall stor
makterna inte ansåg att det låg i deras intresse att hjälpa Sverige 
skulle de inte göra det oavsett tidigare givna garantier, medan 
däremot om de ansåg att det låg i deras intresse att hjälpa oss så 
skulle de göra det även om vi vore neutrala.18 I riksdagen konsta
terade Unden att den svenska neutraliteten enbart kunde lyckas 
ifall den var förenlig med de krigförandes vitala intressen.19 Den 
internationella politikens karaktär tycks starkt ha begränsat ut
rymmet för att låta normer och värderingar styra politiken för 
Unden. 

En ansvarig utrikesminister var tvungen att ta hänsyn till det 
sätt på vilket den internationella politiken fungerade. Det var 

64 



Mornl och politik 

ingen ide att försöka genomföra en politik som inte var realiser
bar. Det behövdes inte bara moral utan också maktresurser. Un
den såg en risk i att moralen i annat fall kunde användas för att 
beslöja de verkliga förhållandena. Att grunda sin politik på mora
liska plikter utan hänsynstagande till de politiska förhållandena 
skulle vara vanskligt.20 I anteckningar som Unden förde under 
de skandinaviska försvarsförhandlingarna tillbakavisar han kra
vet på en moralisk plikt att ställa upp för väst.21 Men eftersom
han skriver ner och utarbetar motargumentationen måste han 
åtminstone ha ansett att moralen skulle beaktas. Även om moral 
utan makt inte var bra så var inte heller makt utan moral bra. Ett 
annat exempel på detta sätt att resonera kan hämtas från tiden 
för Koreakriget. Unden förordade här, i polemik mot sina kriti
ker, vad han kallade ett politiskt bedömande istället för moral. 
Undens sade sig dock förstå den moraliska kritiken.22 

Unden reagerade mot moraliserande argumentering. Denna 
tydde, enligt honom, på ett känslomässigt tänkande. De mora
liska argumenten erkändes inte öppet såsom avgörande utan an
vändes istället mest för att ge ökad emotionell kraft åt de mer ra
tionella argumenten. Detta gjorde de sistnämnda oklara och 
skiftande.23 Unden tycktes här se användandet av moraliserande
argumentering mest som ett debattknep. Antagligen misstänkte 
han att denna mest var en omskrivning för förordandet av en an
nan utrikespolitik, där samhörigheten med västmakterna skulle 
komma till uttryck. Moraliserande argumentering är dessutom i 
det närmaste omöjligt att motsäga. Unden gav också främst ut
tryck för denna kritik i bemötandet av politiska motståndare som 
alliansanhängare eller kommunister. Herbert Tingsten kunde 
han beskriva som patetiskt moralisk.H I den icke perfekta värl
den var man inte betjänt av ett beslöjande av det politiska bedö
mandet. En ansvarig utrikespolitisk aktör var tvungen att agera 
efter de förhållanden som gällde i verkligheten. 

Barry Holmström betecknar, i sin artikel om Undens anony
ma ledarartiklar, Unden som realist och antimoralist. Det var det 
nationella egenintresset, egennyttan, och inte ideologi eller mo
ral, vilka som styrande principer färgade Undens utrikespolitik. 
Ett visst utrymme för en instrumentell moralism fanns, men 
hävdandet av moraliska normer skulle endast ske om det gynna-
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de egenintresset. Holmström håller i sin artikel fast vid dikoto
min realism - idealism där idealism för honom blir detsamma 
som moralism. Jag har lättare att instämma med Holmström när 
han konstaterar att Unden i samband med Koreakriget fann att: 
"Man skulle alltså inte ta ställning utifrån höga moralnormer 
med bortseende från 'realiteterna'."25

Det finns också hos Unden ett visst drag av moralisk relati
vism. I ett tal i Danmark 1951 konstaterade han att det fanns an
ledning att anlägga en relativistisk syn på folken och länderna. Vi 
kunde, enligt Unden, inte hata och fördöma andra folk därför att 
de t ex inte hade hunnit därhän att de uppskattade den väster
ländska demokratin. 26 Det tycks som om han resonerat så att det 
förhållandet att man själv förespråkade vissa värden inte fick leda 
till att man påtvingade andra desamma eller att man hotade 
världsfreden genom att påvisa andra länders brist på dessa. Han 
rekommenderade, som svar på kritik under Koreakriget, sina 
kritiker läsning av George F Kennans då nyutkomna bok Ame
rican Diplomacy 1900-1950. Unden uppfattade Kennan så att 
denne bestämt vände sig mot ett juridiskt-moraliskt betraktelse
sätt på internationella frågor. Enligt Kennan utgick detta sätt 
att moralisera från en underförstådd mening att alla länder var 
ungefär lika, att de hade samma levnadsstandard och moralkodex, 
att de var mottagliga för samma argument och betraktelsesätt. 
Unden drog sina egna slutsatser av detta: 

Och så kommer man in på sådana där ideer som det moraliska 
bedömandet av Kina, utan att man mycket vet om hur Kina för 
egen del reagerar mot detta moraliska bedömande ... 27 

Unden bemötte här den politiska opposition som önskade svensk 
anslutning till den FN-resolution vari Kina stämplades som an
gripare i Koreakriget, sedan denna stat inträtt i kriget till stöd för 
Nordkorea. 

Även om Unden höll en låg profil när det gällde att framhäva 
moral i utrikespolitiken kan man konstatera att vissa moraliska 
normer skulle påverka politiken även för honom. Politiken stod 
inte utanför moralen. Unden visade också exempel på att det gick 
att agera utifrån moraliska värden i den svenska utrikespolitiken. 
Det fanns dock omständigheter som försvårade för dessa. Den 
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politiskt ansvarige var tvungen att ta hänsyn till de förhållanden 
som rådde i den internationella politiken. Därför är det svårt att 
dra slutsatsen att Unden ansåg att moralen skulle styra politiken. 
Däremot skulle politiken föras på ett sådant sätt att den beaktade 
vissa moraliska normer och värderingar. I riksdagen konstaterade 
Unden att även om det i första hand var de egna säkerhetsintres
sena som skulle tillgodoses, så fick dessa inte komma i motsätt
ning till övernationella värden. Detta beaktade den svenska utri
kespolitiken, enligt honom.28 Han tycks alltså inte ha sett någon
oöverstiglig konflikt här. 

Undens åsikter överensstämmer till viss del med den makt
realistiska skolbildningen. Han verkar vid tiden för blockuppdel
ningen resonera på ett sätt som ligger nära denna. Detta gäller 
främst bedömningen av det internationella systemets karaktär 
och staters agerande i detta. Misstänksamheten mot moralise
rande passar också bra in här liksom tecknen på moralisk relati
vism. Maktperspektivet kan däremot sägas vara mindre tydligt 
markerat hos Unden. 

Medan Unden framstår som återhållsam med moraliska argu
ment utgör DN en stark kontrast. Som jag redan konstaterat är 
det främst Unden och DN, med chefredaktören Herbert Ting
sten, som ger möjlighet till en någorlunda utförlig analys av de 
frågor som behandlas i detta kapitel. 

I sin vetenskapliga gärning kom Tingsten att bli berömd för 
sitt hävdande att det var verklighetsuppfattningarna och inte 
värderingarna som spelade huvudrollen i de politiska ideologier
na. Detta sade han sig visa bl a genom sin studie av den svenska 
utrikesdebatten under mellankrigstiden. Samtidigt kan han, un
der sin chefredaktörstid på DN, framstå som en stor moralist. 
Den svenska utrikespolitiken skulle ta stor hänsyn till, och styras 
av, viktiga värden och värderingar. Världskonflikten gällde de 
värden vi satte högst och vi skulle handla efter våra värderingar. 
Han lyfte ofta och med eftertryck fram normer och värderingar 
i sina ledare. Tingsten knöt dessa till den utrikespolitik han öns
kade att Sverige skulle föra.29 Ledarna uttryckte ett mycket starkt
krav på ställningstagande till förmån för västmakterna i det kalla 
kriget. Skillnaden i moral mellan dessa och de kommunistiska 
staterna framhävdes.30
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Tingsten kritiserade den svenska utrikesledningen för att inte 
betona moralen i sina ställningstaganden. Styresmännen i Sveri
ge ansåg att litenhet och svaghet gjorde moral överflödig. Han 
pekade på de risker som bristen på känsla för de moraliska opi
nionerna kunde innebära. Känslor av demokratisk sammanhåll
ning inför diktaturhotet kunde bli avgörande för den fria världens 
och vår egen framtid.31 Tingsten besvarade också Undens påstå
ende att alliansanhängarna styrdes av emotionella och moraliska 
argument. Han instämde i Undens resonemang i den meningen 
att exempelvis längtan att bevara vårt nationella oberoende och 
att trygga freden var en emotionell sak. Utan värderingar eller 
känslor var varje handlande omöjligt. Men enligt Tingsten var 
även Unden tvungen att utgå ifrån detta, vilket syntes i den sven
ska utrikespolitiken, bl a när Unden hävdade att Sverige genom 
anslutningen till FN främjade ett universellt intresse.32 Tingsten
tycktes här instämma i att hans ställningstaganden byggde på 
emotionella och moraliska argument, men detta skilde inte ho
nom från andra politiska debattörer. 

Samma resonemang syns i Tingstens kommentar till Kennans 
American Diplomacy 1900-1950. Kennans utdömande av de mo
raliska synpunkterna fann Tingsten absurt. Kennan menade inte 
heller vad han sade eftersom han själv stödde sig på moraliska ar
gument. Egentligen menade nog Kennan, enligt Tingsten, det 
självklara att synpunkter av denna art inte fick förfalska bilden av 
verkligheten.33 Aven de som kritiserade moral i politiken följde
vissa moraliska normer eller ideer. 

Tingstens kritik av den maktrealistiska traditionen kom tidigt 
till uttryck i DN. När Tingsten tillträdde som chefredaktör gick 
han i två ledarartiklar till angrepp mot förespråkarna för det han 
kallade maktpolitiken. Med denna term avsåg han dem som häv
dade att staterna handlade i enlighet med sina intressen och att 
idealiteten inte spelade någon roll. De ideella formlerna bildade 
blott en lös fernissa.H 

Tingsten instämde i att politiken alltid i viss mån var en fråga 
om makt. Naturligtvis ansåg sig ingen ledande politiker handla i 
strid med det egna landets intresse. Men det nationella intresset 
kunde uppfattas på olika sätt. Det kunde anses fordra en brutal 
maktpolitik, men också anses förenligt med en tolerant och ut-
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jämnande politik. Begreppet var töjbart.35 Stater handlade inte
heller alltid i sitt väl förstådda intresse. Det var inte alltid lätt att 
se vad som var nationens bästa. Tyskland handlade t ex inte klokt 
då det började det andra världskriget. Talet om intresset eller mak
ten som det enda motivet för handlandet var en farlig och för
dummande förenkling, blev Tingstens slutsats.36 För Tingsten
skulle politiken bygga både på makt och moral. Han verkade ta 
avstånd från den maktrealistiska skolans syn på internationell 
politik och moralens plats i denna. 

I en annan ledare fann Tingsten det "realistiska" betraktelse
sättet lika naivt som tanken att de enskilda människorna blott 
följde sina egna intressen; antingen måste då menas att inga mo
tiv fanns utom egoismen, eller också inräknades de mest skilda 
skäl till handlandet under begreppet intresse. Att viljan att hjälpa 
andra var av betydelse för folken likaväl som för de enskilda kun
de inte betvivlas, inom alla folk sökte man dock, enligt Tingsten 
tro och bevisa att uppoffringen var motiverad även ur intressets 
synpunkt.37

Enligt Tingsten skulle en konsekvens av maktpolitiken bli 
kålsuparmentalitet. Stormakterna kunde uppfattas som lika onda 
eftersom egenintresset dominerade för alla. Bakom ett sådant 
resonemang såg Tingsten likgiltighet och ovilja att fatta stånd
punkt. Han jämförde med erfarenheterna från det andra världs
kriget: 

Den som under världskrigets mörka år fördömde alla de krigan
de ville i regel blott säga: jag vill inte engagera mig, jag är absolut 
neutral, jag är rädd. Den som nu uttalar sig på samma sätt kan 
vara bestämd av bättre motiv. Han vill undvika ett ställningsta
gande, som i sin - visserligen oändligt ringa - grad skärper mot
sättningen mellan makterna och därmed försvagar utsikterna till 
en varaktig fred. Då han inte gärna kan säga att alla är lika tole
ranta och humana, måste han förklara alla lika onda. 18 

Erfarenheterna från det andra världskriget spelade här en viktig 
roll för Tingsten. Han ville inte än en gång visa sig rädd inför en 
diktatorisk makt.39 Under kriget hade denna varit det nazistiska
Tyskland. Nu framträdde Sovjet som ett allt större hot. Ledaren 
visar också på Tingstens starka krav på ställningstagande. Det 
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fanns en moralisk plikt att ta ställning. Hur kunde en förkastel
sedom över nazismens och kommunismens metoder motiveras 
utan ett moraliskt ställningstagande, undrade han i en ledare 
mot slutet av undersökningsperioden:rn Det maktrealistiska per
spektivet gav inte utrymme för ett sådant tydligt moraliskt ställ
ningstagande. 

Trots tvånget att ta hänsyn till den politiska verkligheten och 
till staters maktsträvanden var det möjligt att föra en utrikespo
litik i överensstämmelse med de moraliska grundsatserna. Ting
sten fann bra exempel på detta: 

Stater finns, både stormakter och småstater, som på grund av 
läge, traditioner och härskande ideer på ett helt annat sätt än 
andra representerar allmänt erkända, om också icke allmänt till
lämpade, moral- och rättsprinciper: tanken på mellanfolklig 
samverkan i likställighetens tecken, grundsatserna om nationell 
självbestämningsrätt, om hänsyn för de små folken, om folksty
relse och frihet inom staterna:11 

Det land som Tingsten här tänkte på var USA. Detta land var den 
främsta företrädaren för dessa ideal. Allmänna grundsatser om 
folkens rätt till frihet och om humanitet även i utrikespolitiken 
hade i USA vuxit sig så starka att de färgat bilden av det nationella 
intresset eller, om man så ville, anpassat detta intresse efter andra 
principer. När amerikanska företrädare talade om det nationella 
intresset så var följaktligen detta för Tingsten något positivt. 
USA framstod som en förebild i det att detta lands maktsträvan, 
dess egenintresse, gav unymme för och byggde på moralen.-12

Vid vissa tillfällen kunde DN emellertid se mörkare på möj
ligheterna för de moraliska och rättsliga grundvalarna. Det vore, 
allra helst för ett litet land, orimligt att låta allmänt ideella och 
humanitära motiv bli bestämmande för det utrikespolitiska hand
landet, skrev Tingsten då. Han lyfte emellertid fram solidariteten 
och tron på en framtida världsfederation mot detta tänkesätt_-13

För Dagens Nyheter och Herbert Tingsten skulle moraliska 
normer och värderingar ha ett stort inflytande över den förda ut
rikespolitiken. Dessa skulle "färga" utrikespolitiken. Moralen 
hade en mer framträdande roll i politiken i DN:s argumentation 
än i Undens. Även om en politiker var tvungen att handla efter 
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vissa givna förutsättningar gick det att agera efter moraliska nor
mer. Här bör det dock betonas att en dagstidning, utan större 
politiskt ansvar, lättare kan ställa krav på en moralisk politik än 
en ansvarig politiker. Vi kan också se att Tingsten förde den mest 
utförligt reflekterande diskussionen om moralen och maktrealis
men under de inledande åren av undersökningsperioden, innan 
de stormaktspolitiska motsättningarna uppfattades som så hot
fulla av DN att tidningen föreslog svenskt medlemskap i en väst
lig militärallians. 

Fredrika BjörkJund gör ett liknande konstaterande när det 
gäller Tingstens ledare 3/6 och 8/6 1946. 

Kontentan av det resonemang som fördes var att moraluppfatt
ning och rättprincipers spridning kunde konkurrera med kate
gorierna stormakt och småstat i den internationella politiken. 
Denna världsbild skulle komma att sätta upp ramarna för den 
framtida debatten, utgöra normen mot vilken andra ståndpunk
ter måste motiveras.-H 

Även i utrikespolitiken var man tvungen att ha en mission, att stå
för en politik som kunde försvaras med etiska argument, sam
manfattar Björklund DN:s ståndpunkt vid denna tid.45

När det gäller de frågor som behandlas i detta kapitel var det 
Tingsten som formulerade DN:s ståndpunkter. Alf W Johans
son beskriver en konflikt som uppstod mellan Tingsten och le
darskribenten Johannes Wickman. Denna konflikt har en viss 
relevans för undersökningen. Enligt Johansson hade Wickman 
från krigsslutet fram tills dess att han på våren 1948 i stort sett 
upphörde att regelbundet skriva ledare i tidningen en maktpoli
tisk syn på världskonflikten. För Wickman fanns det inte några 
absoluta värden i politiken. Denna rörde sig "mellan ständigt 
skiftande maxima och minima i ständigt skiftande lägen och 
maktkonstellationer". Wickman avstod enligtJohansson från att 
moralisera. Under de sista månaderna 1947 kulminerade kon
flikten. En "pennfejd" utspelades då på DN:s ledarspalter mellan 
Wickn1an och Tingsten.46

Även de övriga aktörerna lyfte fram moraliska normer och
värderingar i debatten. Det utrikespolitiska läget hade givit de 
demokratiska partierna en påminnelse om de för nationen ge-
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mensamma värden som de alla ville skydda, hävdade SvD. Mora
len var för denna tidning något odelbart.47 I likhet med DN såg 
SvD en skillnad mellan öst och väst när det gällde hänsynstagan
de till moraliska normer och värden. Västerlandets enda möjlig
het att överleva fanns i en demokratins ideologi som var lika fast 
och lika förpliktande som den kommunistiska, men denna klart 
moraliskt överlägsen.48 SvD kritiserade Unden för att blunda för 
den djupa klyfta som beträffande våra högsta ideella värden skil
de öst och väst åt.49 Moralen syns som tydligast i argumentatio
nen om att stå det onda emot. Om man trodde att det rätta ändå 
till sist skulle segra fick man ta riskerna. Det fanns ingen annan 
väg om det så än blev martyriets. so

Enligt SvD styrde både egoism och altruism politiken. Tid
ningen fann dock att dessa motiv ofta sammanföll, vilket inte be
klagades. Altruismen hade alltid visat sig mera pålitlig med ett 
egoistiskt underlag.51 Sverige var, för SvD, ett litet land som inte 
lät sina utlandsförbindelser bestämmas av politisk maktsträvan.52 

Ny Tid framhävde behovet av vissa allmänna normer för um
gänget såväl mellan enskilda som nationer. Dessa normer må se
dan umyckas i lagar och traktater eller endast finnas i den svårde
finierbara allmänna rätts- och anständighetskänslan, konstaterade 
tidningen.53 De främsta värdena behövde försvaras. Om inte Eu
ropa och USA rustade sig till försvar så gick de värden förlorade 
på vilka västerlandet byggt sin frihet och sin kultur.54 Olika upp
fattningar om hur denna kultur och frihet bäst gagnades och be
varades förändrade inte faktum att detta var en för västerlandet 
gemensam livsavgörande angelägenhet.55 Även Ny Tid såg här 
en skillnad i moral mellan öst och väst. Ett fel hos kommunisterna 
var att dessa höll sig med moralbegrepp som gjorde det tillåtet 
att både ljuga, hyckla och lägga ut försåt och fällor.56 Detta för
stärktes när tidningen i samband med Ca ta lina-affären ansåg att 
Sovjet kränkte moral och morallagar.57 

Ny Tid ställde moraliska krav på Sveriges agerande i utrikes
politiska frågor. Sveriges röst borde höras när världssamvetet ta
lade och vi borde ålägga oss en om möjligt större lyhördhet än 
flertalet andra inför våld och orättfärdigheter i världen. Detta 
kunde och borde vi göra som folk, som nation. Däremot var det 
inte sagt att den officiellt förmanande attityden var den allra 
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lämpligaste, konstaterade tidningen i maj 1948.58 Detta inter
nationella ansvar lyftes fram flera gånger. Det fanns ett svenskt 
moraliskt ansvar att få de nya självständiga staterna att omfatta 
demokratin. 59 

I en debatt med folkpartisten Sven Weden tog Rolf Edberg 
ställning för en moralisk grund för politiken. 

Jag är ingalunda blind för de moraliska värdenas betydelse - jag 
tror tvärtom att all politik måste bygga på en moraliskt försvar
bar grund. Men man kan inte undgå att se hur de moraliska tale
sätten ofta får tjäna som ett skalkeskjul. En schematiskt uppfattad 
moral kan därjämte i praktiken bli högsta omoral.60 

Även om Edberg här, i likhet med Unden, framförde misstankar 
om att moralisk argumentering kunde användas i taktiska syften 
så skulle politiken bygga på moralen. 

Ny Tid framhöll dock vissa begränsningar för moralen. Sta
terna styrdes inte enbart av moral. Småstater sågs inte heller som 
moraliskt renare än stormakter. Vore de större skulle de uppträ
da på samma sätt som stormakterna, d v s  söka uppnå största möj
liga fördelar för sig själva på andras bekostnad. 61 Maktsträvan var 
alltså inte relativ utan omfattade alla stater. Detta kom också till 
uttryck när Ny Tid ansåg att det inte fanns någon anledning mo
ralisera över att Sovjet styrdes av egenintressen. Varje land sökte, 
enligt tidningen, gagna sina egna intressen, även om metoderna 
kunde bli olika. 62 

Bertil Ohlin framhöll vid flera tillfällen moraliska normer och 
förpliktelser. Tydligast syns dessa i samband med diskussioner om 
FN. Ohlin underströk som något positivt att det inom denna or
ganisation fanns institutioner som arbetade för att befästa och 
sprida vissa grundläggande principer för mänskliga och moralis
ka rättigheter.63 Under Koreakriget, när FN i praktiken under
stödde Atlantpakten, använde han uttryckliga moraliska argu
ment till stöd för sina ställningstaganden, ofta i polemik mot den 
socialdemokratiska regeringen. Det fanns här förpliktelser vilka 
Sverige borde följa. Endast en politik som beaktade moraliska 
synpunkter kunde samla Sveriges folk. Hänsyn skulle tas till de 
moraliska reaktioner som fanns hos det svenska folket. Dessa fick 
inte såras.M 
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Internt, inför sin egen riksdagsgrupp, motiverade Ohlin den 
svenska utrikespolitiken som fullt moraliskt försvarbar.65 Den
förda utrikespolitiken borde, för Ohlin, kunna försvaras även 
med moraliska argument. När Tage Erlander i riksdagen kände 
sig sårad över att Svenska Morgonbladet skrivit på ett sätt som 
kunde uppfattas så att man frånkänt sina motståndare moraliska 
motiv svarade Ohlin på detta. Han tycks i svaret företräda stånd
punkten att alla politiker drevs av någon form av moraliska mo
tiv, men att dessa kunde skifta mellan olika personer och att man 
kunde uppfatta det så att vissa saknade moraliska motiv.66 

I riksdagen ställde Bertil Ohlin moralen mot den nationella 
egoismen. 

Kanske frågar någon, vad utrikespolitik har med folkets rätts
medvetande att göra, och säger, att i förhållandet mellan stater
na talar den heliga egoismen. Detta kan emellertid aldrig vara 
Förenta Nationernas linje och inte heller Sveriges linje. Aldrig 
kommer vår värld att lösa fredens problem om vi inte söka lös
ningen på rättens och rättvisans grund och hävda att internatio

nella konflikter böra lösas med fredliga medel. De moraliska 
krafternas betydelse är inte så stor som man skulle önska, men 

låt oss inte underskatta dem och framför allt inte göra något som 
kan försvaga dem.67 

De moraliska krafterna var kanske av begränsad betydelse, men 
de var i alla fall önskvärda. Ohlin uppfattade det så att det fanns 
lägen där en moralisk dom, omfattad av större delen av världen, 
kunde vara av stor betydelse.68 

Även om materialet från SvD, Ny Tid och Ohlin ger ett be
gränsat resultat går det att konstatera att även dessa aktörer lyfte 
fram vissa moraliska normer och värderingar. 

En etisk tradition vars betydelse för svensk politik diskuterats fli
tigt är Uppsalafilosofin. Denna tradition, vars förgrundsgestalt 
är Axel Hägerström, utgjorde en svensk variant av en värdere
lativistisk filosofisk uppfattning. Flera av 1900-talets mer fram
trädande svenska politiker och debattörer har vittnat om hur de 
tagit intryck av Uppsalafilosofin. Diskussionen har gällt i vilken 
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omfattning man kan se inflytande från denna skola i olika sven
ska politiska fenomen. Särskilt är det förhållandet mellan den 
svenska socialdemokratin och Uppsalafilosofin som väckt intres
se. Enligt vissa kan "socialdemokratiska" politiska yttringar som 
samhällsnytta, folkhem, rationalism och social ingenjörskonst 
kopplas till Uppsalafilosofin.69 Några av de undersökta aktörer
na tog intryck av denna filosofiska inriktning. Undens syn på 
moraliserande argumentering som känslomässigt tänkande kan 
röja visst inflytande från denna. Tingsten hade ta_git intryck av 
Uppsalafilosofin under sina studieår i Uppsala. Aven om han 
vid tiden för sitt tillträde som chefredaktör för DN enligt sig 
själv skakat av sig det mesta av detta inflytande så talar han om 
kvardröjande nihilism under denna period.70 Unden kom i kon
takt med Hägerström när han i slutet av 1910-talet flyttade till 
Uppsala. En mängd artiklar under decennier vittnar om Undens 
intresse i frågan och även om hans beundran för Hägerström.71

Han förde, främst under 1920-talet, en debatt om folkrätten 
med Hägerströms kanske främste lärjunge Vilhelm Lundstedt. 
Lundstedt och Unden var dubbelt kollegor, både som profes
sorer i juridik i Uppsala och som socialdemokratiska riksdagsle
damöter. De hade, trots debatten om folkrätten, vissa gemen
samma vetenskapliga beröringspunkter. Tage Erlander har i sina 
memoarer intygat den betydelse som Lundstedts och Undens 
nedbrytande av den på naturrätt vilande äganderätten hade för 
honom och andra då unga socialdemokrater. 72 Inflytandet från
Uppsalafilosofin kan ha spelat en viss roll i uppfattningen av mo
raliska värderingar och normer för både Unden och Tingsten. 

SvD och Ny Tid framförde däremot kritik mot Uppsalafilo
sofin. Ny Tid kritiserade indirekt denna och inte minst Vilhelm 
Lundstedts starka tro på statsnyttan som ledande princip. Filo
sofins sönderstyckande av begreppen rätt och orätt kunde ibland 
leda till ett nihilistiskt förnekande av alla värdenormer.73
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2 .3 Skall politiken styras av samma moraliska 
nonner som gäller för den enskilde individen? 
De undersökta aktörerna ger inte material till någon mer utför
lig analys av inställningen till de moraliska normernas karaktär. I 
stor utsträckning måste det bli fråga om en "indicieargumente
ring" utifrån vissa belägg och den diskussion som förts tidigare i 
detta kapitel. 

Vi har redan sett hur DN och Herbert Tingsten betonade be
hovet av att låta moraliska normer och värderingar motverka 
nationella maktsträvanden. I ledaren 10/8 1947 tog DN avstånd 
från "statsintressets ideologi". Tidningen kunde inte acceptera 
en ståndpunkt som såg "det heliga i en kollektiv egoism". Den 
fortsatte med två retoriska frågor: 

Skall vi göra tanken att människan och folket är ett bräckligt rö 
för vinden till riktlinje för vårt handlande? - - - Skall folken, 
kort sagt, uppföra sig på ett sätt som kallas tarvligt då det gäller 
enskilda människor? 74 

Det fanns ett "statsintresse" som delvis stod i motsats till DN:s 
ideal. Detta intresse skulle medföra en opportunistisk politik där 
man hela tiden försökte hålla sig väl med den stormakt som för 
tillfället verkade starkast. Den skulle innebära att man blundade 
för de grundläggande ideologiska och moraliska värdena. En 
statsintressets politik ledde för DN till oacceptabla konsekvenser 
och det orättfärdigas seger. 

Alf W Johansson konstaterar, i sin analys av denna ledare, att 
Tingsten erkände att det fanns en statsnytta som måste beaktas. 
Statsledningen måste sköta politiken under hänsynstagande till 
statsnyttan. Detta var den offentliga debatten tvungen att visa 
förståelse för, men den behövde för den skull inte framställa den 
realpolitiska anpassningen som något positivt.75 

Som vi redan sett lyftes USA fram som exempel. Det fanns i 
detta land, enligt Tingsten, normer och föreställningar hos fol
ket vilka styrde utrikespolitiken. De värden som fanns hos folket 
skulle tydligen verka bestämmande för politiken.76

I ledaren 10/8 1947 sade sig dock Tingsten inte ha någon pa
tentlösning på hur man skulle lösa konflikten mellan ideerna och 
statsskälens politik. 
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Denna konflikt går inte att bilägga så länge den enskilda staten 
är maktens centrum. Vi måste nöja oss med kompromisser som 
det är lätt att fastställa i allmänna ordalag och svårt att tillämpa. 
Av statsledningen kan man begära att den inte gör en dygd av 
nödvändigheten, att den inte stoltserar med en ofrånkomlig im
moralitet. 77 

Så länge som inte ett idealt universellt statssystem skapats fanns 
det här en uppgift för den offentliga debatten att motverka stats
intressets dåliga konsekvenser. Talet fick bli mer moraliskt än 
handlingen. 

Skulle vi inte ens i ord få ta ställning- genom att upphöja vad vi 
finner gott och förkasta vad vi finner ont- då, och först då, hade 
statsmoralen segrat över iden.78

För DN kunde pressen spela en viktig roll som försvarare av den 
privata moralen i de fall staten inte kunde föra fram denna. Här 
kan man återigen misstänka att erfarenheterna från det andra 
världskrigets neutralitets- och presspolitik spelat en viktig roll. 

Anknyter man till Lennart Lundquists bild från avsnitt 1.6 
tycks DN ha tagit ställning för en gemensam moral. Förekoms
ten av ett "statsintresse," en särskild offentlig moral, erkändes, 
men detta var i sig inget gott och måste åtminstone förenas med 
erkända moraliska grundsatser för att vara acceptabelt. I stor ut
sträckning borde den privata och den offentliga moralen sam
manfalla. I den fortsatta analysen kommer vi att se att DN var 
tydlig med vad den gemensamma moralen skulle innehålla. När 
förslag om en sådan gemensam moral fördes fram såsom svar 
mot kommunismen framhävde dock DN att det var toleransen 
och den fria debatten mellan olika åsikter som var det väster
ländska systemets heder. Kanske var det iden om kristendomen 
som gemensam moral i detta förslag som DN reagerade mot för 
samtidigt angavs vad man kunde vara enig om. Den demokratis
ka humanismen lyftes fram. Enigheten kunde inte bestå i annat 
än känslan för människovärdet och friheten.79

När det gäller Ny Tids syn på moralens karaktär, menade 
Stefan Oljelund, i polemik mot författaren och föreståndaren vid 
Brunnsviks folkhögskola Alf Al1lberg, att det fanns en gemensam 
moralisk värdering. Umgås man med vardagens människor, 
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skrev Oljelund, finner man överallt en gemensam moralisk grund 
utifrån vilken företeelserna, även de politiska, mer eller mindre 
vidsynt bedömes. Enligt Oljelund utgjordes denna grund av fö
reställningar om människan som ansvarig för sig och sina ord 
och handlingar vilka vi ärvt från kristendomen.so Såsom den en
skilde var tvungen att underkasta sig vissa allmänna regler så 
borde detta också gälla folken, ansåg Rolf Edberg.si Människor
na omfattade alltså en i huvudsak gemensam politisk moral. 
Skulle då denna moral även gälla i politiken? Som vi sett före
språkade Ny Tid allmänna normer för umgänget både mellan 
enskilda och mellan nationer. Antagligen var det den gemen
samma moraliska grunden hos vardagens människor som skulle 
styra även samspelet mellan nationerna. 

Karakteristiskt för Ny Tid är en mer positiv bedömning av in
dividen än av staten. Människan var den enda anständiga normen 
för det politiska handlandet.s2 Det fanns ingen bättre barometer
på ett samhälles mognad och kuln1rnivå än den respekt som visa
des för den enskilde, den hänsyn som togs till personlighetens 
rätt.s3 Detta resonemang gällde även i motiveringarna för de vär
den som undersöks i kapitel 3. Skulle freden bli en fred i anda och 
sanning var man tvungen att inom såväl som mellan nationerna 
söka sig tillbaka till människan.s4 Demokratin tummade inte på
den enskildes rätt, den byggde på enskilda individers ansvar och 
känsla för samhälle och gemenskap.s5 Det västerländska frihets
begreppet bestod av respekten för människans rätt och värde, vil
ket gav livet mening.s6 Tidningen uppskattade FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna. Dessa måste alltid upprepas på 
nytt. Förklaringen var en bekännelse till hur det borde vara och 
den bekännelsen var mycket värd i vår tid.s7

Staten fick inte framstå i lika positiv dager. De värden tid
ningen förordade behövde försvaras mot staten. Där människan 
försvann i kollektivet och underställdes "statsnyttan" rådde dålig 
eller ingen demokrati.ss 

Ny Tid verkar alltså inte ha varit någon större anhängare av 
en särskild offentlig moral skild från medborgarnas moralbe
grepp. Den moral som staten skulle företräda bör ha varit den ge
mensamma, individinriktade moral tidningen understödde. Till 
stor del skulle alltså den privata och den offentliga moralen sam-
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manfalla. När det gäller denna ståndpunkt återfinns de relativt 
fristående tidningarna Ny Tid och DN nära varandra i analysen. 

SvD och Bertil Ohlin lämnar inte material för någon säkrare 
analys. Som vi tidigare sett ansåg Ohlin under Koreakriget att 
det var viktigt att man tog hänsyn till de moraliska reaktioner 
som fanns hos det svenska folket och att man inte sårade dessa. 
Detta antyder att staten inte fick avlägsna sig alltför mycket från 
individernas moraliska övertygelser. 

Vi har redan konstaterat att Östen Unden framstår som åter
hållsam med användandet av moraliska normer och värderingar. 
Han kan rent av, av en del, uppfattas som amoralisk. Unden be
tonade emellertid samtidigt vissa värden. Slutsatsen av den tidi
gare analysen blev att moralen skulle påverka politiken även för 
honom. Det är dock svårt att fastställa hans syn på offentlig och 
privat moral. Hänvisandet, i ett riksdagstal, till Kant när det 
gällde strävan efter bestämda normer för världspolitiken anty
der en gemensam moral. Uttalandet att mänskliga rättigheter 
och fundamentala friheter inte fick offras visar på viktiga individ
relaterade moraliska normer, vilka staten inte fick kränka. Till
sammans med de övernationella värden, vilka även den svenska 
politiken var tvungen att beakta, utgör dessa tänkbara värden i 
en gemensam moral. 

Vi har i detta kapitel sett att de undersökta tidningarna, med 
mindre politiskt ansvarstagande roller, i större utsträckning än 
de undersökta politikerna ger uttryck för moraliska normer och 
värderingar. En möjlighet att gå vidare i analysen av Unden är 
att se på hans uppfattning om den politiskt ansvarstagande rol
len. Denna uppfattning kan ha begränsat möjligheterna att ge 
uttryck för de egna åsikterna. 

Unden betonade starkt det ansvar och den plikt som medfölj
de viktiga förtroendeuppdrag. De särskilda krav som fanns på 
höga tjänstemän och politiker underströks. 

Men hur skulle det vara om det ägnades litet mer uppmärksamhet 
åt förpliktelsen mot vårt eget land, åt vikten av att vi ha ingått en 
förbindelse och inte minst åt verkningarna av en eventuell vägran 
nu att uppfylla den.Jag har för min del också ett samvete, och det 
säger mig att jag på min post inte får vårdslösa förbindelser som 
den svenska regeringen ingått gentemot ett främmande land.89 
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Posten som utrikesminister var här förknippad med en särskild 
plikt. Det fanns inte stor anledning för den svenska regeringen 
att uttala några känslouppfattningar rörande regimen i ett annat 
land, alldeles oavsett de känslor som regeringens medlemmar 
må hysa var och en för sig, konstaterade Unden.90 Han kritisera
de anonymt ett tal som överbefälhavaren HelgeJung höll i Lund 
1949. I samtiden uppfattades talet som en kritik av regeringen. 
Friheten att uttala sig kunde inte vara obegränsad för militärer, 
ansåg Unden. Det vore farligt om högsta militärledningen gav 
uttryck för en annan syn än regeringen. Talet kunde misstolkas. 
Slutsatsen blev att man inte fick ge uttryck för vilka privata upp
fattningar som helst när man var regeringens företroendeman 
inom försvaret. Det fanns en bestämd lojalitetsplikt.91 Begräns
ningar i möjligheten att uttala sig gällde även Unden i rollen som 
utrikesminister. På frågan hur Sverige skulle handha neutralite
ten i händelse av en konflikt svarade han, enligt dagboken, att 
detta inte kunde anges på förhand, åtminstone inte av den som 
hade en officiell ställning.92 Detta antyder en skillnad mellan
möjligheten att yttra sig som privatperson och som innehavare 
av ett politiskt ämbete. Det finns också tecken på att han ansåg 
att oppositionen, när den inte fått igenom sina förslag, borde av
stå från kritik av regeringslinjen.93

Denna uppfattning om det politiska ansvarstagandet inverka
de på Undens syn på offentlig och privat moral. Den kan ha bi
dragit till att Unden i högre grad framstod som försvarare av en 
offentlig moral skild från de enskilda individernas moral. 

2.4 Sammanfattning 
Analysen har visat att 5 av de 6 undersökta aktörerna lyfte fram 
moraliska normer och värderingar i debatten. Detta förhållande 
borde göra en analys av dessa vetenskapligt fruktbar. När det 
gäller Petrus Gränebo ger inte källmaterialet tillräckligt under
lag för att några slutsatser skall kunna dras. 

Även om aktörerna betonade moralens betydelse underströk 
de också att den inte alltid kunde komma till uttryck i den förda 
politiken. De politiska realiteterna måste beaktas. Trots detta 
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borde moraliska normer och värderingar ha ett stort inflytande 
över den svenska utrikespolitiken enligt Herbert Tingsten i Da
gens Nyheter. För honom var det möjligt att föra en utrikes
politik i överensstämmelse med de moraliska grundsatserna. 
Han betonade starkt kravet på moraliskt ställningstagande. Det 
är svårt att dra samma slutsats när det gäller Östen Unden. Vis
serligen skulle även för honom politiken beakta vissa moraliska 
normer och värderingar. Den internationella politikens karaktär 
begränsade dock utrymmet för moralen. Möjligen kan Undens 
uppfattning om sin roll som ansvarig utrikesminister göra att 
han framstår som mer skeptisk till moralen. Kännetecknande 
för honom är även en viss moralisk relativism och en misstänk
sam inställning till moraliserande argumentering. 

Förhållandet att politiker och debattörer lyfter fram moral i 
sin argumentation förvånar inte. De kan uppfatta detta som nå
got som medborgarna gärna vill höra dem säga. Det kan finnas 
ett taktiskt värde i en sådan argumentation. I inledningskapitlet 
konstaterades att demokratin i sig utgjorde ett moraliskt värde 
varför politiska aktörer i en demokrati inte kan förväntas helt ta 
avstånd från moraliska normer och värderingar. 

Analysen av den andra frågeställningen gav inte något uttöm
mande svar. I stor utsträckning har det blivit fråga om indicie
argumentering. När det gäller DN och Ny Tid verkar det som om 
dessa tidningar förespråkade att den privata och den offentliga 
moralen i så stor utsträckning som möjligt skulle sammanfalla. 
För Östen Undens del kan det endast antydas att han anslöt sig
till uppfattningen om en gemensam moral. Denna bestod i så fall 
antagligen av de grundläggande demokratiska fri- och rättighe
terna. 

NOTER 

I. F Björklund (I 992) s 66, 82, 155 och 157. Se även Gerard Aalders i av
snitt 1.1 refererade konstaterande att den svenska neutraliteten under det kalla 
kriget absolut inget hade att göra med moral eller högre principer. I presenta
tionen av forskningen om Unden, avsnitt 1.9, gavs bel;igg för en liknande syn 
hos Fredrika Björklund, Yngve Möller samt Barry Holmström. 

2. F Björklund (I 992) s 53, I 86, 196, I 99 och 203.
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3. F Björklund (1992) s 48, 53 och 71.
4. Se t ex Y Möller ( 1986) s 194 ff, Y Möller ( 1990) och S Ottosson ( 1991)

s 8 ff och 1 3 f. 
5. F Björklund (1992) s 204. Se även s 186 och 196.
6. Utrikesfrllgor 1962 (föredrag i Ransäter den 4 juli 1962). I ett förord till

en debattbok från den socialdemokratiska studentföreningen i Uppsala, Labo
remus, vilken utkom strax efter det att Unden avgått som utrikesminister, ställ
de Unden frågan om man kunde tala om en socialdemokratisk utrikespolitik och 
vilka huvuddrag som i så fall karakteriserade denna. Yngve Möller konstaterar 
att resultatet blev magert. Unden nämnde den Internationella arbetsorganisa
tionen (ILO) och u-hjälpen. Båda exemplen kunde inte anses som specifikt so
cialdemokratiska utan var i många länder alla partiers egendom finner Möller. 
Se Ö Unden (1962). Möllers kommentarer i Y Möller (1990). 

7. Program för radiokviill 30/7 1965, Undens samling L 108:43, K.B. En
ligt sin dagbok var Unden nöjd med programmet. Se Undens dagbok, 18/8 
1965, KB. 

8. FK (Första Kamma1·en) 1946 11:25. Se även AK (Andra Kammaren)
1948 5 :27 f och AK 1950 11 :54. 

9. Undens dagbok, 7/9 1945, K.B.
10. Protokoll från den socialdemokratiska partikongressen 9-14/5 1948

(anförande vid partikongressen). 
11. AktstyL"km utgivnn nv Kungl Utrikesdepmuinentet m· 41 (tal vid uu·ikes

ministerkonferensen i London 5/5 1949). 
12. Protokoll från möte med den Nordiska (socialdemokratiska) samar-

betskomrnitten 7-8/2 1948, ARAB. 
13. A W Johansson (19956) s 185. Se även F Björklund (1992) s 87.
14. FK 1948 28:13.
15. MT 12/2 1948 (föredrag i Norrköping). Se även referat i Undens sam

ling, L I 08: 13, KB. I många fall återfinns utkast till och referat av Undens tal 
på Aera håll. I huvudsak använder jag mig av tidningsreferat som belägg. I vis
sa fall blir det dock akniellt att hänvisa till arkivmaterial. 

16. "Synpunkter på Sveriges uu·ikespolitik", i Ö Unden (1963). Ett manu
skript med titeln !Vlm111sk1·ipt till Sveriges intresse nv fredens bevnrnnde motiverar 
den valda 11t1·ikespolitiken, vilket återfinns i Undens samling, L 108: 13, KB, en
ligt arkivanteckning daterad till 1949 eller senare, utgör en version av en del av 
artikeln. Artikeln utarbetades, enligt Unden (1963) s 7, 1952 för att användas 
vid undervisningen vid Försvarshögskolan. Se även MT 14/1 1949 (anonym) 
och FK 1948 28:15. 

17. Protokoll från möte med den Nordiska (socialdemokratiska) samar
betskommitten 7-8/2 1948, ARAB. 

18. Cirkulär angående Sveriges utrikespolitik 18/5 1948, Uu·ikcsdeparte
mentets arkiv, HP 1 Ab, vol 44, RA, Protokoll från möte med elen Nordiska 
(socialdemokratiska) samarbetskommitten 30-31 /l 0 1948, ARAB, Undens 
dagbok, 30/10 1948, KB samt MT 12/1 1951 (anonym). 

19. A.K 1950 11:11 f.

82 



Mornl och politik 

20. För ett sådant resonemang, se t ex "FN och stormakterna", i Tiden 
11195 I. 

21. Svensk-norsk samverkan. Undens utkast till PM, anteckningar från oli
ka överläggningar, utrikesnämnden m m, 1949, Undens samling L I 08:35, KB. 

22. FK 1951 2:76,AK 1951 5:!0f,42 och 48, Tiden 111951 samt MT 12/1
1951 (anonym). 

23. "Pressdebatt och utrikespolitik", i Tiden 5/1948. Se även Tiden I /1951,
MT 29/7 1949 (anonym), MT 1/8 1949 (anonym) samt MT I 3/3 1950 (ano
nym). 

24. MT 11/4 1948 (anonym) "patetiskt moraliska tonfall". Se även MT
26/1 1948 (anonym) med rubriken Moralens viiktm·e vid Tegelbarken samt MT 
31/5 1950 (anonym): "Den egenrättfärdige moralisten i D T". För exempel på 
kritik av kommunister, se "Vår uu-ikespolitik", i Akme/1 Politik (195 I). För kri
tik av folkpartisten Sven Weden, se AK 1951 2: 165. För kritik av högerpartiets 
ordförande Jarl Hjalmarson, se AK 1952 7:72 f. I en PM 14/10 1948, Utrikes
departementets arkiv, HP 1 Ab, vol 44, RA, upptecknad efter ett möte med den 
amerikanske utrikesministern George Marshall, betecknar Unden denne som 
moralist. 

25. B Holmsu-öm (1981).
26. Anförande vid fredsvecka i Danmark september 1951, Undens samling

L 108:43, KB. Se även FK 1948 25:37. 
27. AK 1952 7:73 f.
28. AK I 952 7:75 (tillfredsställa våra moraliska krav och nationellt egois

tiska trygghetskrav). Se även "Svensk uu-ikespolitik", i Viirldrborisont 3/ 1948 
och AK 1945 34:4. Enligt det senare motiverades den svenska önskan att en 
block.uppdelning inte skulle inträffa utifrån både vitala intressen och ideella 
skäl. 

29. För innehållet i DN:s värderingar, se främst avsnitt 3:3 och 3:4. Redan 
i den ledare där DN tog ställning för ett svenskt medlemskap i en västlig mili
tärpakt, 25/1 I 948, syns uppdelningen i gott och ont i världskonAikten. I leda
ren 5/2 1948 konstaterades att stormaktskonflikten gällde de värden vi ställde 
högst och att denna su-id angick oss alla. Ledaren 13/7 1951 uttalade ett stöd 
för att elementära moraliska grundsatser skulle gälla även i politiken. Om rätts
och moralp.-inciper underkändes var vägen till det totala barbariet banad, en
ligt Tingsten 14/10 I 951. I sitt tal till Uppsala sn1denter vid dess vårfest 15/5 
1948 hävdade Tingsten att vi skulle handla utifrån våra värderingar. Talet pub
licerades i DN 16 och 18/5 1948 samt i Tings tens bok Argument som också ut
kom 1948, H Tingsten (1948). J Lundborg (1991) s 23 och 44 (även not 48) 
konstaterar att Tingsten, rent terminologiskt, som regel uttalade sig om värde
ringar och endast undantagsvis om värdeomdömen. Han skilde inte mellan 
normer och värderingar utan kallade båda värderingar. 

30. Se t ex DN 30/5 1948 (Här ansåg DN att Sovjets syn på sin politik i
kamp mellan gott och ont ledde till att alla medel var tillåtna), 8/7 1948 (Mo
raliska hinder var obekanta för dessa terrorister, enligt DN. Med terrorister 
menades Sovjet. Det enda som gjorde intryck på dem var makt), 5/4 1949, 1/12 
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1949 (DN skrev här om den sovjetiska hänsynslösheten inför mänsklighetens 
värden), 24/12 1950, 31 /12 1950 (Den fria världen präglades här av humanitä
ra ideer, kristna eller profana, vilka utmynnade i kravet på självstiindighet och 
självverksamhet för den enskilde. Den fria debanen ställdes mot den totala sta
ten) samt 13/7 1951 (DN betonade ditt och sanning som hancllingsnormer. 
Trots sina brister var demokratierna oändligt överlägsna kommunismen för 
alla de som höll på att elementära moraliska grundsatser, oberoende av målet, 
skulle gälla även i politisk verksamhet). 

31. DN22/l 1951 och 3l/l 1951.
32. DN 3/6 1948.
33. DN 14/10 1951.
34. DN 3/6 1946 och 8/6 1946.
3 5. DN 3/6 och 8/6 1946. Jämför även J 4/10 .1951. Kunde man vara hygg

lig hemma och egoistisk utåt, undrade Tingsten i denna ledare, eller ingick 
hyggligheten i det nationella egeninu·esset? 

36. DN 8/6 1946. För kritik av intressetanken och maktpolitiken, se iiven
3/6 1946, 10/8 1947 och 5/4 1949. Tingsten hade "förberett" sin ankomst som 
chefredaktör genom att i maj 1946 skriva fyra artiklar om regering, press och 
utrikespolitik. (DN 19, 22, 25 och 28/5 1946). Dessa artiklar publicerades se
nare i Tings tens bok Argument, H Tingsten ( 1948). 

37. D 1 14/12 1947.
38. DN 3/6 1946.
39. T Nybom (1991). I samband med karakteriseringen av Torgny Seger

stedt som "1940 års man" beskriver Tybom Tings ten som "1948 års man". Det 
ligger här niira till hands att jämföra ledarna i D r under det kalla kriget med 
ledarna i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under det andra världskriget. 
För GI-n� se T Nybom (1978) t exs 326. 

40. DN 14/JO 1951.
41. DN 3/6 1946.
42. DN 3/6 1946 och 8/6 1946. 1/8 1948 konstaterade Tingsten att USA 

styrdes av idealitet, av viljan hjälpa Europa. Det var dumt att göra anspråk på 
moralisk överlägsenhet gentemot de makter som beskyddade vår svaghet, där
för att friheten behövde maktn1eclel. I ledaren 14/12 1947 avvisade Tingsten 
inu·essesynpunkten för att denna skulle ta bort det goda i USA:s insatser för 
Västeuropa. Hur skulle man kunna medla mellan den makt som hotade de fria 
europeiska staternas existens och elen makt som var det viktigaste skyddet för 
deras tillvaro? Tingsten hade nu kommit tillbaka från en vistelse i USA. Se för 
detta H Tingsten (1963) s 181. AWJohansson (1995b) s 167 konstaterar att 
niir det gällde USA var intressena så allmänna att de mer eller mindre sam
manföll med västerlandets. USA:s politik uttryckte därför, i Tingstens tanke
värld, ett "världsintresse". 

43. DN 2/5 1948. En moralisk relativism syns i DN 6/10 J 946. Småstater
hade här mindre förpliktelser iin de större, avgörande makterna. Småstaterna 
behövde inte handla efter moralens absoluta imperativ. Se även A W Johansson 
(1995b) s 124ff. 
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44. F Björklund (1992) s 61.
45. F Björklund (1992) s 63.
46. A W Johansson (1995b) s 106-133 och 160-180. Se särskilt s l 14f,

117 f och 163 för beskrivningen av Wickmans maktrealism. Se s 108 och 115 
för beskrivningen av Wickmans syn på moraliska normer och värden. Se s 166 
för "pennfejden". Citatet från ledare av Wickman i DN 18/11 1945. 

47. SvD 24/11 1947 och 24/8 1950.
48. SvD 16/3 1948. För skillnaden i moraliska hänsynstaganden mellan öst

och väst, se även 24/9 1945 (Stalin borde, enligt denna ledare, inse att det var 
Hitlers förakt för de etisk-ideella faktorerna i folkens samliv, som var den dju
paste grunden till hans fall), 26/11 1945, 13/2 1946 (Mosha blundade, enligt 
SvD, för moraliska erövringars varaktiga värde), 21/4 1946 (SvD konstaterade 
med gillande att den amerikanska politiken lät sig ledas av moraliska motiv), 
11/5 1947 (Här skrev SvD att Sovjet, som kallblodiga realpolitiker, tvingade 
USA att agera på samma siitt), 8/10 1949 (SvD konstaterade att den moraliska 
och materiella överlägsenheten fanns i väst), I 7 /12 1949 (Den moraliska skill
naden mellan öst och väst bestod, enligt denna ledare, av den medborgerliga 
friheten) samt 28/2 1952 (Tidningen konstaterade att vad som nu stod på spel 
var de höga och omistliga livsvärden, som vi ägde gemensamt med Västerlan
det. SvD instämde här med ett riksdagsanförande av Jarl Hjalmarson). 

49. SvD 2/4 1950.
50. SvD 16/5 1948. Se även 9/4 1948, 30/11 1948 och 22/5 1949.
51. SvD 6/4 I 949. Exempel på sammanfallande intressen, se: i samband

med Finland 14/6 1951, i samband med de skandinaviska försvarsförhandling
arna 15/6 1948 och 30/11 I 948 samt i fråga om USA:s utrikespolitik 10/4 1947. 

52. SvD 6/8 1945.Se ävenl5/10 1945.
53. NyTid 24/3 1951.
54. Ny Tid 22/6 1951. Se även 3 1 /8 1949. Se även tidningens argumenta

tion för att inte Sverige sl...'ulle komma på fel sida i ett krig, 30/3 1949 och 2/3 
1951. 

55. Ny Tid 25/7 1949.
56. Ny Tid 19/7 1951. Se även 31/8 1949. Kommunismen representerade,

enligt denna ledare, en helt annan människouppfattning och helt andra be
grepp om kultur och frihet än de som kännetecknade västerlandet. 

57. NyTid 19/7 1952.
58. NyTid 27/5 1948.
59. Ny Tid 5/2 1948, Ny Tid skriver i denna ledare om det moraliska vär

det av Sveriges medverkan i FN-organisationen Unesco, 2/3 1952, 10/4 1952 
och 4/5 1952. Se även RolfE dberg i AK 1952 7:51 (27 /2 1952). 

60. "Problem i svensk uo·ikespolitik", medföljde som bilaga till nr 6 av Ut-

1·ikespolitik 1951. [skalkeskjul = ung täckmantel] 
61. Ny Tid 8/4 1946. För erkännande av maktpolitikens existens, se tex

28/2 I 952. Se för detta även Rolf Edberg i AK 1952 7:47 (27 /2 1952). Moralen 
hade begränsad giltighet i åtskilliga internationella sammanhang enligt Ny Tid 
8/11 1950. 
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62. Ny Tid 23/7 1946. En viss relativism syns dock under inledningen av
Koreakriget. Sverige kunde här överlåta ansvar till USA, eftersom det var den
na stat som hade resurserna. Se Ny Tid 20/7 1950 och 23/7 1950. 

63. AK1946 29:18f.
64. AK 1951 2:13, AK 1951 5:13 f, 17 och 66 samt ÖD 8/9 1952 (tal i Sö

derköping). Sverige skulle, enligt detta tal, använda FN för moraliska påtryck
ningar mot aggressiva stater. Se även AK 1949 27:7 där behovet av att vårda 
goda internationella rättstraditioner påpekades. 

65. Protokoll från sammanträde med folkpartiets riksdagsgrupp 14/2
1950, Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv, Al :2, RA. 

66. AK 1951 2:77. Jämför även tidigare argumentation i AK 1947 2: 19.
67. AK 1951 5:13.
68. AK.1951 5:14.
69. För Uppsalafilosofins betydelse för 1900-talets svenska politik, se t ex

S Källström (1986) s 68, 73, 123-154 och l93f, A Hellden (1990) s 153f, 
T Tilton (i 990) s 151 f samt E Uddhammar (199 I). 

70. H Tingsten (1963) s 36. Begreppet värdenihilism användes först av 
Uppsalafilosofins kritiker som ett nedsättande epitet, men kom sedan att mer 
allmänt användas som synonym till denna. A W Johansson (1995 b) s 28 finner 
attTingsten kan sägas vara påverkad av Hägerso·öm såtillvida att han ställde sig 
awisande till all metafysik och till fullo accepterade tanken att värdeomdömen 
inte kunde vara falska eller sanna. Se även s 23 f. B Skovdahl (1992) s 302 kon
staterar att Tingsten, trots hans värdenihilism, i första hand måste ses som en 
moralist. Se även s 87-169. J Hermansson (1992) finner, i en recension av 
J Lundberg (1991), att Lundberg i större utso-äckning borde ha betonat att 
Tingsten var en radikal upplysningstänkare. Istället for att placera Tingsten 
inom ramen för värderelativismen och Uppsalafilosofin borde Lundborg, en
ligt Hermansson, ha tagit upplysningsperspektivet som utgångspunkt. Detta 
skulle ha genererat mer intressanta problemställningar. Det är helt enkelt 
ofruktbart att uppfatta Tingsten som enbart en hägerströmsk efterklang, enligt 
Hermansson. Kopplingen till Hägerström visar att Tingsten var värderelativist, 
inget mer. För Tingstens förhållande till Hägerso-öm och Uppsalafilosofin, se 
även J Lund borg (I 991) s 19-27, S Nordin (1984) s 187-191 och S Källso-öm 
(1986) s 154-1 77. 

7 I. För beundrande omdömen om Hägerström, se t ex Undens recension 
av Hiigerströms "Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen 
römischen Rechcanschaung l" i Tidsskrift for Rettsvitensknp 1928 samt döds
runan över Hägerso·öm i Tirlrskrift for Rettsvitensknp 1939. Unden och uppsala
filosofin berörs kortfattat i Y Möller (1986) s 13 3. Märkligt nog har Unden och 
H.ägerso·öm följts åt in i döden. De ligger begravda mitt emot varandra på 
Uppsala gamla kyrkogård. 

72. T Erlander (1972) s 125.
73. Ny Tid 24/12 1948 och 24/3 1951. För SvD:s kritik av moralnihilism,

se 15/9 1946, 20/9 1946 och 16/9 1950. 
74. DN 10/8 1947.
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75. AWJohansson(!995b) s 126 f.
76. DN 3/6 1946, 8/6 1946 samt 14/12 1947.
77. DN 10/8 1947.
78. DN 10/8 1947.
79. DN 21/4 1950. Se även B Skovdahl (1992) s 372.
80. Ny Tid 5/4 1947.
81. NyTid 17/11 1951.
82. Ny Tid 24/12 1948.
83. Ny Tid 6/4 1946.
84. NyTid 31/12 1945.
85. NyTid 19/4 1948 och 19/7 1948.
86. Nyhetsartikel i Ny Tid I 0/9 1950, Rolf Edberg i debatt med Nils

Holmberg (k). Se även Rolf Edberg i debatt med Knut Senander (k), nyhetsar
tikel i 'y Tid 24/3 1948, 24/ 12 1948 (Det var, enligt denna ledare, demokrati
ernas stora förtjänst att de satte människan, den enskilda människan, i cenu·um) 
samt 2 5/7 1949 (Det västerländska kultur- och frihets begreppet, där individens 
rätt och frihet var den grundval på vilken hela byggnaden vilade, betonades i 
denna ledare). 

87. NyTid 16/12 1949.
88. Ny Tid 24/12 1948. I kritiken av de kommunistiska staterna protestera

de Ny Tid mot det system som gjorde människan till statens tjänare när själva 
det fundamentala för människovärdet var det motsatta, staten som människor
nas tjänare. De politiskt handlande skulle i varje snmd se levande människor 
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daberg och Linköping. Se Undens dagbok 21-22/8 1950, KJ3 och B Holmström 
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KAPITEL 3 

V ARDEPRIORITERINGAR 

3 .1 Introduktion 

Vi har nu kommit fram till den andra aspekten i boken. Efter att 
ha sett hur aktörerna resonerade om två principiella frågor om 
politikens förhållande till moralen, fortsätter analysen nu med att 
undersöka vilka normer som ansågs böra påverka politiken och i 
vilken omfattning. Detta sker genom att fyra viktiga värden, vil
ka i den utrikespolitiska debatten skulle kunna fungera som mo
raliska normer, analyseras. I det följande skall förekomsten av de 
fyra utvalda värdena: fred,frihet, solidaritet och det nationella egen
intresset, klarläggas och de olika aktörernas värdeprioriteringar, 
så noga som möjligt, fastställas. 

Kapitlet är kronologiskt indelat i tre avsnitt. I det första av
snittet undersöks perioden från den socialdemokratiska ministä
rens tillträde under sensommaren 1945 till årsskiftet 194 7 /1948. 
Detta avsnitt omfattar perioden fram till blockuppdelningen, 
vilken i Sverige kännetecknades av en relativt stillsam debatt. I 
det andra avsnittet fortsätter undersökningen fram till och med 
februari 1949. Denna period var orolig, med starka spänningar 
mellan de framväxande stormaktsblocken. I Sverige aktualisera
des ställningstagandet till de internationella motsättningarna och 
ett skandinaviskt försvarsförbund diskuterades. Det avslutande 
avsnittet omfattar tiden från mars 1949 fram till utgången av 
1952. Perioden kännetecknades i Sverige av en återgång till neu
tralitetspolitiken. Denna sattes dock på prov, bl a i samband med 
Koreakriget och Catalina-affären. 

Avsnitten är huvudsakligen disponerade efter de fyra under-
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sökta värdena. Förekomsten av dessa och deras karaktär skiftar 
dock mellan perioderna, varför dispositionen skiljer sig något för 
de olika avsnitten. I avsnitt 3 .2 behandlas freds- och solidaritets
värdena tillsammans, medan i avsnitt 3.3 solidaritetsvärdet och 
det nationella egenintresset behandlas i samband med de två do
minerande prioriteringarna av freden och friheten. I avsnitt 3.3 
och 3.4 återfinns i slutet tematiska avsnitt vilka behandlar sär
skilda episoder och tilldragelser. Detta gäller för avsnitt 3.3 de 
skandinaviska försvarsförhandlingarna och hänsynstagandet till 
Finland samt för avsnitt 3.4 den svenska debatten om Koreakri
get och debatten om den tredje ståndpunkten 1951. Källmate
rialet är i stort fördelat efter w1dersökningsperioderna. En viss 
överlappning kan dock ske. 

3 .2 De första efterkrigsåren 
(augusti 1945-december 1947) 

Inledning 
I detta första avsnitt undersöks perioden från sensommaren 
1945 till årsskiftet 1947/48. Under denna tid verkar en relativt 
stor överensstämmelse ha rått mellan de undersökta aktörernas 
värdeprioriteringar. Fredsvärdet betonades av alla. Med undan
tag av Petrus Gränebo, och till viss del Dagens Nyheter, lät ak
törerna solidaritetsvärdet understödja freden. Ofta var dessa 
värden så starkt förenade att det kan vara svårt att skilja dem åt. 
Mot slutet av perioden framträder dock frihetsvärdet starkare 
hos flera av de undersökta aktörerna. 

Freden och solidariteten 
Att de undersökta aktörerna lyfte fram freden just efter det andra 
världskrigets slut framstår inte som så förvånande. En viss opti
mism syns i argumentationen. Nu kommer den fredliga åter
uppbyggelsens tid, konstaterade Gränebo i riksdagen 17 /l 1946. 
Trots vissa bekymmersamma tecken var det nu freden man in
riktade sig mot. Gränebo underströk emellertid att man inte 
skulle vara förundrad över om denna tog lång tid att uppnå. 1 
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"Man bör kunna tro och hoppas på en bättre framtid utan att 
därför pruta på kraven på en realistisk granskning av lägen och 
utsikter", skrev Svenska Dagbladet.2 Östen Unden trodde inte
på ett nära förestående nytt krig. Vi skulle inte rikta in tankarna 
för mycket på detta.3 Optimismen kom dock att alltmer blandas
med pessimism när rapporterna från olika internationella topp
möten inte visade på några större framgångar i samarbetet. 

De konsekvenser som ett nytt krig skulle medföra lyftes fram 
av aktörerna. Unden underströk, bl a i ett tal i Lund 15/4 1946, 
de katastrofala följder som ett eventuellt kommande storkrig 
skulle få. Gränebo konstaterade att ett nytt krig skulle hota hela 
den mänskliga kulturen.4

Att skapa möjligheter för en varaktig fred var följaktligen den 
internationella politikens viktigaste uppgift. Fredens upprätt
hållande var också en förutsättning för uppfyllandet av övriga 
politiska värden, inte minst de inrikespolitiska. Ett nytt krig 
skulle underminera möjligheterna för genomförandet av sociala 
reformer. 

Unden betonade det nya i det utrikespolitiska läget. I riks
dagen konstaterade han, som nyutnämnd utrikesminister, att: 
"Riktlinjerna för Sveriges utrikespolitik kunna därför inte angi
vas endast med en hänvisning till vår politik under den freds
period, som föregick det andra världskriget."5 Den utrikespolitik
han förespråkade för Sveriges del kunde han definiera både som 
solidaritetspolitik och fredspolitik. 6 Solidaritetsvärdet och freds
värdet var här tätt sammankopplade. Solidariteten mellan olika 
stater, synliggjord genom den segrande militäralliansen och FN, 
skulle understödja freden, en solidaritetspolitik for fred. 

Även de övriga aktörerna såg starka plikter att främja freden. 
Fredens bevarande var, enligt Bertil Ohlin, en av statens mest 
centrala uppgifter. Den ingick bland fem tryggheter som folk
partiet förde fram i debatten 1947.7 För Ny Tid var det arbetet
för fredens bevarande som fick motivera svenskt engagemang i 
de internationella frågorna. Sverige hade, enligt tidningen, inte 
haft och hade ingen anledning att blanda sig i världens tvister 
av det enkla skälet att vi inte hade några egna önskemål utöver 
önskemålet om en fredlig värld.8 Även SvD betonade behovet av
fred i världen, vilken skulle göras bättre, tryggare och rättvisare. 
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Idealet innebar "att i god vilja söka komma till samförstånd om 
rättsliga och materiella grundvalar för en ny gemenskapens 
värld".9 

Hur skulle då freden säkerställas? Aktörerna förordade soli
daritetslösningar. Detta förutsatte att stormakterna kunde kom
ma överens. 10 Möjligheterna verkade till en början inte alltför 
dåliga. Rädslan för krig ledde till önskemål om globala lösning
ar. Krigets segrarmakter hade också kommit överens om ett nytt 
internationellt organ efter NF. De undersökta aktörerna ställde 
sig positiva till detta försök. 

"Vi måste successivt uppbygga internationella organisationer, 
inom vars ram den erforderliga samverkan mellan nationerna 
kan utvecklas", konstaterade Ohlin i ett tal i Hässleholm i juli 
1946. Om FN fick leva och verka skulle organisationen komma 
att ha möjligheter till stora insatser när det gällde ekonomiska, 
sociala och humanitära spörsmål, hade han hävdat i riksdagen en 
månad tidigare.11 Gränebo uttalade sig också positivt om FN. 
Alla stater var tvungna att gemensamt sätta in sina krafter för 
att förhindra en upprepning av de båda världskrigen. Det fanns 
ingen annan väg till internationell fred och säkerhet än detta 
samarbete. Målet var att få till stånd en sammanslutning av sta
ter, vilken omfattade om möjligt alla folk och omspände hela 
jordklotet. Gränebo företrädde här en stark solidaritetstanke. 
Han insåg dock att ett sådant idealtillstånd inte var möjligt att 
förverkliga inom överskådlig tid. 12 Efter utrikesdeklarationen i 
riksdagen 22/10 1945 såg Ny Tid FN som ett allvarligt försök att 
gjuta ett fast fundament för freden. Det var endast ur ett fritt ut
byte och umgänge mellan nationerna som en verklig fred kunde 
växa fram. 13 Även SvD uttryckte stöd för FN. 14 DN var något 
mer reserverad, men kunde ändå förorda solidariteten i en över
statlig organisation. 15

Som vi sett i de föregående kapitlen har tidigare forskning visat 
att Unden förordade kollektiv säkerhet som lösning på fredens 
problem. Vis av vad som orsakat de två världskrigen ställde han 
sig skeptisk till jämviktspolitik eller maktbalanspolitik. Nu skul
le man lära av NF:s brister. Samverkan mellan stormakterna var 
den enda vägen att uppnå fred. Denna samverkan borde kunna ske 
inom FN, som därvid skulle verka för världsfredens bevarande. 
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Freden och tryggheten kunde inte vinnas utan en målmedveten 
och planmässig samverkan inom en sådan organisation, konsta
terade han. Unden såg här möjligheter för den kollektiva säker
heten att fungera. 16

Synen på freden var relativt samstämmig vid denna tid. Ak
törerna avvek inte heller i någon större grad från regeringens 
utrikespolitik. Det kvarvarande enighetskravet från samlingsre
geringens tid och frånvaron av akuta stormaktsmotsättningar är 
förklaringar till detta. 

Vad kunde då Sverige göra för att säkra freden? Aktörerna 
lyfte även här fram solidaritetsvärdet. De var överens om att 
Sverige skulle söka medlemskap i FN och verka genom denna 
organisation. Dessutom såg de starka plikter att lämna humani
tär hjälp till de krigsdrabbade nationerna. Det förhållandet att 
Sverige undkommit det andra världskriget medförde ökade 
skyldigheter att hjälpa till. Däremot skilde sig aktörerna åt i frå
ga om vad Sverige kunde göra för att utjämna motsättningarna 
mellan stormakterna. 

Unden kom att som utrikesminister föra in Sverige i FN. Att 
Sveriges förmåga att påverka inte alltid var så stor var ingen an
ledning till att avstå från medlemskap. I riksdagen motiverade 
han anslutningen med freden: 

Vi böra ansluta oss till Förenta Nationerna med den föresatsen 
att i vad på oss ankommer söka göra en positiv insats och efter 
ringa förmåga motverka en uppställning av staterna på skilda 
fronter, betingade av ideologiska motsättningar.17 

Här uttrycktes en viss förhoppning om att Sverige skulle kunna 
utjämna motsättningarna mellan stormakterna. Inför den egna 
riksdagsgruppen konstaterade Unden att: 

Vi vilja också vara med och medverka i det arbete, som avser att 
lägga grunden till en varaktig fred, trots att våra illusioner om 
denna sak äro mindre än vad de voro, då vi anslöto oss till Na
tionernas förbund. 18 

Ohlin hänvisade till svensk tradition och uttryckte en plikt för 
Sverige att deltaga i FN, när han välkomnade regeringsförkla
ringen om att Sverige så snart tiden var lämplig skulle söka inträ-
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de i organisationen. Sverige skulle där i samverkan med andra 
göra sin insats för trygghet, fred och internationellt ekonomiskt 
samarbete. Riskerna var kanske större om vi stod utanför FN än 
om vi var medlemmar, konstaterade han. 19 

Enligt Ny Tid skulle Sverige självfallet vara med i FN. I lik
het med Unden ansåg tidningen att det förhållandet att våra 
möjligheter att öva inflytande kunde synas små inte fick avhålla 
oss från att göra en insats. På längre sikt kunde det hända att våra 
möjligheter var större än vår materiella betydelse inom den sto
ra världssamlingen, skrev tidningen förhoppningsfullt. Även ett 
litet land kunde här öva inflytande. Förväntningarna var dock 
även för Ny Tid till viss del begränsade.20

Inte heller för Gränebo var de mindre staternas begränsade 
möjligheter att utöva inflytande något skäl att ställa sig ointres
serad. Sverige skulle, liksom övriga stater, bidra till att en allom
spännande sammanslutning av stater kunde komma till stånd.21

SvD och DN kunde hysa en viss tvekan inför det svenska FN
medlemskapet. SvD såg en risk i att Sverige skulle bli tvunget att 
välja i många frågor där öst och väst stod mot varandra. Medlem
skapet var snarare en besvärlig förpliktelse än ett ärofullt privile
gium. 22 Trots detta gav SvD och DN det svenska medlemskapet 
sitt stöd. DN kunde underbygga sitt stöd med uppfattningen att 
det i Sverige fanns en djupt rotad föreställning om småstaternas 
mission i det internationella fredsarbetet.23 När motsättningarna 
ökade, konstaterade DN att FN inte fungerade som tänkt. Tid
ningen framförde då även kritik mot den kollektiva säkerheten. 2-1
Så sent som en vecka före omsvängningen till allianslinjen beto
nades dock att det gällde att undvika både den optimistiska skön
målningen och panikperspektivet.25

Ett tecken på solidaritet är det svenska bidraget till återupp
byggnadsarbetet i de krigsdrabbade länderna. De svenska insat
serna gjordes både genom statliga medel och frivilliga insam
lingar. När Unden i riksdagen 1949 sammanfattade insatserna 
uppgick den svenska hjälpen i Europa till drygt 3 miljarder kro
nor, varav 600 miljoner utgjordes av enskilda gåvor. Detta belopp 
motsvarade mer än 15 procent av den svenska nationalinkomsten 
under åren kring krigsslutet. I relation till Sveriges befolkning 
var bidraget 500 kronor per innevånare. 26 Aktörerna ansåg att
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det förelåg starka plikter att hjälpa till. Detta krav på manifeste
ring av sympatin utgör en del av solidaritetsvärdet. Unden såg 
här särskilda förpliktelser och bidrog att som utrikesminister be
vilja statliga bidrag.27 För Gränebo fanns det en plikt att hjälpa
de nödlidande i världen efter kriget. Sverige skulle bidra till det
ta.28 Även Ny Tid såg en plikt att göra en insats för det hungran
de Europa. Sverige hade en uppgift att hjälpa de som drabbats 
av kriget. Tidningen kontrasterade relativt välmående svenskar 
mot nöden i omvärlden. Vi inbillade oss nog en tid, formulerade 
tidningen, att vi skulle kunna leva som ett slags oavhängigt 
Schlaraffenland, men i dagens Europa spelar vi den rike man
nens roll. Därför var det naturligt att vi avstod en del av vårt re
lativa överflöd.29 Ny Tid gav här uttryck för den konflikt som
fanns i kampen om begränsade resurser mellan hjälp till andra 
stater och till eftersatta behov i Sverige. Nödens upphävande i de 
tidigare krigsdrabbade områdena krävde gemensamma insatser, 
enligt SvD. Sverige hade ett särskilt ansvar och särskilda förplik
telser att hjälpa till.30 DN:s inställning till internationell hjälp
verksamhet kunde däremot vara mer avvaktande. Tidningen 
tycktes både tvivla på dess nytta och anse vissa av organisationer
na komprometterade genom att man i dess ledning igenkände 
personer med nazistiska sympatier.31

Motsättningen mellan demokrati och diktatur problematise
rades inte i någon högre grad under de första efterkrigsåren. 
Detta kan ses som ett tecken på freds- och solidaritetsvärdenas 
dominans vid denna tid. Förhållandet märks tydligt i synen på 
Sovjet. I de västeuropeiska staterna och USA hade denna blivit 
mer positiv efter Sovjets avgörande insats i nedkämpandet av na
zismen och med tanke på att samarbetet mellan segrarmakterna 
tycktes fungera. Sveriges Kommunistiska Parti nådde rekordsiff
ror i andrakammarvalet 1944 och i de kommunala valen 1946.32

De undersökta aktörerna kom att se relativt positivt på Sov
jet. Unden förespråkade tolerans. Vi fick inte redan i fredstid 
ödelägga förhållandet till Sovjet.33 Kanske var det detta som låg
bakom hans uttalande i riksdagen att det var politisk romantik att 
tänka sig att Sverige hade ett speciellt ansvar för vad som hände 
i de baltiska staterna. Här syntes i alla fall inget större försvar för 
tidigare oberoende staters rättigheter.H Samförstånd och sam-
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verkan underströks när Unden vid inträdet i FN konstaterade att 
Sverige, på grund av sitt folks kynne, historiska erfarenheter och 
geografiska läge, hade en benägenhet för tolerans i omdömet 
och för en strävan att finna det berättigade i sinsemellan sken
bart starkt motsatta ståndpunkter.35 Det är inte klart varifrån han
såg det främsta hotet mot freden vid denna tid. Han kunde fram
föra kritik mot båda supermakterna .36 I ett tal i Strömstad 4/8
1947 var det nazismen som lyftes fram som förkastlig ideologi. 
När han konstaterade att Sverige behövde och kunde upprätthål
la goda förbindelser med ett annat land oavsett den politiska regi
men, gjorde han ett undantag för "det slags nazism och fascism, 
som satte i gång världskriget".37 Unden gav dock inte uttryck för
någon större kampattityd gentemot kvarvarande fascistiska dik
taturer. Till skillnad mot i Norge blev förhållandet till Spanien 
inte något stort tvisteämne inom den svenska socialdemokratin 
vid denna tid.38

En tolerant syn på Sovjet och frånvaro av att bedöma världs
läget utifrån konAikten mellan demokrati och diktatur utmärker 
även andra aktörer. Sovjet menade allvar när de sa sig önska en 
fredlig värld, hävdade Ny Tid. Deras misstag fick inte förleda 
Sverige till att rasera fästena för de broar vi sökt bygga i österled. 
Misslyckades vi i våra försök att få till stånd goda förbindelser 
österut, så hade vi ju i så fall gjort vårt bästa för att uppnå detta. 
Tidningen önskade vaksamhet mot antiryskhet.39 För Ny Tid 
var det inte uppenbart att hotet mot friheten kom från Sovjet. 
Brister påvisades hos båda sidor i konAikten. Profitkapitalism i 
USA och sovjetisk statskapitalism ställdes mot varandra. Tidning
en tycktes här se den ekonomiska ordningen som den viktigaste 
skiljelinjen mellan dessa stater, inte deras förhållande till demo
kratin. Observera också användningen av ordet "kapitalism" som 
karakterisering av de båda staternas ekonomiska system. Inget av 
dessa var någon modell för Sverige att ta efter:w I likhet med 
Unden lyftes en återuppväckt nazism fram som ett hot mot fri
heten och demokratin. När Ny Tid skrev att demokratin satt 
trångt i Europa, så menade tidningen inte enbart Sovjet.41 Ny 
Tid var dock inte särskilt initiativrik när det gällde aktioner mot 
kvarvarande (väst)diktaturer som Spanien och Grekland.42

Även om Gränebo kritiserade förhållandena i Sovjet, så skedde 
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detta vid denna tid försiktigt, uttryckt som en skepsis gentemot 
flera av de metoder som tillämpades där. Dessa var ej lämpliga att 
ställa upp som mönster i Sverige. Samtidigt ansåg Gränebo det 
viktigt att Sverige hade kontakter med Sovjet. Han kunde här se 
positiva konsekvenser av det svenska handelsavtalet med Sovjet 
1946:n 

Även DN och SvD gav uttryck för en viss förståelse för Sov
jet. Förekomsten av olikhet i sociala system behövde inte nöd
vändigtvis leda till krig, enligt DN, som även lyfte fram brister i 
Storbritanniens och USA:s politik.-4

Ny Tid är den aktör som under denna tid tydligast hävdade 
en aktiv roll för Sverige i den internationella politiken. Enligt 
denna tidning skulle Sverige föra en balans- och medlingspoli
tik . Det var en mission för de små, fredliga, icke blockbundna 
länderna i Nordvästeuropa att försöka spela en mediande och 
utjämnande roll.45 En politik enligt detta mönster borde kunna
kallas för "brobyggepolitik". Denna term är omdiskuterad när 
det gäller denna period i svensk historia. Erik Noreen har ka
rakteriserat åren 1945-4 7 som "brobyggeperioden" i svensk ut
rikespolitik. Han menar dock att denna under inledningen av 
1948 övergavs av elen svenska utrikesledningen till förmån för 
neutralitetspolitiken.46 En brobyggepolitik, försök att utjämna
motsättningarna mellan stormakterna, utgör en del av en frecls
prioritering. Den norske historikern Helge Pharo beskriver 
brobyggepolitiken i Norge vid denna tid på följande sätt: 

This policy was based on the hope and assumption that wartime 
collaboration between the big three could be maintained in the 
postwar era. As long as wartime unity was maintained Norway's 
security would be guaranteed through cooperation with all the 
big powers; through non-participation in military blocs; and 
through membership in the United Nations. - - - The bridge
building policy was partly built on a belief that this policy would 
generally further great power cooperation or prevent great po
wer conflicts.47 

En sådan brobyggepolitik förordades av Ny Tid vid denna tid. 
Tidningen är den enda tydliga företrädaren för denna politik 
bland mina undersökta aktörer. Brobyggetankar syns i tidningen 
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redan under hösten 1946, men dessa utvecklades främst under 
sommaren 1947. I samband med stormaktskonflikten om Mar
shallplanens organisering verkar tidningen ha känt en stark oro 
för världsläget och vände sig i sin brobyggepolitik främst mot
Sovjet. Sverige sökte uppehålla balansen mellan öst och väst och 
hade inte anledning att ta ståndpunkt till frågan om vilket väder
streck vi gillade bäst:�8 I en värld som hotade att klyvas i två hade
de skandinaviska staterna en uppgift att söka, efter fattig förmå
ga, spänna en bro över klyftan, konstaterade Ny Tid 31/7 1947. 
Tidningen såg klara politiska markeringar i handelsavtalet med 
Sovjet och Marshallplanen. Dessa var försök till samarbeten 
både åt öst och väst.49 Enligt Erik Noreen tonade Unden ner de
mer ambitiösa brobyggeaspekterna av handelsavtalet. I detta 
verkar alltså Ny Tid i någon mån ha skiljt sig från utrikesminis
tern.50 

Det finns färre tydliga belägg för att Unden vid denna tid 
skulle ha förespråkat en brobyggepolitik, trots att han kritisera
des för just detta. Hans fredsargumentation kunde dock närma 
sig ett brobyggeperspektiv. Tendenser till ett sådant framträder 
under sommaren och hösten 1946. I ett tal i Eda i juli 1946 yttra
de han att: "Vår ambition är att söka efter ringa förmåga mot
verka, att en klyfta gräves mellan öster och väster."51

DN, SvD och Ohlin avvisade brobyggepolitik och kritiserade 
vad man uppfattade som tendenser till en sådan i den social
demokratiska regeringens utrikespolitik.52 Ohlin gav ibland ut
tryck för en skepsis gentemot de brobyggande ambitioner vilka 
han tyckte sig se hos Unden. Det fanns hos denne en ambitiös 
önskan att slå en brygga mellan öst och väst, vilken kunde leda 
till begränsad handlingsfrihet i bekämpandet av de svenska kom
munisterna. Kritik framkommer i samband med diskussionen i 
utrikesnämnden 8 juli 1947 om FN:s Europakommission. Ohlin 
fann det här oklokt om Sverige framträdde för att överbrygga. 
Han tycktes mena att Sverige försökte lägga sig i storpolitiken, 
när regeringen verkade vilja administrera Marshallhjälpen genom 
Europakom missionen, där även Sovjet var representerat, istället 
för genom ett nystartat organ under amerikansk ledning. Ohlin 
såg det som en framgång när Unden avstod från att vidare driva 
kravet på Europakommissionen.53
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DN uttryckte starka känslor av solidaritet för USA. Tidning
en tog däremot avstånd från de tankar på ett Europas förenta 
stater som framfördes av bl a Winston Churchill. DN angav fle
ra skäl till detta. Känslan av samhörighet saknades. Dessutom 
fanns det en risk att USA övergav Europa ifall de europeiska 
länderna sökte samarbete endast med varandra.54 Även Ohlin
ställde sig skeptisk till europeisk samverkan, åtminstone när det 
gällde försvars- och utrikespolitiken. Argumenten mot detta 
var många. Det saknades även för honom känsla av gemenskap 
mellan de europeiska länderna. Som försvarspolitiskt alternativ 
var ett europeiskt samarbete en alltför enkel planritning, ansåg 
han.55  Mikael af Malmborg betonar Ohlins kritiska synpunkter
på den västeuropeiska integrationen. Han kallar t o m  Ohlin för 
Europanegativist. Det nordiska samarbetet var av större vikt för 
Ohlin vid denna tid än det europeiska konstaterar af Malm
borg.56 I Ny Tid finns en viss positiv syn på europeisk samver
kan. Under början av 1948 skulle denna komma att förstärkas. 
Däremot hyste Ny Tid redan från undersökningens början en 
stark önskan om nordiskt samarbete.57

Det nationella egenintresset 
Motiveringar för den svenska utrikespolitiken utifrån det natio
nella egenintresset förekommer inte i någon större omfattning 
under denna tid. Hos Unden, Ohlin och SvD sker detta i myck
et begränsad utsträckning.58 Det var endast för Gränebo, och i
någon mån DN, som det nationella egenintresset fyllde en viktig 
roll. Gränebo underströk i riksdagen vid flera tillfällen nationel
la egenintressen. I samband med att han 29/4 194 7 förordade 
svensk neutralitet vid ett nytt krig betonade han självständig
heten.59 1946 hävdade han, med en principiell formulering, att
folken "måste ha rätt att leva i frihet, att fritt och självständigt 
bestämma över sin egen tillvaro utan att därmed träda andra 
folks livsintressen för när."60 Det nationella egenintresset och
friheten förenades här i Gränebos argumentation. Detta skedde 
också i Uppsala 14/4 1946 när han försvarade värnandet av "vår 
folkliga självstyrelse och vår rättskultur på vilka vårt samhälle är 
uppbyggt ... "61 Även försvarsanslagen kunde motiveras med vär-
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nandet av självständigheten.62 Vid tiden för handelsavtalet med 
Sovjet hävdade han att: 

Vid utvecklandet av våra handelsförbindelser kunna vi rimligtvis 
inte låta detta bli beroende av det förhållandet, att de länder, 
med vilka vi utbyta varor, ha olika samhällssystem. Vi kräva en
dast respekt för vår egen samhällsordning.6.l 

Det finns all anledning tro att Gränebo i argumentationen för 
det nationella egenintresset hade stöd av sitt parti och dess övri
ga företrädare. Enligt bondeförbundets partiprogram från 1946 
var utrikespolitikens syfte att trygga landets självständighet och 
oberoende.6-1 

Det nationella egenintresset spelade även en viss roll för DN. 
Omsorgen om detta värde tycks vara en av orsakerna till tid
ningens avvaktande hållning under de första efterkrigsåren. Tro
ligen avspeglar detta skillnaden i synen på världsläget före och 
efter Tingstens tillträde som chefredaktör. Den syn på världs
läget som formulerades i ledare av Johannes Wickman kom att 
stå i kontrast mot Tingstens syn.65 

Även Tingsten kunde dock låta det nationella egenintresset 
stödja den alliansfria utrikespolitiken. Han hänvisade till att små
stater hade mindre förpliktelser än stormakter. Preciseringen av 
egenintressets primat fick utformningen: 

Att ett folk vill bevara freden är lika naturligt som att en männi
ska vill undvika döden; vi låter trots allt hellre bomberna falla 
över London och Paris än över Stock110lm; den blandning av na
tionell självbevarelsevilja och personlig fruktan som här fram
träder är gemensam för alla folk- varmed icke är sagt att den är 
vacker.66 

I den onda värld som rådde var de små staterna ibland tvingade 
till att i första hand ta hänsyn till sin egen överlevnad. Det natio
nella egenintresset kunde här vara moraliskt försvarbart men inte 
moraliskt högt stående. 

De nationella egenintressena skulle långsiktigt motverkas en
ligt Ny Tid. Främst verkar tidningen här ha sett mer överstatlig
het och minskad betydelse för (nationalstats)suveräniteten som 
led på den vägen.67 I ett par ledare antyder Ny Tid svenska egen-
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intressen i motiveringarna för den föreslagna utrikespolitiken. 
Efter Undens tal i FN, vid Sveriges inträde i organisationen, 
konstaterade tidningen att det vore vådligt för oss själva att redan 
vid entren i FN gå till något av blocken. I likhet med Gränebo 
motiverade Ny Tid handelsavtalet med Sovjet med egenintres
sen. Avtalet bidrog till att ge Sverige "goodwill", vilket vi både 
för egen del och för Nordens del behövde i öster. De svenska 
kommunisterna kritiserades också för att de ställde ett annat 
lands intressen över de svenska.68

Friheten 

Under de första efterkrigsåren prioriterades inte frihetsvärdet i 
någon större utsträckning av aktörerna. Detta berodde antagli
gen på att värdet inte ansågs hotat. Världsutvecklingen började 
dock se allt mörkare ut och en blockuppdelning ryckte närmare. 
I detta läge blev frihetsvärdet alltmer aktuellt och flera av aktö
rerna kom att starkare prioritera detta värde. 

SvD pendlade från hösten 1945 kraftigt mellan optimism och 
pessimism, alltefter meddelandena från stormaktsöverläggning
arna. Under 1947 gick tidningen från en oproblematiserad fred, 
över en "fred med fasthet" till en syn på freden att denna under 
början av 1948 inte fick upprätthållas till vilket pris som helst.69

Analogier mellan Hitler och Stalin, mellan nazism och kommu
nism framträdde i ledare.70 Detta sätt att jämställa nazism och
kommunism anknyter till begreppet totalitarism. Totalitarism
teorier fick ett uppsving i väst i och med det kalla krigets utbrott. 
Användarna av detta såg ofta ett gemensamt ursprung till och 
likheter mellan kommunism och nazism/fascism. På samma sätt 
som motståndet mot nazismen kunnat rättfärdigas kunde nu 
motstånd mot kommunismen rättfärdigas.71 SvD understödde
västmakternas konsolideringsförsök mot kommunismen. Vid års
skiftet 194 7 /48 sammanfattades året med att Trumandoktrinen 
avsåg räddningen från en överhängande katastrof medan Mar
shallplanen var en förutsättning för en varaktig sanering.72 

När det gäller DN före Tingstens tillträde som chefredaktör 
sågs kvarvarande nazism som ett hot mot friheten. DN drev på 
för utrensning av f d nazister från viktigare positioner inom sam-
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hället och då främst militären. Vi har tidigare konstaterat att tid
ningen inte drog sig för att ifrågasätta hjälpverksamhet till Tysk
land när man misstänkte nazister för att ligga bakom denna.73 I
detta syns de kvarvarande stämningarna från det andra världskri
get. 

Friheten betonades starkare redan under Tingstens första tid. 
Under sommaren och den tidiga hösten 1947 kom skillnaderna 
mellan demokrati och diktatur att alltmer uppmärksammas. 
Brytningen mellan de två stormaktslägren hade då blivit tydlig. 
Vid inre oroligheter i Italien och Frankrike verkade kommunis
terna vara på väg att överta makten. Även DN visar tecken på en 
syn som anknyter till totalitarismuppfattningen. Kommunismen 
jämfördes med nazismen, även om den inledningsvis inte ansågs 
lika illa. De som tagit ställning mot nazismen var nu tvungna att 
göra detsamma mot kommunismen. Försvaret av friheten kräv
de vid denna tid inte endast ett ställningstagande mot kommu
nismen utan också att man tog ställningfo1· den andra sidan.74 

Enligt Alf W Johansson försköts Tingstens Sovjetbild under 
den senare delen av 1947. I anslutning till Kennan och andra 
betonade Tingsten den oförsonliga motsättningen mellan det 
kommunistiska systemet och västvärlden. 75 Det var här tydligt att 
solidariteten mellan de demokratiska staterna skulle grundas 
både på moral och maktresurser. Detta ställningstagande innebär 
en viss konflikt med fredsvärdet, enligt vilket det gäller att skapa 
möjligheter för samförstånd mellan stormakterna. AlfWJ ohans
son konstaterar vidare, i sin studie av Tingsten och DN under det 
kalla kriget, att motsättningen mellan demokrati och diktatur 
skulle bli det kalla krigets sinnebild och ge den politiska debatten 
dess struktur. Detta begreppspar blev en symbol för två typer av 
politiska system, för ljus och mörker, för godhet och ondska. 
Tingsten skulle komma att bli demokrati-diktatur-metaforens 
främste väktare i Sverige. 76

Detta försvar av frihetsvärdet innebär en anslutning till ett 
viistperspektiv i synen på det kalla kriget. Västperspektivet kom
mer i fortsättningen av analysen att beteckna ett accepterande av 
västmakternas syn på det kalla krigets karaktär. Det kännetecknas 
av en syn på konflikten som en kamp mellan demokrati och dik
tatur, där väst försvarade demokratin mot kommunistisk diktatur. 
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Vidare utmärks perspektivet av antikommunism. Kommunismen 
kunde jämföras med nazismen på ett sätt som kommit att för
knippas med begreppet totalitarism. 

Frihetsvärdets ökade betydelse tog sig hos Ohlin främst ut
tryck i skarpare markeringar mot de inhemska kommunisterna. 
Han betonade behovet av en demokratisk anda, eller sinnelag, 
vilket det gällde att få så många som möjligt att omfatta. Demo
kratin bestod, enligt honom, av den demokratiska styrelseformen 
och just en sådan demokratisk anda. Den 12/10 194 7 anordnade 
folkpartiet på olika platser i landet något som man kallade frihe
tens dag. Ohlin medverkade med tal.77 

Gränebo gjorde under inledningen av 1946 riksdagsuttalan
den till förmån för friheten. Friheten och rättssäkerheten var så 
vitala delar av det västerländska kulturarvet att de inte fick gå till 
spillo. Människovärdet och den individuella friheten var bestå
ende samhällsvärden. Inom ett folk, liksom mellan folken, borde 
frihetens och rättssäkerhetens principer komma till sin rätt. För
hållandet var sådant att om inte frihet och rättssäkerhet rådde 
inom folken, så kunde de inte heller råda mellan folken. Gräne
bo såg här friheten som en förutsättning för att trygga freden.78

Ny Tid hade, som vi sett, under sommaren och hösten 194 7 
reagerat på världsläget genom att förespråka en brobyggepolitik. 
Framåt årsskiftet 1947/48 blir dock frihetsvärdet synligt även 
i Ny Tid. I likhet med Ohlin, ökade tidningen kritiken mot de 
svenska kommunisterna. Det började bli nödvändigt att göra klart 
vad man menade med ordet demokrati. Frihetsbegreppet skulle 
konkretiseras. Vad Ny Tid främst uppfattade som skiljelinjen 
mellan socialdemokrati och kommunism var inställningen till 
demokratin. 79

Medan det hårdnande stormaktsklimatet tog sig uttryck i 
skarpare kritik mot kommunismen hos de övriga aktörerna så 
kan man märka snarast motsatt förhållande hos Unden. I hans 
dagbok dyker det vid denna tid upp mot USA:s politik kritiska 
anteckningar. Man bör dock uppmärksamma att dagboken var 
ett i samtiden icke offentligt uttrycksmedel. Unden reagerade 
mot ett tal som Ohlin hållit (föredrag i Skäralid 24/8 1947), där 
Ohlin kritiserat honom för att inte ta i med hårdhandskarna mot 
spionerande sovjetiska militärattacheer. Enligt Unden ville Ohlin 
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bara fånga in lite av den antiryska stämningen hos allmänheten 
för att vinna partitaktiska fördelar. "Skulle Ohlin ha gjort sin an
märkning om det gällt en amerikansk militärattache i Sverige?" 
undrade Unden och pekade på ett parallellfall i Norge som tyd
ligen gällt en amerikansk attache. "Säkert inte" var hans slutsats. 
Unden fick samma dag som dagboksnoteringen nedtecknades en 
anonym ledarnotis med kritik mot Ohlin publicerad i Morgon
T idningen.80 18/11 1947 skrev Unden om "Oförskämda påtryck
ningsmetoder!" inför en amerikansk uppfattning att de som inte 
klart stod på USA:s sida i nuvarande läge måste betraktas som 
tillhörande östblocket. 

Undens syn på USA har väckt forskarnas intresse. Gerard 
Aalders har till och med betecknat Unden som anti-amerikansk.81

Yngve Möller redovisar som möjliga förklaringar till Undens 
syn att han var okunnig om förhållandena i USA och felinforme
rad i Sovjetfrågor.82 Barry Holmström antyder att Unden endast
använde moralargument mot de som var mottagliga för sådana. 
Sovjet var inte mottagligt, vilket däremot USA var. Detta skulle 
kunna förklara varför Unden ibland framstod som kritisk mot 
USA, enligt Holmström.83

I ett tal i Strömstad 3/8 1947 yttrade Unden att: 

redan det faktum att socialdemokratin ur allmänpolitiska syn
punkter står främmande både för borgerlig storkapitalism och 
för kommunism [är] tillräckligt skäl mot att låta utrikespolitiska 
förbindelser få sin karaktär av den ekonomiska och politiska re
gim, som råder i andra länder.84 

Talet i Strömstad, som hölls kort tid efter brytningen mellan öst 
och väst i förhandlingarna om Marshallplanen, utgör en vatten
delare i den svenska debatten. Vid denna tid utkristalliserade sig 
två olika sätt att möta det annalkande kalla kriget: antingen en 
fortsatt tro på fred och internationellt samarbete eller ett beto
nande av demokratin/friheten och en till västmakterna begrän
sad solidaritet. Undens tal tolkades av hans kritiker som tecken 
på ideologisk neutralitet och kålsuparmentalitet. DN kunde vis
serligen instämma i delar av talet. Men felet var, enligt DN, att 
Unden endast sökte sak med dem som betonade den moraliska 
och kulmrella frändskapen med demokratierna i väster. Distink-
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tionen av världskonflikten som stående mellan demokrati och 
diktatur blir tydlig när Unden kritiserades för att se konflikten 
som en kamp mellan olika ekonomiska system. Samhörigheten 
med väst och avståndstagandet mot kommunismen skulle mar
keras.85 Unden försvarade sig med socialdemokratins kamp mot
kommunismen. Samtidigt gjorde han en klar uppdelning mellan 
ett ideologiskt ställningstagande och Sveriges formella utrikes
förbindelser. Att vi ogillade vissa staters styrelseskick behövde 
inte innebära att vi skulle ställa oss i konfrontationsställning mot 
dessa. Vi skulle kunna ha kontakter även med sådana stater vars 
inre samhällssystem vi tog avstånd ifrån, ansåg han. I riksdagens 
utrikesdebatt, i februari 1948, formulerade han det så att ställ
ningstagandet gentemot diktaturer inte fick leda till medverkan i 
en politisk gruppbildning grundad på staternas inre regimer.86

Detta var knappast något särskilt häpnadsväckande yttrande. 
DN hade i slutet av 1946 gett uttryck för samma åsikt. Då skrev 
tidningen: 

För alla länder, men framför allt för ett litet land, är det en orim
lighet att låta politiska och ekonomiska förbindelser bestämmas 
av graden av likhet, respektive av kontrast, mellan vederbörande 
statsformer. 87 

Men den avgörande slutsatsen för DN var att ett gott förhållande 
till Sovjet inte fick eftersträvas genom uppoffringar av de värden 
som var väsentliga för det svenska samhället. Det fick inte än en 
gång bli så att den svenska friheten beskars på order av eller under 
skräck inför en diktatur.88 Här märker man en tydlig hänvisning
till erfarenheterna från det andra världskriget. 

Enligt Fredrika Björklund passar DN:s reaktion på Undens 
tal i Strömstad väl in i hennes 1939-perspektiv. "För DN var det 
inte med ett realpolitiskt argument som Unden skulle bemötas, 
utan med ett argument som klargjorde att det var en skillnad 
mellan vän och fiende."89

Undens sätt att skilja mellan ideologiska ställningstaganden 
och formella utrikespolitiska förbindelser har intresserat forskar
na. Flera forskare har här tolkat Unden så att han tydligt skilde 
mellan olika beståndsdelar i utrikespolitiken. I den socialdemo
kratiska idetidskriften Tiden hävdade Sverker Gustavsson 1985 
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att svensk utrikespolitik sedan Undens dagar skilt mellan insat
ser till förmån för: egen säkerhet, gemensam säkerhet samt san
ning och rätt. Dessa har varit åtskilda genom vattentäta skott. 
Synpunkter från det ena huvudområdet har inte tillåtits inverka 
på bedömningar inom de anclra.9° Flera motinlägg publicerades 
i tidskriftens följande nummer. Klaus Misgeld fann Gustavssons 
tes provocerande ohistorisk. Betraktelsesättet stämde enligt ho
nom inte helt på femtiotalets verklighet med avseende på social
demokratins internationella politik.91 Även om Gustavsson menar 
att denna tredelning främst är tillämplig från slutet av 1950-talet 
tycks Fredrika Björklund ansluta sig till detta resonemang. Hon 
tolkar Unden dels så att han var villig att göra en boskillnad mel
lan elen internationella politiken och förhållandena inom de oli
ka nationerna och dels att hans uppfattning var att ideologin och 
säkerhetspolitiken inte hörde samman.92 

Gustavssons tes är inte helt lätt att ta till sig. Betyder den att 
Unden skilde moral och neutralitet (nationellt egenintresse och 
demokrati) från varandra med vattentäta skott? Hur går politiken 
till praktiskt när man skall skilja frågor rörande mänskliga rättig
heter och Sveriges säkerhet från varandra,? Vad innebär "skilja" i 
detta sammanhang? Det förefaller vara närmast omöjligt att i en 
politisk beslutsprocess kunna lyckas med detta. Den uppdelning 
mellan diplomatisk respekt för andra staters regimer och anslut
ningen till demokrati och mänskliga rättigheter som framträder 
hos Unden kan beskrivas på flera sätt varav Gustavssons tes är ett. 
Fler aspekter av detta problem kommer att kommenteras senare. 

Sammanfattning 
Under den period som här undersökts var inte stormaktsmot
sättningarna så stora och omfattande att btytningarna mellan de 
olika värdena blev starka. Freden prioriterades högt. För de fles
ta av aktörerna var freds- och solidaritetsvärdena så tätt samman
knutna att det kan vara svårt att skilja dem åt. Solidariteten fick 
här tjäna som medel för freden, men hade också ett starkt egen
värde. Undantaget utgörs främst av Petrus Gränebo, för vilken 
det nationella egenintresset fungerade som medel för fredens 
upprätthållande. Mot slutet av perioden, när det internationella 

106 



Viirdeprioriteriugor 

läget försämrades, kom friheten att prioriteras högre än tidigare. 
För DN och SvD började detta värde nu ersätta freden som vik
tigaste värde. Trots att samma förändring inte kan konstateras för 
Bertil Ohlin och Ny Tid stärktes frihetsvärdet även hos dessa. I 
nästa avsnitt skall vi se hur de undersökta aktörernas värdepriori
teringar förändrades under 1948-49. 

3.3 Sverige väljer neutraliteten 
(januari 1948-februari 1949) 

Inledning 
Under inledningen av 1948 skedde flera dramatiska händelser, 
vilka skärpte oron i världen. Ett nytt världskrig tycktes inte 
längre så främmande. Förberedelser för bildandet av en försvars
allians bland de västliga staterna inleddes. I detta läge ställdes 
de svenska utrikespolitiska aktörerna inför valet mellan allians 
eller neutralitet. Dagens Nyheter kom att förorda svenskt med
lemskap i en västlig militär allians. Östen Unden tillkännagav i 
riksdagen 4/2 1948 en aktualisering av neutralitetspolitiken för 
Sveriges del. 

Det hårdnande världsläget gjorde att alla goda värden inte 
gick att uppnå samtidigt. Aktörerna blev tvungna att prioritera 
mellan dessa. I det förra avsnittet konstaterade vi att det under 
hösten 1947 utkristalliserade sig två olika sätt att möta det an
nalkande kalla kriget: antingen en fortsatt tro på fred och inter
nationellt samarbete eller ett betonande av demokratin/friheten 
och en till västmakterna begränsad solidaritet. Denna uppdel
ning kom att förstärkas under 1948. Antingen fortsatte fredens 
bevarande att vara den viktigaste uppgiften för utrikespolitiken, 
eller så ansågs världsläget så oroande att frihetsvärdet prioritera
des. Den främste företrädaren för det första sättet att prioritera 
var Unden, medan den främste företrädaren för det andra sättet 
var DN. 

Analysen fortsätter nu med att se hur de undersökta aktörer
nas prioriteringar såg ut under 1948 och fram till februari 1949. 
Avsnittet disponeras efter dessa två huvudsakliga sätt att priorite-
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ra. Detta innebär att det nationella egenintresset och solidarite
ten behandlas i samband med freden och friheten. Mot slutet av 
avsnittet följer två tematiska delar där möjligheterna till solida
ritet med våra grannländer undersöks. Under de skandinaviska 
försvarsförhandlingarna, som dominerade den svenska utrikes
debatten under det andra halvåret 1948 och de två första måna
derna 1949, och i hänsynen till Finland kunde även andra värden 
lyftas fram. 

Friheten 

I det förra avsnittet såg vi hur frihetsvärdet fick allt större bety
delse under hösten 1947. Särskilt gällde detta DN. Den 2 5/1 
1948 beslöt sig tidningen för att förorda en svensk anslutning till 
den västallians som nu verkade vara på väg att bildas. Det sovje
tiska hotet mot världsfreden och mot Sveriges frihet sågs nu som 
överhängande. De fasor som skulle följa en sovjetisk ockupation 
beskrevs utförligt.93 I ett sådant läge fick man inte stå likgiltig.
Det fanns en plikt till alliansmedlemskap, dels för att skydda sig 
mot de följder som en sovjetisk ockupation och världsdominans 
skulle föra med sig, dels för att försvara de gemensamma värde
ringar som de västliga demokratierna stod för. Striden gällde, 
enligt tidningen, de värden vi ställde högst och denna strid an
gick alla.94 Friheten överordnades de övriga värdena.

Det var inte längre fråga om att förstå Sovjet. Trygghet och 
avspänning i världen nåddes endast genom motstånd mot den 
sovjetiska maktutvecklingen.9; De militärstrategiska argumen
ten talade också för alliansanslutning. Enligt DN var utsikterna 
för Sverige att kunna stå utanför ett nytt krig ytterst små. Efter
som vi dessutom inte kunde tänka oss att gå i krig på Sovjets sida, 
som var den enda tänkbara fienden, så blev neutraliteten närmast 
omöjlig att bevara. Hotet var överhängande och neutraliteten 
omöjlig.96 

Tingsten omnämner själv i sina memoarer eventuella moraliska 
bevekelsegrunder bakom argumentationen för alliansanslutning. 

Ett motiv, som kanhända hade någon vikt för mig, undvek jag 
nästan genomgående i min propaganda, nämligen att Sverige 
av moraliska skäl borde ställa sig solidariskt med Västerns de-
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mokratier. Jag utgick från att Sverige skulle gå in i den tilltänkta 
alliansen ... för att både på kort och lång sikt säkra sina egna 
intressen. Liksom nära nog alla utrikespolitiskt verksamma, 
politiker eller publicister, fann jag alltså kongruens mellan 'det 
allmänna intresset', världens eller i varje fall demokratiernas in
tresse, och det egna landets intresse.97 

Denna syn framstår som något märklig för mig. Tingsten tycks 
här mena att det nationella egenintresset var ett mer avgörande 
argument för honom än det moraliska argumentet att ställa upp 
för väst. Man bör dock uppmärksamma att Tingsten i citatet fak
tiskt hävdar att det moraliska motivet spelade en viss roll för ho
nom. Vad han däremot skriver är att han skulle ha undvilcit detta 
i propagandan. Även om Tingsten använder svenska säkerhets
politiska argument till försvar för alliansmedlemskap tror jag 
mig kunna visa att det moraliska argumentet att ställa sig solida
risk med västmakterna också har en framträdande plats. 

Alf W Johansson tycks först ansluta sig till Tingsten när han 
konstaterar att denne i sin argumentation för en västmaktsan
slutning huvudsakligen framförde rent realpolitiska argument 
och att han vanligtvis undvek det moraliska argumentet med kra
vet på en solidaritet mellan demokratierna mot diktaturen. Efter 
detta finner dock Johansson att Tingstens engagemang för väst
makterna primärt främst dikterades av moraliska skäl.98

Frihetsvärdet betonas hos de Aesta av aktörerna. SvD:s argu
mentation liknar DN:s, även om SvD inte tog ställning för alli
ansmedlemskap. Tidningen såg ett uppenbart hot mot freden 
och friheten. "En så gigantisk motsättning mellan två läger av 
geografiska och idemässiga dimensioner har historien aldrig skå
dat".99 I likhet med DN varnade SvD för en sovjetisk ockupation, 
en sådan skulle bli en omfamning till döds. "Vi skulle tvångsvis 
inlemmas i östblocket och i Sovjetsystemet, och vad bleve då 
kvar av medborgarfriheten och folkhemmet?" 100 Enligt tidning
en var det självbedrägeri att inbilla sig att frihet och rättssäkerhet 
kunde bestå inom en kommunistisk s k  folkdemokrati. Här var 
friheten utsatt för ett akut hot. Stalinismen var "det inkarnerade 
onda, livsfientliga och destruktiva i tillvaron."101 Den negativa 
syn på Sovjet som SvD gett uttryck för under det andra halvåret 
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1947 hade nu förstärkts. Under våren 1948 ställde sig SvD öp
pen för olika säkerhetspolitiska lösningar och visade sig beredd 
att ställa upp till försvar för friheten. 102

Bertil Ohlin underströk den ideologiska samhörigheten med 
väst. Inledningen till västrnaktssamverkan under 1948 hälsade 
han med tillfredsställelse, även om en uppdelning av världen i två 
motsatta block i och för sig inte var önskvärd. Det var viktigt 
även för den svenska demokratin att demokrati och frihet rådde 
i en så stor del av världen som möjligt. 103 Ohlin stödde svenskt
deltagande i Marshallplanen. I sina memoarer betonar han bety
delsen av att Sverige slöt upp bakom västmakterna i organiseran
det av hjälpen. Detta var för honom en tydlig politisk marke
ring.104

Försvaret av demokratin gällde även på hemmaplan. Redan 
från början av efterkrigstiden framstår Ohlin som en hård kriti
ker av de svenska kommunisterna. Kritiken riktade sig även mot 
socialdemokraterna för att de inte tydligare tog avstånd från des
sa. Det samarbete mellan socialdemokrater och kommunister 
som fanns på vissa håll i landet lyftes fram som varnande exem
pel. Särskilt gällde detta samarbetet i Stockholm. Den främste 
symbolen här var den socialdemokratiske politikern Zeth Hög
lund.105 Enligt Ohlin fanns det i folkpartiet en rädsla för att
"Höglundsriktningen" i ett visst politiskt läge skulle framträda 
som en kontaktgrupp åt det kommunistiska hållet. 106 Även om
detta kan ha varit en uppriktig uppfattning underlättade det sä
kert att det kunde vara till partitaktisk fördel att kritisera social
demokraterna för samröre med kommunister. Kritiken var också 
som mest ymnigt förekommande under 1948, fram till detta års 
viktiga andrakammarval. 

Ny Tid ansluter nära till de övriga tidningarna, DN och SvD, 
när det gäller uppfattningen av världsläget. Även om akuta hot 
mot Sverige inte betonades var synen på blockuppdelningen klar. 
När det gällde hotet mot friheten tvekade tidningen inte. Vi har 
redan sett hur Ny Tid under slutet av 1947 kritiserade kommu
nismen. Även Ny Tid närmade sig en anslutning till totalitarism
teorin när man jämförde kommunism och nazism. Skillnaden 
stod mellan öst och väst och det var inte svårt att ta ställning. I 
ideologiernas krig, i brottningen mellan den demokratiska fri-
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hetstanken och diktaturens frihetskvävande läror, kunde inte ges 
någon hjärtanas neutralitet, där tvingades var och en ta ställning. 
I det fallet var läget exakt detsamma som under nazismens dagar, 
hävdade tidningen. 107 Ny Tids resonemang innebar en anslut
ning till ett västperspektiv i synen på det kalla kriget. 

Däremot bemötte Ny Tid Ohlins och andras kritik mot de 
svenska kommunisterna. Tidningen kritiserade vad man kallade 
för hysteri inom det borgerliga lägret. Ingenting skulle bättre 
gagna kommunisterna än om man gjorde dem till martyrer. Mot
ståndet mot de svenska kommunisterna skulle föras av social
demokraterna genom upplysning på arbetsplatserna och inom 
fackföreningarna. När Ohlin i riksdagen diskuterade försvars
metoder mot kommunister såg Ny Tid partitaktiska motiv bak
om detta. Denne försökte, enligt tidningen, sudda ut gränsen 
mellan socialdemokrati och kommunism. 108 

Även Gränebo talade om friheten när det internationella kli-
matet hårdnade. I utrikesdebatten 4/2 1948 konstaterade han att: 

Det är under alla förhållanden givet, att vi icke kunna ansluta oss 
till något som helst system i världen, inom vilket de demokratis
ka krafterna inte få utrymme. Demokratien, friheten och rätts
säkerheten för den enskilde medborgaren sätta vi såsom led
stjärna för det politiska arbetet. 109 

Han fortsatte med att säga att vi inte kunde ansluta oss till en 
samhällsuppfattning som innebar att elen enskilde medborgaren 
förtrycktes under det ena eller andra politiska systemet. 

Ett dylikt samhällssystem är oförenligt med västerländsk kultur
uppfattning. Jag är för min del övertygad om att den samhälls
uppfattning, som ger utrymme för den personliga friheten och 
som värnar de enskilda medborgarnas rätt, trots allt kommer att 
segra i det långa loppet.' 10 

Gränebos kritik av kommunismen hade stärkts. Han hoppades 
att friheten skulle återinföras i de europeiska staterna efter kri
get. Dessa borde "få sin frihet och självständighet åter och de en
skilda medborgarna erhålla den personliga frihet, som vi önska 
se i ett demokratiskt samhälle." Förhoppningen var att de demo
kratiska staterna, som hävdade folkens självstyrelse och den en-
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skilda individens frihet och rätt, slutligen skulle bli de som fick 
inAytande i världen.111 I denna förhoppning fanns ett starkt soli
daritetsdrag. Dessa viktiga värden skulle säkerställas även i and
ra stater. Uttalandet fälldes i en debatt som gällde svensk anslut
ning till den s k  Pariskonventionen, inom Marshallplanen, vilket 
visar att Gränebo var medveten om dennas politiska aspekter. 
Tt·ots detta så förordade han svensk anslutning. Solidariteten 
med de stater som stod bakom Marshallplanen borde här få gå 
före det nationella egenintresset. Även om Sverige inte hade så 
mycket att vinna på detta samarbete hoppades han att planen 
skulle lyckas med sitt syfte. Sverige fick inte undandra sig att 
bygga upp det som kriget förstört. 112 Gränebo tycktes här upp
fatta Marshallplanen både som en solidarisk hjälp till återupp
byggnad och en markering av friheten. 

Gränebo bemötte de inhemska kommunisterna. I ett tal på 
flera platser i Kristianstads län i början av augusti 1948 konstate
rade han att: 

Det nuvarande tillståndet i världen manar oss att slå vakt om fri
heten och demokratien, vilka utgör grundläggande värden för 
vårt samhälle. Förlorar vi friheten förlorar vi också rätten att ord
na våra egna förhållanden efter vår egen mening och sannolikt 
även möjligheterna till utveckling och förbättring av vår materi
ella och kulturella standard. Det måste därför väcka förvåning 
att det inom vårt folk finns de som ansluter sig till meningsrikt
ningar, som om de tillämpades uppenbarligen innebure ofrihet 
och diktatur. 1 1.i 

Även Gränebo tycks här ansluta sig till ett västperspektiv i synen 
på det kalla kriget. De flesta av aktörerna verkar redan vid denna 
tid ha anslutit sig till ett sådant. Flera av dem instämde i en tota
litarism teori där kommunismen jämfördes med nazismen. 

Anslutningen till västperspektivet kommer till uttryck i synen 
på världskonfliktens karaktär. DN vägrade att se det kalla kriget 
enbart som en konflikt mellan demokrati och diktanir. Motsätt
ningen låg djupare än så, den gällde humanitet och tolerans mot 
våldsdyrkan och förtryck, aggression och erövringar mot natio
nell självbestämningsrätt och samförstånd. 114 I sitt tal till Upp
sala studenter i maj 1948 yttrade Tingsten: 
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... [N]är började vi kalla omänskligheten, tortyren, likvidering-
en för ideologi? Typiskt är att detta fördunklande tal om en strid 
mellan ideologier föres endast i situationer då det politiska läget 
är ovisst, då man är rädd att det onda skall segra; ordet ideologi 
är en formel för anpassning som står mittemellan oberoendet 
och knäfallet, det är en artighet mot de farliga. 115 

Tingsten ville här inte tala om ideologier eftersom vad som ut
märkte de "totalitära regimerna" var inte främst åskådningen utan 
en av alla hänsyn obunden, till system upphöjd maktutövning 
och maktutövningen utgjorde ingen ideologi. Tingstens slutsats 
blev att ord som religion och ideologi inte skulle smutsas ner ge
nom att användas då pinade människor och förtryckta folk stred 
för sin rätt att leva.116 Evert Vedung konstaterar, när det gäller
Tingstens syn på fascismen och nazismen, att det inte bara var 
dessa ideologiers verklighetsomdömen som var falska, utan att 
de även bekände sig till en oacceptabel syn på sanning överhu
vudtaget.117 Denna syn verkar 1948 även omfatta kommunismen.

Resonemanget syns även i kritiken av Unden. Denne ville, 
enligt Tingsten, visa sin upphöjdhet över motsättningarna i värl
den genom att beteckna dessa som resultat av skilda religioner 
eller ideologier. Diktatur eller demokrati - en fråga om ideolo
gier, undrade Tingsten retoriskt. Ett slavvälde inom och utom 
det egna landet, våldet och terrorn satta i system, eller tolerans, 
humanitet och fri sammanlevnad var det en fråga om ideologi
er? 118 Även i den ledare som signalerade DN:s övergång till alli
anslinjen visades på den avgrundsdjupa skillnaden mellan de två 
sidorna i det kalla kriget. Att betrakta Hitler och Stalin å den ena 
sidan och de demokratiska ledarna å den andra som lika goda el
ler lika onda, det var att uppge den demokratiska humanism som 
i högre grad än den nationella känslan blivit ryggraden i vårt 
samhällsliv.119 Tidningen prioriterade här friheten högre än det
nationella egenintresset. Det var inte längre fråga om en kamp 
mellan kapitalism och kommunism, eller ens mellan demokrati 
och diktatur, nej nu stod kampen mellan det goda och det onda. 
I den akuta konflikten mellan fredsvärdet och frihetsvärdet fick 
det senare ta över med sitt krav på ställningstagande. 

Ingen av de övriga aktörerna intog lika tydligt detta ställ
ningstagande. Även om SvD kunde omtala den sovjetiska sidan 
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som den "onda" i konflikten, så tycks tidningen främst ha be
dömt konflikten som en kamp mellan demokrati och diktatur. 
Detta kommer dock tydligare till uttryck under inledningen av 
1950-talet. 120 

Även när det gäl ler Ohlin framträder synen på det kalla kriget 
som en konflikt mellan demokrati och diktatur tydligare under 
1950, men han tycks ha anslutit sig till detta synsätt redan vid 
denna tid.121 

Ny Tid anslöt däremot tydligt till synen på konflikten som en 
kamp mellan demokrati och diktatur. Den demokratiska frihets
tanken ställdes mot diktaturens frihetskvävande läror. Situatio
nen i världen kännetecknades av konkurrensen mellan demokra
ti och diktatur. 122 I efterhand beskrev Edberg stämningarna på 
våren 1948 på följande sätt: 

Pragkuppen i februari 1948 skakade Europa och blev en stark 
uppfordran till demokratierna att sluta sig samman för att i sam
verkan bjuda ett demokratiskt handlingsalternativ till den totali
tära ideologi som tryckte på från öster och som i vart fall allvar
ligt syntes hota två av de större västdemokratierna, Italien och 
Frankrike. 12 .i 

Vilken syn ger då Unden uttryck för? Någon tydlig karakterise
ring av världskonflikten framträder inte hos honom. Vid några 
tillfällen förtydligade han att Sverige ideologiskt lutade åt väst. 
Detta skulle dock inte få medföra några avgörande konsekvenser 
för det svenska valet av utrikespolitik.124 Unden tycktes resonera 
så att positiva och negativa egenskaper fanns hos båda sidorna. 
Han tycks ha lagt delar av skulden för världskrisen på både öst 
och väst. Till skillnad från DN/Tingsten var inte demokratin 
allenarådande för honom. Även de demokratiska staterna hade
brister, vilket vi sett tidigare när Unden framförde kritik mot 
USA. Under diskussionerna om ett skandinaviskt försvarsför
bund uttryckte han återigen skepsis gentemot USA. Han fram
höll det som otillfredsställande att utrikespolitiken skulle kunna 
bestämmas av detta land. Unden kunde här till och med tänka sig 
en viss form av utpressning. Om USA ställde krav för att levere
ra vapen tänkte han sig att man skulle hota med att i så fall köpa 
från Sovjet. 125 
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I regeringsskrivelsen till utrikesdebatten 4/2 1948 konstate
rade han att: "Problemet har stundom förenklats till att gälla, om 
vi hade våra sympatier hos länder med politisk demokrati eller 
hos diktaturer." 126 Unden underströk att olikheter i politisk 
struktur eller ekonomisk samhällsordning inte nödvändigtvis 
måste leda till oöverstigliga utrikespolitiska motsättningar mel
lan länderna. Det var inte heller enbart kommunistiska stater som 
var odemokratiska. 127 Världskonflikten kunde uppfattas som en 
kamp mellan demokrati och diktatur, men detta var enligt Un
den ett förenklat synsätt och inte relevant vid utformandet av 
den svenska utrikespolitiken. Uppenbarligen kunde ett sådant 
synsätt försvåra för denna. Det skulle strida mot vårt lands in
tresse och minska möjligheterna att stå utanför ett krig ifall Sve
rige gjorde ett tydligt ställningstagande. Utrikespolitiska intres
sen var en sak och vad vi tyckte om samhällssystem en annan. 

Det går även att se exempel på detta sätt att resonera under 
de efterföljande åren. I riksdagsdebatten 22/3 1950 konstaterade 
Unden att: "Alla västerländska länder äro ju en blandning av so
cialism och kapitalism i olika proportioner." När han försvarade 
sig mot den kritik han fått för sitt tal bemötte han denna med att 
han när han nämnt ordet "kapitalistisk" bara citerat kommunis
tisk katastrofteori. 128 Men det var knappast kommunistisk teori 
att hävda att västländerna var en blandning av socialism och ka
pitalism. I riksdagens utrikesdebatt 1952 fann han det inte vara 
riktigt att försöka betrakta alla möjliga politiska frågor i FN som 
frågor där svart stod mot vitt. Alla goda argument fanns inte på 
den ena sidan och alla dåliga på den andra. 129 I den artikel som 
han utarbetade 1952, för att användas i undervisningen vid För
svarshögskolan, talas om den förenklade föreställningen att det 
kommande kriget stod mellan de goda och de onda makterna i 
tillvaron. 130

Även om det kalla kriget kunde ses som en konflikt mellan de
mokrati och diktatur verkar Unden inte ha sett denna uppdelning 
som särskilt relevant vid utformandet av den svenska utrikes
politiken. Han tycks snarare ha ansett att det kalla kriget stod 
mellan Sovjet, som visserligen var en diktatur, och västmakterna, 
vars politik hade både positiva och negativa egenskaper. När det 
gäller en ansvarig utrikesminister måste man ta i beaktande att 
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politiska hänsynstaganden kan ha medfört att Unden framstår 
som mer kritisk till västmakterna än vad han i verkligheten var. 

Unden verkar ha distanserat sig gentemot världskonflikten. I 
ett tal i Karlstad 13/4 1948 bemötte han dem som önskade att 
Sverige skulle ställa upp på en politisk och militär frontlinje för 
att betyga "vår villighet att medverka i ett kommande religions
krig", i en krigisk uppgörelse mellan ideologier.131 Undens be
teckning för spänningen mellan öst och väst tycktes här inte vara 
demokrati mot diktatur utan religionskrig. Detta tyder på att 
han likställde de båda huvudkontrahenternas ideologier, att des
sa hade ungefär lika stora brister. Kampen mellan ideologierna 
hade inte med Sverige att göra. Vi ville avstå. Distanseringen 
kunde också uttryckas på så sätt att frontmentalitet skulle bekäm
pas. Det svenska folket kände sig lika litet nu som tidigare manat 
att ställa upp i en frontställning som markerade att vi engagera
de oss i det "kalla krig" som pågick, uttalade han i riksdagen 9/2 
1949 sedan de skandinaviska försvarsförhandlingarna misslyck
ats.132 Sverige skulle hålla sig utanför den ideologiska kampen i
omvärlden. 

Fredrika Björklund ser en skillnad mellan Unden och vissa so
cialdemokratiska tidningar som Morgon Tidningen och Ny Tid. 
Dessa skulle, enligt Björklund, komma att omfatta en världsbild 
som var lite mer i linje med ett 1939-perspektiv än den undenska. 
För bl a Ny Tid var här konfrontation i demokratins intresse nöd
vändig. Detta behövde dock inte ske med våld. Något utpräglat 
avskräckningsperspektiv var det inte frågan om, enligt Björklund. 
Hon kallar detta ett försiktigt 1939-perspektiv.133

I stort instämmer jag här med Björklund, även om det kan vara 
lite svårt att förstå vad hon menar med ett försiktigt 1939-per
spektiv. Ny Tid anslöt sig tydligt till ett västperspektiv på det kal
la kriget. Tidningen tolkade också motsättningarna med hjälp av 
totalitarismteorin. Ny Tids anslutning till ett västperspektiv bör 
inte förvåna. Tidigare forskning har visat på anammandet av ett 
sådant även hos socialdemokratiska politiker och debattörer.1H
Detta tycks inte ha gällt Unden. Även om man här måste ta hän
syn till politiska taktiska aspekter och Undens uppfattning om sin 
ansvarstagande roll instämmer jag i Gerard Aalders spetsiga for
mulering att Unden inte infekterades av det kalla krigets virus.135
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Geir Lundestad ser en tydlig förändring bland de skandina
viska socialdemokraterna under denna period. Från att under de 
två första efterkrigsåren ha diskuterat de internationella för
hållandena i termer av kapitalism, socialism och kommunism, 
förändrades detta till att skiljelinjen nu stod mellan demokrati, 
företrätt av USA och diktatur, företrätt av Sovjet. Lundestad 
konstaterar att denna förändring gick längre i Norge och Dan
mark än i Sverige. 136 Ny Tid tycks väl följa denna utveckling me
dan Unden här utgör ett undantag. 

I synen på det kalla krigets karaktär ser vi tydligt betydelsen av 
ansvarstagande roller. Den aktör som klarast markerar den mo
raliska skillnaden mellan väst och öst är den relativt fristående 
DN. De övriga tidningarna, SvD och Ny Tid, ligger i undersök
ningen närmast DN i detta fall. Den ansvarige utrikesministern, 
Unden, framstår som DN:s motsats i undersökningen. 

En yttersta konsekvens av prioriteringen av friheten kan vara 
att de demokratiska staterna i förebyggande syfte skall gå till 
militärt angrepp mot den "onda" sidan och nedkämpa denna för 
att på så sätt slutligt säkra friheten. Eftersom aktörerna verkade 
övertygade om västmakternas seger i ett framtida världskrig bor
de ett preventivkrig inte ha varit helt otänkbart för dessa. Ingen 
förordade dock något sådant. 

DN lade ut argumenten mot preventivkrig. Detta förutsatte 
en mentalitet som var amerikanerna främmande. Det skulle ska
pa hat och även brutalisera makthavarna själva. Ett annat argu
ment mot ett "korståg" var att detta skapade ohyggliga offer för 
en framtid som man inte visste någonting säkert om. 137 Denna syn 
kan säkerligen relateras till Tingstens kritik av determinismen, 
att utvecklingen mot friheten var förutbestämd. SvD ställde inte 
heller upp på preventivkrig. Detta skulle kanske ha fungerat mot 
Hitler, men inte mot Stalin i atombombens tidevarv. 138 Ett pre
ventivkrig framstod här som alltför farligt och osäkert. Det vore 
mycket onödigt och farligt, konstaterade Ohlin, att ge hela arbe
tet på en fastare politisk samverkan i Västeuropa en karaktär av 
korstågsrörelse, som inte ville slå sig till ro förrän staterna i öst
ra Europa befriats från diktaturregimerna och införlivats med 
det "enade" Europas organisation. Det fanns många vägar att 
visa att man inte givit upp hoppet om dem. 139
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Freden 

DN kom alltså att förändra sina värdeprioriteringar under slutet 
av 1947 och början av 1948. Friheten blev det dominerande vär
det i argumentationen. Mot detta sätt att prioritera kan man stäl
la den prioritering mellan de utvalda värdena som var känneteck
nande för Unden. Den ökande oron i världen och frihetsvärdets 
renässans i den svenska debatten ledde inte till att Unden ändra
de sina värdeprioriteringar. Freden fortfor att vara hans främsta 
värde och för ytterligare en tid gällde att solidariteten under
stödde denna. För Unden skulle Sverige inte gå med i någotdera 
blocket utan istället försöka upprätthålla goda kontakter med 
båda sidorna. Gick vi med i en allians ökade r.isken att drabbas av 
krig. Det viktigaste som Sverige kunde göra blev därmed att inte 
orsaka konflikter och friktioner i närområdet. Stormakterna 
skulle hållas borta från detta. I sin dagbok konstaterade han 9/2 
1948 att det fanns en fara i att Skandinavien blev ett gränsland där 
Sovjet kom att eftersträva inflytande liksom i t ex Polen och 
Tjeckoslovakien. 140 

Unden fortsatte att sätta sin lit till FN. Även om han var med
veten om bristerna i organisationen, såg han samverkan mellan 
stormakterna som den enda metoden som kunde leda till något 
varaktigt positivt resultat. Trots att möjligheterna att nå idealet 
den kollektiva säkerheten verkade vara mindre gick vägen för att 
uppnå denna över FN, tycktes han resonera. 141 

Även när det gällde den militärstrategiska bedömningen skil
de sig Unden från DN. Han tycktes inte tro på ett akut hot mot 
freden. Den risk han såg för Sveriges del att dras in i ett krig gäll
de vid ett allmänt krig, ett tredje världskrig. Ett isolerat angrepp 
från Sovjet verkar han inte ha ansett som sannolikt.142 Därmed
blev kampen för världsfreden och Sveriges fred och oberoende 
detsamma. Freden och det nationella egenintresset sammanföll. 

Med sin tro på fredens möjligheter var Unden till en början 
tveksam till att erkänna att världen var uppdelad i två stormakts
block.143 Efter den engelske utrikesministern Ernest Bevins tal i 
det brittiska parlamentets underhus 22/1 1948, vilket tycktes an
tyda att en västallians var på väg att bildas, konstaterade han i 
samtal med överbefälhavaren Helge Jung att den svenska rege-
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ringens utrikespolitik var oförändrad. Det var enligt honom onö
digt att man avstod från arbetshypotesen att vi kunde lyckas stå 
utanför ett kommande krig. Om vi ansåg detta utsiktslöst provo
cerade vi i onödan fram nästa fråga om på vems sida vi skulle stäl
la upp. 1+1 I riksdagen 4/2 1948 konstaterade han att regeringen 
var övertygad om att en överväldigande majoritet av det svenska 
folket icke önskade ansluta sig till något stormaktsblock. HS

Neutraliteten kom här till heders igen. Den svenska utrikes
politiken under början av 1948 kan alltså karakteriseras som en 
neutralitetspolitik. I en promemoria som utarbetades inför ett 
sammanträde med den socialdemokratiska partistyrelsen priori
terades freden. "För ett land som Sverige kan ingen uppgift vara 
större och viktigare än att försöka förebygga att vår del av världen 
drages in i den allmänna förstörelsen." Vi skulle göra allt vad vi 
med våra begränsade möjligheter kunde för att främja en fredlig 
utveckling och, i händelse av att ett krig bröt ut, söka bevara vårt 
land som en fristad utanför kriget. "Alla måste vara eniga om att 
Sverige i nuvarande läge bör föra en politik, som främjar freden 
och i varje fall inte skärper den internationella spänningen." 146

Frågan om freden kontra friheten ställdes på sin spets i diskus
sionerna med de nordiska socialdemokratiska kollegorna. Unden 
mötte då kravet på att ställa upp för att försvara demokratin och 
friheten. Han lyfte fram freden som motargument. Visade man 
verkligen sitt försvar för demokratierna genom en politik som 
framkallade ökad spänning, tycktes han undra. Ett tredje världs
krig skulle, enligt Unden, inte lösa några problem. Detta skulle 
inte komma att rädda demokratin. Hans handlingsrekommen
dationer såg annorlunda ut. Unden verkade här tro på att en 
kompromiss mellan stormakterna ännu var möjlig. Den bästa in
satsen som kunde göras var att skapa ett trygghetsområde i Nor
den. Han kunde "inte finna det omoraliskt att inte vilja tillspetsa 
motsättningarna i Europa." 147 Unden uppmärksammade frihets
argumentet men bemötte detta med en fredsprioritering. De 
lösningar som föreslogs skulle riskera freden och detta gynnade 
enligt honom inte demokratin och friheten. I riksdagen konsta
terade han att bristerna i den svenska politiken under det andra 
världskriget lätt uppvägdes av tillfredsställelsen över att freden 
kunde vidmakthållas. 148 
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Som vi sett betonade Ny Tid frihetsvärdet. De värden som 
denna tidning främst lyfte fram i samband med motiveringen för 
valet av utrikespolitik var dock freden och solidariteten. Med 
denna värdeprioritering liknar Ny Tid Unden. Efter riksdagsde
batten 29/6 1948 fann Ny Tid att det centrala i Sveriges hållning 
var att man ansåg sig kunna gå mycket långt i mellanfolklig sam
verkan utan att för den skull politiskt och militärt länka sina öden 
vid någon stormaktskombination.149 Motiven mot anslutning till
en västallians utvecklades. Denna framstod inte som någon håll
bar fredsgaranti. Tidningen ville här framförallt undgå att dras 
in i ett nytt storkrig. Ny Tid ställde sig också mycket tveksam in
för västs förmåga att bidra med någon hjälp i en krigssiruation. 150 

Tidningen kunde gå längre i solidaritet än regeringen när denna 
kritiserades för att Sverige inte gått med i FN-organisationen 
Unesco. Det vore en aktiv och fruktbar internationalism att gå 
med. Sverige hade en bestämd mission att fylla inom denna or
ganisation och vi förlorade i goodwill av att stå utanför. Med sina 
kulrurella traditioner och ambitioner borde Sverige känna en 
alldeles särskild förpliktelse att delta. 151 Freds- och solidaritets
värdena var även dominerande i tidningens argumentation för 
ett skandinaviskt försvarsförbund, vilket vi kommer att se senare. 

Gränebos värdeprioriteringar var stabila. Trots att även han 
tycktes instämma i ett västperspektiv i synen på det kalla kriget 
anslöt han nära till Undens utrikespolitik. Skillnaden i värde
prioriteringar mellan dessa utgörs främst av det nationella egen
intressets betydelse för Gränebo. Det nationella egenintresset 
stärktes och fick ett allt större självständigt värde. Gränebo såg 
pessimistiskt på Sveriges möjligheter att påverka omvärlden. Det 
svenska folket var visserligen fredligt inställt och villigt att offra 
åtskilligt för freden, om man kunde vinna något med detta, men 
vi förmådde inte, i juni 1948, att uträtta så mycket i detta avseen
de. 152 Man kan här märka att Gränebos tro på Sveriges förmåga 
att förbättra förutsättningarna för freden blivit mer pessimistisk. 
Den 18/1 1949 konstaterade han att förhoppningarna på FN 
inte infriats på grund av oenigheten mellan stormakterna. Värl
den levde i ett egendomligt mellanting mellan krig och fred. Nå
gon verklig fred hade inte kunnat skapas. 153 Bondeförbundet och 
Gränebo kom att ansluta till Undens neutralitetspolitik, om än 
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med ett något mer markerat svenskt egenintresse. Vid debatten 
4/2 1948 hävdade Gränebo att Sverige: 

även i fortsättningen bör iakttaga neutralitet och icke inträda i 
någon blockbildning av det ena eller andra slaget. Vi böra i stäl
let söka bidraga till att förverkliga innebörden i Förenta Natio
nernas stadga, nämligen att säkra freden samt skapa frihet och 
rättvisa för både folken och de enskilda medborgarna. 

Här lyfte han fram flera värden som betydelsefulla för det sven
ska ställningstagandet, men fortsatte: 

Under kriget funno vi, att vi i första hand måste inrikta oss på att 
söka värna vår egen självständighet. I den mån som vi därutöver 
kunde göra något för att hjälpa andra folk, sökte vi också göra 
det. Men vi kunde naturligtvis inte kasta vårt svärd i vågskålen i 
den stora konflikten mellan folken. Vår situation är nog fortfa
rande densamma. Men detta faktum befriar oss givetvis inte från 
plikten att vidtaga de åtgärder, som äro nödvändiga för att tryg
ga Sveriges självständighet. 1H 

Den sista meningen syftade på försvarsanslagen. I denna viktiga 
debatt såg Gränebo likheter med krigsårens politik. Självständig
heten framhölls som viktigaste värde. Men han betonade även att 
landet skulle undvika att dras in i ett krig. 

Det nationella egenintresset lyftes också fram av Gränebo i 
riksdagen 21/6 1948. Han konstaterade då att vi visserligen inte 
kunde vara oss själva nog och inte heller förbli oberörda av vad 
som ägde rum i världen, men att vi var tvungna att bedöma ut
vecklingen med hänsyn till vår egen ställning. Han instämde 
med Unden i att Sverige inte nämnvärt kunde påverka utveck
lingen. Den ståndpunkt utrikesministern intog gagnade i nuva
rande läge bäst vårt folk. Gränebo var övertygad om att denna 
politik skulle möta förståelse. 155 En dryg vecka senare ansåg han
att: Vi "böra försöka vara självständiga, man må kalla det neutra
litet eller något annat". Detta gav oss "frihet att självständigt 
handla i olika situationer". Denna handlingsfrihet fick dock inte 
hindra oss från att i ett kritiskt läge inta den ställning, som vi 
ansåg bäst främjade vårt folks och lands intressen. 156 Det natio
nella egenintresset hade här fått en så stor betydelse att detta 
snarast ersatt freden som främsta värde. 
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Bondeförbundets valprogram inför valet 1948 förespråkade 
att svensk utrikespolitik skulle ha till uppgift att bevara landets 
frihet och självständighet. Neutralitetspolitiken, som sedan länge 
varit vägledande för svensk utrikespolitik, borde enligt detta full
följas. 157 

Ohlins prioriteringar kännetecknas av en önskan att förena 
freds- och frihetsvärdena. Ett visst solidaritetsvärde är också på
tagligt när han fortsatte att stödja FN och hoppas på denna or
ganisation. 29/6 1948 konstaterade han att det ålåg Sverige att 
vid uppdragandet av linjerna för den egna politiken inte tappa 
ansvaret för den internationella utveckJingen, trots att våra möj
ligheter till insatser var begränsade. 158 Fredsvärdet betonades 
när det enligt Ohlin fanns en skyldighet för Sverige att, inom ra
men för sina möjligheter, verka för avspänning och fred.159 Han 
kunde, i likhet med Unden, tveka inför att offentligt erkänna 
blockuppdelningen. 160 I ett utkast till anförandet vid riksdags
debatten 29/6 1948 framkommer en tydlig värdehierarki: "1. Be
vara freden för vårt land. 2. Stödja alla krafter som ... världsfre
dens bevarande. Alla stater ett ansvar. Ingen motsättning mellan 
1 o 2. 3. Ej köpa freden på bekostnad av frihet och oberoende. 
Om det behövs ... försvara oss." I riksdagstalet formulerades det
ta: "Bland Sveriges folk råder enighet om en politik som syftar 
till att bevara vår fred men om så erfordras med alla medel för
svara friheten och oberoendet." 161 

Ohlin var ingen stor förespråkare av nationella egenintressen. 
Direkta argument för detta förekommer sparsamt. Tydligast 
kommer egenintressen som självständighet och oberoende till 
uttryck under februari 1948. Kanske var det under denna mycket 
osäkra tid som Ohlin kände det största behovet att föra fram så
dana värden i debatten. Framhävandet av nationella egenintres
sen vid denna tid kan även ha sin orsak i taktiska hänsynstagan
den inför andrakammarvalet hösten 1948.162

Ohlin visar upp en ganska bred motivbild. En önskan att låta 
freden och friheten understödja varandra framträder tydligt. 

Betonandet av fredsvärdet förvånar inte. Traditionellt sett har 
fredens bevarande varit ett starkt skäl för neutralitet. Under mel
lankrigstiden hävdade den danske diplomaten George Cohn fre
den före allt för den neutrale. De neutrala hade enligt honom en 
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skyldighet att med alla tillgängliga medel samverka för att för
hindra krig. 163

Om preventivkrig var den yttersta konsekvensen av anslut
ningen till frihetsvärdet, var den tydligaste motsatsen till detta 
en tro på fortsatt brobygge mellan stormakterna. Det är dock 
märkligt hur abrupt tron på att Sverige skulle kunna utjämna 
motsättningarna mellan stormakterna minskar hos brobygge
politikens främste förespråkare under 1947 Ny Tid. Möjlighe
terna begränsades. De samarbeten som fanns inom FN, mellan 
de västeuropeiska staterna och i Norden understöddes av Ny 
Tid. Konkreta förslag till sådan organisering framkom under 
denna tid. En viss kontinuitet uppnåddes därför i tidningens syn. 

Ny Tid kom att se positivt på västeuropeiskt samarbete. Med 
denna solidaritet skulle både friheten och freden kunna försva
ras. Redan 25/9 1947 såg Ny Tid Västeuropa som utjämnare i 
världskonflikten. En positiv syn på västeuropeiskt samarbete 
syns också i reaktionerna på Bevins tal 22/1 1948. Tidningen 
reagerade till och med snabbare än DN. När Ny Tid skrev om 
talet 24/1 1948 ställde man sig ganska positiv till innehållet. Det 
ifrågasattes om Skandinavien kunde stå vid sidan av Bevins för
slag. Detta uppfattades som en tredje styrka mellan diktaturen i 
Sovjet och den amerikanska kapitalismen, ett block mellan 
blocken byggt på den västeuropeiska demokratin. 

Så länge det såg ut som om världen skulle klyvas i två halvor 
måste vår arbetshypotes vara att i det längsta söka undgå att läg
ga oss som utpost för något av blocken. Situationen blir en an
nan när Västeuropa självt träder fram och organiserar sitt eget 
block mellan blocken. 1M 

I denna tro på en västeuropeisk militär organisering utan kopp
ling till USA och dess kapitalism syns tidningens tvekan inför 
samarbete med USA, men också dess positiva syn på västeurope
iskt samarbete. 

Ny Tid såg vid denna tid, under slutet av 1947 och början av 
1948, detta som ett realistiskt alternativ till de mindre lockande 
alternativen neutralitet eller anslutning till stormakten USA. 
Trots att tidningen såg stormaktskonflikten som en kamp mellan 
demokrati och diktatur var värderingen av USA inte särskilt po-
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sitiv. Eftersom flera av de västeuropeiska staterna hade politiskt 
betydelsefulla socialdemokratiska partier skulle ett sådant alter
nativ få en tydligare socialdemokratisk prägel än en pakt ledd av 
USA. Tidningen verkar här företräda en internationell riktning 
som förespråkade att Västeuropa, genom en stark socialdemo
krati, kunde verka som en tredje kraft i världskonAikten. Tron på 
Europa som en tredje kraft kunde även förespråkas av politiker 
med annan politisk uppfattning men då med ett annat ideolo
giskt innehåll. 165 

När det av opinionen uppfattades så att Unden i riksdagsde
batten 4/2 1948 tagit avstånd från Bevins förslag underströk Ny 
Tid sin tolkning, så även i rubriken, att dörren inte var stängd. 
Ny Tid kritiserade, om än lätt, Unden i detta sammanhang. I66 

Vid denna tid verkar alltså Ny Tid ha sett ett västeuropeiskt sam
arbete som ett positivt försök till utjämning av världskonflikten. 
Det var denna solidaritet som skulle trygga freden och demokra
tin i vår världsdel. Till skillnad från solidariteten med FN skulle 
även friheten kunna försvaras med ett västeuropeiskt samarbete. 
Man kan alltså här märka en något tydligare påverkan av det 
spända världsläget. Fram på sommaren 1948 fann Ny Tid att 
Sverige genom deltagandet i Marshallplanen i sak demonstrerat 
sin samhörighet med "västdemokratierna". 167 Under 1948 års 
sista månader verkade Ny Tid fortfarande se västeuropeiskt sam
arbete som en brygga mellan öst och väst. 168 I dessa belägg fram
kommer inte alltid ett tydligt västperspektiv. Även senare kunde 
Ny Tid ibland se Västeuropa som stående mellan öst och väst. 169 

DN och Ohlin fortsatte att ställa sig skeptiska till västeurope
iskt samarbete utan USA:s medverkan. Efter Bevins tal var Ohlin 
kritisk mot vad han såg som en "tredje linje", en västeuropeisk 
politisk och militär gruppbildning, stående mellan östblocket 
och USA. Denna var verklighetsfrämmande. Utan USA skulle 
den ej erhålla tillräcklig militär styrka eller politisk stabilitet. 170 

Antagligen såg han dessa förslag som alltför starkt riktade mot 
USA. 

I det förra avsnittet konstaterades vissa brobyggande ambi
tioner hos Unden. Under 1948 finns ytterligare några sådana ex
empel. Unden konstaterade ibland att Sverige hade möjligheter 
att påverka stormakterna, medan han vid andra tillfällen menade 
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att möjligheterna var starkt begränsade. I den pacificering av det 
egna närområdet, som Unden förordade, fanns vissa brobyggan
de aspekter. Genom att inte gå med i en allians kunde vi lugna 
ner spänningen i vårt närområde och därigenom se till att för
hållandet mellan öst och väst i alla fall inte försämrades. 171 I en 
uppteckning från ett samtal med den amerikanske ambassadören 
i Stockholm visar det sig att denne uppfattade Unden såsom att 
han gav uttryck för iden om att "bilda bro" mellan öst och väst. 
Unden svarade då att han aldrig använt detta uttryck, men ansåg 
att förekomsten av ett antal stater, som inte vore invecklade i alla 
större internationella tvistefrågor, kunde väl vara till gagn vid 
vissa tillfällen. 172 Här fanns det uppenbarligen en möjlighet för 
Sverige att påverka omvärlden. I polemik mot alliansanhängarna 
hävdade han emellertid att Sverige inte hade någon uppgift som 
maktfaktor.173

Ett annat tecken på brobyggande ambitioner finner man i 
Undens syn på Sovjet. Han fortsatte här att förespråka tolerans. 
Sovjet var möjligt att påverka. Det var betydelsefullt för den 
svenska utrikespolitiken att Sovjet hade förtroende för denna. 1H 
Unden hoppades och trodde antagligen på samförstånd. Natio
ner med vitt skilda politiska, religiösa, ekonomiska eller sociala 
åskådningar och institutioner var tvungna att försöka leva fred
ligt sida vid sida, konstaterade han i riksdagen 4/2 1948. Detta 
såg han som en förutsättning för att uppnå fred. 175

För DN hade västsamverkan övertagit FN:s roll. FN:s uni
versalitet hade, enligt tidningen, i praktiken blivit ett oöverstig
ligt hinder för dess effektivitet. 176 Solidariteten inskränktes för 
tidningens del till västmakterna och då främst USA. DN var viss 
om att väst var starkare än öst och att Sovjet var medvetet om 
detta. Därigenom skulle en svensk anslutning till en västallians 
också stärka freden i världen och i vårt närområde, då den av
skräckte Sovjet från anfall. 177 Därmed blev det inget definitivt 
brott med fredsvärdet. Freden som motiv till alliansanslutning 
förekommer ofta i DN:s argumentation. Detta var dock inte det 
främsta skälet till samverkan. Om det värsta tänkbara, ett krig, 
bröt ut skulle västmakternas styrka leda till seger och ett fram
tida tryggande av friheten. Avskräckning och inte brobyggande 
var alltså bästa sättet att säkra freden, enligt DN. Medan kriget 
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var det förfärliga för Unden var totalitarismen det förfärliga för 
DN. Om målet för Unden var fred var målet för DN en icke
totalitär värld. 

Inte heller SvD gav utrymme för någon större "förståelse" av 
Sovjet. Man fick inte vara för eftergiven mot detta land. "I det 
aktuella nuet står alltför mycket på spel, för att man inte skall ha 
rätt att kräva klara linjer hos alla beträffande det avgörande och 
reella." 178 

De skandinaviska fo·rsvarsfo·rhandlingarna 
Efter en del inledande tveksamhet kom Unden i maj 1948 att 
initiera samtal om bildandet av ett skandinaviskt försvarsför
bund. Genom ett sådant förbund skulle de känslor som fanns för 
de övriga skandinaviska staterna kunna organiseras. Även andra 
värden skulle kunna försvaras genom detta. Under det andra 
halvåret 1948 och de två första månaderna 1949 koncentrerades 
den svenska utrikespolitiken kring dessa planer. 

Bakgrunden var Norges allt tydligare samarbete med väst
makterna. Denna glidning mot väst, under slutet av 1947 och 
början av 1948, innebar ett grundskott mot Undens tanke att hål
la det svenska närområdet utanför stormaktsmotsättningarna. 
Man kan på ett tidigt stadium, redan i slutet av 1947, i Undens 
dagbok, märka hans bekymran över utvecklingen i Norge. "Upp
seendeväckande rapporter från Beck-Friis i Oslo om norska syn
punkter på det internationella läget. Jag bör kanske resa dit och 
tala ingående med Lange snart nog." 179 Den 9/3 1948 nåddes han 
av en del oroande nyheter om Norge, Danmark och Finland. 
Den norske utrikesministern Halvard Lange hade önskat att den 
svenske ambassadören i Oslo omedelbart skulle bege sig till 
Stockholm. "Det verkar oroande", kommenterade Unden.180 

Det är svårt att finna några specifikt nordiska känslor hos 
Unden under denna period. Han hade både före och under det 
andra världskriget ställt sig tveksam till organiserat nordiskt för
svarssamarbete. 181 Inför den socialdemokratiska partistyrelsen 
6/4 1948 verkade han ta avstånd från tanken på ett skandinaviskt 
försvarsförbund. Det fanns varken politiska eller psykologiska 
förutsättningar för Sverige att åta sig att hjälpa Danmark och 
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Norge.182 Efter att ha hört utrikesnämnden var han i slutet av
april dock redo att initiera planer på ett skandinaviskt försvars
förbund, vilka diskuterades med Norges och Danmarks statsmi
nistrar i samband med de svenska socialdemokraternas parti
kongress i maj.183

Förhandlingarna utgör Sveriges mest betydande säkerhets
politiska initiativ under den tidsperiod jag undersöker. De bröt 
kraftigt mot den skepticism gentemot säkerhetspolitiska bind
ningar som kännetecknat svensk politik under lång tid. De skil
da erfarenheterna från det andra världskriget och Norges långt
gående närmande till väst bör dessutom redan från början ha 
gjort utsikterna att komma överens mycket små. 18-1 Senare forsk
ning tycks dock visa att det både på norskt och danskt håll fanns 
en önskan att komma överens, åtminstone ifall vissa villkor upp
fylldes.185 En ytterligare försvårande omständighet var att ett så
omfattande försvarsförbund skulle få stormaktspolitiska konse
kvenser. Varken USA, Storbritannien eller Sovjet visade sig vara 
direkt positiva till ett förverkligande av detta. Tvärtom har ame
rikanskt och engelskt motstånd setts som betydelsefulla orsaker 
till att förhandlingarna inte ledde till förverkligandet av ett för
svarsförbund.186

När det gäller det svenska initiativet har forskare sökt finna 
motiven till förhandlingarna. Därvid har inte enbart känslan av 
solidaritet och gemenskap lyfts fram. Karl Molin finner motiven 
i svensk inrikespolitik. Enligt Molin såg den socialdemokratiska 
regeringen en risk i att de borgerliga partierna skulle kunna sam
la en stor opinion bakom förslaget om ett skandinaviskt försvars
förbund. En sådan prestigeförlust för regeringen kunde i sin tur 
leda till att oppositionen vann det förestående andra kammarvalet 
1948. 187 Försvarsinitiativet blev därför, trots det formella miss
lyckandet med att skapa ett förbund, enligt Mol in, en framgång 
för regeringen. Utan att rubba sin grundläggande politik hade 
den avväpnat oppositionen och samtidigt givit ett svar på den 
kritik för isolationism som Undens politik kunde frammana.188

Wilhelm Agrell menar istället att det var militärledningen och 
ledande personer inom utrikesförvaltningen som drev på för
handlingarna för att vrida Unden och den socialdemokratiska 
regeringen mot väst. 189
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Enligt Kent Zetterberg förde den svenska regeringen vid 
krigsslutet en mycket Nordenvänlig politik, i syfte att återknyta 
till en nordisk neutral gruppering efter kriget eller alternativt i 
syfte att kunna bilda en nordisk region i förhållande till de seg
rande stormakterna. Historiskt sett ser Zetterberg här en gam
mal kungslinje i svensk säkerhetspolitik bestående av den svenska 
balanspolitiken i Östersjöområdet kopplad till ett skandinaviskt/ 
nordiskt samarbete så långt som möjligt. 190 Det svenska initiati
vet skulle kunna ses som ett exempel på detta. Drar man ut per
spektivet till hela 1900-talet framträder en bild där Sverige under 
säkerhetspolitiskt oroliga tider gärna tytt sig till de andra nordis
ka staterna, medan man i mer avspända tider, då hotet från Sovjet 
inte framstått som så akut, gärna sett sig själv som en regional 
stormakt i Östersjöområdet. 191 

För Unden fick freden motivera initiativet. Önskan var att 
söka skapa ett lugnt läge hos oss och uppnå en pacificering av 
hela det skandinaviska området. Detta fredsmotiv hade, som vi 
sett, varit framträdande hos honom under våren 1948. Chansen 
att hålla sig utanför ett kommande krig var större ifall Sverige 
och Norge ingick i ett gemensamt försvarsförbund, fann han. 192 

Även här ser Kent Zetterberg en tradition i svensk utrikespolitik 
att söka hålla stormakterna borta från det nordiska området, eller 
alternativt att där verka för en låg konfliktnivå mellan stormak
terna. 193 Det centrala för Unden var dock även i fortsättningen 
FN och stormakternas förhållande till varandra. Ett skandina
viskt försvarsförbund skulle inte heller bryta mot FN-medlem
skapet, då organisationens stadga gav utrymme för sådana regio
nala pakter. 19

-l 

Tydliga värdeprioriteringar är inte så synliga hos Unden un
der förhandlingarnas gång. Dock kan man märka ett drag av 
nationellt egenintresse. Sådana prioriteringar framfördes dock 
sällan inför allmänheten. De syns t ex i anonyma tidningsledare. 
Unden konstaterade där att Sverige inte för Norges skull kunde 
frångå sina egna ståndpunkter att i ett krig hålla sig utanför en 
stormaktsuppgörelse och bevara neutraliteten. I dessa frågor till
kom det varje folk att ta sin ståndpunkt och sitt ansvar efter sin 
egen bästa övertygelse. 195 I riksdagen konstaterade han att det 
svenska folket önskade att ta ansvar för sitt eget lands politik, 
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men inte för något annat lands utrikes- eller försvarspolitik. 196 

Att de svenska företrädarna i förhandlingarna visade sig villiga 
att offra pengar på försvaret av Norge och Danmark redan från 
början av ett försvarsförbund, pengar som annars skulle kunna 
ha gått till sociala reformer, skulle dock kunna tyda på en viss 
uppriktig önskan hos Unden och regeringen. 

Den svenska regeringens initiativ mottogs positivt av alla de 
undersökta aktörerna med undantag av DN. Hos Ny Tid kan 
man se stödet för ett skandinaviskt försvarsförbund och de starkt 
positiva känslor som uttrycktes gentemot Norge och Danmark 
som en fortsatt önskan om brobygge. Tidningen framhöll freds
värdet. Ett neutralt Skandinavien skulle minska Sovjets miss
tänksamhet och lugna ner stämningen i Norden. Sverige hade 
genom förslaget, enligt Ny Tid, velat fullfölja Skandinaviens 
gamla fredspolitik genom att om möjligt ställa detta territorium 
utanför krig och ödeläggelse. En anslutning till västpakten skul
le öka den internationella spänningen och göra Skandinavien till 
krigsskådeplats redan på ett nytt krigs första dag. 197 Även de öv
riga undersökta värdena fanns representerade i Ny Tids argu
mentation för ett försvarsförbund. I önskan att undgå att dras in 
i ett nytt storkrig fanns även ett visst nationellt egenintresse. Det 
nationella egenintresset uttrycktes också på så sätt att vårt för
svarspolitiska läge skulle försämras ifall förbundet inte realisera
des. Samtidigt såg tidningen också ett hot om isolering. I detta 
syns solidaritetsvärdet. 198 

Solidaritetsvärdet märks tydligt i den starka sympatin för 
Danmark och Norge. Ny Tid framstår som den främsta före
språkaren för nordiskt samarbete i min undersökning. Sverige, 
Norge och Danmark benämndes "l 4-miljonersfolket". 199 Det 
andra världskriget hade, som Jan A Andersson konstaterat, givit 
upphov till en allmänt positiv inställning till Norden och nor
diskt samarbete.200 Denna solidaritet skulle, för Ny Tid, också 
konkretiseras i politiken. Tidningen framförde flera förslag på 
sådant, vilka man gav sitt stöd. Redan från början av undersök
ningsperioden syns denna önskan om nordiskt samarbete inom 
t ex FN. Med en stark prioritering konstaterades 23/10 1945 att 
inget skulle vara olyckligare än om Norden lät sig styckas upp i 
olika intressesfärer.201 När världsläget började bli lite mer bekym-
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mersamt konstaterade Ny Tid 4/8 194 7 att de nordiska länderna 
genom gemensamt politiskt och ekonomiskt framträdande bätt
re skulle kunna hävda sin ställning mellan blocken. 

Redan 12/2 1948 tyckte Ny Tid att ett gemensamt nordiskt 
försvar vore en fruktbar tanke. På vägen mot denna lösning hop
pades tidningen på ett fast format utrikespolitiskt samgående, 
vilket skulle ge de skandinaviska länderna en likartad ställning 
mellan blocken.202 Den 3/4 1948 ansåg Ny Tid att det var dags 
för Unden att ingripa när det gällde praktiskt skandinaviskt sam
arbete. Denna gång skrev tidningen inte uttryckligt att samarbe
tet även skulle vara militärt. 7 /4 1948 var det dock önskvärt med 
ett skandinaviskt neutralitetsblock med gemensamt och inte allt
för svagt försvar. 

Ny Tid kom att in i det sista stödja tanken på ett skandina
viskt försvarsförbw1d. Solidariteten med Norge och Danmark 
snarast förstärktes. En klyvning av Skandinavien skulle innebära 
en tragedi för hela Skandinavien. Framtidens skandinaver skulle 
få anledning förbanna den nuvarande generationen om den miss
lyckades med sin väsentligaste uppgift och utan att göra sitt yt
tersta lät den skandinaviska helheten sprängas.203 

Rolf Edberg aktiverade sig också i den socialdemokratiska 
partistyrelsen och riksdagsgruppen. I partistyrelsen hade Edberg 
inträtt som ledamot vid sammanträdet 22/9 1948, av allt att döma 
efterträdande sin föregångare som chefredaktör på Ny Tid KJ 
Olsson. Vid sammanträdet 26/1 1949 önskade han veta om det 
fanns någon möjlighet att vinna ett uppskov vid det kommande 
mötet i Oslo.204 Vid den socialdemokratiska riksdagsgruppens 
möte 11/1 1949 menade han att frågan var den största för vår ge
neration. Om Norge gick med i Atlantpakten blev risken för 
Sverige lika stor som om också Sverige vore med. Otryggheten 
skulle vara väsentligt mindre med ett försvarsförbund.m 

Ny Tid angav flera olika skäl som stöd för de skandinaviska 
försvarsförhandlingarna. Freden och känslan av solidaritet med 
Norge och Danmark verkar dock ha varit de starkaste motiven. 

Märkligt nog ser Fredrika Björklund inte någon starkare nor
dism hos Ny Tid. Visserligen framstod tidningen som en social
demokratisk parallell till Svenska Dagbladet för "den historiskt 
nostalgiska, nordistiska linjen", men enligt Björklund var det tyd-
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ligt att det var i den militära styrkan som tidningen såg försvars
förbundets primära fördelar.206 Hos Kersti Blidberg däremot
framställs Edberg som i det närmaste ensam att inom den sven
ska socialdemokratin ha en nordisk aspekt.207

Även Ohlin kom att ge regeringen sitt stöd. Enligt memoa
rerna var förhandlingarna det mest positiva med socialdemokra
terna under hans tid som folkpartiledare.208 I likhet med Unden
och Ny Tid var fredsvärdet framträdande i argumenteringen för 
ett försvarsförbund. Ohlin förespråkade en nordisk neutralitet 
gentemot stormaktsblocken, paci ficering av det skandinaviska 
territoriet samt vidare arbete i FN.209 Han lyfte även fram soli
daritetsargument i debatten. Enligt honom fanns en mycket stark 
känsla av samhörighet mellan de danska, norska och svenska fol
ken.210

Denna nordiska solidaritet hade för Ohlin ett helt annat värde 
än en alleuropeisk eller västeuropeisk sådan. Enligt memoarerna 
funderade han både under det andra världskriget och de första 
åren därefter på alternativet skandinaviskt försvarsförbund. Han 
säger sig dock ha varit ganska skeptisk till möjligheterna att 
åstadkomma detta.211 Vid efterkrigstidens första utrikesdebatt
22/10 1945 föreslog han att man skulle undersöka vad av samver
kan som var praktiskt och politiskt möjligt under de närmaste 
åren.212 Vid en konferens i Saltsjöbaden någon gång under 1947
skisserade Ohlin, enligt kvarvarande anteckningar, olika alterna
tiv för svensk försvarspolitik. Ett första förslag var ett fristående 
svenskt allroundförsvar. Det andra var detsamma kompletterat 
med ett skandinaviskt försvarsförbund. Det tredje var ett "luck
försvar" där man lämnade luckor som en eventuell hjälpare skul
le kunna fylla i sedan vi angripits. Troligast av dessa förslag höll 
han det första kombinerat med luckförsvaret.213 Detta borde man
kunna tolka så att Ohlin även under 1947 inte ansåg ett skandi
naviskt försvarsförbund som något särskilt realistiskt alternativ. 
Dock kunde en viss enhetlighet i fråga om de skandinaviska län
dernas militära utrustning tänkas även med den linje Ohlin fann 
mest trolig. 

Hos Ohlin kan man märka att solidariteten i slutet av för
handlingarna alltmer flyttades från Norden till USA och väst
makterna. Därmed kom också frihetsvärdet att betonas starkare. 
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Detta syns främst i kraven på godkännande av vapenleveranser 
från USA och väst till Norge och Danmark samt önskan om 
USNStorbritanniens stöd för förbundet. Diskussionen om des
sa frågor ledde till slitningar mellan folkpartiet och den svenska 
regeringen. Båda parter uppfattade det så att den andre bytt 
ståndpunkt. Ur folkpartistisk synvinkel blev regeringen mer re
striktiv gentemot Norge och Danmark.21

-1 Motsättningen var 
nog snarast taktisk än reell. Den gällde frågan om skulden för 
misslyckandet i förhandlingarna och vilka som sträckt sig längst 
för att dessa skulle lyckas. Ohlin insåg att regeringens agerande 
delvis styrts av att inte hela skulden för sammanbrottet skulle 
falla på dem.2I5 Karl Molin som undersökt kritiken, främst hos 
diplomater och militärer, mot Unden vid tiden för de skandina
viska försvarsförhandlingarna finner få belägg för att Ohlin i nå
gon större utsträckning skulle ha deltagit i denna.2I6 

SvD hade redan 9/4 1948 föreslagit ett skandinaviskt sam
arbete, med vittgående samordning av försvarsförberedelserna. 
Grundfaktorerna bakom förhandlingarna låg, enligt tidningen, i 
att: 

[V]i ligger invid skiljelinjen mellan två varandra motsatta värl
dar och att vi äro så införlivade med den ena av dem, att vår
framtid som självständiga stater helt beror av den västerländska
kulturkretsens fortsatta fria bestånd och överlägsna styrka.217 

Förslaget motsvarade "de skandinaviska idealens mest betydelse
fulla och därför hittills som utopisk betraktade målsättning."2I8 

Även om det för SvD fanns en stark solidaritetskänsla med Nor
ge och Danmark, så var det främst frihetsvärdena som skulle för
svaras. Tidningen väjde inte för tanken att uppge hela Sverige, 
för att på bästa sätt och i det längsta försvara sådana delar av den 
skandinaviska halvön, som garanterade fri väg västerut.219 Här 
var det inte landets säkerhet och oberoende som var det viktigas
te utan att på sikt kunna återerövra de inre frihetsvärden som ge
nom en sovjetisk ockupation skulle förloras. 

Bondeförbundet var delvis splittrat i frågan. Det fanns en stor 
tveksamhet.220 Gränebo uttalade sig dock, med en allmän for
mulering, till förmån för ett skandinaviskt samarbete i riksdagen 
21/6 1948. En dryg vecka senare byggde han ut motiveringen. 
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Ett skandinaviskt samarbete var tänkbart om det gagnade ge
mensamma intressen. 

[V]i böra undersöka de olika försvarspolitiska lägen som lnmna
föreligga, undersöka i vad mån de äro gemensamma för de skan
dinaviska länderna och i vilken utsträckning vi möjligen därvid
kunna samarbeta.121 

Trots tveksamheten kom bondeförbundet att stödja förhand
lingar om ett försvarsförbund. Gränebo gav sitt stöd för dessa. I 
riksdagen 18/1 1949 fann han det betydelsefullt att de tre nor
diska länderna kunde ena sig om en gemensam utrikespolitik. 
"Det skulle enligt min mening vara en olycklig utveckling, om 
Norden splittrades, så att Sverige i utrikespolitiskt hänseende 
ginge en väg och Norge och Danmark en annan."222 Gränebo 
uttryckte här en viss solidaritetskänsla. 

I bondeförbundets riksdagsgrupp diskuterades 20/1 1949 om 
partiet skulle sända delegater till försvarsförhandlingarna i Kö
penhamn. Vid dessa diskussioner framkom olika åsikter i frågan. 
Gränebo önskade att partiet skulle ställa sig positivt, om inte an
nat så av taktiska skäl. Om partiet sade nej skulle det ådra sig 
klander för att ha spräckt den svenska enigheten. Det skulle 
hamna på samma sida som kommunisterna. Gränebo uttryckte 
också bekymmer över oenigheten inom partiet. Han represente
rade ju detta i diskussionerna i utrikesnämnden.223 

Det var dock inte solidariteten utan det nationella egenintres
set som var bestämmande för Gränebo. "Till slut måste det ju än
dock ankomma på varje särskilt land att välja den väg det självt 
anser vara den bästa."22-1 Trots det stora värdet av en skandinavisk 
solidaritet fick inte detta värde inkräkta på vad han såg som av
görande svenska intressen. Denna betoning av det nationella 
egenintresset syns också i riksdagsframträdandena 21/6 1948 och 
29/6 1948 samt i valprogrammet 1948 vilka tidigare refererats. 

Det kalla kriget var en av orsakerna till de förhandlingar om 
koalitionsregering som fördes mellan bondeförbundet och soci
aldemokraterna efter andrakammarvalet 1948. Vid detta tillfälle 
blev det dock inget resultat. Bättre gick det 1951. Då spelade den 
utrikespolitiska samsynen mellan dessa partier en betydelsefull 
roll för möjligheterna att komma överens.225 
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DN var den enda av de undersökta aktörerna som avvisade 
förslaget om ett skandinaviskt försvarsförbund. Undens initiativ 
beskrevs som en "flott och förledande gest". En skandinavisk al
lians kunde aldrig få den militära styrka som krävdes. Denna 
hade endast USA. Dessutom kunde inte förbundsanhängarna 
visa på att Sovjet ställde sig vänligare till ett sådant än till en alli
ansanslutning.226 För tidningen hade solidariteten inskränkts till 
att omfatta västmakterna och deras samverkan. Ett nordiskt för
svarsförbund skulle inte kunna avvärja det sovjetiska hotet mot 
friheten och den solidaritet man kände med frihetens försvarare 
skulle inte komma till tydligt uttryck. 

DN avvisade planerna på ett skandinaviskt försvarsförbund 
trots att tidningen möjligen hoppades att de var inledningen till 
en svensk svängning västerut. Mot slutet av förhandlingarna 
kom dock DN att i viss utsträckning ställa sig positiv. Försvars
förbundet skulle dock kopplas till västsamverkan. Solidariteten 
med Norge och Danmark blev en del av den större solidariteten 
med västmakterna.227 Resultatet blev att den nordiska solidari
teten fick ett värde för försvaret av friheten. Antagligen berodde 
DN:s ändrade inställning på en visshet om att spruckna förhand
lingar inte skulle leda till en svensk alliansanslutning utan till att 
neutraliteten stärktes. Isoleringen skulle öka ifall vi inte ens fick 
en nordisk samverkan. Under rubriken Oslo borde lyckas konstate
rade Tingsten 28/1 1949 att: 

Ägde vi samma traditioner som de anglosachsiska länderna, skul
le i dessa dagar folk.möten runt Skandinavien egga politikerna 
till samförstånd, och hundratusentals människor skulle i kyrkor 
och församlingshus be för det stora värvets framgång.228 

Dessutom kunde tidningen efter andrakammarvalet i september, 
som resulterat i fortsatt socialdemokratiskt styre, inte längre hop
pas på ett regeringsskifte. DN tycks här ha blivit mer klar över 
konflikten mellan friheten och solidariteten med våra grannlän
der. Detta ledde till ett försök att kombinera dessa värden. En 
återgång till en strikt svensk neutralitetspolitik var det värsta 
möjliga utfallet, vilket skulle förhindras. 

Fredrika Björklund ser även i frågan om de skandinaviska för
svarsförhandlingarna att DN företrädde ett 1939-perspektiv. Var-
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je steg som Sverige tog måste ingå i det gemensamma projektet 
för stärkandet av västdemokratierna. Hennes förklaring till tid
ningens alltmer positiva syn på förbundsplanerna är att norrmän
nen tydligare drog sig västerut. Hon ser ingen förkärlek för nor
diska tankegångar i sig hos DN. Det nordiska sammanhanget 
hade enligt henne ersatts med det västdemokratiska. 229

En matbild till Björklund kan dock tecknas. DN tog intryck 
av nordiska och skandinaviska argument. Tidningen försökte 
också förena dessa med västsamverkan. Detta skedde bl a genom 
att försöka framkalla vissa nordiska känslor. DN:s aktivering till 
stöd för ett skandinaviskt försvarsförbund med garantier från 
väst innebar att det nordiska samförsvaret kunde vara accepta
belt. Det fanns alltså både nordiska argument och en villighet till 
ett förslag som innebar en klart begränsad anslutning västerut. 
Detta syns i ett brev från Tingsten till Kaj Pineus. 

Jag tror vi kan få till stånd en form av västsamverkan - ehuru den 
kanske inte innebär anslutning till en Atlantpakt - utan att för
plikta oss till krig med mindre än vi blir angripna.230

I DN uttrycktes detta villkor för ett svensktAtlantpaktsmedlem
skap redan den 18/4 1948. 7 /1 1949 omfattade de oacceptabla 
villkoren full ömsesidighet eller upplåtande av baser i fredstid. 
28/ 1 1949 fann tidningen att det rådde relativt fullständig enighet 
om att sådana ovillkorliga biståndsförpliktelser som Atlantavta
let kunde väntas innebära helst inte borde gälla de skandinaviska 
länderna. 3/2 1949 tycktes dessa gälla bistånd och skyldighet att 
upplåta baser. Alla dessa ledare skrevs av Tingsten. 

Hänsynen till Finland 
Under hela undersökningsperioden fanns det ett annat nordiskt 
land som också krävde hänsynstagande - Finland. Solidariteten 
med Finland kunde på sina håll vara mycket stark. De historiska 
och personliga band som fanns med detta land hade förstärkts 
med en vitt spridd sympati efter det sovjetiska angreppet 1939. 
Oron för Finlands öde efter kriget accentuerades i och med för-
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handlingarna med Sovjet under början av 1948. Under efter
krigstiden har "Finlandsargumentet" blivit ett begrepp i svensk 
säkerhetspolitik. Även om detta främst är användbart från och 
med 1950-talet var hänsynstagandet till Finland en viktig faktor 
i svensk utrikesdebatt redan från inledningen av efterkrigstiden. 
Den starkaste företrädaren för solidaritet med Finland var SvD. 

SvD hyste starka sympatier för Finland. Hänsynen till detta 
land kunde innebära att Sovjets agerande gentemot Finland 
skulle inverka avgörande för Sveriges val av handlingslinje. Tid
ningen formulerade detta så att Sverige som en direkt följd av ett 
hårdare sovjetiskt grepp om Finland skulle närma sig väst. Ett 
fullföljande i Finland av Sovjets politik i Tjeckoslovakien skulle 
automatiskt driva Sverige från neutralitetslinjen.231 Detta reso
nemang innebar att tidningen riktade argumentet mot Sovjet. 
Därigenom hyste tidningen en viss tro på att det var möjligt att 
påverka detta land. Det finns emellertid en annan variant som 
mer korresponderar mot senare tiders Finlandsargument. Istäl
let för att rikta argumentet mot öst kunde man använda det mot 
väst. Detta fick då försvara en fortsatt svensk alliansfrihet. Reso
nemanget gick ut på att ett svenskt alliansmedlemskap skulle kun
na orsaka det hårdare grepp om Finland man tidigare sett som 
ett skäl till att vända sig mot väst. Detta argument var dock föga 
förekommande i tidningen under undersökningsperioden. 232 Den 
svenska alliansfriheten kunde emellertid motiveras med hänvis
ning till Finland. SvD erkände det inte helt osjälviska skälet att 
Sveriges militärpolitiska läge skulle försämras betydligt om Sov
jet lade under sig Finland.233 Enligt en anteckning av Ivar Ander
son var hänsynen till Finland ett viktigt skäl till tveksamhet inför 
en västanslutning. 2H

Det verkar som om hänsynstagandet till Finland, vilket tid
ningen kunde kalla Sveriges dotterland,235 fick utslagsröst i fråga
om det svenska utrikespolitiska vägvalet. Hänsynen till Finland 
band här Sveriges handlande. Finland verkar dock för SvD:s del 
i det närmaste ha betraktats som svenskt territorium eller åtmin
stone som en del av det svenska egenintresset. Hänsynen till Fin
land bröt uppenbarligen inte mot SvD:s uppfattning om det 
svenska egenintresset. Det är emellertid även möjligt att tolka 
tidningens användning av argumentet som en undanflykt. SvD 
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fick här en ursäkt att slippa att själv välja utrikespolitisk linje och 
där[genom tvingas stå till svars för ett svårt val. 

Aven Ohlin gav uttryck för vissa solidaritetskänslor gent
emot Finland. Sovjets politik mot Finland skulle ha stor bety
delse. Försämringar i denna kunde leda till att Sveriges hand
lande ändrades.236 När Ohlin inför sin riksdagsgrupp 14/2 1950 
försvarade alliansfrihetens moraliska halt nämnde han bl a hän
synen till Finland.237 Detta skedde dock internt och det är svårt 
att avgöra ifall Finland här nämndes taktiskt, eftersom det "såg 
snyggt ut" att kunna motivera alliansfriheten med hänsynen till 
ett annat land. 

För Fredrika Björklund representerar Ohlin ett 1939-perspek
tiv. Den demokratiska åskådningen var en garant för respekten 
av andra staters oberoende och frihet. Enligt Björklund satte 
Ohlin in det skandinaviska försvarsförbundet i ett avskräcknings
perspektiv. Förbundet gjorde det möjligt för Sverige att delta på 
samma sida som demokratierna.238 Björklund placerar här in
Ohlin i samma perspektiv som DN, vilket med tanke på de i 
denna undersökning påvisade skillnaderna mellan dessa aktörer 
förefaller något märkligt. Björklund har också uppenbara pro
blem att förklara varför Ohlin och folkpartiet inte frångick neu
tralitetspolitiken. Orsaken var enligt henne Finland. Då kunde 
man både äta kakan och ha den kvar, skriver hon. Neutralitets
politiken skyddade den svenska säkerheten och gick med Fin
landsargumentets hjälp att anpassa till den egna ideologiska 
uppfattningen, d v s  1939-perspektivet.239 Även om Ohlin ibland 
lyfte fram hänsynstagandet till Finland verkar detta under dessa 
år inte ha haft den avgörande betydelse i hans argumentation 
som Björklund hävdar. 

Gränebo konstaterade i riksdagsdebatten 18/1 1949 att: 
"Uppgiften för en konstruktiv nordisk utrikespolitik borde vara 
att söka ena Danmark, Norge och Sverige på en gemensam linje 
med största möjliga hänsynstagande till Finlands ställning."240
Finland återkommer även senare i Gränebos argumentering för 
svensk utrikespolitik. I ett tal i Rydsgård i början av augusti 
1950 hävdade han att om vi anslöt oss till Atlantpakten så skulle 
Finlands läge med all sannolikhet avsevärt försämras. Argumen
tet användes här till försvar för alliansfriheten. 2-H Hänsynen till 
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Finland rycks ha spelat en viss roll för bondeförbundet. Kanske 
berodde detta på partiets nära kontakter med sitt inflytelserika 
systerparti i Finland. 

DN verkar att ha tagit intryck av hänsynstagandet till Fin
land. Tidningen kände ett behov av att utförligt bemöta det fins
ka argumentet, vilket man ansåg vara neutralitetsförespråkarnas 
främsta. Det var osäkert om ett svenskt alliansmedlemskap skul
le försämra Finlands position, menade DN. Det kunde till och 
med verka positivt genom att västern stärktes mot östern. I alla 
fall var det orimligt om Finland fick bestämma Sveriges utrikes
politik och om Sovjet tilläts styra svensk politik genom att an
vända Finland som gisslan.242 

Unden gav inte uttryck för några större solidaritetskänslor 
gentemot Finland. Vi har redan tidigare sett att det enligt ho
nom tillkom varje folk att ta sin ståndpunkt och sitt ansvar enligt 
sin egen bästa övertygelse. Svenska folket önskade ta ansvar för 
sitt eget lands politik, men inte för något annat lands. I några fall 
fick dock hänsynen till Finland försvara den svenska neutralitets
politiken. Främst skedde detta vid diplomatiska samtal. Kanske 
berodde detta på att det var ett bra och ideellt argument att an
vända gentemot västmakterna. Mest uppmärksammat blev dock 
ett uttalande i Paris där Unden menade att det inte skulle på
verka Sveriges ställningstagande om Sovjet helt inkorporerade 
Finland i sin sfär. När den svenske kronprinsen tycktes anse att 
utvecklingen i Finland hade en avgörande betydelse för Sveriges 
ställning till ett västblock polemiserade Unden mot detta, enligt 
dagboksanteckningarna.2·B Talet i Karlstad 13/4 1948 utgör ett 
undantag eftersom Unden där offentligt lyfte fram hänsynstagan
de till Finland. 

Från svensk sida må den förhoppningen uttalas att den utrikes
politik som Sverige fullföljer skall underlätta för Finland att i 
möjligaste mån - såsom det heter i den nya paktens ingress - stå 
utanför stormakternas inbördes intressekonflikter.24-1 

Som synes var det knappast frågan om att Sverige skulle förändra 
sin utrikespolitik på grund av hänsynstagande till Finland, utan 
att om den svenska utrikespolitiken var till fördel för Finland så 
såg Unden inget negativt i det. 
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För Ny Tid hade Finland ingen större betydelse i argumenta
tionen för den svenska utrikespolitiken. Hänvisningar till detta 
land förekom enbart som ett begränsat bi motiv i tidningens ställ
ningstaganden. Nationella egenintressen och solidaritetskänslor 
förenades i ledaren 18/ l 1 1948. Tidningen konstaterade där att 
Sverige, när det ställdes inför valet mellan neutralitet eller väst
pakt, i första hand såg till sina egna intressen. Men Sverige kun
de inte heller underlåta att reflektera över hur en seglats mot väst 
skulle återverka på Finlands ställning. I en tidskriftsdebatt med 
folkpartisten Sven Weden tog Rolf Edberg i sin längre inledning 
inte alls upp Finland, vilket Weden gjorde. Edberg svarade med 
att han på intet sätt ville förneka styrkan i det finska argumentet. 
Det tedde sig för honom tämligen självklart att Sverige i sina ut
rikespolitiska överväganden aldrig kunde utelämna hänsynen till 
Finland. Detta stöd åt argumentet kombinerade Edberg med na
tionella egenintressen. 

Det bereder mig därför inga svårigheter att skriva under på vad 
hr Weden i detta sammanhang anfört om vad som är moraliskt 
riktigt med hänsyn till vår bottniske granne, samtidigt som det 
tjänar det egna självskyddet.m 

Jämför man denna argumentering med den starka sympatin för 
Norge och Danmark under försvarsförhandlingarna märker 
man en tydlig skillnad i solidaritetskänsla. 

Även om solidaritetskänslor gentemot Finland fördes fram i 
debatten av aktörerna anar man nationella egenintressen bakom 
dessa. Solidariteten sågs i alla fall som fullt förenlig med det 
svenska egenintresset. Denna slutsats gäller även för Finlands 
störste förespråkare - SvD.246

Sammanfattning 
Som man kunde förvänta sig blir skillnaderna mellan de under
sökta aktörernas värdeprioriteringar större sedan det kalla kriget 
brutit ut. Aktörerna kom att prioritera efter två huvudsakliga 
linjer: försvar av friheten eller fredens bevarande. DN såg nu 
världskonAikten som en kamp mellan gott och ont. I det läget 
krävdes försvar av friheten. Alla de övriga värdena fick under-
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ordnas detta. För SvD förenades frihetsvärdet med en viss soli
daritet med Norge, Danmark och Finland, medan Bertil Ohlin 
sökte förena freden och friheten. Ny Tid gav uttryck för ett 
starkt solidaritetsvärde i försvaret av freden. Omfattningen av 
solidariteten begränsades dock. Tidningen tog starkt ställning 
för ett skandinaviskt försvarsförbund. Solidariteten med Norge 
och Danmark snarast förstärktes mot slutet av förhandlingarna. 
Östen Undens och Petrus Gränebos värdeprioriteringar verkar 
att ha varit relativt stabila. För Unden skulle solidariteten funge
ra som medel för freden. Det nationella egenintresset intar dock 
alltmer solidaritetens plats som medel för fredens främjande. 
Kanske kan man tolka det skandinaviska försvarsinitiativet som 
ett försök att i det längsta hålla fast vid någon form av solidaritet 
och därigenom göra det nationella egenintresset lite mer accep
tabelt. Även hos Gränebo förstärks det nationella egenintresset. 
Från att huvudsakligen ha fungerat som ett medel för freden får 
detta ett alltmer självständigt värde. 

3 .4 Leva med neutraliteten 

(mars 1949-december 1952) 

Inledning 

Efter det att de skandinaviska försvarsförhandlingarna avslutats 
slogs alliansfriheten fast. 5 av de 6 undersökta aktörerna anslöt 
sig till denna politik. Endast DN, som fortsatte att argumentera 
för ett svenskt Atlantpaktsmedlemskap, utgör ett undantag. Det
ta hindrade emellertid inte att stridigheter uppkom om den förda 
utrikespolitiken under de närmast följande åren. Tvärtom tilltog 
de synliga motsättningarna i debatten. Detta borde kunna göra 
det möjligt att även för den sista undersökningsperioden i denna 
bok bestämma aktörernas värdeprioriteringar. Avsnittet dispo
neras efter de fyra undersökta värdena. Den svenska debatten 
med anledning av kriget i Korea, samt den därtill nära samman
hängande "tredje ståndpunktsdebatten" 1951, behandlas separat 
därefter. 
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Friheten 

I samband med övergången till allianslinjen hade DN:s värde
prioriteringar förändrats. Friheten kom att överordnas övriga 
värden. Argumentationen förändrades inte särskilt mycket un
der denna tredje period. Den svenska utrikespolitiken uppvisade 
stora brister genom att inte tydligt ge uttryck för försvaret av fri
heten och vår solidaritet med västmakterna.247 Dessa värden var
tätt sammanknutna. Frihetsvärdet kom till tydligt uttryck i DN 
under Koreakriget och i samband med debatten om den s k  tred
je ståndpunkten, vilket vi kommer att se senare i detta avsnitt. 

1950-talet kan karakteriseras som frihetens decennium. Upp
fattningen av det kalla kriget som en konflikt mellan demokrati 
och diktatur kom att vinna genomslag i stora grupper. Frihets
begreppet blev, med AJfWJohanssons ord "tidens dominerande 
paradigmatiska metafor". Enligt Johansson etablerades efter 
Pragkuppen 1948 ett nytt hegemoniskt ideologiskt klimat präg
lat av liberala värderingar. En liberal konsensus uppstod.248

Frihetsvärdet betonas även av de övriga aktörerna, med un
dantag av Unden, om än inte i samma grad som i DN. SvD före
nade vissa uttryck för nationella egenintressen med frihetsvärdet. 
När det gällde att skapa förtroende för den svenska politiken och 
våra fredliga avsikter vände sig SvD mot väst. Sverige fick inte 
tysta sin protesterande stämma av rädsla för att misshaga Sov
jet. 249 Efter utrikesdebatten 1950 var tidningen mycket kritisk 
mot vad man såg som socialdemokratiska försök att lyfta fram 
den svenska välfärdspolitiken som ett mönster, vilken skulle 
övertyga Sovjet och verka utjämnande i världen. Motsättningen 
gällde demokrati eller dikta tur, tyranni eller frihet. 250 Även när
det gäller SvD lyfts frihetsvärdet fram under Koreakriget och i 
debatten om tredje ståndpunkten. 

Uppfattningen om det kalla kriget som en kamp mellan de
mokrati och diktatur framträder klarare hos Bertil Ohlin vid den
na tid. Hans anslutning till ett västperspektiv får tydliga uttryck. 
Ohlins ställningstagande till det kalla kriget tycks alltså ha fast
ställts i inledningen till denna period. Exempel på detta syns t ex 
i utrikesdebatten 1950. När man i utrikespolitiska sammanhang 
ville karakterisera västblocket var det inte det kapitalistiska utan 
det demokratiska draget som borde framhävas. 
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Bakom denna motsättning mellan västerns demokratier och ös
terns diktaturstater ligga inte motsatta ekonomiska intressen 
utan två olika sätt att tänka. Det är den marxistiska ideologien 
och därpå grundad misstro gentemot s. k. kapitalistiska stater 
samt en med denna ideologi nära sammanhängande kommunis
tisk imperialism och traktan efter världsherravälde för den egna 
åskådningen - ett världsherravälde vars uppnående beskrives 
som ett befrielseverk - som i främsta rummet är orsak till de för 
närvarande oöverkomliga motsättningarna.251 

Här var det inte skillnaden i ekonomiskt system som skulle ka
rakterisera de båda lägren utan accepterandet av den liberala de
mokratin. Den alliansfria politiken fick inte hindra oss från att 
klart konstatera att Sveriges frihet inte kunde bevaras om de 
europeiska demokratiernas frihet gick förlorad.252 Ohlins öns
kan var att stödet för friheten och dess försvarare skulle kunna 
uttryckas även inom den svenska utrikespolitiken. Här fann han 
uppenbara brister hos Unden. Denne hade gjort uttalanden vil
ka "knappast präglades av någon förståelse för de stora demokra
tiernas avgörande betydelse för vårt lands självständighet."253

Den stora betydelse som friheten hade i försvaret av freden 
för den liberala internationalen vid denna tid beskrivs av Anders 
Berge. 1951 hade internationalen möte i Uppsala och antog 
appellen "Frihet: vägen till fred". Appellen kännetecknades av 
att det var kommunismen som sågs som hotet mot freden. "Att 
värna freden var således väsentligen att kämpa för friheten", 
konstaterar Berge. ZH

När det gällde att möta hotet mot freden var nu motstånd 
bästa medlet. Ohlin stödde en viss avskräckningspolitik. Genom 
att sätta press på Sovjet skulle detta land förmås att bli mer fred
ligt. Vägen mot freden gick här genom friheten. Ohlins för
hoppning var att diktaturerna, allt eftersom västmakterna blev 
starkare, skulle inse att en fredlig uppgörelse och en betydande 
nedrustning, i det långa loppet, var den enda vägen att skapa fred 
och trygghet.255 Så länge som de nuvarande förhållandena rådde
i Sovjet, trodde han emellertid inte att en bestående avspänning 
skulle kunna uppnås. Med mera begränsade överenskommelser, 
som kanske skulle invagga västerns demokratier i en falsk säker
het under ett eller annat år, vann man föga. 256 Ohlin räknade allt-
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så inte med någon snabb förändring av detta tillstånd. Trygghe
ten för freden fanns här i västmakternas motkraft mot den kom
munistiska diktaturen. Det var genom att i någon mån förstärka 
pressen på Sovjet som Sverige kunde göra en insats för freden 
samtidigt som vi visade på våra egna fredliga avsikter. Återigen 
ser vi här Ohlins försök att förena freds- och frihetsvärdena. 

Ohlin visade inte någon tilltro till utjämning mellan blocken 
under Catalina-affären 1952. Sedan Sovjet förhindrat en inter
nationell juridisk prövning av nedskjutningen av två svenska flyg
plan återstod möjligheten att ta upp frågan inför FN. Diskussio
nen om den vidare svenska behandlingen av detta ärende skapade 
konflikter mellan främst Ohlin och Hjalmarson å den ena sidan 
och Unden å den andra. Ohlin försvarade sitt förslag att Sverige 
borde ta upp frågan inför FN:s generalförsamling med att det 
inte var rimlig politik att undvika att öst ställdes mot väst. 257 

Ohlin fortsatte och intensifierade sin kamp mot de svenska 
kommunisterna. Här fanns en möjlighet att markera frihetsvär
det. Kommunister kände en sådan solidaritet med den interna
tionella kommunismen och regimen i Sovjet att deras nationella 
pålitlighet ur svensk synpunkt inte kunde anses tillfredsställande. 
Det framstod därför som uppenbart olämpligt och omotiverat 
att kommunistiska förtroendemän utsågs till och fungerade som 
ledamöter av kommunala nämnder vilka handlade spörsmål rö
rande den inre ordningens upprätthållande eller landets försvar, 
konstaterade han i riksdagen.258 Det betydelsefulla i att inte ha 
opålitliga personer på viktiga poster i samhället och önskan att 
markera mot kommunismen förenades här. Ohlin framförde i 
riksdagen under de kommande åren vid flera tillfällen krav på 
begränsningar av kommunisters tillträde till statliga tjänster och 
förtroendeuppdrag. Den 15/4 1950 gällde det att så vitt möjligt 
hålla det militära befälet fritt från opålitliga och tillse att, i den 
mån fanatiska kommunister förekom bland truppen, deras till
fälle till skadegörelse så mycket som möjligt begränsades. 259 27 /5 
1950 utökades kraven till att förhindra inträde av opålitliga ele
ment i poliskår, bland det militära befälet samt inom hemvärn, 
driftvärn, och på viktiga punkter i civilförsvaret.260 22/41952 ut
sträcktes ramarna ytterligare till att gälla arbete på ur försvars
synpunkt ömtåliga poster inom statlig, kommunal och enskild 
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tjänst. Det krävdes ett klart avståndstagande från kommunismen 
och ställningstagande för den västerländska demokratin i denna 
fråga. Ohlin önskade här att regeringen skulle ge allmänheten en 
klar vägledning.261 

I likhet med den tidigare undersökningsperioden kom Gräne
bo och Ny Tid att lyfta fram friheten i argumentationen. Gräne
bo motiverade ökade försvarsanslag med friheten. I detta fanns 
ett moraliskt solidaritetsdrag. "Det folk som icke vidtager nödi
ga åtgärder för att försvara sin frihet kan icke gärna påräkna hjälp 
utav andra."262 Detta tal hölls sedan Koreakriget brutit ut. Un
der detta lyfte även Gränebo fram friheten. Frihetsvärdet syns 
även i bondeförbundets valprogram. Vakthållningen kring de
mokratin kom där till uttryck. I 1950-års program hävdades att: 
"Vårt land bör i överensstämmelse med sin demokratiska grund
syn aktivt delta i strävandena att främja en fredlig sammanlevnad 
mellan folken på rättvisans och den nationella frihetens grund." 
Inför valet 1952 lade man till skärpt vaksamhet mot "sådana ele
ment som i främmande intressens tjänst vill underminera vår 
svenska samhällsordning." 263 

Ny Tid gav vid flera tillfällen uttryck för frihetsvärdet, vilket vi 
senare kommer att kunna konstatera i samband med Koreakriget 
och debatten om den tredje ståndpunkten. Ny Tid tycks även un
der denna period ha anslutit sig till ett västperspektiv. Det gällde 
inte längre att förstå Sovjet. Borta var möjligheterna för Sverige 
att agera brobyggare mellan öst och väst. Den som strax efter 
krigsslutet hoppats på en sådan utveckling att en brygga skulle 
vara möjlig att slå mellan öst och väst hade blivit grundligt botad 
för den slags optimism, konstaterade tidningen 31/8 1949.26+

Sveriges neutralitetspolitik hade inte uppgiften att skapa en 
brygga som skulle bli lämplig för Sovjet, fastslog Stefan Oljelund 
15/6 1951, i polemik mot den tredje ståndpunkten. Enligt Ny 
Tid hade Sverige förklarat sig samhörigt med västerlandet och 
dess kultur. Något annat var uteslutet. Ny Tid förordade nu av
skräckning. Det var öst som var skyldigt till det kalla kriget och 
innan en utjämning mellan öst och väst kunde uppstå måste en 
förändring ske i Sovjet. Fram till dess var man tvungen att rusta 
och därigenom avskräcka Sovjet från att anfalla Sverige.265 Ny 
Tid kom därmed att i stort acceptera samma bild av världskon-
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Aikten som utmärkte DN, SvD och Ohlin. T idningen instämde 
i Tage Erlanders uttalande att freden inte fick köpas på frihetens 
bekostnad. 266 

Även om det endast var för DN som alla de övriga värdena 
underordnades frihetsvärdet så skulle stor hänsyn tas till friheten 
även för de övriga aktörerna, med undantag av Unden. Aktörer
na tycks ha anslutit sig till ett västperspektiv på det kalla kriget. 
Denna anslutning snarast förstärktes, vilket kom till än klarare 
uttryck under Koreakriget och i debatten om den tredje stånd
punkten. Västperspektivet kan här sägas att ha fördjupats till ett 
kailakrigstiinkande. 

Freden 

Frihetsvärdet var inte framträdande hos Unden. Däremot fort

satte fredsvärdet att vara betydelsefullt i hans argumentation. 
Även i det kalla krigets spända värld trodde han att freden var 
möjlig. Som redan konstaterats i det föregående avsnittet är Un
den svårtolkad i fråga om vilket inflytande Sverige kunde ha på 
omvärlden. Ibland framhåller han sådana mi jligheter, ibland 
verkar de obefintliga. Detta gäller även under denna period. Den 
tolerans som kunde utmärka hans politik gentemot Sovjet grun
dade sig på ett hopp om att detta land var möjligt att förändra. I 
riksdagens utrikesdebatt 1950 verkade Unden först se små möj
ligheter för Sverige att påverka omvärlden. Sedan lyfte han fram 
den svenska välfärdsstaten som ett exempel, vilket skulle kunna 
påverka Sovjet i positiv riktning. 267 När han bemötte den kritik 
han fått för detta tal, hävdade han att uppfattningen att vissa län
der skulle vara en gång för alla oemottagliga för de erfarenheter 
som demokratierna under gynnsamma förhållanden kunde till
handahålla nog var en föreställning som var speciell för en del 
svenska politiker.268 Det kommunistiska Sovjet skulle inte mötas 
med kapprustning eller konfrontation utan genom att visa på 
goda förebilder. Ett liknande resonemang syns i det bevarade re
feratet från ett anförande vid en fredsvecka i Danmark i septem
ber 1951. Unden tycktes här först se få möjligheter för de små 
staternas regeringar att påverka de internationella förhållandena 
förutom i negativ riktning. Men så konstaterade han att det kun-
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de tänkas att utformningen av vårt eget lands allmänna utrikespo
litik i och för sig kunde spela en roll i antingen utjämnande eller 
skärpande riktning.269 1952 konstaterade han att vi en och annan
gång genom vår hållning kunde ge uttryck åt hur en enligt vår 
mening utjämnande politik borde se ut. 270 Det tycks under dessa
år för Unden ha funnits en uppgift för Sverige att bidra till lugn 
och ro i vår egen närhet. Så långt som till en brobyggande upp
gift sträckte sig dock inte möjligheterna. 271

Vi har redan sett den roll frihetsvärdet hade för Ny Tid. Upp
gifterna för den svenska utrikespolitiken blev mer begränsade för 
denna tidning. Det gällde se till att vi inte blev en friktionspunkt 
mellan öst och väst. 272 Fredsvärdet och det nationella egenintres
set kom här alltmer att understödja varandra. Sverige skulle und
vika att dras in i ett kommande krig. Om vi hade en liten chans 
till detta vore det brottsligt att inte söka ta denna, konstaterade 
tidningen 29/11 1949. Inget folk utsatte sig alldeles frivilligt för 
ett nytt krigs förödelse.273 Ny Tid uppfattade uppenbarligen att
sådana chanser fanns. Fredsvärdet kom också till uttryck under 
Koreakriget. 

När Rolf Edberg höll valtal på Guldhedstorget i Göteborg 
1/9 1952 var det freden han lyfte fram som motiv för den svens
ka utrikespolitiken. Han konstaterade att Sverige låg i brottytan 
mellan östblock och västblock: 

Vi har valt alliansfrihetens väg därför att vi trott att vi därigenom 
bäst gagnar fredens sak, att det i en nödens och fruktans tidsålder 
finns behov av dem som driver sansens och besinningens talan. 
Någon annan arbetshypotes kan ett land som vårt inte ha.274 

Den önskan att förena frihets- och fredsvärdena, som karakte
riserade Ohlins prioriteringar under den föregående perioden, 
äger giltighet även för denna period. Vi har redan sett det starka 
betonandet av friheten hos Ohlin under dessa år. Trots denna be
toning lyftes fredsvärdet fram i hans motiveringar för den sven
ska utrikespolitiken. Detta syns bl a i flera spetsformuleringar. 

Den 25/10 1950 karakteriserade han, i riksdagen, svensk sam
hällspolitik på följande sätt: För det första en klok och försiktig 
utrikespolitik, som syftade till fredens bevarande och som till
varatog alla möjligheter att stärka våra internationella förbindel-
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ser i detta syfte. För det andra en fortsatt för<itärkning av vårt 
försvar med en allt effektivare övervakning av femtekolonnare. 
Till detta förde han en tredje ekonomisk beståndsdel: en ekono
misk politik, som lade en fast grund för ett i huvudsak stabilt 
penningvärde.275 När han i riksdagens utrikesdebatt 27/2 1952 
angav huvudlinjen för den svenska utrikespolitiken bestod denna 
av alliansfriheten, ekonomisk-politisk samverbn särskilt med 
demokratierna, lojal medverkan inom FN for att bidraga till 
denna freden tjänande organisations stärkande samt nära kon
takt med våra nordiska broderfolk. 276 I ett tal i ()rebro 12/6 1949 
sade Ohlin att man kunde räkna och hoppas på en bestående 
fred. Samtidigt gällde det undvika att det kalla kriget fick en kris
tallisationspunkt, en skärningspunkt, i vårt land. Detta undvek vi 
bäst genom att fortsätta den alliansfria politiken. Enligt Ohlin 
skulle en svensk anslutning till en västallians knappast kunna bi
dra till världsfredens tryggande.277 

Här fanns en fortsättning av den pacificerancle politik i Skan
dinavien som Ohlin förordat under de skandinaviska försvarsför
handlingarna. Ohlin har här flera drag gemensamma med Un
den. I jubileumsskriften Liberalismens århundmde konstaterade 
Ohlin: 

Fred är det stora villkoret för framsteg. Ett krig i �!tombombens 
tecken skulle sätta hela vår kultur i fara. Därför måste vi alltid 
fråga oss vilken insats - om än aldrig så ringa -som kan göras för 
fredens sak. 

Men efter detta konstaterande sökte han återigen förena freden 
med friheten när han ställde kommunismens <liktatursamhälle 
mot västerlandets i stort sett liberala samhällstyp. Det var väst
sidan som representerade freden och det internationella samför
ståndet. 278 

Det nationella egenintresset 
Ett utmärkande drag för denna tredje undersökningsperiod är 
den betydelse som det nationella egenintresset får. Under de ti
digare perioderna har detta värde inte spelat någon större roll 
i de undersökta aktörernas argumentering, med undantag av 
Gränebo. Det nationella egenintresset framträder under denna 
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period som nära knutet till neutralitetspolitiken och fredsvärdet, 
freden för det egna landet. I någon mån har detta redan konsta
terats i samband med analysen av fredsvärdet. Tillsammans med 
frihetsvärdets "paradigmatiska karaktär" utgör det nationella 
egenintressets ökade betydelse som motivering för den svenska 
utrikespolitiken det mest utmärkande draget för denna period. 
Prioriteringen av det nationella egenintresset skapade nya bryt
ningar mellan de olika värdena, vilka orsakade konflikter i de
batten och i aktörernas argumentation. 

Även om vi redan konstaterat ett fortsatt starkt betonande av 
freden hos Unden så utmärks hans värdeprioriteringar under 
denna period av den roll som det nationella egenintresset får. 
Unden lyfte vid flera tillfällen fram egenintressen som motiv för 
den svenska utrikespolitiken. Detta skedde i viktiga framträdan
den inför riksdagen och den socialdemokratiska partikongres
sen.279 Hos Unden förstärker det nationella egenintresset den 
avskärmning, distansering, som kommit till uttryck redan under 
den föregående perioden. Sverige skulle hålla sig utanför det kal
la kriget. För de små staterna ökade möjligheterna att påverka 
omvärlden ifall de inte så hårt och känslomässigt engagerade sig 
i detta. I ett tal i Danmark konstaterade Unden att: "Vi bör akta 
oss för att alltför känslomässigt engagera oss i de dispyter som 
pågår." I det manuskript till talet, vilket återfinns i Undens sam
ling, har han först skrivit "det kalla kriget" istället för "de dispy
ter som pågår", men sedan strukit detta.280 I ett annat tal, inför
utländska politiker, sade Unden att: "Debatterna om motsätt
ningen mellan öst och väst kommer oss lätt att glömma att en 
stor del av världen icke anser sig direkt engagerad i denna kon
flikt."281 

En viss distansering är märkbar även när det gäller Danmark 
och Norge. Poul Villaume visar på Danmarks avskärmning gent
emot sina allierade under det kalla kriget. RolfTamnes har belyst 
samma tendens i norsk kallakrigspolitik.282 Om det gäller för 
Danmark och Norge att de avskärmade sig från det kalla kriget, 
trots medlemskapet i NATO, så bör detta i än högre grad ha gällt 
för Sverige och den svenska utrikespolitikens främste företrädare. 

Unden framhöll i ett tal sin tolkning av det nationella egenin
tresset. Det förhållandet att Sverige hade skäl visa återhållsamhet 
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borde, enligt Unden, inte tolkas som vare sig nationell egoism, 
isolationism eller passivitet. Svenskarna var inte behäftade med 
någon utpräglad nationell egoism. Istället lyfte han fram obero
endet. Det fanns en motvilja mot att i den svenska utrikespoliti
ken komma i beroende av andra. 283 Unden fann här ett moraliskt 
försvar för nationella egenintressen genom att tolka dessa i ter
mer av oberoende och inte i termer av egoism, isolationism och 
passivitet. 

Ett starkt prioriterande av nationella egenintressen utmärker 
Gränebo. Den stabila prioriteringsordning, eller värdehierarki, 
som kännetecknar hans motiveringar av den svenska utrikespoli
tiken gäller även för denna period. Det nationella egenintresset 
framträder som kanske än starkare prioriterat än freden. Dessa 
värden förenades i önskan om att Sverige i sin utrikespolitik 
skulle försöka hålla sig undan ett kommande krig. Denna inställ
ning formulerade Gränebo t ex i ett tal i Rydsgård i början av au
gusti 1950. 

Vi har under många år sökt följa neutralitetens väg och vi har 
även nu intagit en alliansfri ställning, då vi ansett, att vi därige
nom bäst gagnar vårt eget land och även bättre kan bidraga till 
upprätthållandet av freden i Norden. Vi har därför inte anslutit 
oss till Atlantpakten.284 

Som orsaken till bondeförbundets försiktighet i försvarsför
bundsfrågan såg Gränebo den långvariga freden och neutralite
ten. Sverige hade nu, enligt honom, som uppgift att värna sitt 
hus efter bästa förmåga och hålla krutet torrt.285 Inför sin avgång 
som riksdagsman, vid årsskiftet 1951/52 hoppades han att bon
deförbundet även i framtiden skulle föra en politik som hade till 
främsta mål "landets bästa, dess frihet och självständighet."286 

Det nationella egenintresset framträder även i Ny Tid. När 
Sverige inte ville ta de risker som ett alliansmedlemskap innebar, 
nödgades vi med kraft hävda vår vilja till självständighet. Genom 
att inte binda sig minskade också motiven för Sovjet att ockupe
ra Sverige. 287 Det gällde att med alla medel skydda sig från att bli 
indraget i ett krig. 

Något särskilt moraliskt värde i nationella egenintressen tycks 
inte Ny Tid ha sett. Tidningen uttryckte inte något starkare stöd 
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för dessa i ett längre perspektiv. I riksdagen konstaterade Rolf 
Edberg 22/3 1950 att han var övertygad om att den starka natio
nella avgränsningen mellan de västeuropeiska länderna bar ett 
betydande ansvar för svagheten i nuläget.288 För en generation 
som två gånger sett de suveräna nationalstaterna krascha inför 
sina ögon hade det kommit att framstå som tämligen klart att de 
i sin nuvarande utformning inte var kapabla att lösa världsdelens 
samlevnadsproblem, fann han ett år senare.289 Tydliga likheter 
framträder mellan Ny Tid och Unden under hela undersök
ningsperioden. Dessa aktörers värdeprioriteringar kännetecknas 
av en utveckling från solidaritetspolitik för fred, via bevarad 
fredsprioritering till en mer framträdande roll för det nationella 
egenintresset. Frihetsvärdet är dock mycket mer markerat hos 
NyTid. 

Nationella egenintressen märks även i SvD. Efter de skandi
naviska försvarsförhandlingarnas sammanbrott anslöt sig tid
ningen till alliansfriheten och intog en awaktande hållning. 

Tidningen beklagade inte särskilt hårt det drag av isolering som 
denna politik medförde. 290 Antagligen verkade frihetsvärdet, 
liksom under perioden före hösten 1947, inte lika hotat. Till
komsten av Atlantpakten ställde dessutom tidningen inför ett 
klart alliansalternativ. 

Det är även möjligt att tolka tidningens avvisande inställning 
till samarbete med Danmark och Norge, annat än när det gällde 
begränsad teknisk samverkan, som ett tecken på att det natio
nella egenintresset nu begränsade solidariteten. 291 Det snabba 
övergivandet av den skandinaviska linjen ger ett delvis märkligt 
intryck, inte minst eftersom de nya förslagen till samarbete bl a 
kom från högerpartiets ordförande. En förklaring till detta kan 
vara att Ivar Anderson och framför allt Otto Järte tillhörde en 
äldre generation högerpolitiker än Jarl Hjalmarson. Enligt Eli
sabeth Sandlund var Järte och Anderson tveksamma till valet av 
Hjalmarson som ny ledare för högerpartiet. De kritiserade ock
så denne under hans första partiledartid.292 Generationsmotsätt
ningar inom högerpartiet vid denna tid har tagits upp inom 
forskningen. Stig-Björn Ljunggren skiljer mellan två linjer inom 
högerpartiet under 1940-talet. Den kärva linjen bars, enligt 
Ljunggren, upp av traditionella högervärderingar medan elen 
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socialpolitiska linjen präglades av den nya tidens tankar på aktiv 
socialpolitik. 293 Hos Jan Hylen skiljs mellan en yngre falang och
den traditionella partilinjen, dit Ivar Anderson förs. 294 Nationel
la egenintressen framträdde även i SvD:s argumentering mot 
den tredje ståndpunkten. 

Några exempel på nationella egenintressen finns även hos 
Ohlin och DN. Ohlins fredsprioritering har drag av nationella 
egenintressen under denna period. Det var freden för det egna 
landet som betonades. Sverige skulle ta chansen att undvika att 
dras in i ett kommande krig. Internt inom folkpartiet sade Ohlin 
att Sverige borde hålla sig utanför det kalla kriget. 295 Ohlin visar
här prov på samma distansering, avskärmning, från den interna
tionella konflikten som Unden. 

Solidariteten 

Solidariteten hade starkt begränsats för aktörerna. För flera av 
dessa inbegrep den huvudsakligen en sympati för västmakterna. 
Solidariteten med väst fungerade här i stor utsträckning som ett 
stöd för frihetsvärdet. Särskilt tydligt framstår detta hos flera av 
aktörerna under Koreakriget. 

För DN hade solidariteten inskränkts till västmakterna. DN 
stödde förslag som kunde markera denna solidaritet. Detta gäll
de bl a under Koreakriget och i samband med de förslag om 
skandinaviskt samarbete som framfördes av bl a Jarl Hjalmar
son.296 DN förde ett slags demonstrationspolitik där den felan
de, sovjetiska och kinesiska, sidan skulle utpekas även om detta 
inte innebar några möjligheter att lösa de förefintliga proble
men. Ett annat tecken på vilken betydelse solidariteten med väst 
hade är när tidningen efter Jugoslaviens brytning med Sovjet 
ändrade sin syn på detta land. DN ansåg nu att Jugoslavien käm
pade mot förtryck och för nationell självbestämningsrätt. Jugo
slavien hade dock knappast blivit mer demokratiskt under denna 
period. All försvagning av östblocket var positiv.297

Försvaret av friheten kunde även för SvD stödjas av solidaritet 
med väst. En sådan begränsad solidaritet behövde, enligt tidning
en, inte nödvändigtvis bryta mot det nationella svenska intresset. 
SvD:s förslag var dock inte alltför omfattande. Det svenska stö-
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det för Marshallplanen och vårt deltagande i Europarådet var ett 
tillräckJigt sådant ställningstagande för väst. 298 Dessutom visades 
en viss solidaritetskänsla genom hänsynstagandet till Finland. 

Åren 1949-1952 kom att ge flera tillfällen där sympatin med 
västmakterna kunde manifesteras. Även Ohlin såg här möjlig
heter att ge uttryck för denna begränsade solidaritet. När detta 
skedde kunde friheten betonas.299 Senare i detta avsnitt kommer
Ohlins prioriteringar i samband med Koreakriget och debatten 
om den tredje ståndpunkten att analyseras. 

Ohlins inställning till europeiskt samarbete kom att bli mer 
positiv under denna period. Genom ledamotskapet i Europarå
det fick han mer insyn och flera artikJar i StockJ1olmsTidningen 
vittnar om hans intresse. Under 1949 var hans argument mer 
positiva än tidigare. Blockuppdelningen hade då skett. Öst och 
väst stod mot varandra mitt i Europa. Ett europeiskt samarbete 
kunde enbart omfatta Västeuropa. Detta gav en möjlighet att 
visa solidaritet med frihetens försvarare. Det fanns vid denna tid 
även hos Ohlin en större förståelse för behovet av ett sådant sam
arbete. Detta skulle ske av ideologiska och inte av geografiska 
skäl.300 1950 ansåg Ohlin att de stater som så önskade skulle kun
na gå i förväg med organiserandet av ett större samarbete mellan 
västeuropeiska stater.301 Under slutet av 1940-talet och början av 
1950-talet togs flera initiativ till sådant. Ohlin tycks ha stött des
sa. Sverige hade anledning välkomna de tendenser till politiskt 
samarbete som börjat ta form genom Schumanplanen, samt tan
karna på en europeisk försvarsorganisation och en politisk fede
ration för vissa kontinentala demokratier, konstaterade han i slu
tet av 1952. Han önskade undvika att detta skulle tvinga Sverige 
till utträde ur Europarådet.302 Både när det gällde FN och väst
europeiskt samarbete ökade Ohlins intresse för dessa när de mer 
avspeglade västmakternas åsikter. 

Ohlin gav också sitt stöd till ett visst militärtekniskt samarbe
te med Danmark och Norge. Han tog flitigt upp dessa frågor till 
diskussion under 1949-50.303 De förslag som Jarl Hjalmarson 
framförde var dock, enligt Ohlin, inte förenliga med huvudlinjen 
i Sveriges alliansfria politik.3o-+ Här kan man fråga sig vilket ut
rymme för samarbete som det egentligen fanns för Ohlin när 
Hjalmarsons konkreta förslag avvisades. Under de två sista åren 
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av denna undersökning tog sig Ohlins intresse för samarbete 
med Norge och Danmark inte lika tydliga, offentliga, uttryck. 

Under Koreakriget omfattade solidariteten hela FN för Ohlin. 
Men vid detta tillfälle representerade denna organisation väst
makterna. I en debatt med bondeförbundets Axel Rubbestad kom 
däremot en mer universell solidaritet till uttryck. Ohlin försva
rade FN-organisationen Unesco. 

Detta är väl ändå ett sätt att se på den internationella samverkan, 
som varken i detta eller i andra sammanhang kan godkännas. 
Om vi tillsammans kunna lösa en internationell uppgift, vilar väl 
en förpliktelse på oss alla att försöka bidraga med vår andel till 
detta arbete och inte säga: 'Det märks inte så mycket, om vi smi
ta undan och överlämna åt de andra att göra den insatsen' .305

Ohlins inlägg ställer det moraliska mot det amoraliska. Det mo
raliska bestod av en plikt att gemensamt söka lösa internationel
la problem. Den amoraliske smet undan från denna plikt. 

Den globala, universella solidariteten kunde fortfarande leva 
kvar. Hos Unden fanns som ett långsiktigt mål för utrikespoliti
ken tron på den kollektiva säkerheten och FN. 306 Samtidigt är 
det tydligt att solidariteten tonas ner hos honom. Solidaritetslös
njngen skjuts på framtiden. Det verkar som om Unden accepte
rade den maktbalanspolitik som han egentligen inte gillade.307 

Vissa möjligheter till solidaritet fanns dock kvar för Sveriges del, 
t ex genom internationellt arbete. 308 

Ny Tid har under de tidigare perioderna företrätt en stark 
önskan om solidaritet. Denna har riktat sig mot flera olika ob
jekt. Solidariteten hade dock begränsats även för Ny Tid: från de 
starka brobyggetankarna under 1947, via europeiskt samarbete 
till nordiskt samarbete. Efter försvarsförhandlingarnas misslyck
ande begränsades möjligheterna än mer. I viss utsträckning kom 
dock solidaritetsvärdet till uttryck. Tidningen pekade på de 
svenska bidragen till de internationella samarbetssträvandena. 
Exemplet Schweiz, som avstod från medlemskap i de flesta in
ternationella organisationer, framstod i detta fall inte som något 
efterföljansvärt exempel. 309 Sverige tog, enligt Ny Tid, helt och 
fullt sitt ansvar som medlemmar av FN och var beredda att på 
allt sätt ge sin tribut för att stärka dess effektivitet.310
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Ny Tid är den enda aktör, i det undersökta materialet, som vi
sar intresse för avkolonialiseringen. Tidningen pekade, under 
inledningen av 1950-talet, på betydelsen av att sprida demokra
tin till nya kontinenter och nya självständiga stater. Solidaritets
känslan medförde här att det viktiga frihetsvärdet även skulle 
komma andra folk till del. Ny Tid påpekade den västerländska 
demokratins begränsningar och brister och menade att det kun
de vara svårt för de nyligen självständiga staterna att omfatta den 
västerländska demokratin som den företräddes av de gamla kolo
nialmakterna. I detta sammanhang lyftes inte enbart stater med 
starka socialdemokratiska partier fram som förebilder utan även 
Schweiz. Till skillnad från dess FN-politik var detta land en fö
rebild när det gällde demokratin. Sverige hade ett alldeles speci
ellt moraliskt ansvar att sprida den västerländska demokratin. 
Det internationella ansvar som alliansfriheten medförde skulle 
här komma till uttryck. 311 

Ny Tid gav även uttryck för känsla av solidaritet med de öv
riga västeuropeiska staterna. Sedan Rolf Edberg efter 1948-års 
val återigen blivit riksdagsledamot, utsågs han till en av de sven
ska delegaterna i det nyinrättade Europarådet I detta organ såg 
Ny Tid det första tecknet på att möjligheten av en överstatlig 
organisation inte var utesluten. 312 Edberg rapporterade flitigt i 
ledare och artiklar om arbetet i Europarådet. Aven om han be
skrev detta i både positiva och negativa termer stödde han ofta 
de förslag som lades fram. 26/5 1952 såg Ny Tid skapandet av 
den europeiska försvarsgemenskapen (som sedan inte kom att 
realiseras), som den största händelsen sedan krigsslutet. Grun
den hade genom denna lagts för ett enat Europa. Detta gav den 
pinade europeiska människan nytt hopp. Tidningen var dock 
medveten om att försvarsgemenskapen skulle skapa stora pro
blem för Sveriges vidare medlemskap i Europarådet. Det var, 
enligt Ny Tid, ett vitalt önskemål att en sådan lösning skapades 
som möjliggjorde fortsatt medlemskap. 313 I den i oktober 1952 
utgivna skriften Politiska perspektiv på Europas enhetsproblem kon
staterade Edberg att: 

Behovet av större samling, av större enhet mellan de västeuro
peiska länderna möter oss på snart sagt alla områden. 
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Senare i skriften ansåg han att: 

De institutioner som skapas måste bäras uppe av ett europeiskt 
medvetande. Ingen uppgift kan i nuet vara angelägnare än att 
göra europeerna förtrogna med Europas egna problem och 
väcka opinionen till att allt starkare inse nödvändigheten av att 
öppna grindarna mellan nationerna. 3 H 

Även om västeuropeiskt samarbete inte hade visat sig vara något 
alternativ till blockuppdelningen mellan öst och väst fortsatte 
Ny Tids och Rolf Edbergs intresse för detta. 

Den skandinaviska solidariteten var nu begränsad för tid
n.ingens del. Ny Tid ställde sig inte helt avvisande till förslag om 
viss militärteknisk samverkan. De förslag som framfördes av Jarl 
Hjalmarson ansågs dock inte vara realistiska.315 Tidningen ut
tryckte en klar prioritering när den konstaterade att den helst 
sett ett skandinaviskt försvarsförbund. I erbjudandet till Norge 
och Danmark om ett försvarsförbund hade den punkt nåtts där 
neutralitet och skandinavism mötts. 316 Detta var idealet som det 
tyvärr inte lyckats att genomföra. 

Jan-Olof Sundell placerar Rolf Edberg i tankeskolan de prag
matiskt neutrala. Sundell noterar att Edberg tillhörde dem som 
var mest positiva till ett skandinaviskt försvarsförbund men ock
så att han efter det att dessa misslyckats ställde sig skeptisk till 
vidare samarbete eftersom neutraliteten inte fick kompromet
teras. 317

Gränebo betonade inte solidariteten. Ett visst utrymme för 
denna fanns dock. Den alliansfria politiken hindrade, enligt ho
nom, inte att Sverige inom FN deltog i ett förtroendefullt sam
arbete med den övriga demokratiska världen. 318 

Koreakriget 

Det allvarligaste hotet mot världsfreden under början av 1950-
talet var Koreakriget. Med Sovjets godkännande invaderade 
Nordkorea Sydkorea i slutet av juni 1950. Till att börja med 
hade Nordkorea stora framgångar. Eftersom Sovjet vid denna 
tid bojkottade FN:s säkerhetsråd kunde de inte förhindra att FN 
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engagerade sig som part i konflikten till stöd för Sydkorea. Ge
nom FN:s involverande tvingades även Sverige att ta ställning. 
Hur såg då de undersökta aktörernas värdeprioriteringar ut i de
batten om det svenska ställningstagandet till kriget i Korea? 

DN såg här ett utmärkt tillfälle att ställa upp till frihetens för
svar. I och med FN:s ingripande blev tidningens syn på denna 
organisation ljusare. Omfattningen av solidariteten utökades 
och kom än en gång att gälla FN. I den svenska regeringens för
dömande av Nordkoreas angrepp och stöd till FN såg DN ett 
uttryck för frihetsvärdet. Sverige hade visat sin anslutning till 
tanken på en demokratisk fredsfront mot kommunismen.319 I 
praktiken var dock organisationen och dess insats i Korea ett 
redskap för Atlantpakten. Detta såg DN inget negativt i. Här 
fanns den demokratiska världen samlad i en kollektiv fredspoli
tik. FN skulle ha fungerat som avsett, som en fredsfaktor, ifall 
inte Sovjet obstruerat detta, konstaterade tidningen sedan Sovjet 
återinträtt i säkerhetsrådet. Att freden och friheten här inte gick 
att förena var alltså Sovjets fel.320

Solidariteten omfattade alla dem som stred på FN-sidan i 
Korea. Att flera av dessa länder knappast var demokratiska upp
märksammade inte DN, inte heller att detta förhållande i särskilt 
hög grad gällde det land vars oberoende man försvarade - Syd
korea. Här verkar solidariteten med väst ha varit starkare än fri
hetsvärdet. Detta berodde antagligen på en viss tvekan inför den 
liberala demokratins omistlighet för nyligen självständiga sta
ter. 321 

Ingemar Hedenius hävdar, i sin minnesbok över Tingsten, att 
denne ansåg att åtskilliga folk ännu inte var mogna för demokra
ti. Ett samhälle måste ha uppnått en någorlunda fast social inte
gration och hög folkbildning för att demokratin skulle vara bätt
re än varje annan politisk ordning för samhället i fråga - eller alls 
kunna införas och fungera där. 322 En sådan syn som Hedenius ser 
hos Tingsten skulle kunna förklara bristen på krav på demokrati 
för vissa stater. Samtidigt innebär denna problem. Varför skulle 
inte dessa stater få vara kommunistiska? Hur avgör man om en 
nation är mogen för demokrati eller ej? Enligt Hedenius innebar 
detta en viss relativism i övertygelsen om demokratins omistlig
het. Men denna relativism betydde ingalunda, att demokratin 
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hade sitt värde bara för oss eller att demokratin ej skulle vara ett 
allmängiltigt ideal. 

När organisationen genom Sovjets återinträde i säkerhetsrå
det återigen blivit funktionsodugligt förlorade FN i värde för 
DN. Det blev samtidigt desto viktigare med västmakternas enig
het. Ovilja fick inte visas mot USA. I så fall kunde det tänkas att 
denna stat inte skulle komma de västeuropeiska staterna till hjälp 
vid ett krig. Det fanns här krav på stöd och tidningen använde ho
tet om amerikansk isolationism.323 Sedan FN-sidan vänt krigs
lyckan till sin fördel ingrep Kina i kriget till stöd för Nordkorea. 
FN:s generalförsamling röstade i början av 1951 om att stämpla 
Kina som angripare i konflikten och därigenom eventuellt bana 
väg för sanktioner mot detta land. Sverige lade ner sin röst vid 
omröstningen. Besvikelsen blev stor i DN. Tidningen såg i detta 
förfarande ett brott mot solidariteten och frihetsvärdet.324

Även om DN underströk att friheten var viktigare än freden 
kan man under Koreakriget märka en konflikt mellan dessa vär
den. En önskan om fred syns de gånger ett storkrig tycktes ho
tande nära. Men när det gick bra för FN-trupperna kom denna 
önskan inte till lika tydligt uttryck.325 

Fredrika Björklund ser i DN:s behandling av Korea frågan ett 
1939-perspektiv. För DN var här demokrati-diktatur den grund
läggande distinktionen. Det var av mindre betydelse vilka medel 
som användes för att nå demokratimålet. DN:s ståndpunkt hade 
något av "målet helgar medlen"-inställning.326 Jag instämmer i 
denna slutsats. Men DN:s önskan om fred när kriget gick dåligt 
för väst visar på problemen med att förena avskräckningsper
spektivet med de negativa konsekvenser detta kunde medföra för 
västsidan ifall kriget inte gick bra för dessa. 

Ohlins argumentation under Koreakriget liknar i mycket 
DN:s. Han betonade solidariteten med FN, vilket i praktiken in
nebar solidaritet med västmakterna. Detta såg han inte som nå
got hinder. Som vi redan sett i kapitel 2 använde Ohlin under 
Koreakriget starkt moraliska argument. I arbetet för freden och 
solidariteten fick intet folk draga sig undan. 327 I utrikesnämnden 
konstaterade han att det var värre för Sverige att få försämrade 
förbindelser västerut än försämrade förbindelser österut.328 Tack
samhet skulle visas mot USA:s insatser. 329 I likhet med övriga ak-
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törer tycks det inte ha bekymrat honom att Sydkorea knappast 
var en demokratiskt mönstergill stat. 

Folkpartiet aktiverade sig i Koreafrågan genom en utrikespo
litisk vecka 14-22 april 1951 och (åtminstone) planerade för en 
propagandaoffensiv under temat "För freden genom FN."330 
Något svenskt militärt deltagande i Koreakriget förordade dock 
inte Ohlin. 

Debatten om det svenska ställningstagandet till Koreakriget 
och då särskilt frågan om den nedlagda svenska rösten var den 
mest omfattande partipolitiska debatten om utrikespolitiken un
der de år som jag undersökt. Man måste därför ta i beaktande po
litiskt/taktiskt agerande i frågan. Forskningen om folkpartiets 
strategiska/taktiska intressen i utrikespolitiken under det kalla 
krigets första år visar emellertid inte att folkpartiet skulle varit 
betjänt av att ha tagit strid om utrikespolitiken.331

Enligt Fredrika Björklund hade Ohlin under Koreakriget ett 
moraliskt perspektiv. Rätt och fel var inte hos honom, som hos 
Unden, betingat av FN:s faktiska möjligheter, utan av en över
gripande ideologisk övertygelse företrädd av den amerikanska 
stormakten. Övertygelsen och rättsståndpunkten var knutna till 
vilka stater som hyste den.332

SvD ansluter nära till DN och Ohlin. Solidariteten under 
Koreakriget kom att ligga hos FN när denna organisation fun
gerade som ett redskap för västmakterna.333 Även för SvD blev 
frihetsvärdet mer betydelsefullt när världsläget hårdnade. Vär
det formulerades på flera sätt. USA hade rätt till de västliga de
mokratiernas bistånd för sina insatser i Korea. Sverige fick inte 
genombryta frihetens klara front mot förtrycket genom en socia-
1 istisk mellanställning.334 Det svenska stödet kom inte i någon 
avgörande konflikt med det nationella värdet eftersom inte hel
ler SvD ställde några krav på svenska militära insatser. 335

Solidariteten och det moraliska stödet för väst fick till följd att 
den kritik man även tidigare framfört mot den socialdemokra
tiska regeringen och då särskilt utrikesminister Unden kom att 
hårdna. SvD krävde hans avgång.336

Frihetsvärdet återfinns även i Gränebos argumentation. Det 
gällde för Sverige att bevara vår "urgamla frihet". Trots att Grä
nebo ansåg att det var Sovjet som låg bakom konflikten hyste han 
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förhoppningen att detta land inte skulle börja ett världskrig. Det 
fanns hos Gränebo en stark tro på det "rättas" seger. Den mora
liska överlägsenhet som västmakterna hade genom sitt försvar av 
friheten förstärkte denna. Västmakternas materiella och mora
liska styrka gjorde att dessa i längden inte kunde övervinnas.337 
Bondeförbundet anslöt i debatten under Koreakriget nära till 
den socialdemokratiska regeringen.338

Ny Tid underströk lojaliteten med FN. Alla FN-stater hade 
ett djupt ansvar för att aktionen kröntes med framgång, eftersom 
det sista hoppet om en fredlig värld i annat fall skulle försvinna. 
Solidariteten underströks när FN:s roll som mötesplats mellan 
öst och väst betonades. Genom att folken på båda sidor om järn
ridån kom i kontakt med varandra kunde det ömsesidiga misstro
ende, som tidningen såg som en viktig orsak till det kalla kriget, 
lösas.339

I likhet med DN och Ohlin reagerade Ny Tid inte nämnvärt 
på det förhållandet att FN:s insats endast speglade den ena si
dans vilja. Här skilde sig Ny Tid från Unden. Frihetsvärdet lyf
tes fram när tidningen gav uttryck för en känsla av befrielse vid 
budskapet om USA:s hållning. Att västsidan kännetecknades av 
olika former av mer· eller mindre framskriden demokrati och 
skiftande samhällssystem förlorade i vikt då frihetens värden 
stod på spel, konstaterade tidningen.Ho Vad som ytterst skulle 
försvaras var den västerländska kulturen. I denna prioritering 
ingick den mänskliga gemenskap vi tillsammans bildade, vår 
rättsordning, vårt fria liv och vår syn på oss själva som männi
skor. Än en gång betonades att högre än freden stod friheten. HI

Ny Tid verkade inte heller vara alltför negativt inställd till regi
men i Sydkorea.H2

Ny Tid växlade mellan optimism och pessimism allteftersom 
frontlinjen förändrades under det andra halvåret 1950. I decem
ber tycktes tidningen inte ha uteslutit att ett tredje världskrig 
kunde vara snart förestående. Ny Tid verkar då att ha varit än 
mer orolig för ett världskrig än under det första halvåret l 948.3·B 
Upprätthållandet av en fredlig värld var avgörande. I detta hade 
FN en viktig uppgift och det var enligt tidningen nödvändigt att 
denna organisation klarade krisen utan att falla sönder. Höll or
ganisationen skulle detta innebära att fredens sak mäktigt främ-
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jades. 344 Fredsvärdet lyftes också fram när tidningen försvarade 
den nedlagda rösten. Denna motiverades med behovet av någon 
över vilken en korrespondens mellan blocken kunde föras.H5

Här återkommer brobyggetankar i Ny Tid. 
Den önskan Unden hade om att hålla Sverige utanför det 

kalla kriget utsattes för prövningar när Koreakriget utbröt. Nu 
inträffade något som han tydligen inte förutsett. En stormakts
konflikt uppstod utan att FN föll sönder.H6 Det kan verka som
om Unden övergav organisationen när denna under inledning
en av Koreakriget tycktes fungera som en kollektiv säkerhetsor
ganisation och sedan när dess existens verkade hotad på grund 
av motgångar i kriget. Men för Unden var det viktigaste i denna 
situation att bevara världsfreden och undvika ett stormakts
krig.H7 Unden fann det här, till skillnad mot Ohlin och de tre 
tidningarna, inte önskvärt att FN i praktiken verkade som ett 
västmaktsorgan.H8 FN fungerade inte som den borde. Därmed
så krävde inte heller solidariteten att man skulle stödja denna. 
Tvärtom menade Unden att den verkliga lojaliteten var att se 
dess brister och inte överskatta organisationen. Han kom att 
tona ner tilliten och visa på det ofullgångna i denna.H9 Inte ens
det svenska medlemskapet var oomtvistat. Om öststaterna be
stämde sig för att gå ur var Sverige tvunget att överväga sin egen 
ställning.350 Tron på den kollektiva säkerheten gällde när det
fanns möjligheter för denna. När FN inte längre förkroppsliga
de Undens solidaritetsvärde kunde det nationella egenintresset 
begränsa solidariteten. 

Trots att Sverige inte stod under direkt krigshot, hade minima
la förbindelser med de krigsdrabbade staterna och i stort anslöt 
till ett västperspektiv på händelseutvecklingen i Korea, avstod 
Sverige från att rösta för FN-resolutionen där Kina utpekades 
som angripare i konflikten. Unden motiverade det svenska ställ
ningstagandet med freden och det nationella egenintresset. Sank
tioner mot en stormakt skulle med stor sannolikhet leda till 
världskrig.351 När kriget gick illa för FN-sidan, i december 1950,
verkar Unden ha varit beredd att acceptera ett dåligt krigsslut, 
vilket skulle ha inneburit att Kina tillåtits dominera i Korea, för 
att undvika ett världskrig.352 Ett stormaktskrig var också, som vi
tidigare sett, det enda realistiska tillfälle som, enligt Unden, 
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skulle kunna dra in Sverige i ett krig. I ett sådant läge brydde sig 
staterna mer om sitt eget. Då var det också legitimt för Sverige att 
tänka på sina intressen. De stater som önskade undgå krig kunde 
inte störta sig in i olika situationer.353 Konsekvenserna för Sveri
ge och den svenska utrikespolitiken blev nu att det uppgivande 
av neutraliteten och suveräniteten, som FN-medlemskapet in
nebar, inte gällde i större utsträckning än vad som betingades av 
FN:s verkliga natur och våra egna vitala intressen.354 Solidarite
ten begränsades av det nationella egenintresset. Det var freden 
som i första hand skulle upprätthållas och på sikt också förutsätt
ningarna för en kollektiv säkerhet. 

Tredje ståndpunkten 

En viktig principiell debatt vid denna tid var debatten om den 
tredje ståndpunkten. Denna hade sitt ursprung i Frankrike och 
är nära förknippad med den tidigare relaterade debatten om 
(Väst)Europa som en tredje kraft mellan öst och väst. Diskussio
nen kom att blossa upp i Sverige i mitten av 1951, dv s  ungefär 
samtidigt som debatten om den nedlagda svenska rösten i FN. 
Företrädarna för den tredje ståndpunkten, som främst bestod av 
författare till vänster om den politiska mitten, förespråkade en 
delvis ny syn på stormaktspolitiken. Gruppen var ytterst hetero
gen och det kan vara vanskligt att ge en karakteristik av deras ar
gument. På motståndarsidan kom de att uppfattas som kritiska 
mot USA. De utmanade kallakrigstänkandet, med den alltmer 
svart-vita uppdelningen i demokratiska (västliga) stater och dik
tatoriska/totalitära (kommunistiska) stater.355

Som vi sett hade alla aktörerna, med undantag av Unden, från 
hösten 1947 eller våren 1948, i viss omfattning, anslutit sig till 
ett västperspektiv på det kalla kriget. Denna syn hade under åren 
förstärkts så att ett kallakrigstänkande kan sägas ha uppstått. 
Detta tänkande manifesterade sig, som vi nyss sett, i stödet för 
FN-sidan under Koreakriget. Ingen av mina undersökta aktörer 
kom att stödja den tredje ståndpunkten. När det gäller Unden 
och Gränebo är det svårt att finna direkta kommentarer till de
batten från deras sida. Som huvudmotståndare till den tredje 
ståndpunkten framstod DN och framförallt Tingsten. Tingsten 
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kritiserade, på ett filosofiskt plan, oviljan att ta ställning. Denna 
bröt mot hans krav på ställningstagande i det kalla kriget. Enligt 
Tingstens uppfattning förespråkade den tredje ståndpunktens fö
reträdare en andlig eller ideologisk neutralitet, vilket var oaccep
tabelt för honom. Den tredje ståndpunkten såg inte de avgöran
de skillnaderna mellan öst och väst. Genom att främst kritisera 
USA och försöka se Västeuropa som stående mellan Sovjet och 
USA stödde de i praktiken kommunismen. 356

Medan det största felet med den tredje ståndpunkten enligt 
DN var dess brott mot frihetsvärdet, var problemet för SvD 
främst de negativa konsekvenserna för det nationella egenintres
set. Även SvD såg i den tredje ståndpunkten ett förespråkande av 
ideologisk neutralitet. Ett sådant förespråkande kunde bli farligt 
för vår nationella enighet. Självuppgivelsens linje fick inte på all
var presenteras som ett alternativ värt att diskutera och överväga, 
konstaterade tidningen.m Tt·edje ståndpunkten, med dess tydli
ga fredsprioritering, bröt mot SvD:s syn. Tankar som motsatte 
sig att vi skulle bjuda motstånd vid ett sovjetiskt anfall kunde vara 
farliga för landets säkerhet och oberoende. SvD kritiserade även 
utifrån frihetsvärdet. I likhet med DN ansåg SvD att den tredje 
ståndpunktens företrädare inte såg de avgörande skillnaderna 
mellan öst och väst. Deras argumentation innebar i praktiken ett 
stöd för öst. 358 Tredje ståndpunktens företrädare bröt mot soli
dariteten med väst, de utgjorde ett hot mot det nationella egen
intresset och SvD tvivlade antagligen på att de försvarade samma 
frihet som tidningen. 

Även Ohlin betonade frihetsvärdet i sin kritik. Tredje stånd
punkten riskerade att sudda ut gränsen mellan demokrati och 
diktatur. Därigenom kunde folkets motståndskraft mot diktan1-
rernas propaganda försvagas och det demokratiska försvarets 
styrka i en del tänkbara lägen sänkas. I likhet med kritiken av de 
svenska kommunisterna kom Ohlins kritik av den tredje stånd
punkten även att rikta sig mot socialdemokratin och då särskilt 
dess huvudorgan MorgonT idningen, vari många av den tredje 
ståndpunktens företrädare publicerat sina artiklar. Ohlin önska
de ett tydligare avståndstagande från tidningens sida mot inne
hållet i artiklarna.359 

Ny Tid hade i mycket en syn på världskonflikten som liknar 
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DN:s, SvD:s och Ohlins. Det är därför inte så förvånande att tid
ningen kom att kraftfullt kritisera den tredje ståndpunkten. Trots 
att det var socialdemokratins huvudorgan MorgonTidningen 
som gav störst utrymme åt den tredje ståndpunktens företrädare 
så kritiserades dessa i flera ledare. Först gjordes detta av andre
redaktören Stefan Oljelund. Denne vände sig främst mot försö
ken att jämställa Sovjet och USA. Ny Tids uppfattning att det 
kalla kriget stod mellan demokrati och diktatur kommer här till 
tydligt uttryck. Sovjet kritiserades och USA understöddes. Så 
länge USA behöll sin fria författning och sin fria demokrati kun
de det aldrig hända att svensk socialdemokrati tog avstånd från 
dem. Det gick att skilja på kapitalism och demokrati, men inte på 
den s k  sovjetiska socialismen och den sovjetiska tvångsstaten. 
Tredje ståndpunktens företrädare lät sig, enligt Oljelund, styras 
av Sovjet. Hos författaren Artur Lundkvist och andra anade han 
att avsikten var att bereda svensk opinion för en omsvängning i 
syfte att ta ställning mot USA till förmån för Sovjet. Oljelund ut
tryckte även kritik mot partikollegan MorgonTidningen. Om 
det bakom den påfallande omorienteringen i denna tidning skul
le ligga någon strävan att i socialismens namn anlägga en mera 
förstående attityd gentemot Sovjet var detta stridande mot soci
aldemokratins inställning. Det var ett tydligt frihetsvärde som 
lyftes fram i Oljelunds ledare. Han förordade avskräckning för att 
försvara friheten. Om inte Europa och USA rustade sig till för
svar, så gick de värden förlorade på vilka västerlandet byggt sin 
frihet och sin kultur. En kompromiss med det sovjetiska statssys
temet var otänkbar. 360 

När Rolf Edberg gick in i debatten kritiserade även han tred
je ståndpunkten för att inte ta ställning för väst. Redligheten 
krävde att man tänkte tanken ut till den situation där ett val blev 
ofrånkomligt, konstaterade han. Den tredje ståndpunkten vägra
de att svara på den frågan. Enligt Edberg diskuterade de för lite 
frihetens problem istället för fredens. Vilka offer kan frihetens 
värn vara värt, finns det inte värden större än ens eget futtiga liv, 
undrade han och avslutade: "Den tredje ståndpunktens före
trädare har hittills glidit förbi själva kärnfrågan. Däri ligger det 
suspekta."361 Edbergs argumenterande är, till och med till for
muleringarna, mycket likt vad Herbert Tingsten tidigare skrivit 
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i DN, varför man inte kan utesluta påverkan därifrån.362 Här
märks inget av den förståelse för Sovjet som varit vanlig vid 
krigsslutet. Ett kallakrigstänkande hade tydligt börjat utvecklas 
även inom den svenska socialdemokratin. Inte bara kommunis
men, utan även de som ifrågasatte uppdelningen i demokratier
diktaturer skulle bemötas. 

Sammanfattning 
Perioden efter det svenska valet av neutralitetspolitiken kom, 
kanske något förvånande, att bjuda på en hel del öppna motsätt
ningar i utrikespolitiken. Aktörernas värdeprioriteringar fram
går av dessa. Märkbar är den ökade betydelse som det nationella 
egenintresset får. Stabilitet kännetecknar Petrus Gränebos vär
deprioriteringar. I hans argumentation prioriterades nu det na
tionella egenintresset högre än freden. För Östen Unden och 
Ny Tid fungerade det nationella egenintresset som medel för 
freden. För Unden kom det nationella egenintresset att ersätta 
solidariteten som medel för fredens bevarande. Med undantag av 
Unden var det för de övriga aktörerna av stor vikt att betona fri
heten. DN fortsatte att prioritera friheten över alla andra värden, 
medan Ohlins värdeprioriteringar kännetecknas av försöken att 
förena frihetsvärdet och fredsvärdet. Frihetsvärdet stärktes dock 
för Ohlins del under denna period. När SvD inte såg akuta hot 
mot freden kunde begränsade manifesteringar av friheten förenas 
med det nationella egenintresset. Tillsammans med den ökade 
betydelsen för det nationella egenintresset utgör hänsynstagan
det till friheten, och dess försvarare, det mest kännetecknande i 
aktörernas värdeprioriteringar under denna tid. 

3 .5 Sammanfattning 
Syftet med detta kapitel har varit att fastställa och jämföra de ut
valda aktörernas värdeprioriteringar. I inledningskapitlet be
stämdes och definierades dessa värden som fred,frihet, solidaritet 
och det nationella egenintresset. De inledande åren kännetecknades 
prioriteringarna av likhet. Freden och solidariteten lyftes fram. 
Likheten mellan värdeprioriteringarna under denna period har 
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sin orsak i frånvaron av avgörande stormaktsmotsättningar och 
kvarvarande enighetsnorm i den svenska utrikespolitiken. I och 
med det försämrade världsläget under sommaren 1947 intensi
fierades även den svenska debatten och de flesta av aktörerna 
anammade ett västperspektiv på det kalla kriget. Frihetsvärdet 
ökade i betydelse. I början av 1948 tog Dagens Nyheter ställning 
för ett svenskt medlemskap i en kommande västlig militärallians. 
Ett starkt moraliskt krav på ställningstagande för de värden väst 
företrädde, främst friheten/demokratin, kännetecknar i fortsätt
ningen DN:s argumentation. Det kalla kriget blev för denna tid
ning en kamp mellan gott och ont. Frihetsvärdet överordnades 
övriga värden. Mot detta sätt att prioritera kan man ställa de prio
riteringar som kännetecknar Östen Unden. Hans värdepriorite
ringar fortfor att vara stabila. Freden var även i fortsättningen 
hans främst prioriterade värde. Unden avviker från de övriga ak
törerna genom att inte ansluta sig till ett västperspektiv i synen på 
världskonflikten. DN:s och Undens linjer utgör två skilda logiska 
hållningar till det kalla kriget. Det finns här en tydlig skillnad i 
analysen mellan de politiska beslutsfattarna och tidningarna. Tid
ningarna betonar i högre grad frihetsvärdet, politikerna freden. 
Oppositionens ledare Ohlin är den politiska aktör som tydligast 
betonar friheten. Den socialdemokratiska Ny Tid den tidning 
som främst betonar freden. Mot slutet av undersökningsperioden 
kan man märka ett allt tydligare drag av nationellt egenintresse. 
Detta medförde en viss avskärmning, distansering från världs
konflikten. 

NOTER 

I. FK 1946 2:20.
2. SvD 30/6 1946. Det var dock snarast pessimismen inför världsutveck

lingen som var SvD:s grundläggande inställning under den första efterkrigs
tiden. Se t ex 26/8 1945, 30/9 1945 samt 11/12 1945. 

3. Se t ex "Solidaritet eller neutralitet?", i Vi 3611945, AK 1946 29:6,
Arbetet 16/4 1946 (föredrag i Lund), även referat i Undens samling, L 108:43, 
KB, Aktstycken 11tgiv11n nv Kungl Ut1·ikesdepn11e111entet. Fö1·entn Nationernas gene
rnljöi-sm11li11gs jöntn ordi11{11-ie mötes m1drn del, New York l 946 m 111, (tal vid Sveri
ges inträde i FN 19/11 1946), MT 4/8 1947 (tal i Strömstad), även i Undens 
samling, L l 08: 13, KB, DN 24/8 194 7 (uttalande i Köpenhamn) samt MT 
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20/11 1947 (tal vid Västsvenska FN-föreningens konstituerande sammanträde 
i Göteborg). 

4. Unden: Arbetet 16/4 1946 (föredrag i Lund). Se även t ex AK 1946
29:5 f samt MT 20/11 1947 (tal vid Västsvenska FN-föreningens konstitueran
de sammanträde i Göteborg). Gränebo: FK 1946 2:21. Se även SvD 15/10 
1945. Det totala kriget sågs här som en dödsfara för all kultur. 

5. AK 1945 34:3.
6. "Neutralitet och solidaritet", i Tiden l/1945 (solidaritetens väg), MT

23/7 1945 (tal i Koppom) (solidaritetspolitik) samt AK 1945 34:29 (fredspoli
tik). Se även AK 1945 34:4, AK 1946 29:4 f, Vi 36/1945 samt "Från NF till 
FN", i Juristen 1945. Tiden-artikeln och talet i Koppom är källmaterial som 
formellt sett lir äldre än den bakre tidsgränsen för denna bok. Tiden-artikeln är 
av så stor programmatisk betydelse när det gäller Undens syn på efterkrigs
tidens utrikespolitik att den ändå medtages i undersökningen. 'Talet i Koppom 
hölls endast en vecka före Undens tillträde som utrikesminister och det var då 
redan känt att han skulle bli utrikesminister. 

7. AK 1946 29: 18 f samt DN 7 /5 I 947 (tal i Stockholms konserthus).
8. 'y Tid 3/l0 l946.
9. SvD 3/9 1945 och 30/6 1946 (citat). Se även 4/8 1 945, 24/9 I 945, 2 5/9

I 9-l-5, 28/4 1946 och 4/7 1946. 
10. Enligt Ny Tid hyste också dessa en vilja att skapa en bättre värld, se Ny

Tid 4/8 1945. Se även Ny Tid 25/9 1945, 4/10 1945, 13/11 1945, 24/11 1945, 
6/12 I 945, I 0/1 I 946 samt 13/3 I 946. Enligt SvD 3 I /12 1946 hängde freden 
och F ':s fortbestånd på att stormakterna kom överens. Se även SvD 15/ l 0 
1945 och 7/3 1946. För DN, se 7/4 1946, 3/6 1946, 23/7 1946 samt 26/1 I 
1947. 

11. HO 29/7 1946 (tal i Hässleholm) och AK 1946 29: 18. Se även "Oppo
sitionens roll", i Folkpartiet oktober 1945, AK 1946 2:7 f samt tal vid nordisk so
cial-liberala konferensen 19/3 1946. Referat av det senare i Bertil Ohlins arkiv 
F:29, RA samt i DN 20/3 1946. 

12. FK 1946 2:20 f och FK 1946 28:30. Se även föredrag vid Uppsala läns
distriktsstämma 14/4 I 946, Centerpartiets huvudarkiv B I b:4, RA, FK 1947 
2:24 f samt FK 1947 19:38. 

13. Ny Tid 23/10 1945.
14. Se t ex SvD 15/10 1945, 11/1 1946, 7/3 1946, ll/l2 1946 samt 31/l2

19-l-6. 
15. DN 4/10 1945, 23/10 1945, 3/11 1945, 17/1 1946, 6/3 1946, 13/3

I 946, 7/4 1946, 2 3/7 1946 och 21/5 I 947. J Torbacke (I 972) s 382 beskriver 
hur D I såg dystert på läget efter krigets slut. 

16. Kungl Maj:ts proposition nr 196 1946, AK 1945 34:3 f, AK 1946 29:6,
Vi 36/19-l-5 och MT 20/9 1947 (tal vid FN:s generaldebatt). Se även F Björk
lund (1992) s 199 f. 

17. AK 1946 29:6. I den formella propositionen om inträde i FN, Kungl
Majt:s proposition 196 1946, konstaterades att: "Förenta Nationerna får, såsom 
presidenten Truman sagt, uppfattas som ett första steg mot en varaktig fred. Det 
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gäller att utan överdrivna förhoppningar eller misstro söka stödja elen nya orga
nisationen samt bidraga till att därav skapa ett arbetsdugligt freclsinstrument." 
Se även Unclens uttalande i Sveriges Radio vid krigsslutet, "Sveriges radio firar 
krigsslutet", publicerat i Mellmzfolkligt samarbete 6/1945: "Sveriges folk är berett 
att slå in på samma väg som de allierade valt i vad gäller tryggancle av freden". 

18. Protokoll från sammanträde med elen socialdemokratiska riksclagsgrup
pen 5/2 1946, ARAB. Citatet anges som citat i protokollet. 

19. AK 1946 2:7 f och AK 1946 29: 18 f.
20. Ny Tid 17 /8 1 945. Positivt om medlemskap i FN även i t  ex I 3/3 I 946,

31 /8 1946 och 3/ I O 1946. Däremot konstaterade Ny Tid 13/7 1946 att efter
som Sverige var exneutralt och seninviterat till FN så skulle vi inte driva linjen 
om nordiskt samarbete i FN så hårt. Detta skulle inte se så prydligt ut, enligt 
tidningen. Även 5/1 I 1946 var förväntningarna något begränsade. 

21. FK 1945 32:25, FK 1946 2:20f samtFK 1947 2:24f.
22. SvD 29/1 1946, 31/l 1946, 18/5 1947 och 19/9 1947. Stöd för svenskt

medlemskap i 13/3 1946. Trots viss tvekan var det ett svenskt intresse att efter 
förmåga stödja F 1, se 4/3 194 7. 

23. DN 6/1 1946. Se även 7/9 1945, 13/3 1946, 22/6 I 946 och 9/10 1946.
24. DN 11/1 1948.
25. DN 18/1 1948 (Ulf Branclell).
26. FK 1949 28:9, även publicerat i Från depmtement och 11ii11111der 22/1949. 
27. Se t ex FK 1946 36:7, MT 11/2 1947 (tal inför Göteborgs arbetare

kommun), Viirldsho1·isom 311948 samt MT 12/5 1948 (tal inför elen socialde
mokratiska partikongressen). 

28. FK 1945 32:24f, FK 1946 2:21 samtFK 1948 5:47.
29. Ny Tid 8/5 1946 (två ledare), 5/7 1946, 19/5 1947 och 17/6 1947.
30. SvD 7/3 1946 och 7/5 1946.
31. DN 7/10 1945, 9/10 1945 samt 31/12 1947.
32. För resultaten i valen 1944 och 1946, se S Hadenius, H Wieslancler

och B Mol in (I 971) s 286 f. Planer på samarbete mellan kommunister och so
cialdemokrater i de nordiska staterna vid denna tid redovisas i K Mo lin ( 1979). 
Geir Lundestad beskriver förhållandet mellan de skandinaviska staterna och 
Sovjet som tillfredsställande, åtminstone fram till början av 1947. Se för detta 
G Lundestacl (1980) s 47. IJ L Gaclclis (1972) s 33 och 46 visas på elen positiva 
opinion som fanns i USA gentemot Sovjet så länge samarbetet mellan dessa 
länder fungerade någorlunda hyggligt. 

33. Tolerans förespråkas i inträdestalet i FN 19/11 1946, i Aktstycken utgivna
nv Kungl Utrikesdepnnementet nr 36 och MT 31/12 1947 (intervju med Unclen). 
Inte ödelägga förhållandet till Sovjet redan i fredstid, se MT 24/7 1946 (ano
nym). Se även Undens dagbok, 9/11 1945, KB, PM 28/3 1946 (Unclen i samtal 
med den norske uo·ikesministern Halvard Lange), Utrikesdepartementets arkiv, 
HP I Ab vol 42, RA och PM 26/11 1947 (Unden i samtal med elen engelske 
ambassadören i Oslo Collier), Utrikesdepartementets arkiv, HP 1 Ab vol 42, 
RA. För Unclens relativa Sovjetvänlighet, se E Noreen (1994) s 122 ff och 130 ff. 

34. AK 1945 38:31 f. Se även Undens dagbok, 23/11 1945, KB.
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35. Aktstycken utgivnn nv K1111gl Utrikesdepn11ementet nr 36, (tal i FN 19/11
1946). 

36. Kritik av Sovjet, se t ex MT 22/9 1945 (anonym) och Undens dagbok, 
24/11 1947, KB. Viss kritik av USA i MT 25/2 1946 (anonym). För kritik av 
USA, se även not 80. 

37. MT 4/8 1947 (tal i Su·ömstad).
38. För debatten i Sverige och jämförelser med 'orge, se M Holmqvist

(1997). Unden försvarade sig mot kritik att Sverige profiterade på Norges be
kostnad. För detta se MT 6/3 1947 (uttalande för MT) och MT 14/3 1947 (tal 
i Linköping). 

39. Ny Tid 6/12 1945, 3/10 1946, 8/8 1947 samt 17/10 1947.
40. Ny Tid 17 /10 1947. Kritik av både USA och Sovjet i 8/4 l 946. I le

daren 26/6 1947 ställdes dollardemokratin i väster mot den röda diktaniren i 
öster. 

41. Ny Tid 4/9 1945, 27/11 1945, 15/12 1945, 21/12 1945, 21/3 1946,
13/8 1946 samt 11/9 1946. För belägg från en senare tidsperiod, se I 0/6 1949, 
17/9 1949,27/9 l949 samt 20/4 1950. 

42. Ny Tid 14/3 1946 (Spanien), 15/3 1947 (Spanien) och 27/5 1948
(Grekland). Behovet av demokrati i Spanien undersu-yks i 18/3 1946, 21/3 
1946 samt 2/5 1946. 

43. FK l 945 32:25, FK 1946 32: 14 f samt memorialprotokoll från utrikes
nämndens sammanträde 22/7 1946, Uu·ikesnämndens arkiv, A2:5, RA. 

44. DN 16/11 1947 (\,Vickman). För viss positiv bedömning av Sovjet, se
DN 4/8 1945 och l0/2 1946. En viss förståelse syns även i Tingstens ledare 
11/1 I 1946. Kritik av USA och Storbritannien i DN 4/10 1945, 3/2 1946 och 
31/3 1946. För SvD,se 26/8 1945,26/II 1945, 7/3 1946 samt 3l/8 1946. 

45. Ny Tid 31/7 1947 och 4/8 l 947.
46. E 'oreen(1994) s 114,133,151,160, 192,220,222,225foch 232.
47. H Pharo (1976).
48. Ny Tid 3/l0 1946, 717 1947, 3117 1947, 4/8 1947, 8/8 I 947 och 17/l0

1947. 
49. Ny Tid 12/7 1947, 31/7 1947,4/8 1947 samt 8/8 1947. Retrospektivt

stöd för handelsavtalet med Sovjet i brobyggetermer, se 16/1 1950. 
50. E Noreen (1994) s I 02 f. 
51. Föredrag i Eda 14/7 1946,iUndens samlingL 108:43,KB. Referat av

detta tal återfinns i MT 15/7 1946. Jämför AK 1946 29:6 (27 juni 1946) och 
Undens tal om Sverige som medelvägens land vid inträdet i FN, i Aktstycken 
utgiv11n nv Kungl Utrikesdepm1e111emet m· 36. Dessa tre uttalanden skedde unge
fär vid samma tid, sommaren och hösten 1946. Se även Undens svar på Ohlins 
kritik vid utrikesnlimndens sammanträde 8/7 1947, memorialprotokoll från ut
rikesnämndens sammanträde 8/7 194 7, Utrikesnämndens arkiv, A2 :5, RA. 

52. DN 16/7 1946, 6/10 1946, 8/1 1948 och I l/1 1948. SvD:s kritik av
brobygge uppträder 24/ 1 1948 och 5/2 1948. Enligt den senare ledaren var det 
en illusion att Sverige skulle kunna vara någon brygga. Se även Ivar Anderson 
i FK I 948 5:58. 
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53. Föredrag i Skäralid 24/8 1947, referat i Folkpartiets riksorganisations
arkiv, Bertil Ohlin 1947-1948, F8 B:2, RA och memorialprotokoll från utrikes
nämndens sammanträde 8/7 1947, Utrikesnämndens arkiv, A2:5, RA. Se även 
Ivar Andersons anteckningar från detta utrikesnämndssammanträde, i hans 
Referat av besök och samtal 10/7 1947, Ivar Andersons samling L 91:3, KB. 
För Ohlins beskrivning av detta i memoarerna, se B Ohlin (I 975) s I 60 f. För 
litteratur om Europakommissionen och härvid hemmahörande diskussion, se 
C Sevon (I 995) s 186 f. 

54. För D r:s kritik av tankar på ett Europas förenta stater, se 21/5 1947
(Tingsten). 

55. ST 1019 1947, ST 3/10 1947, ST 11/2 1948 (tal i Stockholms konsert
hus) samt memorialprotokoll från utrikesnämndens sammanträde 817 1947, 
Utrikesnämndens arkiv, A2:5, RA. 

56. M af Malm borg (I 994) s 85-88, 172, 394 f och 398.
57. För europasamarbete, se Ny Tid 12/7 1947 och 25/9 1947. För nor

diskt/skandinaviskt samarbete, se t ex 5/9 1945, 23/10 1945, 9/1 1946, 13/7 
I 946, 26/11 1946, 31/1 1947, 11/2 1947, 31/7 1947 samt 4/8 I 947. 

58. För Ohlin, se t ex diskussionerna om handelsavtalet med Sovjet: AK
1946 36:l8 f och AK 1946 36:83. För Unden, se AK 1945 34:4. I Undens tal i 
Strömstad, MT 4/8 1947, förordade han en självständig utrikespolitik som sök
te bedöma läget sakligt och utifrån våra egna utgångspunkter och förhållanden. 

59. FK 1947 19:38.
60. FK 1946 2:21.
61. Tal vid Uppsala läns disu-iktsstämma 14/4 1946, Centerpartiets huvud-

arkiv, B I b:4, RA. 
62. FK 1946 28:30 och FK 1947 19:38.
63. FKl946 36:22.
64. H-A Larsson (I 980) s 146 f.
65. För skillnaderna mellan Tingsten och Wickman, se A W Johansson

(1995b) s 106-133 och 160-180. 
66. DN 6/10 1946 (Tingsten).
67. För behovet av mer överstatlighet och minskad betydelse för suveräni

teten, se Ny Tid t ex I 0/1 1946, 4/12 I 946, 7 /12 1946 samt 24/12 1947. 
68. Ny Tid 24/10 1946, 21/11 1946, 22/9 1947 samt 17/10 1947.
69. SvD: Fred genom fastl1et i I 4/3 I 947 och 6/4 I 947. Fred med frihet i

9/8 1947. Fred och frihet i 23/3 1947, 3/4 1947, 11/5 1947 samt 31/12 1947. 
Frihet före fred i 21/3 1948 och 5/4 1948. Ej fred till varje pris i 6/4 1948. Fred 
med ära i 21/3 1947.3/12 1947 verkar det som om SvD börjar gå från tron på 
tryggad fred under FN:s hägn. 

70. SvD 4/7 1947 och 9/8 I 947.
71. Se t ex A Gleason (1995) och B Skovdahl (1992) 170-225. För analyser

av svenskt källmaterial, se även pågående forskning av P Westlund (1996) och 
(1998) samt MG Wall in (1997). 

72. SvD 31/12 1947.
73. Se t ex DN 11/8 1945 och 23/10 1945.J Torbacke (1972) s 383 skriver
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om "det allmänna ropet på vedergällning" i tidningen vid denna tid. Hämn
dens tid hade nu kommit. 

74. DN 14/3 1947, 19/6 1947, 6/8 1947, 10/8 1947, 2/9 1947, 12/10 1947,
26/10 J 947 samt 8/1 1948. För Tingstens syn på likheter mellan nazismen och 
kommunismen, se B Skovdahl (1992) s 187 ff och 208. 

75. A W Johansson (I 995b) s 153.
76. A W Johansson (1995b) s 50.
77. AK I 946 32:20 f och 27, AK 1947 2: 18 f samt anförande vid folkparti

ets förtroenderåds sammanträde l/6 1947, Folkpartiets riksorganisations arkiv, 
Stämmo-, styrelse och arbetsutskottsprotokoll, A 1: 14, RA. Sammandrag av an
förandet i Ohlins arkiv F:43, RA. För Ohlins tal i Stockholm vid frihetens dag, 
se UNT 13/10 194 7. Utkast till detta tal, betitlat Behöver friheten jörsvnrns, i 
Ohlins arkiv F:29, RA. 

78. FK 1946 2:21ochFK 1946 3:69.
79. Ny Tid 15/11 I 947, 20/12 1947 och 16/1 1948.
80. Undens dagbok 26/8 194 7, KB. Se även dagboksanteckningarna för

14/.+ 19.+7 och 6/l l 1947. Se även ENoreen (1994) s 151 samt 183 ff. 
81. GAalders(l989) s 142.
82. Y .Möller ( 1986) s 540 ff.
83. B Holmström (1981).
84. MT 4/8 1947 (tal i Strömstad), även i Undens samling, L I 08: 13, KB.
85. DN 6/8 I 947 och SvD 5/8 1947.
86. AK 1948 5:27 f, 44f, och FK 1948 5:H. Se även .MT 7/8 1947 (ano

nym) och MT 31/12 1947 (intervju med Unden). I en skrivelse till diplomaten 
Erik Boheman 2 5/ 10 J 948, Utrikesdepartementets arkiv, HP I Ab vol 44, RA, 
instämmer Unden med Expressens tolkning av hans tal i Strömstad. Enligt Ex
pressen avvisade Unden de ideologiska faktorerna såsom bestämmande för 
svensk utrikespolitik. 

87. DN 11/ I I 1946 (Tingsten).
88. DN 11/11 1946 (Tingsten). Se även 15/2 1948 (Tingsten): "För en frå

ga om statsformer kan vi icke ta utrikespolitisk ståndpunkt". 
89. F Björklund (I 992) s 85.
90. S Gustavsson (I 985). Till Gustavssons tes, som finns antydd i Barry

Holmströms artikel om Undens anonyma ledarartiklar, B Holmström (I 981 ), 
ansluter sig även \Nalter Carlsnaes. Se W Carlsnaes (1988) s 84. 

91. Tiden 2 och 3/ 1985. Misgelds artikel, K M.isgeld ( 1985), har titeln Pro-
vocera 11de ohistoriskt. 

92. F Björklund (1992) s 51 och 82.
93. Se t ex DN 25/1 1948, 9/4 1948, 25/4 1948, 30/5 1948 och 17 /9 1948.
94. Se t ex DN 25/1 1948, 15/2 1948 (Sveriges frihet och friheten i Sveri

ge var i fara, enligt Dr-.'), 28/2 1948, 18/3 1948, 25/4 1948 och 30/6 1948 (DN 
betonade fred, men ej på bekostnad av friheten). Striden gällde ... i DN 5/2 
1948. Se iiven ledarna 4/4 1948 och 12/12 1948, i vilka det talas om ställnings
tagandet i det kalla kriget som "vår livsfråga". Enligt ledaren 1/8 1948 skulle 
våra värderingar: självstyrelse, frihet, tolerans, humanitet ge oss vägledning. 
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95. Se t ex D r 25/1 1948, 16/2 1948, 5/3 1948, 4/4 1948, 2/5 1948, 9/10
1948, 12/12 1948, 13/12 1948 och 30/12 1948. 

96. Se t ex D r 15/2 1948, 16/2 1948, 1 /3 1948, 4/3 1948, 19/3 1948, 7 /4
1948, 25/4 1948, 2/5 1948, 9/10 1948 och 17/1 1949. 

97. H Tingsten (1963) s 182. Se även ledaren 3/6 1948 där Tingsten un
derstryker att motiveringen för samverkan med väst främst byggde på uppfatt
ningen att denna politik låg i Sveriges intresse. Därtill skulle den även vara av 
värde för världsfreden och mänskligheten. 

98. A W Johansson (1995b) s 190.
99. SvD 27 /6 1948. Se även 12/3 1948: "I fjol spordes allmänt: Behöver det

verkligen bli ett nytt krig? Nu måste det heta: Hur skall denna oerhörda olycka 
kunna undgås?" 

I 00. SvD 24/4 1948. Hotet från Sovjet även i t ex 4/3 I 948 och 6/4 1948. 
101. SvD 16/5 1948 och 16/1 1949 (citat). Båda ledarna skrivna av EW 

Olsson. 
I 02. Friheten framhävs i t  ex SvD 5/2 I 948, 4/3 1948, 16/3 1948, 5/4 1948, 

16/4 I 948, 16/5 1948 samt 20/5 I 948. 
I 03. AK 1948 2 8: 11 f. Friheten understryks även i AK 1 948 2 :45. 
104. AK 1948 28:I0ff och 41 samt MsT 12/3 1948 (tal i Mariestad). Se

även B Ohlin (1975) s 159 ff. 
105. Se t exAK 1948 2:43 ff,ST 11/2 1948(tal i Stockholm), ST 28/2 1948

(tal i Enköping), MsT I 2/3 1948 (tal i Mariestad), DN 27/3 1948 (inbjudan till 
debatt med Zeth Höglund) samt DN 7 /4 1948 (anförande på Lidingö). 

I 06. ST I 6/3 1948 (Svar till Ture Nerman). Se även MsT I 2/3 1948 (tal i 
Mariestad). 

I 07. Ny Tid 22/3 1948 (friheten före freden), 7 /4 I 948 och 2117 1948. För 
likl1eter mellan nazism och kommunism, se även 28/2 1948, 27 /3 1948, 24/12 
1948 (De demokratiska staterna skulle, enligt denna ledare, vakta så att inte to
talitära ideer trängde in i deras samhällen bakvägen) samt för en senare period 
14/7 1949, 8/8 I 949 och 6/6 1950. 

I 08. Ny Tid 6/3 1948 och I 3/3 1948. För en senare period, se 16/5 1949 
samt 3 1/5 1950. 

I 09. FK I 948 5 :4 7 f. 
110. FK 1948 5:48.
111. FK 1948 28:24f.
112. FK 1948 28:24ff.
113. Föredrag på flera platser i Kristianstads län, augusti 1948. TT-med

delande utsänt 7 /8 1948. Centerpartiets huvudarkiv, B VI "Presstjänsten", RA. 
I 14. DN 5/2 1948. Enligt ledaren 15/2 1948 passade ideologi inte som be

grepp för de djupaste mänskliga värderingarna när den ena parten i världskon
flikten ville erövra, förtrycka och likrikta medan den andra bjöd motstånd i den 
nationella och individuella frihetens intresse. 

115. DN 16 och 18/5 1948 (tal vid Uppsala smdenters vårfest).
116. DN 16 och 18/5 1948 (tal vid Uppsala sn1clenrers vårfest).
I I 7. E Vedung (1992).
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118. DN 18/4 1948.
119. DN 25/1 1948.
120. För antydningar om Sovjet som den "onda" sidan i världskonflikten, se

SvD 16/5 1948, 16/1 1949 samt 24/ I 2 1949 (alla ledarna skriva av E W Olsson). 
Se även Otto Järtes inlägg vid ett protestmöte mot kommunismen anordnat av 
Högerns ungdomsdistrikt i Stockholm, referat i SvD 3/3 1948. I karakterise
ringen av kontrahenterna i världskonflikten ställdeJärte en hednisk stat mot en 
kristen och västerländsk. 

121. Ohlin konstaterade i riksdagen 4/2 1948, AK I 948 5:40, att tävlan
mellan diktatur och demokrati var en sida av utvecklingen i världen. I AK 1948 
2:43 drog han en skarp gräns mellan de demokratiska partierna och kommu
nisterna. Se även MsT 12/3 1948 (tal i Mariestad). 

122. Ny Tid 7 /4 1948 och 8/7 1948. Demokratin som skiljelinje mellan
väst och öst, se t ex 16/ l 1948, 3/3 1948, l 3/3 1948 och 3 0/4 1948. 

123. REdberg(l952).
124. AK 1949 I 0: 110 och anförande vid den socialdemokratiska partikon

gressen I 952. Se protokoll från den socialdemokratiska partikongressen 2-7 /6 
1952, även referat i MT 6/6 1952. I några offentliga sammanhang markerade 
Unden mot kommunismens syn på de demokratiska fri- och rättigheterna. 
Så skedde t ex i AK 1948 5:27 samt i ett tal vid den socialdemokratiska parti
kongressen 1948. Se protokoll från den socialdemokratiska partikongressen 
9-14/5 1948, även referat i MT 12/5 1948.

125. PM 26/11 1948 (Unden i samtal med den danske och den norske ut
rikesministern), Undens samling L 108:35, KB. För kritik av USA, se även E 
Noreen ( 1994) s 184. I MT 6/3 1948 (anonym) kritiserade Unden det beroen
de av USA som en västorientering skulle innebära. 

126. AK 1948 5 :26. Talet om att välja sida var en konstlad och farlig fråge
ställning, konstaterade han i en intervju, MT 31/12 1947. 

127. AK 1948 5:26 f. 
128. AK 1950 l l :54. Se även tidigare i riksdagsframträdandet AK 1950

11: 11. Undens kommentar till kritiken i "Välfärdspolitik i utrikesdebatt", i 
Tiden 4/1950. 

129. AK 1952 7:71.
130. "Synpunkter på Sveriges utrikespolitik", i Ö Unden (1963).
131. Föredrag i Karlstad 13/4 1948, Undens samling LI 08:43, KB. Se även

referat i VF l 4/4 l 948. 
132. AK 1949 5:15. l MT 28/5 1948 (anonym) skriver Unden att Sverige

inte ville gripas av den frontmentalitet som i alltför hög grad bemäktigat sig 
folken. Läsningen av denna ledarnotis kan vara något osäker. Eventuellt rör det 
sig om indirekt citat från Svenska Morgonbladet. Om så är fallet instiimde i alla 
fall Unden i detta. 

l 3 3. F Björklund (l 992) s 78.
134. Se t ex B Holmström ( I 972) när det gäller debatten under Korea

kriget, A Berge (1990a) när det gäller den socialdemokratiska debattidskriften 
Tiden samt K Misgeld (1996) när det gäller Landsorganisationen (LO). 
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135. G Aalders (l 989) s 184.
136. G Lundestad (1980) s 340 och 347.
137. DN23/7 1946, l6/2 1948 samt 9/5 1951.
138. SvD 14/2 1950.
139. ST 12/5 1949.
140. Undens dagbok, 9/2 1948, KB. Anteclming från en diskussion med

Norges statsminister Einar Gerhardsen under ett möte med den nordiska soci
aldemokratiska samarbetskommitten. För Undens allmänna motiveringar för 
alliansfrihet och pacificering av närområdet, se t ex regeringsdel<larationen till 
utrikesdebatten 4/2 1948, AK 1948 5:10-28, Tiden 5/1948, MT 7/4 1948 (tal 
i Stockholm), MT 14/4 1948 (föredrag i Karlstad) samt protokoll från den so
cialdemokratiska partikongressen 9-14/5 1948 (tal vid partikongressen), även 
referat i MT 12/5 1948. 

141. AK 1948 5: 11 f och 27 f samt protokoll från den socialdemokratiska
partikongressen 9-14/5 1948 (tal vid partikongressen), även referat i MT 12/5 
1948. 

142. Se t ex Tiden 5/1948, Tiden 10/1949 (anonym), MT 7/4 1948 (tal i
Stockholm), MT 6/3 1948 (anonym), koncept till tal i utrikesnämnden 23/3 
1948, Undens samling L I 08:3 7, KB och PM av Unden 2/4 1948 (den s k  påsk
promemorian utarbetad inför sammanträde med den socialdemokratiska parti
styrelsen 6/4 1948), Utrikesdepartementets arkiv HP I Ab vol 44, RA. 

143. I AK 1948 5:24 (4/2 1948) talar Unden om "tendenser" till en upp
delning av staterna i politiska grupper som misstror varandra. I Viii-ldshorisont 

3/1948 (artikeln enligt Undens dagbok skriven 13/2 1948) refererar Unden sitt 
tal om tendenser till blockbildning. Man kunde, enligt Unden, tvista om huru
vida den nuvarande internationella simationen kunde karakteriseras som en 
uppdelning av stormakterna i två läger. 

144. Undens dagbok, 26/1 1948, KB.
145. AK 1948 5:27.
146. PM 2/4 1948, Utrikesdepartementets arkiv, HP 1 Ab vol 44, RA.
147. Protokoll från möte 7-8/2 1948 med den Nordiska (socialdemokra

tiska) samarbetskommitten, ARAB. Se även Undens dagbok 7 /2 1948, 8/2 1948 
och 9/2 1948, KB, för Undens kommentarer till samarbetskommittens möte. 

148. FK 1948 28:14.
149. Ny Tid 30/6 1948.
150. Ny Tid 7/4 1948, 27 /5 1948, 2/9 1948, 26/10 1948, 3/11 1948, 18/11

1948 och 2/12 1948. 
151. Ny Tid 5/2 1948 (Ny Tid talar i denna ledare om det moraliska vär

det av Sveriges medverkan), 19/2 1948, 24/2 1948, 26/2 1948 samt 12/5 1949. 
Solidaritet med FN även i 30/3 1948. 

152. FK I 948 22:91. Se även FK I 948 25:45.
15 3. FK 1949 2 :2 5 f. Ett år tidigare, i FK 1948 5 :46 ff, hade han uttryckt

vissa förhoppningar på F 
154. FK 1948 5:46 f.
155. FK 1948 25:45.
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156. FK 1948 28:25 f.
157. "Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet 1948", i 8011de

fdrb1111dets med/e111sblnd augusti 1948. 
158. AK 1948 28: 11. Se även AK 1948 5:39 f och Sveriges Utrilmpolitik, Det

politiska liiget inför valet, anteckningar 29/5 1948 i Ohlins arkiv F:29, RA. 
159. AK 1948 5:39 och AK 1949 5:17. Freden lyfts fram i t ex D '7/4 1948

(anförande på Lidingö) och YA 16/4 1948 (tal i Ystad). 
160. Ohlin talade, i likhet med Unden, om "tendenser" till blockuppdelning

i AK 1948 5:39 och "tendens" till närmare samverkan mellan västmakterna i 
AK 1948 28:11. 

161. Utkast i Ohlins arkiv F:41, RA och AK 1948 28: I 0.
162. ST 11/2 1948 (tal i Stockholm) och AK 1948 5 :40.
163. P Villaume (1995a) s 93 och P Cramer (1998) s 115. E Håsrad (1955)

s 19 beskriver neutralitetens koppling till fred i det svenska folkets medvetande. 
164. 'y Tid 2-+/l 1948. Ny Tids uppfattning av Bevins tal som ett förslag

om ett block mellan öst och väst var uppenbart en klar missuppfattning. Se 
även 'y Tid 5/2 1948. 

165. För (väst)Europa som tredje kraft, se M af Malmborg (1994) s 36-43
och A 13erge (I 990a) s 56. 

166. Ny Tid I 0/2 1948.
167. Ny Tid 30/6 1948.
168. Ny Tid 18/11 1948, 7 /12 1948 (Endast en stark socialdemokrati kun

de, enligt 'yTicl, ge Västeuropa en tredje linje mellan en ohämmad kapitalism 
och den frihetsförkvävande statskapitalismen i öst) samt Rolf Edbergs recen
sion 2 5/ 1 I 1948 av Vilhelm Lundstedts bok Enrnpas demokrntie1· -formen ede1-!. 

169. Ny Tid 13/4 1949 och 19/5 1949. Se även Rolf Edberg i AK 1951
13: 123. 

170. För Ohlin, se AK 1948 5:40 (4/2 1948), ST 11/2 1948 (tal i Stock
holm) samt anförande vid folkpartiets förtroenderåds sammanträde 9/5 19-1-8, 
Folkpartiets riksorganisations arkiv, Stämmo-, styrelse och arbetsutskottspro
tokoll, Al: 15, RA. För DN, se 2/4 1948 (H Tingsten). Redan 2/5 såg dock DN 
(Tingsten) mer positivt på västeuropeiskt samarbete då detta i praktiken inne
bar samarbete mot öst. 

171. Se t ex AK 1949 2 :4 3, AK 1949 5: 15, föredrag i Karlstad 1 3/4 1948,
lJnclens samling L I 08:43, KB, MT 12/5 1948 (tal vid den socialdemokratiska 
partikongressen), PM 8/5 1948 (Unden i samtal med bl a den norske utrikes
ministern Lange), Undens samling L I 08:35, KB samt PM 26/11 1948 (Unden 
i samtal med den danske och elen norske utrikesministern), Unclens samling 
L 108:35,KB. 

172. PNI 3/6 1948 (Unclen i samtal med den amerikanske ambassadören i
Stockholm F Matthews), Utrikesdepartementets arkiv, HP I Ab vol -l-4, RA. 

173. FK 1948 25:37. Se även MT 12/5 1948 (tal vid den socialdemokratis
ka partikongressen) och anförande inför den socialdemokratiska partistyrelsen 
6/4 1948, protokoll från elen socialdemokratiska partistyrelsen, ARAB. 

174. Att detta resonemang troddes vara gångbart i diskussionen med väst-
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makterna visas av det flitiga användandet av detta i de diplomatiska kontakter
na. Se t ex PM 2/3 1948 (Unclen i samtal med den brittiske ambassadören i 
Stockholm) Utrikesdepartementets arkiv, HP I Ab vol 4 3, RA, PM 2/4 I 948, 
Utrikesdepartementets arkiv, I-IP I Ab vol 44, RA, PM 8/5 (Unclen i samtal 
med den norske utrikesministern Lange), Undens samling L 108:35, KB, PM 
14/10 I 948 (Unden i samtal med USA:s uu·ikesminister Marshall), Uu·ikescle
partementets arkiv, HP I Ab vol 44, RA, PM 20/11 1948 (Unden i samtal med 
den norske un·ikesministern Lange), Utrikesdepartementets arkiv, HP 20 D 
vol 984, RA samt Cirkulär 18/5 1948, Utrikesdepartementets arkiv, HP 1 Ab 
vol 44, RA. 

I 7 5. AK I 948 5 :2 6 ff. Se även MT I 2/5 1948 ( tal vid elen socialdemokra
tiska partikongressen). 

176. Se t ex DN 2/5 1948 och 13/ I 2 1948 (När det gällde freden var det , 
enligt DN , Atlantpakten och inte FN som visade vägen). 

177. Se t ex DN 25/1 1948, 15/2 I 948, 16/2 1948, 5/3 1948, 13/3 1948,
2/4 1948, 7 /4 1948, 18/4 1948, 2/5 1948, 20/6 1948, 22/6 I 948, 9/10 I 948, 
7/12 1948, 12/12 1948, 18/12 1948, 24/12 1948, 30/12 1948 samt 3/2 1949. 

I 78. SvD 6/3 1948 (citat). Se även 16/5 1948. 
179. Undcnsclagbok, 17/12 1947,KB.Den omtalacleJohanBeck-Friis var

svensk ambassadör i Oslo. 
180. Undens dagbok, 9/3 1948, KB.
181. Y Möller (1986) s 171 f, I 87f och 219 f, Y Möller (1990), K Blidberg

(1990) samt] A Andersson (I 994) s 118. Se även DN 21/11 I 945 (referat av in
tervjuuttalande för New York Times Stockholmskorrespondent). Unclen ansåg 
i denna intervju att alla block var lika riskabla, även skandinaviska eller nordis
ka block . 

I 82. Protokoll från den socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde 
6/4 1948, ARAB. PM 2/4 1948, Utrikesdepartementets arkiv, HP I Ab vol 44, 
RA, utgjorde underlag för den utrikespolitiska översikten inför partistyrelsen. 
Se även K Mol in (1991) s 49-55. 

183. För omsvängningen i april I 948, se E 1oreen (1994) s 171 ff och
K Molin (1991) s 55-62. 

184. K Bliclberg (1987) s 18 och E Noreen (I 994) s 181 f ansluter båda till
diplomaten Gunnar Hägglöfs åsikt att förhandlingarna från början var dömda 
att misslyckas. Noreen konstaterar dock att det inte är helt uteslutet att aktö
rerna hoppades finna en kompromiss, eller att den ene eller andres ståndpunkt 
skulle ge vika t ex inför ett förändrat internationellt läge. För Bliclberg blir den 
intressanta frågan inte varför förhandlingarna misslyckades utan varför de 
överhuvudtaget kom till stånd. K rister Wahlbäck konstaterar i en artikel (I 990) 
att: "Som regel betraktar man det skandinaviska försvarsförbundsförslaget som 
en äventyrlig och svårförståelig episod i svensk utrikespolitik." 

185. P Villaume (1995 a) s I 03 hävdar att den danska regeringen och dess
statsminister Hans Hedtofts förstapreferens i slutet av 1948 var ett neutralt 
skandinaviskt försvarsförbund. Enligt Villaume, s 120, försökte Danmark över
tyga Norge om deltagande i ett förbund. I en sammanfattande artikel om Skan-
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dinavien under inledningen av det kalla kriget skriver Helge Pharo (1994) att 
ledningen inom det norska arbetarpartiet önskade en skandinavisk försvars
pakt, ifall det gick att komma överens om en viss öppning åt väst. 

186. Se t ex W Agrell (1991) s 65 f och G Aalders (1989) s 110, 112, 127
och 163. 

187. KM olin (1991) s 49 och 59. Ett visst tecken på erkännande av strate
giska motiv får man i en anonym ledarnotis av Unden, publicerad i MT 18/1 
1949. Det svenska förslaget till försvarsförbund skulle, ifall det godkändes av 
partierna, oavsett utgången, för framtiden vittna om generositet och framsynt
het, skrev Unden. 

188. K Molin (I 991) s 65f.
189. W Agrell (1991) s 63.
190. K Zetterberg (I 995).
191. För inspirationen till denna tankegång, se G Åselius (1994) s 413 f.
192. FK 1948 28:13 f, MT 12/5 1948 (tal inför den socialdemokratiska

partikongressen), PM 8/5 1948 (Unden i samtal med bl a den norske utrikes
ministern Lange), Undens samling L 108:35, KB, PM 1/6 1948, Utrikesdepar
tementets arkiv, HP I Ab vol 44, RA och efter förhandlingarnas slut, AK 1949 
5:8f. 

193. K Zetterberg (l 995).
194. Se t ex FK 1948 28:13, AK 1949 5:14 samt MT 12/5 1948 (tal inför

den socialdemokratiska partikongressen). 
195. MT 28/5 1948 (anonym). Som redan noterats framgår det inte tydligt

av denna ledarnotis ifall belägget är ett referat av Svenska Morgonbladet eller 
utgör Undens egen åsikt. Är det förra fallet så instämmer i alla fall Unden i ytt
randet. Se även MT 14/1 1 949 (anonym). Redan i ett tal i Norrköping, MT 
12/2 1948, även referat i Undens arkiv L I 08: 13, KB, hade Unden konstaterat 
att: "Ingen demokratisk nation låter sig i sin utrikespolitik bestämmas av bedö
manden, åsikter eller anvisningar som kommer från andra länder." Vi kände 
våra egna förhållanden bättre än utländska bedömare och ville själva avgöra vad 
som var bäst för vårt land. 

196. FK1948 28:15.
197. Se t exNyTid 26/l0 1948,3/ll 1948 samt 27/l 1949.
198. Isolering i Ny Tid 21/10 1948, 26/10 1948, 29/l l 1948 samt 17/l

1949. Vissa egenintressen uttrycks i 18/11 1948, 29/l l 1948, 15/1 1949 och 
22/2 1949. Dock framhölls att dessa ofta sammanföll med gemensamma in
tressen. 

199. Ny Tid 21/10 1948.
200. JA Andersson (I 994) s l 93f.
201. Se även Ny Tid 5/9 1945, 9/1 1946, 13/7 1946, 26/11 1946, 31/1

1947 och 11/2 1947. 
202. Oro för nordisk splittring i Ny Tid t ex 10/2 1948, 13/9 1948 och

21/10 1948. 
203. 1y Tid 4/1 1949. Se även 8/l 1949, 25/1 1949, 27 /l 1949 och 31/l

1949. 
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204. Protokoll från sammanträde med den socialdemokratiska partistyrel
sen 22/9 1948 och 26/1 1949, ARAB. 

205. Protokoll från sammanträde med den socialdemokratiska riksdags-
gruppen 11/1 1949, ARAB. 

206. F Björklund (1992) s 109 f.
207. K Blidberg ( 1987) s 49 f.
208. B Ohlin (I 975) s 54 och 305.
209. Fred i AK 1948 2 8: I O ff och AK 1949 5: 19 f. När folkpartiets riksdags

grupp diskuterade de skandinaviska försvarsförhandlingarna 8/ 12 1948 var det 
Sveriges fred som hos Ohlin fick motivera anslutningen till neutralitetskravet, 
enligt S-E Larsson (1998) s 280. Nordisk neutralitet ... redan i AK 1948 5 :40. 

210. Solidaritet i AK 1948 28:45, AK 1949 2:4 och AK 1949 5:17 ff. Även
frihetsvärdet förekom i motiveringarna för ett skandinaviskt försvarsförbund 
hos Ohlin, se t ex AK 1948 28: I O ff, AK 1949 2 :4 och AK 1949 5: 19 ff. 

211. B Ohlin (I 975) s 52 ff.
212. AK 1945 34:I0 f.
213. Anteckningar från konferens i Saltsjöbaden 1947, Ohlins arkiv F:46,

RA. Tyvärr kan man varken ur anteckningarna eller från Ohlins memoarer, 
B Ohlin (1975) s 52 ff, utröna datum för konferensen. 

214. Denna konflikt framkommer i källmaterialet främst i efterhand, se
AK 1949 5: 18 ff, "Det blev ej försvarsallians", i Folkpartiet 1/1949 samt proto
koll från diskussionen i folkpartiets riksdagsgrupp 26/1 1949, Folkpartiets riks
dagsgrupps arkiv, Al: I, RA. Vid denna diskussion framhölls att: "Det skulle 
vara ett krav för ett Skandinaviskt försvarsförbund, att Norge och Danmark er
höll leveranser av krigsmaterial från Västmakterna." 

215. B Ohlin (I 975) s 303 samt 309 ff. I sina memoarer konstaterar Ohlin
s 305 och 314 att den överväldigande delen av hans riksdagsgrupp stödde det 
skandinaviska försvarsförbundet. Hur åsikterna fördelade sig inom partiet kan 
man få en uppfattning om genom folkpartiets riksdagsgrupps möte 20/1 1949. 
Enligt protokollet uttalade sig nitton medlemmar utan tvekan för ett fullföl
jande av förhandlingarna, två uttalade en viss tveksamhet, en ställde sig enligt 
protokollet närmast avvisande och en ställde sig absolut avvisande. De som inre 
givit sin åsikt tillkänna tillfrågades, men ingen av dessa anmälde betänkligheter 
inför förhandlingarna. Se protokoll från mötet 20/1 1949, Folkpartiets riks
dagsgrupps arkiv, Al:l, RA. Under januari diskuterades försvarsförbundsfrå
gan vid riksdagsgruppsmötena I 0/1, 15/1, 20/1, samt 26/1. 

216. KMolin (1991) s 28 och 31.
217. SvD 10/9 1948.
2 I 8. SvD 20/1 1949. Solidaritetsvärdet i 20/5 1948 och 15/6 1948. Tid

ningen hade redan tidigare föreslagit nordiskt samarbete i olika former, se t ex 
4/3 1947, 18/5 1947, I 0/6 1947, 5/7 1947, 6/7 1947, 21/8 I 947 samt 30/8 1947. 
Se även Ivar Anderson i FK 1948 5:56 f. 

219. SvD 24/4 1948 (före Undens initiativ men efter SvD:s ställningsta
gande för en skandinavisk försvarssamverkan) och 15/6 1948. För frihetsvärdet, 
se även 20/5 1948 och I 8/ I 1949. 
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220. E von Heland (1969) s 214 ff. Den interna splittringen erkändes ock
så i partiets skrift Lnndsbygdspn11iet Bondeförbundet vid 1949 års riksdng, s 7 f. 

221. FK 1948 25:45 och FK 1948 28:26 (citat).
222. FK 1949 2:26. Se även memorialprotokoll från utrikesnämndens

sammanträde 21/1 1949, A2:5, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
223. G .Jonasson, under medverkan av L Sköld (1976) 92 f.
224. FK 1949 2:26 (citat). För nationella egenintressen i efterhand, se FK 

1949 5:32 f och föredrag i Lund 7/3 1949, Centerpartiets huvudarkiv, B VI 
"Presstjänsten", referat även i Sk.D 8/3 1949. 

22 5. G Jonasson (I 972). Enligt Jonasson, som analyserat förhandlingarna 
1948, ställde sig Gränebo då positiv till förhandlingar om en koalitionsrege
ring. Se iiven G Jonnergård (1985a) s 27, G Jonnergård (19856) s 242 f samt 

J Enochsson - R Petersson (1973) s 47 ff och 183 f. 
226. DN 14/5 1948 (citat, L Kihlberg). I Tingstens ledare 23/5 1948 be

tecknades förslaget som alibi och lugnande medicin, medan Tingsten 5/2 1948 
skrev om slagord om nordiskt samarbete som redan för tre år sedan tjänade 
som ett slags alibi. För DN:s syn på det skandinaviska försvarsförbundet, se t ex 
23/5 1948, 2/9 1948, 30/11 1948, 12/12 1948 och 19/1 1949. För kritik av 
skandinavisk militär samverkan före Undens initiativ, se 8/2 1948, 18/2 1948, 
29/2 1948, 5/3 1948, samt 25/4 1948. DN uttalade sig något positivt om nor
disk samverkan i 5/4 1948, 14/6 l 948 och 9/10 1948. Tingsten hade redan un
der det andra världskriget ställt sig skeptisk till ett nordiskt försvarsförbund. 
Han författade också en skrift Debntten 0111 Nordens enbet på uppdrag av före
ningen Norden. För detta, seJ A Andersson (1994) s 126 ff. 

227. DN 28/1 1948. Se även 9/10 1948, 17/11 1948, 5/1 1949 och 17/1
1949. 

228. DN 28/1 1949. Insikten att spruckna förhandlingar skulle leda till att
neutraliteten stärktes syns i efterhand i Tingstens memoarer, se H Tingsten 
(1963) s 186. EnligtA WJohansson (19956) s 215 hade ledaren 28/1 1949 sin 
bakgrund i ett samtal med den svenske diplomaten Erik Boheman. Tingsten 
tycks okritiskt ha accepterat dennes överdrivna föreställningar om en framgångs
rik kompromiss mellan den norska och svenska ståndpunkten, menar Johansson. 

229. F Björklund (1992) s 99 och 112.
230. Brev från Herbert Tingsten till Kaj Pineus 21/12 1948. Herbert

Tingstens samling, L 207, Korrespondens, KB. 
231. Det indirekta citatet återfinns i SvD 21/3 1948 (I Anderson). Detta

Finlandsargument återfinns även i SvD 22/7 1947, 8/2 1951, 28/2 1952, 4/3 
1952 samt i Ivar Andersons Referat av besök och samtal, anteckning för den 
15/6 1950 (I Anderson i samtal med den sovjetiske ambassadören i Stockholm 
Rodionov), Andersons samling, L 91 :4, KB. Känsla för Finland uttrycks i t ex 
5/2 1948, 1/3 1948, 4/3 1948, 18/3 1948, 13/9 1949, 23/3 1950 och 26/6 1952. 
Se även Ivar Andersons inHigg i riksdagsdebatten 4/2 1948, FK 1948 5:57. 

232. Se dock SvD 17/2 1948.
233. SvD 14/6 1951 och 28/2 l 952. Enligtlvar Anderson (1965) s 286 1110-

tiveradesJärtes anslutning till den alliansfria linjen främst av hänsynen till Fin-
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land. I ett brev till Herbert Tings ten, 18/8 1963, konstaterar I var Anderson att 
det var ansvaret för Finland som var det för Otto Järte och honom själv avgö
rande när det gällde ställningstagandet till Atlantpakten, även om de båda var 
kritiska till denna även av andra skäl. Se Tingstens samling, L 207, Korrespon
dens, KB. 

234. Ivar Andersons Referat av besök och samtal 11-12/12 1948, Ander
sons samling L 91 :3, KB. 

235. Finland som Sveriges dotterland, se SvD 28/2 1952.
236. AK 1949 5 :21: "Den politik Sovjetryssland för i Finland måste ur

svensk synpunkt tillmätas stor betydelse. Det bör framhållas att Sovjetryssland 
de senaste åren i denna del av Europa hittills avstått från en sådan politik och 
sådana militära dispositioner, som från svensk horisont skulle framstå som sär
skilt oroande. Detta har varit och är enligt min mening en av förutsättningarna 
för den hittillsvarande svenska politiken." Se även AK 1950 11 :22, "Vår utri
kespolitik", i Folkpn11iet 3/1949, DN 18/3 1949 (tal i Stockholm) samt GD 4/9 
1952 (tal i Halmstad) där även det taktiska i hänsynen till Finland, att detta ar
gument förstås i utlandet, nämns. I sina memoarer B Ohlin (I 975) s 304 kon
staterar denne att: "Det vore ur svensk synpunkt en nackdel om Norge och 
Danmark anslöt sig till Atlantpakten. Bland annat skulle detta irritera Sovjet 
och möjligen ogynnsamt påverka dess politik mot Finland och Norden i övrigt. 
Kunde ett skandinaviskt försvarsförbund medverka till en pacificering av Nord
europa var detta enligt svensk bedömning positivt även ur större och mindre 
grannländers synpunkt." Vidare konstaterar Ohlin, på s 313, att Sverige inte 
kunde ansluta sig till Atlantpakten av flera skäl, därav inte minst hänsyn till 
Finland och de risker för en ändrad rysk hållning till Finland som kunde upp
komma. Detta sade han i samtal med chefredaktören för den danska tidningen 
Politiken Nils Hasager. 

237. Protokoll från sammano·äde med folkpartiets riksdagsgrupp 14/2
1950, Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv, Al :2, RA. 

238. F Björklund (I 992) s 78 f och 124.
239. F Björklund (1992) s 204.
240. FK 1949 2:26.
241. Tal i Rydsgård i början av augusti 1950. TT-referat utsänt 5/8 I 950.

Centerpartiets huvudarkiv, B VI "Presstjänsten", RA. Enligt SkD 5/8 1950 
skulle talet hållas 6/8 1950. Se även FK 1951 2:3. 

242. DN 19/2 1948, 13/4 1948, 23/5 1948, H/12 1948, 27/2 1949 (DN
konstaterar i denna ledare angående hänsynen till Finland att även om argu
mentet var sakligt och rimligt innebar det inte att detta var hållbart och än 
mindre att det var avgörande), 22/2 1950 (I denna ledare ser tidningen hänsy
nen till Finland som "isolationismens" mest bärande argument) samt 6/2 
1951. I memoarerna, H Tingsten (1963) s 184, konstaterar Tingsten att: "Stor 
slagkraft hade, att döma av mina egna erfarenheter, argumentet, att Finland 
riskerade att förlora sin frihet, om Sverige gick in i en västallians." I en artikel, 
"Issues in Swedish Foreign Policy", som skrevs för Foreign Afjåii:r, H Tingsten 
(1959), underströk Tingsten återigen Finlandsargumentets betydelse. 

179 



Vii1-deprioriteri11gnr 

243. Parisuttalandet i K Mol in (I 991) s 42. Dagboksanteckningen åter
finns i Undens dagbok 24/3 1948, KB. Dessa belägg har sitt ursprung i perio
den just efter Finlands paktavtal med Sovjet. Detta gäller också för ett antal 
diplomatiska kontakter. Enligt PM 2/3 1948, Utrikesdepartementets arkiv, HP 
I Ab vol 43, RA, uttalade Unden att Pragkuppen och Finland inte påverkade 
den svenska utrikespolitiska hållningen. I ett samtal med samme ambassadör 
några månader senare, PM 1/6 1948, Utrikesdepartementets arkiv, HP I Ab 
vol +4, RA, fick hänsynen till Finland försvara den svenska neutraliteten. Fin
lands stiillning försvårades om Sverige engagerade sig i väster. I Finland hop
pades man också allmänt, enligt Unden, att Sverige skulle föra neutralitets
politik. I ett samtal med den sovjetiske ambassadören i StockJ1olm Tjernychev, 
PM 3/4 1948, Utrikesdepartementets arkiv, HP 1 Ab vol 44, RA, visade sig inte 
känslorna vara alltför starka: "Det funnes visserligen en strömning i svensk 
opinion, som kunde betecknas som sentimentalt Finlandsvänlig och som inte 
realistiskt bedömde Finlands förhållande till Sovjetunionen." Även i samtal 
med USA:s utrikesminister George Marshall, PM 14/10 1948, Uu·ikesdepar
tementets arkiv, HP I Ab vol 44, RA, användes Finland som stöd för svensk 
neutralitet. Finland skulle bli russiticerat om Sverige inträdde i en västallians. 
För Undens syn på Finland, se även E Noreen (1994) s 172 och 212 f samt 
K Mol in (I 991) s 42. Enligt G Aalders (I 989) s 144 f och (I 990) använde Un
den Finlandsargumentet som alibi. Det var svenskt egenintresse som var orsak 
till användandet av detta. 

244. Föredrag i Karlstad 13/4 1948, Undens samling, L 108:43, KB. I ett
utkast inför ett tal rörande Sveriges neutralitet och NATO, hållet för brittiska 
gäster troligen 1950 tar Unden upp att Finland önskar att Sverige skall vara 
neuu·ala. Se Undens samling, L I 08: 13, KB. 

245. Utrikespolitik, bilaga till nr 6 1951. Hänsynstagande till Finland i Ny
Tid 3/7 1948, 28/6 1950 och 24/10 1950. I en diskussion i Europarådet om in
kluderandet av militära uppgifter i denna organisations verksamhet hiinvisade 
Edberg till hänsynen till Finland (dock tydligen ej namngivet i talet), se M af 
J\'lalmborg (I 994) s 277. 

246. Uppfattningen om det taktiskt riktiga i att använda Finlandsargu
mentet mot väst framkommer i Sven Grafströms anteckningar. Inför ett tal i 
lvlinneapolis som Grafström enligt sig själv skrivit "i regeringens anda", kon
staterar han att han skulle trycka mycket på det finska argumentet "som anses 
kunna vinna förståelse här". S Grafström (1989) dagboksanteckning 8/1 1950, 
s 947. 

247. För exempel på DN:s argumentation under denna tid, se t ex 19/3
1949, 26/4 1949, 2/10 1949, 22/11 1949, 27/11 1949, 5/2 1950 samt 29/10 
1952. Solidariteten med väst, se även 5/4 1949, 26/6 1951 och 8/6 I 952. Frihe
ten prioriterades högre än freden i t  ex 12/6 1949. 23/7 1949 konstaterade DN, 
efter Atlantpaktens godkännande i USA, att Europas demokrater kunde hoppas 
på fred och veta att ett krig inte skulle betyda elen europeiska frihetens under
gång. I ett brev till Emilia FogelkJou Norlind 26/11 1951, Tingstens samling, 
L 207, Korrespondens, KB, fastslog Tingsten att: "Ty detta förhållande att vi 
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alla önskar fred kan väl inte ge oss rätt att samarbeta med personer som för det 
första är anslutna till den politiska riktning som under de senaste åren med våld 
och kupper erövrat en stor del av Europa och som för det andra uppenbarligen 
synes beredda att använda samma taktik hos oss." 

248. A W Johansson (19956) s 229ff och 320. 
249. SvD I /2 1951 och 18/5 1951. Friheten betonas även i 13/4 1949, 9/9 

1949 (frihet före fred) samt 16/6 1950. 
250. SvD 23/3 1950, 29/3 1950, 2/4 1950, 23/4 1950 och 7/6 1950.
251. AK 1950 11:21 (citat) och 57. I AK 1949 2:3 står de demokratiska

västmakterna mot "stormakten i Östeuropa" eller "den östeuropeiska stats
gruppen", medan demokratiskt står mot antidemokratiskt i AK I 949 17: 19. I 
AK 1949 2 5 :6 f gick gränsen mellan de demokratiska partierna och kommunis
terna. I B Ohlin (1950) står "västerlandets i stort sett liberala samhällstyp" mot 
kommunismens diktatursamhälle, medan det demokratiska västblocket ställs 
mot österns diktaturer i AK 1952 7:26 f. 

252. AK 1952 7:27.
253. DN 28/2 1949 (tal i Solna).
254. A Berge(l9906).
255. AK 1949 2:3, AK 1950 11 :21, AK 1952 7:27 samt ST 18/4 1950.
256. AK1950 11:21.
257. D 1 9/8 1952 (intervju med Ohlin och Jarl Hjalmarson).
258. AK 1949 13:34. Se även AK 1949 17:15 ff och 53 ff samt AK 1949

25:131. 
259. AK 1950 13:26 ff.
260. AK 1950 23:107 ff. I ett tal i Röstånga, ST 31/7 1950, betonade Ohlin

vakthållningen mot femtekolonnare och sabotagevilliga av kommunistiskt slag. 
261. AK 1952 14:13 ff och 37 ff. I ett tal på Hönö,GHT 22/6 1952, önska

de Ohlin inskränkning av sovjetiska diplomaters rörelsefrihet i Sverige.
262. Tal i Rydsgård (citat), Tf-meddelande utsänt 5/8 1950, Centerpartiets

huvudarkiv, B VI "Presstjänsten", RA, FK 1949 l 0:81 ff och FK 1950 34: 17 ff.
263. Val program för Landsbygdspartiet Bondeförbundet vid 1950 års och

1952 års val, i B011dejö1·b1mdets medlemsblad augusti 1950 och augusti 1952.
264. Se även I 0/7 1951 (S Oljelund, som även skrev ledaren 31/8 1949).

Ny Tid konstaterade i ledaren l 0/7 1951 att samförståndets väg hade prövats 
och befunnits omöjlig att gå. 16/1 1950 (S Oljelund) beskriver Ny Tid retro
spektivt tiden för förhandlingarna om ett handelsavtal med Sovjet. Många 
trodde "optimistiskt att Sovjenmionen var på väg att acceptera västerländska 
demokratiska betraktelsesätt och metoder." Tidningen konstaterade att inga av 
förhoppningarna hade uppfyllts. 

265. för "avskräckning", se Ny Tid I 9/7 I 951 och 31/8 I 949. Enligt den
senare ledaren var en förutsättning för att mildra spänningen mellan de två sto
ra maktgrupperna att en uppluckring och ett slutligt utplånande av den kom
munistiska diktaturen skedde. Stefan Oljelund skrev båda dessa ledare. 

266. 1y Tid 18/7 1950. Se även nyhetsartikel 10/9 1950, RolfEdberg i de
batt med Nils Holm berg (k). 
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267. AK 1950 I 1:11 f, 54 och 66.
268. Tiden 4/1950. Se även Undens dagbok 22/3 1950 (samma dag som

detta års utrikespolitiska debatt), KB. I diskussion med Bertil Ohlin och Georg 
And ren (h) undrade Unden om inte dessa begripit att general J ungs tal [i Lund, 
december I 949] hade undergrävt Sovjets förtroende för Sveriges uppriktighet 
i neutralitetspolitiken. Nu g,illde det att uttala sig så klart att vi i möjligaste mån 
reparerade de skador Jung vållat. 

269. Referat från anförande vid fredsvecka i Danmark, september 1951, i
Undens samling, L 108:43, KB. 

270. Protokoll från den socialdemokratiska partikongressen 2-7 /6 1952
(tal vid partikongressen). Talet trycktes även som broschyr, Vår utrikespolitik, 
Ö Unden (1952). 

271. Möjligheterna för Sverige att påverka förhållandet mellan stormak
terna verkar vara i det närmaste obefintliga i Mrmmkript till Sveriges i11t1·esse nv 
fredens bevnrnnde motiverar den vnlda utrikespolitiken, Undens samling, L I 08: 13, 
KB. Manuskriptet utgör del av "Synpunkter på Sveriges uu·ikespolitik", i 
Ö Unclen (I 963). Vissa möjligheter till påverkan, genom t ex pacificering av 
det egna närområdet, i AK 1949 5:15, Tiden 4/1950, AK 1951 5:49, intervju
uttalande för Le Monde 14/7 1951, i Utrikesfrngo1· 1950-51, AK 1952 7:75 
samt MT 6/6 1952 (tal inför den socialdemokratiska partikongressen). 

272. Ny Tid 23/3 1950.
273. Se även Ny Tid 24/10 I 950, 29/10 I 950 och 10/11 1950.
274. Nyhetsartikel i Ny Tid 2/9 1952.
275. AK 1950 26:12. För freden, se även AK 1951 2: 11 och 212, AK I 951

5: 11 f och I 7, AK 1952 7:82 f samt JT 24/8 1950 (tal i Östersund). I det sist
nämnda talet konstaterade Ohlin att: "Det är en av politikens viktigaste upp
gifter att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en fredlig utveckling." 
Se även brev till Johannes ryqvist 12/2 I 949, i Folkpartiets riksorganisations 
arkiv, Bertil Ohlin E2 A:2, RA. Ohlin motiverar i detta brev alliansfriheten med 
att våra möjligheter att göra nytta för fredens och demokratins sak skulle mins
ka vid ett paktmedlemskap. 

276. AK 1952 7:27.
277. NA 13/6 1949 (tal i Örebro).
278. B Ohlin ( I 950).
279. Vid elen socialdemokratiska partikongressen 1952 konstaterade Un

den att varje land hade att forma sin utrikespolitik utifrån sina egna förutsätt
ningar, referat i MT 6/6 1952, AK I 950 11: l I (Vår utrikespolitik var, enligt 
Unden, närmast inriktad på att tjäna vårt lands intressen under fredstid), FK 
1951 2:76 (Sveriges individuella inu·essen), AK 1952 7:75 (våra egna säkerhets
intressen), intervjuuttalande för Le Monde, 14/7 1951 (svenska folkets natio
nella intressen), i Utrike-ifi·ngor 1950-5 I och "Synpunkter på Sveriges utrikes
politik", i Ö Unden (1963). 

280. Anförande vid fredsvecka i Danmark september I 951, Undens sam
ling L I 08:43, KB. Enligt Undens dagbok 15/9 195 I, KB, hölls talet denna 
dag. 
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281. Tal vid den svenska regeringens middag 7 /9 1949 med anledning av
interparlamentariska konferensen, Undens samling, L 108:43, KB. 

282. P Villaume (1995a) s 845,855 och 860 f samt R Tamnes (I 991) s 297.
283. Anförande vid svenskt-norskt möte i Strömstad 2/10 1951, i Utrikes

frågor 1950-51. Se även AK 1950 11:11. 
284. Tal i Rydsgård, TT-meddelande utsänt 5/8 1950, Centerpartiets hu

Vlldarkiv, B V[ "Presstjänsten", RA. Se även tal i Lund 7 /3 1949, Centerparti
ets huVlldarkiv, B VI "Presstjänsten", RA. Referat av detta tal i SkD 8/3 1949. 

285. FK 1949 5 :33 och tal i Alfta I 0/7 l 949, Centerpartiets huvudarkiv,
B VI "Presstjänsten", RA. 

286. Gränebo i uttalande inför sin avgång som riksdagsman. TT-medde
lande utsänt 17/12 1951, Centerpartiets huvudarkiv, B VI "Presstjänsten", RA. 

287. 'y Tid 22/6 1950 (S Oljelund) och I 9/3 I 949. Nationella egen-
intressen även i 28/6 l 950, 29/10 1950, 17 /6 1952 och 8/7 1952. 

288. AK 1950 11 :48. Se även Ny Tid 30/4 1952.
289. AK 1951 13:119.
290. Se t ex SvD 6/4 1949 (vänta och se), 23/6 1949 (avvaktan), 27 /I O 1949

(obundenhet och avvaktan), 26/l l l 949 (n-ygghet för medborgarna som utri
kespolitikens främsta mål), 24/1 I 950, 29/6 1950 och 2/3 1952 (i första hand 
söka trygga vår egen säkerhet). 

291. SvD 17/7 1949, 13/9 1949, 26/11 1949, 16/1 1950, 24/1 1950, 22/5
1950 och 9/3 1952. Se även Ivar Anderson, Referat av besök och samtal 4/8 
1952, Andersons samling L 91 :4, KB. Av referatet framgår att Anderson såg 
skeptiskt på Hjalmarsons Bornholmsförslag. I sin bok om Otto Järte, I Ander
son (1965) s 286, hävdar Anderson att)ärte snart insåg att tanken på ett nordiskt 
försvarsförbund varit en utopi och en icke ofarlig sådan. Enligt E Sandlund 
(1984) s 185 tycktes SvD med jämnmod se de skandinaviska försvarsförbunds
planerna gå i graven. 

292. E Sandlund (I 984) s 194 ff.
293. S-B Ljunggren (I 992) s 42 f.
294. JHylen(199l) s 105.
295. Protokoll från sammanträde med folkpartiets förtroenderåd 22/5

I 949, Folkpartiets Riksorganisations arkiv, Stäm mo-, styrelse och arbetsut
skotts protokoll, AI: 16, RA. Vid folkpartiets riksdagsgrupps sammanträde 14/2 
I 950 försvarade Ohlin alliansfriheten. Gick vi med i Atlantpakten ökade ris
kerna för att vi skulle dras in i det kalla kriget. Sverige skulle komma in i det 
kalla krigets region. Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv, Al :2, RA. För DN se 
24/1 1950 och 16/5 1951. 

296. Samarbete med Norge och Danmark, se t ex DN 2/7 I 949, 12/9
1949, 8/3 1950, 8/8 1950, 28/11 1950 samt 29/11 1951. I ett brev till Wilhelm 
Keilhau 17 /2 1950 berättar Tingsten om en förestående resa till 'orge: "Min 
avsikt skulle vara att tala med personer om det utrikespolitiska läget över hu
vud men alldeles särskilt om i vad mån några som helst förutsättningar finns 
till någon nordisk kombination med Sverige stannande utanför Atlantpakten 
och pliktigt att ingripa blott vid skandinaviskt krigsfall. Som Professorn torde 
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veta har den tanken tagits upp av den svenske högerledaren Hjalmarson i 
remissdebatten för en månad sedan." Tingstens samling, L 207, Korrespon
dens, KB. 

297. D '20/10 1949 (U Brandell). Ingen förståelse för vare sig kommu
nism eller nazism, i 29/4 1949 (U Brandell). 

298. SvD 13/9 1949, 2/11 1949 och 26/11 1949.
2 99. Solidariteten med väst syns t ex i AK 1949 5: 18 ff, AK 1949 10: 106 ff,

AK 1950 11:22 ff, AK 1950 26:11, AK 1951 5:14, ST 18/3 1949 (tal i Stock
holm), SsT 26/3 1949 (tal i Växjö) samt Folkp1111iet 3/1949. 

300. AK.1949 25:5,ST!0/5 1949,ST 12/5 1949,BN8/ll 1949(tal iGö-
teborg), ST 18/4 1950 och ST 30/6 1950. 

30 I. AK 1950 11 :22 f och M af Malmborg (1994) s 181 ff samt s 398 för 
Ohlins tal i Europarådet 10/8 1950. 

302. ST 22/12 I 951, ST 21/11 I 952, ST 26/1 I 1952 samt memorialpro
tokoll från utrikesnämndens sammanträden 28/12 1950 och 30/1 1952, Utri
kesnämndens arkiv, A2:5-6, RA. För Ohlins insatser, se M af Malm borg (1994) 
s 265,268, 272 samt 274 f. 

303. Se t ex AK 1949 5: 19 f, AK 1949 25:6, AK 1950 11 :24 f, ST 4/7 1949
(tal i Öregrund) och Expressen 17/8 1950 (intervju för United Press). Se även 
memorialprotokoll från utrikesnämndens sammanträde 28/2 1949, Utrikes
nämndens arkiv, A2:5, RA. 

304. Kritik av Hjalmarsons förslag, se AK 1950 26:12,JP 27/3 1950 (tal i
Jönköping) samt protokoll från folkpartiets riksdagsgrupps sammanträden 
14/2 1950 och 14/3 1950, Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv, Al:2, RA. Vid 
sammanträdet 14/2 I 950 syns en politisk/taktisk aspekt när det diskuterades 
ifall folkpartiet öppet skulle kritisera Hjalmarson. Ohlin såg här ett problem. 
Hans slutsats blev att folkpartiet inte borde ta en skarp strid med Hjalmarson 
på denna punkt. 

305. AK 1950 13:111 f(citatet från AK 1950 13:112).
306. Se t ex AK 1950 26: 16, AK 1951 5:49 samt MT 11/4 1951 (föredrag i

Uppsala). 
307. Se t ex MT 9/9 1949 (referat av tal vid interparlamentariska unionens

generaldebatt), Aktuell Politik (1951) och "Utrikesminister Unclens anförande 
i FN", i Vti"r/dshori.ront 11/1952. 

308. Sveriges deltagande i internationellt arbete användes av Unden som
argument mot kritik för svensk isolering, se AK 1950 11: 11 samt anförande vid 
svenskt-norskt möte i Strömstad 2/10 1951, i Utrikesfi·ngo1· 1950-51. 'är den 
socialdemokratiska riksdagsgruppen diskuterade Europarådet förordade Un
den svenskt deltagande vid utformandet av denna organisation, men ant ydde 
taktiska skäl för sin ståndpunkt. Se protokoll från den socialdemokratiska riks
dagsgruppens sammanträde 22/3 1949, ARAB. 

309. Ny Tid 13/2 1951. Se även Rolf Edbergs artikel "1ema med variatio
ner. Svensk och schweizisk neutralitet ", i Tiden 4/1951. 

310. Ny Tid 27/9 1950. Se även 23/1 1950, 26/1 1950, 25/10 1950, 30/4
I 952, 6/6 I 952, 7 /10 1952, 22/10 1952 samt Rolf Edberg i I

i

"den 4/1951. 
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311. Ny Tid 2/3 1952, 10/4 1952, 30/4 1952, 4/5 1952, 6/6 1952 och Rolf
Edberg i AK 1952 7:50 f (27 /2 1952). 

312. Ny Tid 26/l 1950.
313. Se även Ny Tid 22/3 1952 och 31/5 1952.
314. R Edberg (I 952).
315. Under hösten 1949 verkar Ny Tid ha understrukit pro-nordiskhet,

dock ej militärt, se t ex 14/9 1949. Kritik av Hjalmarsons förslag i Ny Tid 5/3 
1952 och 11/3 1952 (båda gällde Bornholrnsfrågan). Visst stöd, dock svagt, för 
Hjalmarson i 31/1 1950 och 23/3 1950. 

316. Ny Tid 21 /3 195 I. Även i R Edberg, Tiden 4/1951.
317. J-OSundell(1970) s 181 f och 195.
318. FK 1951 2:3.
3 I 9. Se t ex DN 4/7 1950, 7/7 1950, 8/8 I 950 samt 25/11 I 950.
320. DN 7/8 1950, 3/12 1950 samt 26/6 1951. I ledaren 10/5 1950, en och

en halv månad före Koreakrigets utbrott, hade DN konstaterat att: "Det är 
Atlantpakten, inte Förenta nationerna, som i dagens läge är fredens och frihe
tens värn." 

321. Enligt B Holrnström (1972) s 61 kritiserade Tingsten i en recension
de inre förhållandena i S ydkorea. Se även DN 26/6 1950. 

322. I Hedenius (1974) s 83 ff. Se även B-O Boström (1988) s 162.
323. Se t exDN21/9 1950,6/12 1950, 17/12 1950,och 27/12 1950.
324. Se t exDN22/l 1951, 30/1 1951, 31/1 1951,2/2 1951 och 11/4 1951.

Se även 9/3 1952: "Den som så restlöst avvisar samarbete för fredens säkrande 
kan i nödens stund inte kräva hjälp av andra." 

325. Önskan om fred framträder efter det att Kina ingripit i konflikten och
FN-sidan därvid tvingats retirera. Se t ex DN 21/11 1950, 24/12 1950 och 
31/12 1950. 

326. F Björklund (1992) s 128 f och 133.
327. Solidaritet med FN: A.K I 951 2:13, A.K 1951 5: 11 ff, A.K I 952 7:27 f, 

memorialprotokoll från sammanträden med utrikesnämnden 14/11 1950 och 
8/1 1951, Utrikesnämndens arkiv, A2:5-6, RA, ST 31/7 I 950 (tal i Röstånga) 
och :NV I 2/2 1951 (tal i Skellefteå). Solidaritet med västmakterna: AK 1951 
2:13, A.K 1951 5:14 och 16, ST 10/7 1950 (tal i Båstad och Fegen) samt r-..rv

12/2 195 I (tal i Skellefteå). 
328. Memorialprotokoll från utrikesnämndens sammanträde 8/1 1951,

Utrikesnämndens arkiv, A2:6, RA. 
329. A.K 1951 2:169, A.K 1951 5:12 samt Folkpress januari 1952 (intervju

med Ohlin), i Folkpartiets riksorganisations arkiv, Bertil Ohlin, F8 B:4, RA. 
330. Protokoll från Folkpartiets Arbets- och finansdelegations möten 9/5 

1951 och 21/6 1951, Folkpartiets riksorganisations arkiv, Stämmo-, styrelse 
och arbetsutskottsprotokoll, A 1: 18, RA. 

33 I. U Bjereld och M Demker (1995) s 234 och 242. M Karlsson (1995) 
s 78 ff finner inget större partistrategiskt agerande från folkpartiets sida under 
Catalina-affären. Han konstaterar att folkpartiet hade en tydlig profil, men låg 
debattaktivitet. 
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332. F 13jörklund (1992) s 153 och 156f.
333. Solidaritet med FN: se t ex SvD 29/6 I 950, 4/7 1950 (rubrik Sverige

iii-solidnrisl<t), 8/7 1950,4/8 1950, 24/10 1950, 26/11 l950 och 18/5 1951.
334. Friheten: se t ex SvD 12/8 1950 och 24/10 I 950. Stöd för USA, se

SvD 8/12 1950 och 28/1 1951. Enligt SvD 26/1 1951 fick inte Sverige "ge
nombryta frihetens klara front mot förtrycket genom en socialistisk mellan
ställning". Däremot gällde demokratikravet inte så hårt för Sydkoreas ledare 
Syngman Rhee. Detta ursäktades med att det bara var 7 år sedan Sydkorea blev 
fritt, se SvD 3/12 1952 (0 Järte). 

335. Avvisande av svenskt militärt deltagande i Koreakriget, se SvD 29/6
1950 och 16/7 1950. 

336. SvD 12/8 1952 och 28/8 1952. Även antytt i 18/5 I 951. Enligt E Sand
lund (I 984) s 145 spelade SvD:s besvikelse över Undens agerande i samband 
med den s k  baltutlämningen 1945/46 en inte oväsentlig roll när det gällde tid
ningens negativa hållning till honom även i andra frågor. 

337. Tol i Rydsgård. TT-meddelande utsänt 5/8 1950, Centerpartiets hu
vudarkiv, B VI "Presstjänsten", RA. Se även FK 1950 26: 11. 

338. För Gränebo, se t ex FK 195 l 2:3 f och memorialprotokoll från utri
kesnämndens sammanträde 15/5 J 951, Utrikesnämndens arkiv, A2 :6, RA. 
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KAPITEL 4 

NEUTRALITETEN 

4.1 Introduktion 
I detta kapitel kommer aktörernas syn på svensk neutralitet att 
analyseras. Vilken moralisk värdering gjorde de av neutraliteten 
som tänkbar svensk utrikespolitik? I det inledande kapitlet for
mulerades den analytiska huvudfrågan: Ansåg de undersökta aktii
rerna att det var moraliskt fiirsvarbart att vara neutrnl eller fanns det 
en plikt att ställa upp i det kalla kriget på den sida man mest sympati
serade med? Detta kapitel har samma kronologiska indelning som 
det föregående. Först följer ett avsnitt som omfattar tiden fram 
till och med 1947. Därefter följer ett avsnitt som omfattar 1948 
och de två första månaderna 1949. Slutligen analyseras tiden 
från mars 1949 fram till 1952 års utgång. Avsnitten disponeras 
huvudsakligen efter aktörerna. 

4.2 De första efterkrigsåren 
(augusti 1945-december 194 7) 
Från krigsslutet fram till det kalla krigets utbrott rådde relativt 
stor överensstämmelse i den svenska utrikespolitiska debatten. 
Detta gällde också värderingen av neutraliteten. Det fanns under 
denna period inga tydliga grupperingar att ställa sig neutral 
gentemot. Neutralitetspolitik var ett mindre aktuellt ställnings
tagande så länge som de allierade staterna höll samman och så 
länge FN verkade fungera. 

En ledtråd till Östen Undens syn på neutraliteten kan man få 
genom ett inledningsanförande i en radiodebatt 1952 om Sveri-
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ges förhållande till FN. Han konstaterade där att både NF och 
FN byggde på tankegången att förena alla folk i ett gemensamt 
freds- och säkerhetsförbund. Detta kollektiva säkerhetssystem 
skulle avlösa den gamla allians- och jämviktspolitiken. 

Ett land som Sverige har sedan gammalt ansett sig tryggast i 
neutraliteten, men inför möjligheten att få till stånd ett kollek
tivt säkerhetssystem ansågs det både 1920 och 1946, att ett nytt 
läge hade inträtt. 1 

Som tidigare konstaterats såg Unden den ideala världsordningen 
i en på internationell soljdaritet grundad kollektiv säkerhet. Den
na politik var den bästa för att främja freden. Erfarenheterna från 
världskrigen hade gjort honom negativt inställd till allianssystem 
och jämviktspolitik. I radiodebatten visade Unden att han såg_ den 
kollektiva säkerheten som den mest ideala utrikespolitiken. Aven 
om neutraliteten i anförandet framställdes som Sveriges säker
hetspolitiska huvudväg under 1900-talet skulle chansen till kol
lektiv säkerhet tas när sådana möjligheter fanns. Detta hade skett 
både 1920 och 1946. 

Vid krigsslutet fanns inga allianser att ansluta sig till. Undens 
syn på vägvalen i den efterkrigstida svenska utrikespolitiken får 
sitt mest tydliga uttryck i artikeln Neutralitet och solidaritet, som 
trycktes i den socialdemokratiska idetidskriften Tidens första 
nummer 1945. Unden konstaterade där att ett svenskt inträde i 
FN, en organisation som vilade på solidaritetsförpliktelser mel
lan medlemsstaterna, skulle få som logisk följd att neutraliteten 
för svenskt vidkommande uppgavs. Detta var inget han beklaga
de. Trots den krigstida neutraliteten hade Sverige, enligt Unden, 
ingen utpräglad särställning i världen som skulle anvisa oss nå
gon annan väg än den som krigets segrarmakter ämnade slå in 
på. En isolationspolitik, vilken här var Undens beteckning på 
en fortsatt neutralitetspolitik, skulle medföra så stora praktiska 
olägenheter och svårigheter, med avseende på våra internatio
nella förbindelser, att den endast framstod som en teoretisk möj
lighet. 

Neutralitetspolitik skulle medföra allvarliga brister. Denna 
ställdes mot FN. Neutraliteten skulle innebära isolering och so
lidariteten med den nya världsorganisationen skulle inte komma 
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till uttryck. Nu fanns de möjligheter till kollektiv säkerhet som 
Unden såg som ett ideal och han tog ställning för dessa. Mot slu
tet av artikeln kom han dock in på de vetoregler som i praktiken 
gav utrymme för neutralitet och FN-medlemskap. Han såg en 
klar moralisk belastning i dessa, eftersom alla slags säraktioner 
från stormakternas sida skulle, om inte direkt legaliseras, så dock 
på förhand tolereras. 

Tidigare i boken har jag karaktäriserat Undens utrikespolitik 
under de första efterkrigsåren som en solidaritetspolitik fdr fred. 
Även om Tiden-artikeln är Undens tydligaste ställningstagande 
för solidaritetspolitik återkommer tankegångarna, där han stäl
ler ett fortsättande av svensk neutralitetspolitik mot den interna
tionella solidariteten i FN.2

Under sommaren 1945 skedde ett principiellt intressant me
ningsutbyte, som kan belysa olika utrikespolitiska strategier för 
Sverige vid denna tid, mellan den avgående utrikesministern 
Christian Giinther och den tillträdande utrikesministern Unden. 
Giinther betonade kontinuiteten med krigsårens neutralitet. Sve
riges utrikespolitik borde, enligt honom, även under efterkrigs
tiden gå i neutralitetens tecken. Unden kom däremot att mer 
markera ett brott mot krigsårens politik. Medan Giimher som 
utgångspunkt valde neutralitetspolitikens nödvändighet valde 
Unden Sveriges väntade inträde i FN.3 Unden konstaterade att
medlemskapet i den nya världsorganisationen måste betyda att 
Sverige avskrev sin neutralitetspolitik i de fall stormakterna var 
överens. 

Men det primära i dagens situation är ju att vi, om vårt land in
träder i FN, på nytt och på ett mera avgörande sätt än 1920 för
binder oss till en solidaritetspolitik som inte är förenlig med 
neutralitet.Jag tror att vi inte bör tveka att ta det steget.-¼ 

Återigen ställde Unden neutraliteten mot solidariteten i FN. 
När det gällde de praktiska konsekvenserna skilde sig Giinthers 
och Undens åsikter inte så särskilt mycket åt. Men som två olika 
betoningar av Sveriges utrikespolitiska roll vid det andra världs
krigets slut är de belysande.5

Utav de i boken undersökta aktörerna var Petrus Gränebo den 
ende som kan sägas ha legat närmare Christian Giinthers syn på 
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neutraliteten än Undens. Gränebo såg krigsårens neutralitet som 
ideal för svensk utrikespolitik även inför efterkrigstiden. Vid den 
första utrikesdebatten i riksdagen efter krigsslutet, 22/ l O 1945, 
önskade han främst att Sverige skulle behålla sin handlingsfrihet 
och fann stöd för sin linje i den politik som förts under det just 
avslutade kriget. Regeringen borde utrikespolitiskt fullfölja den
na politik. 

I längden är den nog den mest hållbara. Vi böra hålla huvudet 
kallt mot de anl<lagelser som riktas mot oss. Vi som icke deltagit 
i kriget böra ha större möjlighet till detta än andra folk, vilkas li
delser äro mera upprörda. Jag tror att vi för ett sådant handlan
de skola få ett erkännande i framtiden, även om det för tillfallet 
kanske riktas viss kritik mot oss.6 

Gränebo visade sig här medveten om att det fanns en negativ syn 
på den svenska utrikespolitiken i samtiden. Han tycks dock ha 
funnit neutraliteten fullt försvarbar. Den gav större möjlighet 
för svensk handlingsfrihet. De som hållit sig utanför kriget styr
des inte heller lika mycket av känslor, lidelser, utan kunde "hålla 
huvudet kallt". Det bör <lock påpekas att Gränebo här talade om 
den svenska utrikespolitiken i förhållande till blockbildningar, 
inte i förhållande till FN. 

Även Bertil Ohlin kunde se positiva konsekvenser av krigs
årens neutralitet. Han instämde i utländska observatörers fram
hållande av att Sverige liksom Schweiz, just därför att dessa varit 
neutrala, hade en erfarenhetsbakgrund som kunde öka utsikterna 
att göra nyttiga insatser inom FN. Kanske låg det något i detta, 
konstaterade Ohlin.7

Det svenska medlemskapet i FN 1946 innebar att neutralite
ten i formell mening försvann. Detta var, som redan konstaterats, 
inget Unden beklagade. Vi skulle visa ett minimalt förtroende för 
FN om vi framställde som Sveriges utrikespolitiska huvudlinje 
den neutralitetspolitik som vårt land önskade föra i händelse för
bundet föll sönder, konstaterade han i tidsksiften Vi redan 1945. 
Unden verkar ha sett neutralitetspolitik som passivt motstånd 
mot FN. Den inskränkning i Sveriges handlingsfrihet som med
lemskapet innebar accepterade han.8 I utrikesdebatten 22/10
1945 konstaterade Unden att: 
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Vi äro villiga att ansluta oss till en samfälld trygghetsorganisa
tion och i händelse av en framtida konflikt avstå från neutralite
ten i den utsträckning , organisationens stadgar det påfordra. 

Men efter detta så fortsatte han med ett fastställande av att: 

skulle mot förmodan inom denna organisation visa sig en ten
dens till uppdelning av stormakterna i två läger, måste vår poli
tik vara att icke låta oss drivas in i en sådan gruppering eller 
blockbildning.9 

Detta innebar att neutralitetspolitiken, trots att Unden ansåg 
denna innebära isolering, ändå ställdes upp som reservlinje i 
svensk utrikespolitik. 10 De vetoregler som kom att ingå i FN
stadgan, vilka Unden tidigare kritiserat, underlättade paradoxalt 
nog för neutraliteten då organisationen skulle bli handlingsför
lamad ifall två stormakter kom på konfrontationskurs mot var
andra. 

Fredrika Björklund uppmärksammar en intressant skillnad 
mellan Tiden- och Vi-artiklarna och riksdagsdebatten om FN
medlemskapet i juni 1946. I artiklarna tycks ställningstagandet 
för FN ha en moralisk klang hos Unden. Frågan gällde solidari
tet eller isolering. I riksdagsdebatten förefaller problemet med 
förenligheten mellan neutraliteten och medlemskapet närmast 
att ha varit av juridisk art. 11 

Det är tydligt att den moraliska kritiken mot neutraliteten 
minskade hos Unden efter 1945. I och med att världsläget för
sämrades blev neutralitetspolitik ett alltmer aktuellt utrikespo
litiskt ställningstagande. Men den skillnad Björklund ser kan 
också förklaras av de olika fora och olika syften som fanns bakom 
inläggen. Vid tiden för Tiden-artikeln var Unden ännu inte utri
kesminister och pläderade för en förändrad utrikespolitik. Under 
FN-debatten skulle Unden som utrikesminister beskriva de for
mella förändringar som det svenska FN-medlemskapet innebar. 
När det blev dags för beslut i den svenska riksdagen hade dess
utom politisk enighet nåtts om den framtida utrikespolitiken. 
Det fanns då inte samma behov av omfattande och slagkraftig ar
gumentation för denna. 

Yngve Möller är insiktsfull om Undens ordval runt 1945 om 
att "ge upp" neutraliteten. Ordet uppgivande var alltför vittgåen-
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de och efter hand dämpade Unden formuleringen, enligt Möller. 
Förändringen verkar att ha skett mellan 1945 och 1946. 12 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att Unden, just ef
ter det andra världskrigets slut, uppfattade brister med neutrali
teten, särskilt när han ställde denna i kontrast mot FN. Kritiken 
hade en viss moralisk karaktär. Neutralitetspolitik bröt mot den 
solidaritets- och fredspolitik han önskade föra och riskerade att 
medföra isolering för den neutrala staten. Detta hindrade dock 
inte att denna politik kunde vara ett tänkbart utrikespolitiskt 
ställningstagande ifall världsläget försämrades. Så länge det bätt
re alternativet FN och kollektiv säkerhet var aktuellt skulle dock 
detta styra svensk utrikespolitik. 

I det inledande kapitlet konstaterade jag att neutraliteten 
skulle kunna uppfattas innefatta vissa moraliska egenvärden. Den 
neutrala staten kan agera förtroendeskapande och utjämnande, 
fungera som brobyggare, medlare eller finnas till som en neutral 
oas. Den neutrale kan också framträda som kritiker av brister hos 
de stridiga parterna. Det ännu inte alltför tillspetsade förhållan
det mellan stormakterna gjorde att dessa insatser inte var så ak
tuella vid denna tid. I det föregående kapitlet såg vi dock vissa 
belägg för brobyggetankar hos Unden under sommaren och 
hösten 1946. 

De övriga aktörerna förordade inga större awikelser från re
geringens utrikespolitik. DN förordade svenskt FN-medlem
skap. Sverige skulle låta tyngdpunkten i sin yttre hållning för
skjutas från neutralitet till solidaritet. 13 Den som tog ställning
för neutralitet kunde dock vara bestämd av ett bättre motiv än 
under krigsåren, ansåg Tingsten och syftade på utsikterna för en 
varaktig fred. Han såg emellertid en risk för kålsupartänkande, 
att alla stater skulle anses vara lika onda. 1-1 DN krävde redan i 
fredstid planering för hjälp utifrån ifall vi skulle anfallas. 15 Som
vi såg i det föregående kapitlet gav varken DN, SvD eller Ohlin 
stöd åt någon brobyggepolitik. De lyfte under denna tid inte 
fram några förtroendeskapande eller utjämnande värden hos 
neutraliteten. 

I en ledare 6/10 1946 försökte Tingsten i DN identifiera och 
lösa neutralitetens dilemma. Om man utgick från att den ena 
partens seger skulle bli destruktiv för mänskligheten, så kunde 
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neutralitetsviljan moraliskt endast försvaras med att en liten stat, 
som inte rimligen kunde tänkas fälla utslaget i en konflikt, hade 
mindre förpliktelser än de större i realiteten avgörande makter
na. Enligt Tingsten borde man dock, efter det andra världskri
get, kunna: 

avskriva föreställningen om neutraliteten som en speciellt nobel 
attityd, om de neutrala som mänsklighetens salt; neutralitetsvil
jan blir icke glorifierad, utan nedsmutsad genom självbedrägliga 
eller skenheliga fraser av denna typ. 

DN såg här dilemmat med att stå neutral i en konflikt mellan 
goda och onda stater. Lösningen blev att småstaterna hade ett 
privilegium att inte behöva handla efter moralens absoluta impe
rativ. Trots att tidningen inte såg några moraliska egenvärden 
hos neutraliteten var det tänkbart att Sverige skulle bli tvunget 
att föra en sådan politik. Alf W Johansson förklarar Tingstens 
syn före övergången till allianslinjen: 

Genom att sätta de ekonomiska systemen i förgrunden kunde 
Unden skapa en sorts moralisk legitimitet för neutralitetspoli
tiken. För Tingsten var detta inte möjligt. De politiska systemen 
- demokrati eller diktatur - var det centrala. En liten stat som
Sverige fick i stället söka moralisk legitimitet för en neutral håll
ning genom att hänvisa till sina begränsade maktresurser. Då
den lilla staten inte kunde tänkas falla utslaget i en konflikt hade
den mindre förpliktelser än stormakterna. 16 

Ny Tid uppvisar en något ambivalent syn på neutraliteten. Sam
tidigt som kritik framfördes mot denna kunde tidningen benäm
na den egna förordade utrikespolitiken för neutralitet. I likhet 
med Unden ställde Ny Tid neutraliteten mot FN. I den nya 
världssolidariteten fanns det inte plats för någon neutralitet. Den 
tributen borde emellertid vara lätt att betala om man betraktade 
FN som ett första steg mot en varaktig fred, konstaterade Ny 
Tid. 17 När Unden hållit sitt tal i FN vid Sveriges inträde i orga
nisationen, där han bl a omtalade Sverige som medelvägens land, 
kunde detta, medgav Ny Tid, leda tankarna till olustiga erin
ringar från krigsårens balansgång. 18 Krigsårens neutralitet var
här inget ideal för efterkrigstiden. 
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Ny Tids kritik tog sig även det uttrycket att tidningen inte 
ansåg att Sverige hade den rätta moraliska tyngden för att initie
ra protester mot kvarvarande diktaturer i Europa. Här stärkte 
inte den svenska neutraliteten under det andra världskriget 
grunden för ett initiativ. Tidningen tycktes anse att det skulle 
framstå som en aning märkligt om Sverige, som inte utmärkte 
sig för att gå i bräschen i kampen mot diktaturerna under kriget, 
nu skulle leda denna kamp. 

Men nog skulle det verka besynnerligt om en enda småstat - och 
därtill en stat som stått neutral i den stora uppgörelsen - ensam 
skulle bryta de diplomatiska förbindelserna med francoregimen. 
Det är ynkligt att höra myggor hosta, och tanken på att Sverige, 
krigsskonat, exneutralt och på betryggande avstånd från den 
spanska gränsen skulle i ensam storhet göra den heroiska gesten 
kan nog knappast räkna med att riva ner några applåder från 
världsgalleriet. 19 

Sveriges agerande skulle kunna uppfattas som opportunistiskt. 
Under de hotfulla krigsåren hade vi inte gjort något för demo
kratin i Europa, men nu när det var ofarligt att stå upp för den så 
yrkade vissa på agerande. Samma kritik återkom ett år senare. 
Norge, som brutit med Spanien, hade den moraliska bakgrun
den till en sådan åtgärd genom sin egen kamp mot en fascistisk 
fört1yckare. Om Sverige däremot ensidigt bröt med Spanien 
skulle detta inte få den minsta effekt. Ett visst löjets skimmer 
skulle vila över en sådan "heroism". Ny Tid skrev: 

]y vilken heroism skulle det inte vara att kasta stridshandsken 
mot det avlägsna Spanien, medan vi tryckte i buskarna när ofre
den slickade våra egna gränser och faran bankade på porten. 
Permittenttågens Sverige bryter med Francospanien - vilken 
stolt och upplyftande rubrik i världspressen! 20

Neutralitet kunde dock vara ett acceptabelt alternativ även för 
Ny Tid när tidningen ställde denna mot militärallianser. Att 
Sverige inte ämnade låta sig drivas in i några som helst block
bildningar såg Ny Tid som en ny sorts neutralitet. I en annan le
dare framstod neutraliteten som ett alternativ, vilket kunde vara 
en förmånlig arbetshypotes att falla tillbaka på.21

En positiv syn på neutraliteten framkommer tydligast i Ny 
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Tids stöd för en brobyggepolitik. Denna, som framförallt före
kom under sommaren 1947, kopplades till neutraliteten. Tid
ningen såg sin föreslagna politik som ett försök att skapa utrym
me för en neutralitet mellan blocken. Det var en mission för de 
små, fredliga, icke blockbundna länderna i Nordvästeuropa att 
försöka spela en mediande och utjämnande roll.22 I argumen
tationen för brobyggepolitiken uttryckte Ny Tid de för neutrali
teten karakteristiska egenvärden som jag tidigare angett: bro
byggande, förtroendeskapande, den utjämnande och mediande 
rollen samt önskan om upprätthållandet av en neutral oas. 

SvD gav sitt stöd till det svenska medlemskapet i FN, även 
om tidningen kunde se problem med detta. Neutraliteten kunde 
inskränkas. Tidningen framförde knappast någon kritik mot den
na; varken alliansalternativet eller neutraliteten förknippades 
med några högre moraliska värden.23 Enligt Fredrika Björklund 
värnade högern under de första efterkrigsåren om neutralitets
politiken. Denna var inte bättre än någon annan politik ur aspek
ter som hade med moral eller solidaritet att göra, men den var 
inte heller sämre. H 

Under de första efterkrigsåren var inte neutraliteten föremål för 
någon mer omfattande debatt. Den som under denna period 
tydli_gast gav uttryck för en moralisk värdering av neutraliteten 
var Osten Unden. För Unden medförde neutraliteten moraliska 
brister när han kontrasterade denna mot solidariteten med den 
kollektiva säkerheten i FN. Under det första efterkrigsåret var 
en svensk neutralitetspolitik inte moraliskt försvarbar. Ganska 
snart försvann emellertid denna argumentation hos honom. För 
Dagens Nyheter var neutraliteten under vissa villkor acceptabel 
som svensk utrikespolitik. Den medförde dock brister. DN kun
de finna ett moraliskt försvar för neutraliteten genom att hävda 
att mindre stater hade mindre ansvar än stormakter. Ny Tid 
uppvisar en något ambivalent syn. Tidningen kunde framföra 
stark moralisk kritik mot neutraliteten. Denna kritik gällde sär
skilt erfarenheten av krigsårens neutralitet. Samtidigt såg Ny 
Tid under 1947 vissa moraliska egenvärden i neutraliteten. För 
Petrus Gränebo verkar neutraliteten att redan från undersök
ningens början ha varit fullt moraliskt försvarbar. 
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4.3 Sverige väljer neutraliteten 
(januari 1948-februari 1949) 

Inledning 
När motsättningarna mellan de två stormaktsblocken blev så 
stora att de gjorde skäl för benämningen "det kalla kriget" för
ändrades förutsättningarna. I det föregående kapitlet karakteri
serade jag den utrikespolitik Unden förde från och med våren 
1948 som en neutralitetspolitik. I de dagboksanteckningar Un
den nedtecknade sedan han återigen blivit utrikesminister 
nämns "neutraliteten" för första gången i samband med Sveri
ges utrikespolitik 26/1 1948. Efter sitt tal i Karlstad 13/4 1948 
sammanfattade han detta i dagboken med att talet bl a berörde 
"neutralitetspolitiken". Här verkar detta begrepp vara en offici
ell benämning på den svenska utrikespolitiken. I och med att 
den svenska regeringen nu sade sig följa en neutralitetspolitik 
aktualiserades ställningstagandet gentemot denna. 

Dagens Nyheter 
DN förordade svensk medverkan i en västlig militärallians. Tid
ningens anslutning till allianslinjen verkar att ha gått relativt 
snabbt , även om man kan märka en alltmer alarmerande syn på 
det kommunistiska hotet från september 1947. En utlösande or
sak bör ha varit Ernest Bevins tal i det engelska underhuset 22/1 
1948. Det verkade nu finnas långt gångna planer på en militär 
sammanslutning för att möta hotet från Sovjet. I Tingstens me
moarer nämns också detta tal som den omedelbara anledningen 
till omsvängningen. Åsiktsändringen hade enligt Tingsten för
beretts under en resa i USA hösten 1947. Däremot hävdar han 
att inga särskilda överläggningar med personliga och politiska 
vänner, militärer eller diplomater föregick kampanjen. Tingsten 
betraktade övergången som så betydelsefull att han beslöt sig för 
att förankra denna hos DN:s ägare.25

Enligt DN innebar neutraliteten stora brister. Tidningen kri
tiserade den brist på ställningstagande som neutraliteten medför
de. Ett exempel på detta är när DN fann attityden av överlägsen 
likgiltighet inför motsättningarna omoralisk. Denna likgiltighet 
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kunde leda till en sinnelagets neutralitet, där inte ens ett ideo
logiskt ställningstagande gjordes. Den socialdemokratiska rege
ringens sätt att tillämpa neutralitetspolitik utökade bristerna.26

En annan form av kritik, som DN gav uttryck för, är free
riderkritiken. Denna utgör ett av de klassiska argumenten mot 
neutraliteten. Genom att man står utanför ett krig kan man pro
fitera på detta. Medan andra stater betalar de dryga kostnaderna 
kan den neutrale njuta i godan ro. Den neutrale är här en fripas
sagerare som hänger med och drar nytta av andra staters an
strängningar och utnyttjar deras skydd utan att betala för det. 
Under det kalla kriget kunde neutraliteten uppfattas så att medan 
Atlantpakten/NATO:s medlemsstater och då främst USA betala
de kostnaderna för att möta det sovjetiska hotet så drog den neu
trala staten nytta av detta utan att nämnvärt bidraga därtill. 

DN ger flera exempel på free-riderkritik. Tanken att en sam
verkan med väst var onödig därför att vi under alla förhållanden 
fick hjälp från dessa var inte moraliskt tilltalande.27 Neutralitets
tänkandet omhuldade bedrägliga förhoppningar om att det skul
le kunna gå att ha en relativt fredad tillvaro i ett nytt krig.28 Ef
ter de skandinaviska försvarsförhandlingarnas slut konstaterade 
DN att det förhållandet att Sverige först önskat en skandinavisk 
samverkan, men sedan ställt sig neutralt, skulle få till följd ett 
dubbelspel där vi i Washington skulle verka halvt allierade och 
i Moskva säga att vi var strängt neutrala. DN föreställde sig här 
att Sverige skulle profitera på de fördelar som ett Atlantpakt
smedlemskap kunde innebära utan att utsätta oss för några ris
ker.29

I en debatt med anledning av den danske forskaren Poul Vil
laumes avhandling diskuterades ifall den danska politiken gent
emot NATO under främst 1950-talet skulle betecknas med be
greppet dissident (Villaume) eller begreppet free-rider (Nikolaj 
Petersen). Dessa begrepp kan i detta sammanhang stå för samma 
företeelse. Denna diskussion visar på vilken betydelse valet av 
begrepp har. Begreppet dissident är här positivt moraliskt laddat 
medan free-rider är moraliskt negativt laddat.30

DN såg en plikt att ställa upp på västmakternas sida i konflik
ten. När tidningen kopplade sitt krav på ställningstagande med 
de moraliska och rättsliga grundvalar man förespråkade för utri-
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kespolitiken fick DN ett närmast ogenomträngligt stöd för sina 
argument. Neutraliteten måste i detta läge förkastas. Om man 
ansåg att vårt eget öde berodde av att den ena parten segrade så 
blev den neutrala ståndpunkten inte tilltalande, konstaterade 
tidningen. 31 Neutraliteten var här moraliskt mycket tveksam.
Enligt DN var neutraliteten även logiskt orimlig. Om Sverige 
inte var berett att ställa upp på Sovjets sida vid en neutralitets
kränkning från väst var denna en bluff. Sverige avstod från för
delarna av en förberedd samverkan med väst utan att vinna de 
fördelar som en total neutralitet i gammaldags mening möjligen 
skulle hmna ge.32 Här bör det dock anmärkas att det varit just en
sådan politik som hållit Sverige utanför det andra världskriget. 
Trots gränskränkningar hade Sverige inte ställt upp på endera 
sidan. 

I det förra kapitlet sammanfattade jag DN:s syn vid denna tid. 
Det fanns en plikt till samverkan p g a  de fruktansvärda följder 
som en sovjetisk och1pation och världsherravälde skulle föra 
med sig och de gemensamma värderingar som de västliga demo
kratierna stod för. Neutraliteten medförde stora moraliska bris
ter och ledde till omoraliska konsekvenser. DN tog ställning mot 
neutralitetens yttersta konsekvens. Ett fritt Sverige i ett sovje
tiskt Europa var otänkbart. Tidningen avvisade, som vi tidigare 
sett, även hänsynen till Finland som skäl för alliansfrihet. 

Det är dock osäkert om DN ni/tid uppfattade neutralitetspo
litiken som omoralisk. Vid tiden för de skandinaviska försvars
förhandlingarnas slutförande, när DN i viss utsträckning gav sin 
anslutning till dessa, tycks det som om DN kunde acceptera 
neutralitetspolitiken som moraliskt försvarlig ifall denna inne
bar någon form av ställningstagande. Det viktiga var att man tog 
ställning. Tidningen hävdade att man i kritiken av svensk ut
rikespolitik och utrikesdebatt inte i det sammanhanget åsyftat 
dem som öppet och med angivande av de reella skälen intagit en 
annan ståndpunkt än tidningens egen. Den moraliskt inriktade 
kritiken drabbade däremot bl a dem som sökte komma ifrån dis
kussionen genom tystnad eller plattheter. DN sa sig kunna för
stå motiven hos dem som önskade en ren neutralitetspolitik och 
ville utsträcka denna till hela Norden.33 Som tidigare redovisats
framställde DN vissa villkor för ett svenskt alliansmedlemskap. 
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DN:s mer positiva syn på det skandinaviska försvarsförbundet 
kan dock ha haft taktiska orsaker i syfte att undvika en stärkt 
svensk neutralitet, vilket tidningen såg som det värsta tänkbara 
utfallet av förhandlingarna. Neutralitet som ett militärpolitiskt 
ställningstagande behövde, vid denna tid, inte nödvändigtvis 
vara omoraliskt, däremot krävdes någon form av handlande el
ler ställningstagande. En ideologisk neutralitet skulle försvaga 
den goda sidan. Tidningen såg här ett fullföljande av neutrali
tetspolitiken likaväl som ett brytande av denna som en hand
ling.34 DN kunde specificera neutraliteten, när den talade om en 
ovillkorlig neutralitet, som en vägran att ta ställning under 
fred.35 Kanske skall man förstå detta så att förespråkade man
öppet, med angivande av de reella skälen, en "ren" neutralitets
politik, d v s  neutraliteten gällde enbart det militärpolitiska ställ
ningstagandet, så var detta inte omoraliskt. Företrädde man 
däremot en "ovillkorlig" neutralitet, en ideologisk neutralitet 
som inte uttryckte sin åsikt om världskonflikten, så var detta 
omoraliskt. 

Svenska Dagbladet

Kritik mot neutraliteten förekom även hos SvD, Ohlin och Ny 
Tid. SvD hade tidigare inte utmärkt sig för någon kritik av neu
traliteten. En viss sådan förekommer under denna period. Det 
var främst tillämpningen av neutralitetspolitiken som kunde 
medföra brister. Tidningen kritiserade en dogmatisk eller isola
tionistisk tolkning av denna.36

SvD kunde även försvara den svenska utrikespolitiken. Tid
ningen bemötte argumenten för alliansmedlemskap. Att gå med 
i Atlantpakten var inte liktydigt med att ta en livförsäkring i ett 
amerikanskt bolag med billiga premier.37 Tidningen gick även i
försvar mot kritik av det svenska agerandet under de skandina
viska försvarsförhandlingarna. Sveriges initiativ till dessa och be
redskap att delta i ett sådant gjorde att: "Talet om att Sverige 
skulle söka krypa bakom, förskansa sig bakom sin principiella 
neutralitet och 'låta andra dö för sig' kan därför utan vidare till
bakavisas."38 SvD försvarade här Sverige mot free-rider kritik. 
Norge hade inte någon högre moralisk status än Sverige. Det 
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fanns ingen anledning för norrmännen att ge Sverige en lektion 
i moral. 

Är denna moralkaka berättigad med tanke på att det är Sverige 
som tagit initiativet till förhandlingarna om en skandinavisk för
svarssamverkan och förty, som bättre rustat, konsekvent får iklä
da sig däremot svarande förpliktelser mot sina svagare grannar? 39 

SvD var dock under våren 1948 öppen för olika utrikespolitiska 
alternativ. Som vi såg i det förra kapitlet villkorade tidningen 
neutraliteten. Den 21/3 1948 fann SvD att ett fullföljande i Fin
land av den sovjetiska politiken i Tjeckoslovakien automatiskt 
skulle driva Sverige från neutralitetslinjen:rn Även sedan SvD 
kommit med förslag om skandinaviskt samarbete preciserade 
tidningen under vilka förutsättningar Sverige skulle ställa upp 
militärt på västsidan. Dessa förutsättningar utgjorde därmed 
neutralitetens moraliska gräns. 16/4 1948 konstaterade tidning
en att flertalet svenskar nog var "ense därom att i en avgörande 
kamp mellan öst och väst kan Sverige icke stå likgiltigt".-1 1 En so
cialdemokratisk riksdagsman som, enligt SvD, ansett att Sverige 
skulle stå med fot gevär ifall Sovjet angrep Norge kritiserades.-12
I november 1948 skrev Otto Järte att lika litet som Norge och 
Danmark ämnade Sverige i nödfall kämpa på fel sida.-13 På flera
liknande sätt argumenterade tidningen för att stå det onda emot.-1-1 
SvD tog ställning mot neutralitetens yttersta konsekvens. Till
tron till neutralitetens möjligheter i ett krisläge verkar inte att ha 
varit särskilt stor. Dessa ställningstaganden innebar i praktiken 
en plikt att ställa upp för västsidan vid ett tredje världskrig. Trots 
att dessa belägg främst härrör från 1948 finns det ingen större 
anledning misstänka att de inte skulle vara aktuella också för 
åren närmast därefter. Detta innebär ett problem för neutralite
tens trovärdighet. Sannolikheten för att SvD vid ett utbrutet 
tredje världskrig skulle förorda svensk neutralitet bör med tanke 
på ovanstående resonemang ha varit rätt liten. En sådan neutra
litetspolitik skulle knappast skapa någon större trovärdighet i öst. 

Sammanfattningsvis fann alltså SvD att neutraliteten medför
de vissa moraliska brister. Bristerna ledde dock inte till krav på 
alliansanslutning. Avarterna skulle emellertid förevisas och be
kämpas. Dessa kunde tidningen se manifesterade i den tillämp-
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ning av neutralitetspolitiken som bar Undens märke. På längre 
sikt verkar tilltron till neutraliteten att ha varit liten. Önskan att 
leva som neutral i ett utbrutet krig var uppenbarligen begränsad 
för SvD. 

Bertil Ohlin 

Ohlin hade under perioden fram till blockuppdelningen inte gi
vit uttryck för någon klar moralisk värdering av neutraliteten. 
Han anslöt sig till regeringens utrikespolitik. I likhet med DN 
och SvD betonade även Ohlin att neutralitetspolitiken inte fick 
innebära ideologisk neutralitet. Enigheten om att inte deltaga i 
en politisk blockbildning fick, enligt honom, inte leda till ett för
nekande eller förtigande av att Sverige inte stod neutralt i den 
ideologiska konflikten. Samhörigheten med väst skulle få komma 
till uttryck även med denna politik.45 Ohlin såg, när det gällde 
detta, vissa brister i den socialdemokratiska regeringens utrikes
politik. Han markerade mot stelbenthet i genomförandet av den
na. Det fanns en risk för att en isolationistisk neutralitetspolitik 
skulle finna stöd hos socialdemokrater och bondeförbundare. 
Detta skulle folkpartiet bekämpa.46 

Hos Ohlin finns det emellertid ibland en positiv syn på neu
traliteten som en oas. I hans utrikespolitiska linje ingick vid tiden 
för de skandinaviska försvarsförhandlingarna att det kalla kriget 
inte skulle få en skärningspunkt i vårt land. Ohlin konstaterade 
sammanfattande efter försvarsförhandlingarna att: 

Alldeles uteslutet är det väl ej att en sådan 'neutralisering' - i po
pulär snarare än folkrättslig mening - kan ur synpunkten av 
världsfredens bevarande vara minst lika bra som om de världs
politiska motsättningarna står skarpt mot varandra här uppe.47 

I likhet med Unden kunde Ohlin här se utökade möjligheter för 
freden genom en nordisk neutralitet. 

Ny Tid 

Den något ambivalenta syn på neutraliteten som tidigare kon
staterats för Ny Tids del kan vi se exempel på även under denna 
tid. Efter riksdagens utrikesdebatt 4/2 1948 ansåg Ny Tid att 
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Sverige måste ha frihet att välja neutralitetens väg ifall FN inte 
lyckades. Detta var, enligt tidningen, den traditionella svenska 
linjen i en ny tid.-18 En viss positiv värdering av neutraliteten kan
här märkas. De skandinaviska ländernas neutralitetstradition lyf
tes också fram som ett motiv till planerna på ett skandinaviskt 
försvarsförbund_-19 När Ny Tid tolkade alliansfriheten som alli
ansfrihet mellan stormaktsblock kunde tidningen, i en formule
ring som annars skulle ha framstått som rätt märklig, hävda att vi 
kunde vara neutrala antingen ensamma eller tillsammans med 
andra. Tidningen argumenterade här till förmån för ett neutralt 
försvarsförbund. Om några länder slöt sig samman för att ge
mensamt söka undgå att dras in i ett nytt krig blev de var för sig 
inte mindre neutrala än om vart och ett ensamt sökte driva neu
tralitetspolitik, hävdade tidningen.50 Det värde Ny Tid i detta
sammanhang främst såg i neutraliteten var behovet av en neutral 
oas. Det skandinaviska försvarsförbundet motiverades även med 
den pacificering detta innebar.51

Denna positiva bedömning hindrade inte att Ny Tid såg bris
ter med neutraliteten. Tidningen erkände att elen inte med tros
viss glöd kunde förfäkta neutraliteten som den under alla förhål
landen bästa utvägen. I likhet med Ohlin såg Ny Tid en risk för 
att neutralitetspolitiken skulle innebära för mycket isolering.52

Inför utsikten av ett mjsslyckande i de skandinaviska försvarsför
handlingarna såg Ny Tid Atlantpaktsmedlemskap som ett tänk
bart alternativ till ensam svensk neutralitet.53 Det fanns dock
andra samarbeten som motverkade isoleringen. Genom inträdet 
i Marshallplanen hade Sverige demonstrerat samhörighet med 
"västdemokratierna". Detta var för Ny Tid något annat än en 
stelbent neutralitet.5-1 Ny Tids anslutning till ett västperspektiv
på det kalla kriget är här tydlig. Neutralitetspolitiken fick inte 
hindra vår samhörighet med väst från att komma till umyck.55

För att göra neutralitetspolitiken mer acceptabel ställde Ny 
Tid vissa krav på denna. Som neutral stat hade Sverige vissa för
pliktelser. Tidningen kommenterade ett tal som det svenska utri
kesutskottets ordförande, den tidigare stats- och utrikesministern 
Rickard Sandler, hållit i FN:s politiska utskott. Till neutralitetens 
förpliktelser hörde att höja besinningens stämma. Neutralitet 
fick inte vara ett försiktigt tryckande i buskarna, den förutsatte 
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ansvar, ansvaret bl a för att så ofta tillfälle gavs erinra om de höga 
principer som låg till grund för FN. Ny Tid såg Sandlers tal som 
just ett sådant exempel på en ansvarsmedveten neutralitet.56 

Neutraliteten kunde uppenbarligen vara moraliskt försvarbar 
om den beaktade vissa förpliktelser. 

Östen Unden 

Unden visade sig införstådd med neutralitetens moraliska pro
blem. Han tog upp dessa till diskussion. I riksdagsanförandet 
29/6 1948 konstaterade han: 

Det är många olika faktorer, som ha bidragit till att neutralitets
iden blivit så omstridd. Somliga reagera därför att de felaktigt 
lägga in däri en allmän ljum het i inställningen till de internatio
nella händelserna. Andra tänka på misslyckade försök att hävda 
en korrekt neutralitet i kritiska situationer. Andra åter hänvisa 
till de många fall, då en neutral stat blivit angripen trots sin neu
tralitetsvilja och inte haft tillräckJiga krafter att försvara sig. 
Somliga erinra sig att neutraliteten varit en 'icke krigförandes' 
metod att skaffa sig extra fördelar från de krigförande. Slutligen 
finns det de som anse att det är varje folks plikt att ställa upp på 
en frontlinje och därmed på förhand välja sida i en kommande 
eventuell kamp, som antages i lika grad komma att gälla alla na
tioners framtid. De ogilla därför såsom desertering att somliga 
stater förkJara sig avböja att inmönstras.n 

Unden sammanfattade med att säga att neutralitetspolitiken var 
föremål för skilda värderingar. 58 Han uppmärksammade alltså 
dessa problem, men ansåg att vi inte var färdiga med neutralite
ten därför att den reste många problem och inte kunde över
blickas till alla sina konsekvenser. Det försvar han presterade var 
inte att gå in på motargument utan att istället peka på konse
kvenserna av neutraliteten. När han skulle försvara denna var det 
freden han lyfte fram. 

Kritiken mot de avsteg från den strikta neutraliteten, som under 
det sista kriget gjordes i Sverige, drunknar i tillfredsställelsen 
över att freden kunde vidmakthållas, att vi inte blevo ett ocku
perat land och inte ett basområde för den tyska krigsmakten. 
Om neutralitetspolitiken under en framtida konflikt lyckas, ha vi 
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utan att indragas i kriget åstadkommit det maximum av insats, 
som mindre stater över huvud kunna göra, nämligen att hålla sitt 
eget territorium fritt. Misslyckas vi, så ha vi i varje fall inte för
spillt någon möjlighet. I en så dynamisk epok som den nuvaran
de kan ingen trygghet vinnas vare sig på den ena eller andra vä
gen. Men otryggheten kännes större om vi helt plötsligt växla 
spår och köra in på alldeles nya vägar.59

Även om det i citatet egentligen var avstegen från neutraliteten 
som försvarades av fredens bevarande, så framstår freden här som 
det främsta argumentet för neutraliteten. Neutralitetens mora
liska innehåll begränsades till att hålla sitt eget territorium fritt. 
Det egenvärde som Unden främst såg i neutraliteten var den neu
trala staten som en oas bortom världskonflikten.60 Även vid ett
möte med den nordiska socialdemokratiska samarbetskommit
ten visade han att det främst var med tanke på freden som han 
försvarade neutraliteten. Freden gynnades enligt hans mening 
bättre av neutralitet än alliansmedlemskap.61 Här finns dock en
svaghet med Undens resonemang. Argumentet att neutraliteten 
försvaras av fredens bevarande kan enbart gälla om den "goda" 
sidan segrar. Ett argument som gick ut på att, i händelse av en 
nazistisk seger i det andra världskriget, konstatera att det vikti
gaste ändå varit att Sveriges fred bevarats hade antagligen inte 
ägt någon större styrka. Detsamma kunde också sägas om det 
kalla kriget. Ifall man ideologiskt kände sig mer samhörig med 
väst än öst kunde argumentet enbart äga styrka ifall man var 
övertygad om västs slutliga seger i en framtida sammandrabb
ning. Framförde aktören ett sådant argument utan att ansluta sig 
till en västallians fanns en överhängande risk att drabbas av free
riderkritik. 

Unden försvarade neutraliteten med fler argument. I diskus
sionerna med norska socialdemokrater ställdes Unden inför en 
starkt moraliskt färgad argumentation. Han bemötte denna i 
några anteckningar som han skrev ned under de skandinaviska 
försvarsförhandlingarna. "Är neutralitet eller ställning utanför 
kriget under en stormaktskonflikt omoralisk? Är det en plikt för 
alla att vara med?", frågade han sig där och svarade: "Vi ser på 
det problemet, många av oss så, att ett litet, militärt svagt folk 
inte bör inge sig självt den föreställningen att dess inträde i kri-
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get är en moralisk plikt o en moralisk förtjänst." Enligt Unden 
var de skandinaviska länderna så militärt svaga att de inte var i 
stånd att effektivt försvara sig själva. Detta gjorde att man inte 
kunde ge något positivt bidrag till den gemensamma saken. Den 
första åtgärden skulle i stället bli att be om hjälp. De skandina
viska staterna skulle därigenom bli en belastning i samarbetet, 
inte en hjälpare. Det var, enligt Unden, uttryck för överdriven 
uppskattning av den egna insatsen att lägga moralisk måttstock 
på frågan.62 

Unden antyder också i dessa anteckningar en moralisk relati
vism i det att det fanns olika moraliska krav på stormakter och 
småstater. För militärt svaga stater fanns det ingen moralisk plikt 
att ställa upp i kriget, medan det kanske fanns en sådan plikt för 
stormakterna. En sådan slutsats stärks också av anteckningar 
från ett möte som Unden hade med den amerikanske utrikes
ministern George Marshall. Marshall pressade i samtalet Unden 
angående den svenska politiken under det andra världskriget. 
Hur hade det sett ut i världen om USA hade hållit sig neutralt i 
de båda världskrigen, undrade han? Unden svarade då att de 
mäktiga staterna, vilka hade ett avgörande inAytande på händel
serna, inte kunde föra samma politik som smärre stater.63

Här kan man notera ytterligare ett problem med Undens re
sonemang. Sverige var knappast så ynkligt militärt svagt som han 
tycks antyda utan hade vid denna tid en av Europas starkaste för
svarsmakter. Skillnaden jämfört med Danmark och Norge var 
stor. Att då konstatera att Sverige enbart skulle bli en militär be
lastning vid ett Atlantpaktsmedlemskap är tveksamt. Samtidigt 
träffar inte denna argumentation det bärande elementet i Atlant
paktsförespråkarnas resonemang. Hos dessa var det knappast i 
första hand det militära bidraget som betonades utan det mora
liska. Detta bidrag var inte beroende av den militära styrkan. För 
varje stat som ställde upp mot kommunismen innebar detta ytter
ligare styrka. 

I två anonyma ledarartiklar framförde Unden moralisk kritik 
mot alliansmedlemskap. Han kunde inte se hjälpsökandet som 
en modig handling. Aldrig tidigare hade man heller i Sverige an
sett det fegt att lägga huvudvikten vid självhjälp.64 Norges väst
orientering kommenterades: 
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Skulle det inte kännas en smula besvärande - för att välja ett milt 
ord - att omfamnas av Förenta staterna på detta sätt. Det svenska 
folket har uppriktigt sagt ingen längtan att följa en dylik politik_r,5

Unden visade här ingen större sympati för USA. Han betonade 
det beroende som ett alliansmedlemskap skulle innebära. 

Enligt Unden ledde alliansanhängarnas resonemang till att 
Sverige var tvunget att gripa in i ett framtida krig utan att först 
vara anfallet. Detta stod, enligt honom, i strid med hur stater i 
realiteten agerade. Inget land ansåg sig pliktigt att gripa in i hän
delseutvecklingen med offrande av sin egen säkerhet. Den mora
liska argumenteringen för en västanslutning gick här så långt att 
den blev orealistisk och orimlig.66 

Hur skulle då neutralitetspolitikens negativa aspekter mot
verkas? Den isolering som neutralitetspolitiken innebar motver
kades av de olika former av samarbete som Sverige deltog i. Un
den lyfte fram dessa och då även de där Sverige samarbetade med 
väst. Någon ideologisk neutralitet skulle det inte bli frågan om. 
En sådan tog han avstånd ifrån.67 Den neutralitetspolitik som 
Unden understödde medförde dock en viss distansering. Vi har i 
det förra kapitlet sett exempel på detta. Sverige skulle hålla sig 
utanför elen ideologiska kampen i det kalla kriget. 

Här kan Undens uppfattning om sin roll som ansvarig utri
kesminister haft betydelse. Unden var tvungen att ta hänsyn till 
de krav på trovärdighet, respektabilitet och förutsägbarhet som 
neutralitetspolitiken förutsätter. 

Det främsta försvaret för neutralitetspolitiken var alltså dess 
konsekvenser och inte att Unden i denna såg särskilda moraliska 
värden. Främst bland de goda konsekvenserna stod fredens be
varande. I det föregående kapitlet har vi sett att det värde som 
prioriterades främst av Unden var just fredsvärdet. Alliansmed
lemskap skulle medföra ett oönskat beroende av väst. De nordis
ka länderna var dessutom för svaga för att militärt kunna tillföra 
Atlantpakten någon styrka, enligt Unden. Vidare antydde han en 
viss brist på sympati med väst och då främst USA. Slutligen ryg
gade han inte heller inför att möta det moraliska argumentet 
med det egoistiska, d v s  att vi främst agerade med tanke på att 
rädda oss själva. 
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Petrus Gränebo 
Gränebo anslöt nära till Undens utrikespolitik. Neutraliteten 
tycks för honom inte att ha varit förknippad med några större ne
gativa egenskaper. Ingen moralisk kritik av denna förekommer. I 
utrikesnämnden konstaterade Gränebo att neutralitetsbegreppet 
för det svenska folket var av stort värde.68 I det förra kapitlet såg 
vi också att hans anslutning till neutralitetspolitiken motiverades 
med det nationella egenintresset och freden. 

Användningen av neutralitetsbegreppet 
Medvetenheten om det problematiska i neutraliteten under det 
kalla kriget visar sig också i begreppsbestämningen av utrikes
politiken. Som konstaterats redan i inledningskapitlet användes 
flera olika begrepp som namngivning av den fredstida politik 
som syftade till neutralitet i krig. Någon "doktrin" hade ännu 
inte utarbetats och diskussionen kring olika termer eller begrepp 
bör ses som en del i utformandet av en fast utrikespolitik som 
kunde omfattas av så många som möjligt. Debatten utgör där
med en kamp om tolkningen av den svenska, alliansfria, utrikes
politiken mellan de olika aktörerna. För svensk utrikespolitik var 
detta en läroprocess från det andra världskrigets neutralitet, och 
den dåliga klang begreppet fått i många länder, fram till det kalla 
krigets doktrin "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig". 

Om man vill förändra termer eller begrepp finns möjlighe
terna att antingen byta språkbruk eller att omdefiniera detta.69 

Bo Stråth analyserar i en studie neutralitetsbegreppet som histo
risk kategori. Hans utgångspunkt är att undersöka hur neutrali
tetsbegreppets position skall förstås, en position som enligt 
Stråth varit inte bara hegemonisk utan också medgivit olika tolk
ningar av begreppets innehåll. Under långa perioder tillämpades 
begreppet inte alls, och när det väl under andra perioder använts 
har det skiftat i innehåll och varit omstritt. Genom att vara 
mångtydigt har begreppet kunnat anpassas till skiftande historis
ka situationer och maktförhållanden. Styrkan har legat i mång
tydigheten. Den period när neutralitetsbegreppet, enligt Stråth, 
blev hegemoniskt ligger dock strax efter denna undersöknings 
slut, en bit in på 1950-talet.70
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Unden använde, som vi sett, i kritiken av neutralitetspolitik 
ordet isolationspolitik som beteckning på denna i början av un
dersökningsperioden. Han visade sig också medveten om att or
det neutralitet inte hade samma klang i Norge efter kriget som i 
Sverige. Han försökte undvika denna term under förhandlingar
na med norrmännen i försvarsförbundsfrågan och använde istäl
let begrepp som "självständighetspolitik" eller "alliansfrihet". 71

Under förhandlingarna i Karlstad konstaterade han att: 

Vi vet väl att själva ordet neutralitet har blivit så misskrediterat i 
våra grannländer att våra norska och danska vänner hellre vill 
finna andra uttryck för samma sak. Men (andra?) [osäker läsning 
ur Undens anteckningar] omskrivningar är man på svensk sida 
misstrogen mot, därför att de lätt skapar tvetydighet. Vi vill inte 
grunda en nordisk försvarspakt på en tvetydighet, som rymmer 
olika uppfattningar.72 

Efter de skandinaviska försvarsförhandlingarnas slut fastslogs 
neutralitetspolitiken återigen som svensk utrikespolitisk linje. I 
sin rundskrivelse till de svenska beskick.ningscheferna, i mars 
1949, stadfäste Unden denna. 

Det finnes icke tillräcklig anledning att undvika ordet neutrali
tet för denna politik, även om för närvarande neutralitetspolitik 
i vissa länder betraktas med samma ringaktning som är vanlig i 
krigförande länder under krigstid.73 

Även om Unden ansåg neutralitetspolitik vara en adekvat be
nämning för den svenska utrikespolitiken, verkar han inte heller 
vid denna tidpunkt ha varit så definitiv i sin begreppsbestämning. 
Samma månad som rundskrivelsen uttalade han i riksdagen att 
han inte fann det nödvändigt med en sammanfattande term.74 

Mot slutet av de skandinaviska försvarsförhandlingarna dis
kuterade Rolf Edberg neutralitetsbegreppet i Ny Tid. Edberg 
betonade skillnaderna mellan det andra världskrigets neutralitet 
och det kalla krigets. Begreppet hade, enligt honom, genomgått 
en förskjutning. Det nya neutralitetsbegreppet begränsades, en
ligt Edberg, av förpliktelserna gentemot FN och det kollektiva 
säkerhetssystemet. Det gamla neutralitetsbegreppet kunde dock 
få förnyad aktualitet om FN sprängdes. För Edberg var neutra-
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litetsbegreppet mångtydigt och perforerat. Därför förordade 
han istället beteckningen alliansfrihet. Denna klargjorde inne
börden bättre och hade dessutom inte den belastning som ordet 
neutralitet, delvis med orätt, enligt Edberg, fått i mån gas öron.75

Den önskan att hitta alternativ till beteckningen neutralitet som 
framkommer i Ny Tid gäller även för Ohlin och SvD. Dessa ak
törer var dock tvungna att finna sig i att utrikesministern ansåg 
neutralitetspolitik vara en adekvat benämning på den förda utri
kespolitiken. Ny Tid, SvD och Ohlin kom även i fortsättningen 
att använda neutralitetsbegreppet som benämning på den utri
kespolitik till vilken de anslöt sig. 

DN använde begreppsbestämningarna som ett vapen i kam
pen för svenskt alliansmedlemskap. Tidningen ändrade på ter
minologin. Begreppen neutralitet och allians ansågs olämpliga. 
Allians i vanlig mening sade sig tidningen ej eftersträva och om 
total neutralitet kunde det ej vara fråga p g a  vår anslutning till 
FN. Därför talade DN hellre om isolering eller samverkan.76

Detta kom sedan i stort att gälla under hela undersökningsperio
den. Valet av dessa termer hade säkert sitt propagandistiska skäl 
i att ställa ett negativt värdeladdat ord mot ett positivt värde
laddat. Tidningen hade även svårt för att acceptera alternativ 
mellan "isoleringen" och "samverkan". Alternativet "handlings
frihet" var oacceptabelt då detta byggde på ovissheten om hur vi 
skulle handla, vilket innebar att inte ta ställning. Inte heller att 
framhäva "alliansfriheten" tillfredsställde tidningen. Även bor
gerliga politiska företrädare som Svenska Dagbladet och Bertil 
Ohlin kom att kritiseras för deras användning av respektive be
grepp.77 Fler exempel på användningen av begrepp kommer att 
ges i nästa avsnitt. 

Historiska lärdomar av det andra världskriget 
Betydelsen för politiker och beslutsfattare av historiska lärdomar 
har alltmer lyfts fram i forslmingen om internationell politik.78

Betydelsen av lärdomarna från det andra världskriget vid utfor
mandet av det kalla krigets svenska utrikespolitik har betonats av 
forskare som Erik Noreen, Fredrika Björklund och Kersti Blid
berg. 79 Även om jag i denna undersökning avgränsat mitt käll-
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material så att debatten om krigsårens politik inte ingår, kan man 
utav motiveringarna och argumenten för det kalla krigets sven
ska utrikespolitik dra vissa slutsatser vad gäller den moraliska 
värderingen av erfarenheterna av neutraliteten. På vilket sätt an
vändes erfarenheterna från det andra världskrigets neutralitet 
som argument för den linje man önskade att Sverige skulle föra 
under det kalla kriget? 

Vi har i det förra avsnittet sett tidiga exempel på hur dessa er
farenheter användes i argumentationen. I och med det kalla kri
gets utbrott och de därigenom ökade krigsriskerna blev det åter
igen aktuellt att hänvisa till neutraliteten. Erfarenheterna från 
det andra världskrigets svenska neutralitet kunde nu lyftas fram 
som positiva. Det första exemplet på detta hos Unden är, enligt 
Erik Noreen, ett tal i Karlstad 13/4 1948. so

Den svenska neuu·alitetstraditionen lyftes också, som vi sett, 
fram av Ny Tid och Gränebo. Ny Tid kunde, liksom Unden, 
använda exempel från det andra världskriget för att försvara 
neutralitetspolitiken. Här var denna tidning tidigare ute med att 
offentligt påvisa en sådan analogi än Unden. Ingen kunde efter
åt säga att Sverige bättre tjänat den demokratiska tanken genom 
att i det andra världskriget kläda blodig skjorta mot Nazitysk
land. Med parallell till det kalla kriget hävdade Ny Tid att ingen 
heller nu kunde säga att vi skulle svika demokratins ideal genom 
att vid en eventuell ny konflikt hålla oss utanför, om vi fick en 
chans till det.81 Tidningen kunde emellertid också se negativt på
erfarenheterna från kriget, vilket vi sett bl a i Rolf Edbergs ut
läggning av neutralitetsbegreppet.82 Vi har också sett att tidning
en, i diskussionen om svenska insatser för demokrati i främst 
Spanien men även Grekland, menade att Sverige, på grund av 
sitt agerande u11der kriget, inte hade den rätta moraliska grun
den för att initiera åtgärder. Undens tal vid Sveriges inträde i 
FN kunde leda tankarna till olustiga erinringar från krigsårens 
balansgång. 

DN gjorde också jämförelser med Sverige under det andra 
världskriget i sin argumentation för svenskt alliansmedlemskap. 
Lärdomen var dock en annan än för Unden. Sverige borde nu ha 
lärt sig från krigsåren och denna gång inte göra eftergifter mot 
den onda sidan. I kapitel 3 såg vi att DN uppfattade hotet mot 
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Sverige och demokratin som värre än under det andra världskri
get. I sitt tal till Uppsalastudenterna i maj 1948 anknöt Tingsten 
till krigsåren. Han talade där om en eftersläpning från denna tid, 
då tystnad, otydlighet och den list som bestod i att säga något an
nat än vad man menar upphöjdes till svenska dygder.83 Kanske
kan man säga att Tingsten/DN i de andra undersökta aktörernas 
ögon drog "fel" lärdom av den svenska neutraliteten under det 
andra världskriget. 

Sammanfattning 
När neutraliteten åter blev aktuell, som svensk utrikespolitik i 
det kalla kriget, blev ett ställningstagande till denna nödvändig. 
Dagens Nyheter såg stora brister med neutraliteten. Den var 
inte moralisk försvarbar. Det fanns en plikt att ställa upp på väst
makternas sida. Däremot är det osäkert om DN alltid ansåg neu
traliteten omoralisk. Det viktiga för tidningen var att ett ideo
logiskt ställningstagande gjordes, att Sverige tog ställning i det 
kalla kriget. För DN pekade både de moraliska och de mili
tärstrategiska argumenten för att slutsatsen av detta borde bli 
Atlantpaktsmedlemskap. Även om neutralitetspolitiken för Ny 
Tid, SvD och Bertil Ohlin kunde medföra vissa moraliska brister 
ledde inte detta till krav på alliansanslutning. SvD tycks dock ha 
tagit ställning för att Sverige i ett kommande tredje världskrig 
skulle ställa upp på västsidan. Tidningens tilltro till neutraliteten 
verkar i ett längre perspektiv ha varit liten. Östen Unden visade 
sig medveten om uppfattningen att neutralitetspolitiken med
förde moraliska brister. Han bemötte ingående detta synsätt. 
Det väsentliga i hans försvar var inte att försvara neutraliteten 
som ett moraliskt gott värde i sig utan att peka på de goda kon
sekvenser som denna medförde. Unden lyfte här särskilt fram de 
ökade möjligheterna för fredens bevarande. Neutralitetspoliti
kens negativa konsekvenser motverkades av de samarbeten med 
västmakterna som Sverige deltog i. 
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4.4 Leva med neutraliteten 

(mars 1949-december 1952) 

Dagens Nyheter 
Efter de skandinaviska försvarsförhandlingarnas slut konstatera
de Unden att "vi stå kvar på den ståndpunkt vi hittills ha intagit". 
Neutralitetspolitiken stadfästes som svensk utrikespolitik.84 DN 
fortsatte sin kampanj för svenskt medlemskap i Atlantpakten. I 
stort skedde denna med samma argument som tidigare. Detta 
gäller även värderingen av neutraliteten. För DN medförde den 
neutrala politiken en rad brister. Den kunde leda till en tendens 
till hånfullt avståndstagande från de stater vi hörde samman 
med, uppfattas som överlägsenhet gentemot alla och förestava en 
konstlad likriktning.8; 

Kritiken framfördes om och om igen under dessa år. När Sve
rige lade ner sin röst i FN vid omröstningen om Kina skulle 
stämplas som angripare i Koreakriget, såg DN i detta ett brott 
mot solidariteten med väst. I den ökade isolering som enligt DN 
skulle bli följden fann tidningen återigen negativa konsekvenser 
av den svenska neutralitetspolitiken.86 Detta var missgrepp, vilka 
i högre grad än den alliansfria linjen krävde, försämrade vårt för
hållande till de stater med vilka vi hörde samman.87

DN framförde även under denna period free-riderkritik. 
Sverige gav inte sitt stöd till de stater som försvarade även våra 
intressen utan profiterade på deras samverkan.88 I ett sådant
agerande såg DN en betydande risk. "Den som så restlöst av
visar samarbete för fredens säkrande kan i nödens stund inte 
kräva hjälp av andra." 89 Neutralitetspolitiken omhuldade också, 
enligt DN, tanken på Finland som väckarklocka, vilken i god tid 
skulle varna för kommande hot.9° Finland skulle här, genom sitt
buffertläge, hjälpa Sverige utan att vi betalade något för detta. 

Neutraliteten kan även kritiseras för att medföra undfallen
het mot den onda sidan i konflikten. DN framförde vid många 
tillfällen kritik mot vad man såg som svenskt agerande i undfal
lenhet mot och rädsla för Sovjet.91

DN försvarade sig mot den moraliska kritik mot alliansmed
lemskap som uttrycktes av Unden och SvD. Enligt DN kunde 
Atlantpakten inte jämföras med andra militärallianser. Tidning-
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en betonade moralen. Atlantpakten skilde sig från andra allianser 
genom sitt moraliska innehåll. Genom USA:s känsla av gemen
skap med det europeiska Västerlandet fick Atlantpakten en helt 
annan moralisk styrka än andra, på rena maktsynpunkter grun
dade, kombinationer.92 Antagligen bestod denna moraliska styr
ka av de frihetsvärden som USA var den främsta företrädaren för, 
enligt DN. Enligt DN vittnade Undens tal om att det i Sverige 
fanns en markerad motvilja att komma i beroende av andra om en 
självtillräcklighet som det inte fanns någon anledning att vara 
stolt över. Större hänsynstagande mellan de demokratiska stater
na var inte något förnedrande eller moraliskt diskvalificerande.93
Återigen betonades demokratin, friheten. Neutraliteten hade 
många fel och brister, medan medlemskap i Atlantpakten var fullt 
moraliskt försvarbart. 

Svenska Dagbladet 

Även SvD såg vissa problem med neutralitetspolitiken. I likhet 
med DN uppmärksammades bristen på solidaritet med väst. 
Medvetenheten om betydelsen av begreppsbestämningarna syns 
när tidningen fann att termen neutralitet västerut var belastad 
med föreställningar om självisk isolering och futtig idekyla inför 
Västerlandets kulturvärden.94 Tidningen kom också främst att
använda beteckningen alliansfrihet för den svenska utrikespoliti
ken. En alltför dogmatisk neutralitetsuppfattning kritiserades. 
Efter riksdagsdebatten 22/3 1950 pekade tidningen på den "is
kalla andan" i regeringsdeklarationens ansträngningar att göra 
Sverige till ett slags pelarhelgon, som moraliskt höjde sig över de 
båda stormaktslägren.95 SvD menade dock att Sverige genom
stödet åt Marshallplanen och deltagandet i Europarådet på visst 
sätt tagit parti.96 Tidningen framförde även andra former av kri
tik mot neutraliteten. SvD såg tecken på att den svenska utrikes
politiken styrdes av undfallenhet gentemot öst.97 Däremot för
svarade tidningen även under denna period Sverige mot free-ri
derkritik.98 

SvD:s lösning på neutralitetspolitikens moraliska problem 
blev att försöka överbrygga konflikten mellan solidariteten med 
väst och neutraliteten genom att hävda en alliansfrihet som skul-
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le vara provisorisk och möjlig att anpassa till händelser i omvärl
den. Tidningen kom här att utnyttja begreppsbestämningarna i 
sin argumentation. SvD använde olika begrepp för och lade skil
da innebörder i den förordade utrikespolitiken. Alliansfriheten 
var, enligt tidningen, inte någon orubblig ortodoxi utan "en pro
visorisk ståndpunkt i avvaktan på att status quo mellan Öst och 
Väst tills vidare skall kunna bestå i Norden".99 SvD hittade en
formel för detta ställningstagande i "alliansfri utanför varje trak
tatbunden blockbildning". Alliansfriheten kunde här erbjuda en 
chans som det vore ansvarslöst att inte söka utnyttja. 100 Sådana 
formuleringar öppnade för framhävandet av "handlingsfriheten" 
samtidigt som tidningen slapp att kalla den föreslagna politiken 
för neutralitet. 

Här kan man se en tydlig kamp om tolkningen av den svenska 
utrikespolitiken. SvD förordade ingen alliansanslutning och tycks 
ha stött den svenska regeringens politik bara de slapp benämna 
denna neutralitet och så länge Sverige hade handlingsfrihet i en 
krissituation. Tidningen tycks också ha uppfattat Undens politik 
som förenlig med den egna ståndpunkten. Troligen missuppfat
tade SvD här Unden. Sverker Åström beskriver i sina memoarer 
ett möte med Unden där denne kritiserade Åströms stöd för 
handlingsfriheten som uttryck för svensk utrikespolitik. Enligt 
Åström sade Unden: 

Säger vi att handlingsfriheten är vårt mål, så skapar vi just den 
osäkerhet som innebär den största risken för att vi skall dras in i 
ett krig. 101 

En sådan politik som SvD här sade sig förorda hade mycket liten 
förutsägbarhet. Det tycks som om SvD även under dessa år hys
te en svag tilltro till neutralitetens möjligheter i ett framtida krig. 
I fredstid räckte det dock för SvD med deltagande i Marshallpla
nen och Europarådet samt betonandet av den egna föreslagna 
utrikespolitiken som handlingsfrihet för att neutralitetspolitiken 
skulle vara moraliskt försvarbar. 

SvD kunde ställa sig svagt positiv till den isolering och avvak
tande hållning som dess linje medförde. 102 Tidningen antydde 
även egenvärden i neutralitetspolitiken när man uppskattande 
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instämde i ett uttalande av den norske försvarsministern Hauge 
att den svenska neutralitetspolitiken kunde minska Sovjets mot
vilja mot väst. 103 Den svenska utrikespolitiken skulle här kunna 
fungera förtroendeskapande. 

Bertil Ohlin 

Under de första åren efter kriget framförde Ohlin, som framgått 
av de föregående avsnitten, inte någon mer omfattande kritik av 
neutraliteten. Under denna tredje period blev han mer kritisk. 
Nästan uteslutande gällde hans kritik den socialdemokratiska 
regeringens tillämpning av neutralitetspolitiken. Enligt Ohlin 
medförde Undens neutralitetspolitik stora brister i och med att 
den fördes för stelbent och inte gav tillräckligt uttryck för den 
svenska tillhörigheten till väst. 104 För det var av stor vikt att 
västmakterna hyste förståelse för svensk utrikespolitik. Den 
svenska politiken och särskilt Unden framkallade här missför
stånd i väst, enligt Ohlin. 105 

Under Koreakriget använde Ohlin free-riderargumentet. När 
det land som burit huvudansvaret för FN:s aktion i Korea, en ak
tion som även Sverige godkänt, ställt frågan om att stämpla det 
kommunistiska Kina som angripare och fördöma angreppet, var 
det för varje FN-medlem naturligt att delta i en sådan förklaring. 
Om ett stort antal stater skulle börja uppträda som vårt lands re
gering gjort, skulle världsorganisationen försvagas i stället för att 
stärkas. Ohlin såg här, i likhet med DN, en risk att Sverige inte 
skulle få stöd i en kritisk situation, eftersom vi själva inte ställt 
upp för västsidan i ett svårt läge. 106 Neutralitetspolitiken fick inte 
heller leda till undfallenhet gentemot öst. Ingen rädsla för Sov
jet eller för att komma för nära västmakterna skulle påverka oss. 107 

Även Ohlin uttryckte skepsis gentemot neutralitetsbegreppet 
som beteckning på den svenska utrikespolitiken. "Jag trodde att 
vi hade börjat komma bort från neutraliteten men nu tycks vi 
hålla på att fixera oss där igen", konstaterade han i utrikesnämn
den 21/1 1949. 108 Att blott upprepa ordet neutralitet utan att sät
ta vår politik i relation till världsläget var ett farligt tillvägagångs
sätt. Ett slagordsmässigt upprepande av "neutralitet" som den 
svenska utrikespolitikens signum gav ingen riktig, ingen nyanse-
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rad bild av den utrikespolitik om vars huvudlinjer enighet rådde 
mellan de demokratiska partierna, ansåg han. 109 

Ohlin försökte efter de skandinaviska försvarsförhandlingar
nas misslyckande lösa det kalla krigets moraliska solidaritetspro
blem genom att lansera en alternativ namngivning av utrikes
politiken, där samhörigheten med västmakterna tydligare skulle 
komma till uttryck. De konkreta politiska krav Ohlin framförde 
var dock inte särslcilt omfattande och bröt inte mot regeringens 
utrikespolitik. Under våren 1949 lanserade han den "västorien
terade alliansfriheten" som sitt förslag till hur visad solidaritet 
med väst skulle kombineras med alliansfriheten. För Ohlin var 
det nu en ofullständig karakteristik att endast betona den mili
tära alliansfriheten. Västtillhörigheten skulle uttryckas samtidigt 
som ordet neutralitet undveks. Han ville, till slcillnad mot Unden, 
inte använda neutralitetsbegreppet som benämning på den freds
tida utrikespolitiken. 

Jag vill understryka att man icke bör, såsom understundom sker, 
sammanblanda dessa två ting: vår politik under fredstid, vilken 
är den närmast aktuella saken, samt frågan, vilken ställning vi 
skulle intaga efter ett krigsutbrott. Beträffande denna fråga om 
den svenska politiken under fredstid synes det mig som om hans 
excellens herr utrikesministern hade en viss förkärlek för att an
vända ordet 'neutralitet' icke bara när det gäller att tala om Sve
riges uppträdande i händelse av krig utan även i viss mån för att 
karakterisera vår attityd under fredstid. Jag får därför erinra om 
något som utrikesministern själv påpekat vid mer än ett tillfålle, 
nämligen att 'neutralitet' ju anger en attityd under krigsförhål
landen, en attityd mot ett icke krigförande land. Vill man alltså 
använda det ordet för att karakterisera politiken under fredliga 
förhållanden, blir det en sådan mera indirekt karakteristik, som 
man avser att åstadkomma genom neutralitetens talesätt. Nu 
har jag det intrycket, att detta talesätt har framkallat en del miss
förstånd på olika håll, jag tänker närmast på de stora demokrati
erna i väster. - - - Jag tror icke, att det är alldeles oväsentligt 
detta, att man söker undgå missförstånd hos den allmänna opi
nionen i de stora demokratierna; förståelse där kan få betydelse 
på flera sätt, särskilt ifall Sverige skulle bli överfallet och gärna 
ville få hjälp från detta håll. - - - För att undgå missförstånd har 
jag tillåtit mig använda uttrycket 'västorienterad alliansfrihet' 
som karakteristik på vår utrikespolitik undl"Y fredstid.' 10 
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Ohlin såg här en tydlig moralisk brist i att vårt stöd till de de
mokratiska staterna inte kom till klart uttryck i utrikespolitiken. 
Återigen kan vi se vilken betydelse begreppsbestämningarna, 
karakteristiken, hade i det kalla krigets svenska utrikespolitik. 
Ohlin visade sig i formulerandet av den västorienterade allians
friheten vara medveten om betydelsen av användandet av ter
mer och begrepp i utrikespolitiken. Stödet för väst i det kalla 
kriget skulle under ett par månader under våren 1949 lättare 
komma till uttryck ifall man formulerade en benämning på utri
kespolitiken som inte innehöll ordet neutralitet. Genom att "fri
koppla" neutraliteten från den fredstida politiken kunde Ohlin 
knyta samman sin önskan om solidaritet med västmakterna med 
en politik för fred, samtidigt som han kritiserade regeringens 
och utrikesministerns användning av neutralitetsbegreppet. Det 
som skulle undvikas var isolering. Även beteckningen alliansfri
het var otillräcklig och problematisk. Det skulle klart utsägas att 
denna var västorienterad. 

Återigen ser vi här en kamp om tolkningen av den svenska 
utrikespolitiken. Regeringen och utrikesministern hade i detta 
fall trumf på hand eftersom de ägde större maktbefogenheter. 
Ohlins alternativa namngivning under våren 1949 utgör kulmen 
på försöken att finna en tolkning av den svenska utrikespolitiken 
mellan Tingsten och Unden. Ohlin kunde här utnyttja den nå
got friare roll han hade som oppositionspolitiker till att framföra 
kritik. Ohlin kom dock att närma sig Unden. I sina memoarer 
konstaterar han att den västorienterade alliansfriheten inte var 
ett helt lyckat begrepp och han slutade snart använda detta.111 

Ohlin fortsatte att kritisera regeringens utrikespolitik även 
efter att ha övergivit beteckningen "västorienterad alliansfrihet". 
Kraven på solidaritet med väst var inte alltför omfattande. Del
tagandet i Marshallplanen, medlemskapet i Europarådet och öns
kan att genom ett skandinaviskt försvarsförbund få förståelse i 
väst var, enligt Ohlin, tecken på en faktisk västorientering.112 Här 
kan man inte undvika reflektionen om inte dessa exempel på 
samarbeten med väststater fungerade som alibin för det mer om
fattande samarbete, Atlantpaktsmedlemskap, som SvD, Ny Tid 
och Ohlin inte kom att förorda. Genom att överbetona betydel
sen av dessa sammanslutningar försökte man lösa neutralitetspo-
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litikens solidaritetsproblem. Några militära förpliktelser innebar 
inte den svenska medverkan i Europarådet och Marshallplanen. 
För Ohlin utgjorde detta också ett stöd internt inom folkpartiet. 
Han försvarade sig inför sitt parti med att starkt betona att Sve
rige i praktiken ändå lutade åt väst. 113

När Ohlin inför sin riksdagsgrupp själv tog upp det moralis
ka argumentet för alliansanslutning, kom hans svar att i mycket 
likna Undens sätt att bemöta detta. 

Vi skulle stå oss ganska gott i en moralisk disln1ssion med Nor
ge. Man finge utvidga de moraliska synpunkterna. Om vi genom 
vår politik ökade chanserna för att denna del av världen inte dro
ges med i kriget, gjorde vi världen en tjänst. - - - Även om vi 
stode utanför Atlantpakten, skulle våra möjligheter att göra en 
insats stå kvar. - - - I den moraliska diskussionen borde man 
också nämna hänsynen till Finland. 

Enligt Ohlin blev slutsatsen att de moraliska argumenten inte 
talade för ett övergivande av den alliansfria linjen.11-1 För Ohlin 
fick denna sin moraliska legitimitet genom de positiva konse
kvenserna för freden. Free-riderkritiken kunde bemötas med 
att det trots allt fanns insatser man kunde göra utanför Atlant
pakten. Dessutom fanns de altruistiska hänsynstagandena till 
Finland. Anslutningen till den alliansfria linjen kunde också mo
raliskt legitimeras med de ökade svenska försvarskostnaderna.115 

Detta argument visade att även Sverige och svenskarna offrade 
något för säkrandet av tryggheten i världen. 

Ohlin uttalade sig också om gränserna för neutraliteten. I ett 
längre perspektiv var inte heller för honom tilltron till neutrali
teten särskilt stor. I utrikesnämnden konstaterade han att han 
inte kunde inbilla sig att Sverige skulle kunna skjuta på allierade 
plan i nästa krig.116 Detta innebär ett trovärdighetsproblem för 
den svenska neutralitetspolitiken ifall inte eventuella gränskränk
ningar från väst skall beivras. En förutsättning för denna är att 
neutraliteten upprätthålls åt alla håll. Ohlin uttalade också of
fentligt att väst visste att vi lutade åt deras håll och att vi inte 
skulle komma att bruka våra vapen mot dem. 117 När Ohlin i riks
dagen konstaterade att Sveriges frihet inte kunde bevaras om de 
europeiska demokratiernas frihet gick förlorad, tog han också 
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ställning mot neutralitetens yttersta konsekvens. Ett fritt och 
demokratiskt liv i Sverige var omöjligt, ifall Europa i övrigt var 
dominerat av Sovjet och kommunismen.118 Ohlin uttalade sig 
emellertid också för svensk neutralitet i ett framtida krig. Det var 
för honom uppenbart fullt försvarligt att deklarera en intention 
till neutralitet ifall en ny världskonflikt skulle uppstå. Det fanns 
ingen plikt att ställa upp i Atlantpakten eller militärt stödja den
na organisation i fredstid.119 Antagligen var Ohlin övertygad om 
att det enda realistiska krigsfallet mot Sverige var ett sovjetiskt 
angrepp vid ett tredje världskrig. Vid en sådan situation skulle 
USA komma till vår hjälp.120

Ny Tid 

Även Ny Tid anslöt till regeringens utrikespolitik. Tidningen vi
sade sig dock medveten om problemen med neutralitetspolitik. 
Den svenska utrikespolitiska linjen kunde leda in i intrikata situ
ationer och svåra överväganden. Den kunde vara svår att förstå 
och förklara. Ny Tid såg här även en risk för att utrikespolitiken 
skenbart skulle te sig motsägelsefull och i vissa fall ge upphov till 
missförstånd. 121 Tidningen erkände att det skulle kunna framstå 
som krasst och egennyttigt att ett demokratiskt land ställde sig 
vid sidan av den västliga gemenskapen.122 

Som vi sett i det föregående avsnittet ställde Ny Tid vissa krav 
på neutraliteten. Den svenska neutralitetspolitiken måste beakta 
vissa förpliktelser. Samhörighet med västmakterna skulle visas, 
men detta kostade inte på särskilt mycket för Sveriges del. I lik
het med SvD och Ohlin räckte det för Ny Tid med de samar
beten med väst som Sverige redan omfattade. Genom inträdet i 
Marshallplanen hade vi demonstrerat denna samhörighet.123 

Ny Tid beklagade inte särskilt hårt valet av neutralitetspoli
tik. Det vore brottsligt att inte ta den chans att undvika ett kom
mande krig som neutraliteten innebar. 124 I likhet med Unden 
lyfte Ny Tid fram freden som motiv för neutralitetspolitiken. 
Tidningen väjde inte heller för en viss isolationism. Vårt geo
grafiska läge tycktes predestinera oss för detta, enligt Ny Tid. 
Sveriges linje benämndes den isolerade neutralitetens väg.125 

Enligt Stefan Oljelund behövde man inte genomilas av någon 
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skräckkänsla inför det faktum att det inte alltid var självfallet att 
Sverige skulle inta samma ställning som västmakterna. 126 

Ny Tid försvarade den svenska utrikespolitiken mot påståen
den i USA att Sverige på grund av sin närhet till Sovjet helst ville 
utplåna sig och i neutralitetens namn inte hade någon mening. 127

Tidningen antydde som moraliskt försvar att kommunismen 
kunde bemötas på hemmaplan istället. 128 I likhet med övriga
alliansmotståndare använde även Ny Tid de ökade svenska för
svarsutgifterna som motargument. 129 

Ny Tid kom att uppfatta vissa egenvärden i neutralitetspoli
tiken. I en ledare i mars 1949 syns spår av tidningens brobyg
getankar. Sverige hoppades kunna medverka till en avspänning 
mellan öst och väst. 130 Efter ett tal av Norges försvarsminister
Hauge konstaterade tidningen 14/9 1949 att Sveriges hållning 
haft sin betydelse för Norge genom att avleda en del av den po
litiska högspänningen från Skandinavien och förhindra ett ökat 
sovjetiskt tryck också mot Norge. Tidningen instämde i Hauges 
slutsatser och pekade på det positiva värdet för Finland. Redan 
hade alltså den svenska neutrala hållningen inneburit fördelar 
genom den pacificering den innebar. 131

Uppfattningen om egenvärden i neutraliteten förstärktes i 
Ny Tid under 1950-talets första år. Tidningen ansåg här att Sve
rige, p g a  sin ställning mellan blocken, hade ett särskilt moraliskt 
ansvar att sprida den västerländska demokratin till de nya själv
ständiga staterna. Alliansfriheten fritog oss inte från ett interna
tionellt ansvar utan lade bara detta ansvar på ett särskilt plan. En 
svensk insats skulle kunna bli ett uttryck för detta. 132 10/4 1952
skrev Ny Tid, i samband med ett tal av Tage Erlander i USA, att 
Sverige, på grund av sin speciella ställning, hade både särskilda 
förutsättningar och särskilt ansvar att göra en insats när det gäll
de demokratiernas skyldighet att bistå de underutvecklade län
derna. Betraktade man trygghetsproblemen på något längre sikt 
mötte vi kanske här den angelägnaste uppgiften för vår genera
tion, konstaterade tidningen. 133 Under Koreakriget fann Ny Tid
en roll för den neutrala staten. Ju mera världen delade upp sig i 
olika militärblock, desto större blev behovet av någon över vil
ken en korrespondens mellan blocken kunde föras. I särgåendet 
kunde ligga ett positivt värde, vi kunde behövas som medlare. 
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Sverige visade här på ett ställningstagande som, enligt tidningen, 
flera andra stater önskat, men inte kunnat, inta.1H

Tidningen hade helst sett ett annat alternativ än den ensam
ma svenska neutralitetspolitiken. I förslaget om ett skandinaviskt 
försvarsförbund hade neutraliteten kunnat förenas med solidari
teten med Norge och Danmark.135 Det var detta alternativ Ny
Tid önskat. När ett försvarsförbund inte gick att uppnå återgick 
man till neutralitetspolitiken, med dess brister. 

I en ledare 29/10 1950 antydde Rolf Edberg att han såg fram
för sig en situation vid ett utbrutet krig liknande den under det 
andra världskriget. Återigen kunde det visa sig att Sverige skulle 
tjäna inte bara sig självt utan också sina grannar bäst genom att 
stå utanför. I en tidskriftsdebatt med folkpartisten Sven Weden 
lyfte han, i likhet med Unden, fram den svenska politiken under 
det andra världskriget mot de moraliska argumenten för ett At
lantpaktsmedlemskap. Sverige hade fungerat som andningshål ut 
mot den fria världen för Norge och Danmark. Vår alliansfrihet 
hade hittills inte varit till någons förfång, utan hade för andra haft 
ett givet värde. Det var inte uteslutet att så kunde bli fallet även i 
framtiden. Återigen var det tanken på en neutral oas. Sveriges 
agerande hade fört med sig goda konsekvenser. Vi hade inte på 
något sätt tjänat demokratiernas sak genom att självmant störta 
oss i helvetet - vilket en del i moralens namn den gången föror
dade.136 Här snuddar Edberg vid neutralitetens yttersta konse
kvens. Även om vi är omgivna av länder som är ockuperade av 
en diktatur, så är det möjligt att leva ett värdigt och demokratiskt 
liv i Sverige. Under det andra världskriget hade detta varit för 
handen då Nazityskland ockuperat Norge och Danmark och 
Finland först måste ta hänsyn till fredsvillkoren med Sovjet och 
sedan förde krig i allians med Tyskland. Under det kalla kriget 
skulle detta inträffa om Sovjet ockuperade våra grannländer. Ed
berg ställde sig här alltså inte främmande för att Sverige skulle 
kunna stå neutralt i ett kommande krig, även om Norge och 
Danmark var involverade i detta. 

Även på denna punkt är Ny Tid ambivalent. I likhet med SvD 
kunde Ny Tid villkora neutraliteten. I en påtvingad valsituation 
skulle Sverige ställa upp vid västs sida. I klargörandet av hur man 
skulle agera i denna situation skilde sig Ny Tid från Unden, som 
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inte gjorde sådana utfästelser. För denna tidning utgjorde det 
tydligen inget problem för trovärdigheten att göra detta. Några 
krav på att militärt förbereda sig genom samarbete med väst i 
fredstid förordades inte. 

Stefan Oljelund konstaterade att den överväldigande delen av 
det svenska folket hade den åsikten att vi hörde till västerlandet 
och att Sverige måste rätta sitt handlande efter detta. Oljelund 
fann dock att Sverige in i det sista borde förbehålla sig rätten att 
bedöma risker och avgöra sitt ställningstagande. Ifall ett tredje 
världskrig började med sovjetiska aggressioner liknande dem 
mot Finland 1939 nödgades Sverige i god tid söka hjälp väster
ifrån, vilket enligt tidningen betydde detsamma som anslutning 
till Atlantpakten. Uteblev sådana sovjetiska framstötar hade Sve
rige rätt att ställa sig avvaktande. 137 Om vi tvingades välja kunde 
det inte lämnas någon plats för tvivel om hur valet skulle komma 
att utfalla, konstaterade Rolf Edberg i en ledare samma månad 
som Oljelunds ledare. Två år senare fann Edberg att i en situa
tion då två stridande parter möttes på vårt territorium och vi 
följaktligen tvingades till engagemang, så var Sverige självfallet 
tvunget att manövrera på så sätt att vi inte kom på den sida, som 
den övervägande majoriteten av det svenska folket betraktade 
som fel sida. 138 I kritiken av den tredje ståndpunkten menade 
Rolf Edberg att den intellektuella redligheten krävde att man 
tänkte tanken ut till den situation där ett val blev ofrånkomligt. 
Edberg ställde den retoriska frågan om vi motståndslöst skulle 
låta oss ockuperas eller om vi skulle bjuda motstånd ifall freden 
inte kunde bevaras. Då Edberg betecknar motståndarsidan som 
"förtryckets krafter" är det inte så sannolikt att det är västmak
terna han syftar på. 139 

Ny Tid visar här samma svaga tilltro till neutraliteten i ett 
krig som DN, SvD och Ohlin. Det framstår som osäkert ifall Ny 
Tid ansåg att Sverige skulle försvara sig mot gränskränkningar 
från väst. Detta innebär problem för neutralitetspolitikens tro
värdighet. Det fanns alltså en plikt att ta ställning för Ny Tid, 
men denna plikt omfattade i fredstid endast någon form av ideo
logiskt stöd åt väst. 
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Östen Unden 
Unden visade sig även under dessa år vara medveten om de mo
raliska problem som neutraliteten medförde. Han fann det vik
tigt att bemöta kritik mot den svenska utrikespolitiken. 

Det främsta moraliska problemet var begränsningen i möj
ligheten att uttrycka sympati med väst. En grundläggande för
utsättning för Undens sätt att bemöta denna invändning var 
hans juridiskt folkrättsliga sätt att se på neutraliteten. Folkrätten 
ställer inga krav på ideologiskt ställningstagande, varken när det 
gäller individer eller stater, för den stat som önskar vara neutral. 
Per Cramer beskriver ideologisk neutralitet på följande sätt: 

Principen om opartiskhet innebär inte att den neutrala staten är 
skyldig att upprätthålla en ideologisk neutralitet gentemot de 
krigförande. Det ligger helt inom den suveräna statens kompe
tens att uttrycka officiell sympati eller kritik gentemot någon av 
de krigförande. Detta strider inte mot den neutrala statens folk
rättsliga förpliktelser och följaktligen föreligger det inte heller 
någon skyldighet för den neutrala staten att införa någon typ av 
'kontroll eller censur av de nationella medierna. HO 

Unden visade förståelse för kraven på solidaritet med väst. Den 
svenska alliansfriheten förhindrade, enligt honom, inte möjlig
heterna att ge uttryck för denna samhörighet. På en direkt fråga 
om den svenska neutralitetspolitiken innebar moralisk likgiltig
het mellan det kalla krigets olika ideologier svarade Unden att 
det var att missbruka ordet neutralitet att tala om denna såsom 
likgiltighet inför konflikter andra länder emellan. Sverige sökte 
ej någon "neutralitet" i denna mening. 141 Enligt Unden kunde vi 
visa solidaritet med västmakterna och föra neutralitetspolitik. 
Det gick att kombinera dessa. Tecken på sådan solidaritet fanns 
redan i vår utrikespolitik. Även Unden pekade här på vårt delta
gande i Marshallplanen och Europarådet. 1H I samtal med den 
sovjetiske ambassadören i Stockholm hävdade Unden att ideolo
gisk neutralitet var ett begrepp som han aldrig accepterat. l·B

Unden visade sig även införstådd med free-riderkritiken. 
Han verkar ha ansett det viktigt att bemöta denna. Neutralitets
politiken syftade, enligt honom, inte till att Sverige skulle un
dandraga sig förpliktelser. Även Unden kom att lyfta fram de 
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svenska försvarskostnaderna som motargument. Inför sin riks
dagsgrupp sade sig Unden inte tro på ett nära förestående 
världskrig, men gjorde vi ingenting medan alla andra rustade 
upp, skulle detta kunna tolkas som att vi ville profitera på de 
andras kraftansträngningar. Unden visade sig här känslig för 
free-riderkritik. Det var inte meningen att "låta andra dö för 
oss". Vårt ansvar för det egna territoriet skulle, enligt Unden, 
tvärtom bli större. I·H Det var alltså inte vår avsikt att tjäna på 
neutraliteten, men hävdandet av exempelvis värdet fred kunde 
innebära att man hamnade i en situation där detta kunde synas 
vara fallet. Indirekt utgjorde också Undens tal om att den svens
ka neutraliteten enbart kunde lyckas ifall den var förenlig med 
de krigförandes vitala intressen ett moraliskt försvar för neutra
liteten och mot free-riderkritik. Det var USA och övriga väst
makter som utifrån sina egna intressen bestämde om de skulle 
hjälpa oss eller inte. De hade veto i denna fråga. Därmed var 
Sverige ingen free-ricler som profiterade på dessa stater_ ,.i; 

Unden försvarade sig också mot kritiken för w1dfallenhet mot 
öst. Under Koreakriget hävdade han att regeringens FN-politik 
inte dikterades av rädsla att nusshaga andra makter eller av öns
kan att behaga dem. Vi vann, enligt honom, mer respekt om vi 
öppet stod för en mening som var vår än om vi följde med ström
men av oro att stöta oss med inflytelserika makter. Här var det 
inte undfallenhet, utan snarare karaktärsfasthet som präglade 
den svenska utrikespolitiken. I riksdagen identifierade Unden 
problemet så, att Sverige då och då skulle råka i sådana politiska 
situationer där vi var tvungna att deklarera att vi hade en egen 
linje, som stod i samklang med vår allmänna utrikespolitik. H6

För Unclen krävde antagligen neutralitetspolitikens trovärdighet 
att man ibland agerade på ett sätt som kunde uppfattas som allt
för stort hänsynstagande till Sovjet. Detta var en av neutralitets
politikens konsekvenser. Men man kan inte heller utesluta att 
Unden i vissa fall saknade sympati för de västliga ställningsta
gandena. 

Även om neutralitetspolitiken inte förhindrade möjligheterna 
för medborgaren att ge uttryck för sympatin och samhörigheten 
med väst, så var det besvärligare för regeringen att i sin utrikes
politik ge uttryck för denna utan att inte därmed förlora i trovär-
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dighet gentemot öst. Neutraliteten förutsätter att de stridande 
vid ett krigsutbrott skall ha förtroende för att den neutrala staten 
kommer att upprätthålla sin neutralitet. I sin roll som utrikesmi
nister visade sig Unden fullt medveten om detta. När vi valt neu
traliteten måste vi skapa förtroende för den i öst. Då gick det inte 
att ha något militärt samarbete med väst. 1-t7 Jämför man Unden
med de övriga undersökta aktörerna märker man här en tydlig 
skillnad. Dagstidningar som SvD, DN och Ny Tid, samt en op
positionspolitiker som Ohlin behövde inte ta direkt ansvar för 
den utrikespolitik de förordade. De hade lättare för att ställa krav 
och uttala sig om Sveriges agerande i olika tänkbara situationer. 

Ett tecken på dessa svåra avvägningar och även ett tecken på 
att Unden kanske hyste en starkare känsla för väst än vad som 
var möjligt att ge uttryck för inom neutralitetspolitiken är ett 
uttalande inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Enligt 
protokollet rörde sammanträdet "den nya europeiska unionen". 
Unden antydde där att han som utrikesminister var tvungen att 
följa en mer avvisande hållning gentemot väst än vad han egent
ligen önskade. 

Jag vill säga att vi nödgas inta en mycket självständig politisk 
hållning mot vissa stater bl. a. USA. Vår linje är ibland svår för 
de andra att förstå. Men vi måste hävda den ändå. Då är det vik
tigt att vi inte lägger hinder i vägen för vårt samarbete med Väst
Europa och att ett sådant samarbete utan olägenheter kan ske. 148 

Det kan vara en aning vanskligt att lägga större vikt vid riksdags
gruppsprotokoll, eftersom framträdanden där har ett så tydligt 
syfte - att övertyga trilskande partikamrater. Före det anförda ci
tatet verkade Unden inte lika angelägen om detta samarbete, när 
han konstaterade att ett samarbete av den art det här var frågan 
om aldrig kunde skada. 149 

Enligt AlfW Johansson var det inriktningen mot att inom ra
men för neutralitetspolitiken låta intressesynpunkter, inte ideo
logiska preferenser, råda som av många sågs som det kontroversi
ella inslaget i Undens attityd. Hans problem var att förhindra att 
Sveriges kulturella och ekonomiska identitet som västligt liberal
kapitalistiskt land tilläts färga av sig alltför bjärt på utrikespoli
tiken. Att trots Sveriges "västliga" inriktning skapa trovärdighet 
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kring Sveriges vilja att stå utanför en stormaktskonflikt blev den 
centrala målsättningen i Undens utrikespolitik. 150 Trovärdig
hetsaspekten är en tänkbar förklaring till att Unden kan framstå 
som kritisk till eller i alla fall föga beundrande av USA och övri
ga väststater. En annan tolkning är Barry Holmströms tidigare 
angivna förklaring att det endast var i väst som det var menings
fullt att komma med kritik, eftersom det endast var där man kun
de tro att denna skulle kunna få genomslag. Holmströms stånd
punkt motsägs dock av Undens tro på att Sovjet var möjligt att 
påverka. En tredje förklaring är brist på sympati. 

Såg då Unden några moraliska egenvärden i neutraliteten? 
Precis som för Ny Tid går det att hos Unden finna en mer posi
tiv värdering av neutralitetspolitiken under 1950-talets inledan
de år. Som vi sett i det föregående kapitlet såg Unden en uppgift 
för Sverige att bidra till lugn och ro i vår egen närhet. De förtro
endeskapande elementen i neutraliteten lyftes fram. Dessa möj
ligheter skulle försvinna om vi gick med i en allians. 151 I ett tal vid 
den interparlamentariska unionens generaldebatt konstaterade 
Unden att neutraliteten gav större möjligheter att handla och 
samarbeta för freden. 152 

Ett mer indirekt sätt att iaktta en positiv värdering av neutra
litetspolitik hos Unden är hans önskan att utvidga denna till and
ra stater. Detta syns i förslaget om ett skandinaviskt försvarsför
bund, men även i hans inlägg i Tysklandsdebatten, där han helst 
önskade ett neutralt enat Tyskland. 153 Här skulle den neutrala 
oasen utökas. Formellt sett innebar planerna på ett skandinaviskt 
försvarsförbund en allians i och med att ett angrepp på ett annat 
land skulle ha dragit in Sverige i krig. Men man kan också se 
initiativet som ett sätt att utöka det neutrala området till att om
fatta även Norge och Danmark. I det föregående kapitlet såg vi 
också att alliansfriheten, i förhållande till de båda stormakts
blocken, var ett krav från svensk sida under förhandlingarnas 
gång. 

Unden ville inte tala om hur Sverige skulle agera i en yttersta 
situation. Neutralitetspolitikens trovärdighet lade här hinder i 
vägen. Neutraliteten skulle ha misslyckats i samma stund som 
Sverige angreps. Detta syns också i den i kapitel 2 relaterade an
teckningen från Undens dagbok där han konstaterar att det inte 
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på förhand kunde anges, åtminstone inte av den som hade en of
ficiell ställning, hur Sverige skulle handha neutraliteten i hän
delse av en konAikt.154 I dagboksanteckningen för den 6/9 1951
konstaterade Unden att han och statsminister Erlander var oro
ade över diplomaterna Erik Bohemans och Sven Grafströms po
litiska hållning när Boheman inte kunde ställa upp på att Sverige 
om Norge och Danmark angripits skulle försöka föra neutrali
tetspolitik.155 Här verkade Unden se framför sig samma läge som 
under det andra världskriget. Den historiska lärdomen var att 
det andra världskriget ändå visat att det för en neutral stat var 
möjligt att undvika att hamna i krig. I den spända situation som 
fanns sedan det kalla kriget brutit ut framstod denna strategi som 
ett inte helt omöjligt val. 

I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning svarade Unden på 
en fråga om Sverige skulle kunna stå med för fot gevär ifall Sov
jet angrep Danmark och Norge. U nden pekade först på det svens
ka förslaget till skandinaviskt försvarsförbund. I och med att 
Norge och Danmark gått med i Atlantpakten skulle vid ett even
tuellt angrepp på dessa stater hjälpaktioner omedelbart utlösas 
från deras allierade. Att Sverige i ett utbrutet världskrig självmant 
skulle ingripa vid västmakternas sida genom att sända stridskraf
ter utanför våra gränser, samtidigt som vi invecklade oss i krig 
med Sovjet, var enligt Unden en tankegång som byggde på viss 
överskattning av Sveriges militära styrka.156 Hade det skandina
viska försvarsförbundet kommit till stånd hade det blivit en 
svensk uppgift att hjälpa Norge och Danmark. Med Norge och 
Danmark i Atlantpakten var det andra stater som övertagit den
na uppgift. 

I inledningen till detta kapitel såg vi att Unden 1952 betrak
tade neutraliteten som huvudvägen i svensk utrikespolitik. Men 
detta var inte den ideala politiken. När det fanns möjligheter till 
kollektiv säkerhet skulle dessa tas. Inför den socialdemokratiska 
partikongressen samma år konstaterade han att det i en politiskt 
djupt splittrad värld fanns plats för neutrala.157 Antagligen fanns
det inte plats för denna politik i idealstaten. Detta resonemang 
utgjorde också ett moraliskt försvar för neutraliteten. Neutrali
tetspolitik var något som vi tvingats till som ett sämre alternativ. 
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Petrus Gränebo 
I likhet med tidigare perioder tycks Gränebo inte ha sett några 
moraliska problem med neutralitetspolitiken. Denna utgjorde 
inget hinder för att Sverige deltog i ett förtroendefullt samarbe
te med den övriga demokratiska världen. 158 Hans anslutning till 
neutralitetspolitiken motiverades, som vi konstaterat i tidigare 
kapitel, främst med det nationella egenintresset och freden. Grä
nebo lyfte även fram stärkandet av det svenska försvaret som ar
gument. Med detta kunde free-riderkritiken bemötas. 159 

Neutralitetsbegreppets fo"rändring? 
Flera forskare har velat se en förändring i uppfattningen av den 
svenska neutralitetspolitiken vid denna tid. Denna förändring 
skall ha varit beroende av en önskan om samarbete med väst och 
då särskilt USA. Det svenska deltagandet i Västeuropas återupp
byggnad och integration innebar inte bara ett ekonomiskt, utan 
också ett politiskt ställningstagande, enligt Birgit Karlsson. På
tryckningar från USA gjorde att en omdefiniering av den svens
ka neutralitetspolitiken blev nödvändig. Från att ha betraktats 
som en osjälvisk politik, höjd över stormakternas strävan till 
maktutvidgning, kom neutraliteten att definieras som den poli
tik som gjorde det möjligt att hålla sig utanför kommande krigs
händelser, konstaterar Karlsson. 160 Hon sammanfattar: 

[P]riset för neutralitetens upprätthållande var att den gavs en ny
innebörd, innehållande inofficiella förklaringar riktade till USA.
Unden och den svenska regeringen lyckades hävda neutraliteten
som folkrättslig princip men erkände sin ekonomiska, moraliska
och ideologiska tillhörighet till väst samt uppgav att all militär
organisation var inriktad på försvar mot Sovjetunionen. Viktigt
var emellertid formen för dessa förklaringar - inga avtal skrevs
och förklaringarna var unilaterala, självständigt utformade av
den svenska regeringen. 161 

Enligt Karlsson lyckades Unden försvara neutralitetspolitiken 
genom att ta avstånd från en moralisk tolkning av denna. Han 
kopplade loss frågan om neutraliteten från alla moraliska aspek
ter och hävdade den som folkrättslig princip. 162 

Karlsson tycks mena att det före 1949 fanns en gemensam 
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och positiv tolkning, "osjälvisk politik, höjd över stormakternas 
strävan till maktutvidgning", av den svenska neutraliteten vilken 
Sverige tvingades att ändra. Hon ser uppenbarligen en utveck
ling från en "idealistisk", moralisk neutralitet till en pragmatisk. 
I det material som jag undersökt finns inget stöd för en sådan 
tolkning. I detta kapitel har vi sett hur Unden kom att acceptera 
neutralitetspolitik, trots att han tidigare uttalat tveksamhet inför 
denna. Detta kan ses som en viss pragmatism, anpassning till 
världsläget. Samtidigt kunde han se betydelsefulla värden vilka 
neutralitetspolitiken befordrade. Även om neutraliteten i sig 
varken sågs som moralisk eller omoralisk, så fick den ett mora
liskt värde för Unden genom försvaret av freden. Vi kan här jäm
föra med Fredrika Björklunds konstaterande att neutralitetspoli
tiken vid block.uppdelningen förändrades från att vara enbart ett 
medel för svensk säkerhet till att också bli ett värde att diskutera 
på samma plan som sympatier för det ena eller andra samhälls
systemet. Björklund menar vidare, vilket står i tydlig kontrast 
mot Birgit Karlsson, att det först var under efterkrigstiden som 
neutralitetspolitiken blev möjlig att driva som en linje mellan 
blocken med en moralisk uppgift. 163 

I denna bok ser jag få tecken på en sådan förändring som 
Karlsson beskriver. Det bör då emellertid noteras att jag inte 
undersöker den formella utrikespolitiska beslutsprocessen. En 
orsak till skillnaderna är att Karlsson har ett vitt neutralitetsbe
grepp. Därigenom ser hon samarbete med väst som ett brott mot 
neutraliteten. Uppfattar man emellertid neutraliteten enligt de 
folkrättsliga reglerna så bröt samarbetet inte nödvändigtvis mot 
denna. Däremot kunde det vara problematiskt för trovärdighe
ten ifall samarbetet blev känt. Sverige kom att både ekonomiskt 
och ideologiskt integrera sig i västblocket. Med tanke på den sto
ra uppslutningen kring en västlig syn på det kalla kriget som på
visats är det knappast klargörande att tala om denna integrering 
som påtrycknjng. Snarare var det frågan om att bygga vidare på 
en redan sympatisk inställning. 

Den form av moralisk kritik mot den svenska neutralitetspo
litiken som Birgit Karlsson antyder är den andra huvudtyp av 
kritik som Nils Andren påvisat, vilken jag redogjort för i inled
ningskapitlet. Kritiken går ut på att Sverige inte fört en konse-
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kvent neutralitetspolitik utan att vi i praktiken haft omfattande 
kontakter med väst. Enligt denna kritik borde vi vara mer strikt 
neutrala. I debatten blev denna kritik mer aktuell under en sena
re tidsperiod och förekommer knappast alls i det material jag un
dersökt. 

Sammanfattning 
Sedan de skandinaviska försvarsförhandlingarna slutförts ökade 
den moraliska kritiken mot neutraliteten i omfattning. Framför
allt var det den socialdemokratiska regeringens tillämpning av 
denna politik som var föremål för kritik. Bertil Ohlin, som under 
de tidigare perioderna inte sett några större moraliska brister i 
neutraliteten, anförde nu omfattande kritik. Den socialdemokra
tiska regeringen tog inte tillräcklig hänsyn till sympatin för väst. 
Han föreslog, under ett kortare tag, en alternativ namngivning 
av utrikespolitiken, där denna sympati skuJle komma till uttryck, 
samtidigt som ordet neutralitet undveks. Trots den moraliska 
kritiken ställde han inga krav på alliansanslutning. När han för
svarade den svenska utrikespolitiken liknade detta försvar i stor 
utsträckning Undens argumentation. Lite bättre tillämpad var 
tydligen neutralitetspolitiken fortfarande moraliskt försvarbar 
för Ohlin. 

Det var den även för SvD och Ny Tid. I likhet med DN ställ
de dessa aktörer vissa krav på neutralitetspolitiken för att denna 
skulle vara acceptabel. Framförallt gällde dessa ideologiskt stöd 
för väst. Trots att Ohlin, Ny Tid och SvD såg brister i neutrali
tetspolitiken och gärna undvek denna beteckning, så verkar bris
terna inte ha varit alltför graverande. De föreslagna uttrycken 
för sympatin med väst gick att förena med regeringens utrikes
politik. För SvD var denna moraliskt försvarbar ifall Sverige del
tog i visst samarbete med väst, ifall den kunde uppfattas som 
handlingsfrihet och så länge tidningen kunde undvika ordet neu
tralitet som beteckning för utrikespolitiken. Tilltron till neutra
liteten var svag i ett längre perspektiv. Detta gällde även för DN, 
Ohlin och Ny Tid. Inte bara DN utan även de tre övriga aktö
rerna gjorde uttalanden som tyder på att de såg en plikt att ställa 
upp för väst i ett tredje världskrig. 

232 



Neutraliteten 

DN var emellertid ensam om att se en plikt till alliansmed
lemskap i fred. Samma moraliska kritik mot neutraliteten som 
framförts under den förra undersökningsperioden ägde fortfa
rande aktualitet. Bristerna med neutraliteten var för stora. Atlant
pakten hade däremot, för DN, ett tydligt moraliskt värde. 

Östen Unden var även under denna period medveten om mo
raliska brister med neutraliteten. De brister som de begränsade 
möjligheterna att uttrycka sympati med väst medförde skulle 
motverkas av de samarbeten med dessa stater som Sverige deltog 
i. Neutralitetspolitiken hindrade, enligt Unden, inte uttryck för
ideologisk samhörighet med väst. Vikten av att den svenska utri
kespolitiken ingav trovärdighet i öst och Undens uppfattning
om sin roll som ansvarig utrikesminister kan emellertid ha gjort
att han gav intryck av att vara mer negativt inställd mot väst än
vad han i verkligheten var.

Under denna period framträder en något starkare betoning 
av moraliska egenvärden i neutraliteten hos Unden och Ny Tid. 
Neutraliteten framstår här som en positiv moralisk kategori. 

4.5 Sammanfattning 
Uppgiften i detta kapitel har varit att analysera den moraliska 
värderingen av neutraliteten. Ansåg de undersökta aktörerna att 
det var moraliskt försvarbart att vara neutral eller ansåg de att 
det fanns en plikt att ställa upp i det kalla kriget på den sida som 
de mest sympatiserade med? 

Resultatet tycks visa att neutraliteten varken var moralisk el
ler omoralisk, men att den kunde uppfattas som moraliskt för
svarbar. Aktörerna ger i debatten argument för varför och under 
vilka villkor neutraliteten var moraliskt försvarbar. 

Alla de undersökta aktörerna visade sig medvetna om att neu
traliteten i moraliskt hänseende var omtvistad. Alla, med undan
tag för Gränebo, uppfattade brister i denna. Förekomsten av fle
ra olika typer av moralisk kritik mot neutraliteten har påvisats. I 
många fall rörde dock kritiken det sätt varpå denna tillämpades 
inte neutraliteten i sig. Egenvärden i neutraliteten lyftes sällan 
fram. Aktörerna tycks inte ha sett denna som något högre mora
liskt värde. Neuu·alitetspolitiken verkar inte främst ha valts för 
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sina goda moraliska egenskaper utan p g a  de konsekvenser en 
sådan politik kunde medföra. Främst bland dessa tycks fredens 
bevarande ha stått. 

DN kom att se en moralisk plikt att ställa upp för väst i det 
kalla kriget. För de övriga aktörerna fanns ingen plikt att militärt 
ställa upp i detta. De anslöt till regeringens utrikespolitik. Där
emot fanns starka krav på att denna skulle förenas med sympati
yttringar för väst. SvD, Ny Tid och Ohlin hyste ingen större till
tro till neutraliteten i ett framtida krig. De gjorde uttalanden 
som tyder på att de i ett kommande krig tänkte sig att ställa upp 
för väst. Sådana uttalanden försvagade den svenska neutralitets
politikens trovärdighet. De pekar också på en tvekan att accepte
ra neutralitetens yttersta konsekvens. Även om Unden såg mora
liska brister i neutraliteten var, i en sammanvägd bedömning, 
konsekvenserna bättre med neutralitetspolitik än med allians
medlemskap. Neutraliteten var fullt moraliskt försvarbar för ho
nom. 

Under den period som här undersökts var ännu inte någon 
neutralitetsdoktrin officiellt fastslagen. Debatten om neutralite
ten bör ses som en kamp om tolkningen av denna. Här användes 
olika begrepp som benämning för den önskade utrikespolitiken 
och samma begrepp kunde ha olika innebörder. Denna debatt 
bör ses som en läroprocess på väg mot en doktrin. 

NOTER 

I. l nledningsanförande i radiodebatt den 28 januari 1952 om Sveriges för
hållande till Förenta Nationerna, i Utrikesfrågor 1952. 

2. Set ex AK I 945 34:3 f,J,wisten 1945 samt Vi 36/1945 (Till skillnad mot
Tiden-artikeln hade denna rubriken Solidaritet eller neutralitet' [Min kursive
ring]). 

3. N And ren och Y Möller (1990) s 42 ff.
4. DN 23/7 1945 (tal i Koppom).
5. Se N And ren och Y Möller (1990) s 44 f. Att Giinthers och Undens syn

sätt även i samtiden uppfattades som inte alltför oförenliga syns i DN:s ledare 
23/7 1945 efter Undens tal i Koppom. "l sak torde skillnaden mellan det Un
denska och det Giintherska efterkrigsprogrammet inte vara stor, men både 
tonfallen och värderingarna av alternativen skiljer sig tydligt från varandra." 
Unden uppfattade själv skillnaden så att Giinther skjutit i förgrunden eventua-
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liteten av en konflikt mellan stormakterna i rådet, medan han själv i första hand 
räknade med att organisationen skulle fungera. Se PM 11/8 1945 (Unden i 
samtal med den sovjetiske ministern i Stockholm), Utrikesdepartementets ar
kiv, HP I Ab vol 41, RA. Erik Noreen polemiserar mot Andren och Möller. 
Han menar att Unden i polemiken med Gi.inther signalerade en principiell 
omläggning av den säkerhetspolitiska huvudlinjen. Se E 'oreen (1994) s 97 f. 

6. FK 1945 32:25.
7. AK1946 29:19.
8. Tiden 1/1945,.Juristen I 945, Vi 36/1945 samt AK I 946 29:4.
9. AK 1945 34:4.
I 0. Se även Arbetet 16/4 l 946 (föredrag i Lund). Erik Noreen tycks inte

anse att neutraliteten ställdes upp som reservlinje. "I riksdagen rådde, i allt vä
sentligt, enighet om den utrikes- och säkerhetspolitiska huvudlinjen. Trots att 
t. ex. högern och bondeförbundet ville behålla neutraliteten som en reservlinje
mot bakgrund av en eventuell stormaktskonflikt, tycktes ändå samtliga riks
dagspartier stå bakom regeringens linje att neutralitetspolitiken tills vidare fick
ge vika för den kollektiva säkerheten inom ramen för FN." Se E 'oreen (1994)
s I 08. Fredrika Björklund menar att det var ett principiellt ställningstagande av
Unden att lyfta fram konflikten mellan neutralitet och medlemskapet i F '.
I och med betoningen av denna konflikt gjordes den första skissen till hur den
efterkrigstida neutralitetspolitiken skulle formuleras. Neutralitetspolitiken var
en rimlig väg om den kollektiva säkerheten skulle misslyckas. F Björklund

(1992) s 66.
11. F Björklund (1992) s 65.
I 2. Y Möller (1986) s 235 och 239.
13. DN 7 /9 I 945 och 6/1 I 946.
14. DN 3/6 1946.
15. DN 8/4 I 946, 6/10 1946, I 0/4 I 947, 23/5 1947 samt 6/8 1947.
16. AWJohansson(l995b) s 124f.
17. Ny Tid 23/10 I 945, I 3/3 l 946, 31/8 I 946 och 5/11 1946.
18. Ny Tid 21/11 1946. Se även 13/7 1946. Ny Tid använder själv benäm-

ningen medelvägens land om Sverige 22/9 1947. 
19. Ny Tid 14/3 1946.
20. NyTid 15/3 1947.
21. Ny Tid 23/10 1945 och 13/3 1946. Se även 20/9 1945, 27/11 1945,

5/11 1946 och 26/11 1946. 
22. Ny Tid 4/8 I 947. Se även 3/10 1946, 717 1947 och 3 1/7 1947.
23. Se t ex SvD 23/10 1945, 29/1 1946, 31/1 1946, 13/3 1946 (I avvaktan

på att FN skulle bli ett arbetsdugligt fredsinstrument och för den händelse FN 
inte skulle bli livsdugligt återstod för Sverige att utanför alla blockbildningar 
hävda neutraliteten), 25/4 1946 (opartisk neutralitet), 10/8 1946 samt 30/12 
1947 (Skandinaviens orubbliga vilja att hålla sig utanför en storkonflikt). För 
SvD:s försvar av krigsårens neutralitet, se t ex 8/8 1945 och 14/ 10 1946. 

24. F Björklund (1992) s 68.
25. H Tingsten (1963) s 181. Se även K Samuelsson (1983) s 213.
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26. Se t ex DN 25/1 1948 (sinnelagets neutralitet, att stå likgiltig inför vad
som hände, attityden av överlägsen likgiltighet), 22/1 1949, 1/2 1949 och 2/2 
1949. Se även för senare period 7 /8 1949 (Det neutrala sinnelaget var, enligt 
D ', ett bevis på en likgiltighet, en okänslighet, som inte längre kunde ursäktas). 

27. DN 16/2 1 948.
28. DN 25/4 1948.
29. DN 24/2 1949. Se även 19/4 1948.
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1949, Undens samling, L 108:35, KB. 

145. AK 1950 11:ll f.
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ingen större sympati för de övriga medlemsstaterna. K Misgeld (I 984) s 178 f 
tolkar detta inlägg som att Unden tydligt uttalade sin skepsis för Europarådet. 
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ett större mått av självständighet än de allierade staterna åtnjöt. "Neutralitets
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batt). 
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Henri Spaak var eniga om att Tyskland borde vara neutralt. Se vidare protokoll 
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För Undcns stöd för ett neutralt återförenat Tyskland, se K Misgeld (I 988). 

154. Undens dagbok, 30/10 1948, KB.
15 5. För förståelsens skull bör även dagboksanteckningen för den 3/9

1951 läsas. 
156. GHT 28/2 1951 (Unden svarar här på frågor från Axel R Romdahl).
157. Protokoll från den socialdemokratiska partikongressen 2-7 /6 1952

(anförande vid partikongressen), även i MT 6/6 1952. 
158. FK 1951 2:3.
159. 'Tal i Rydsgård. TT-meddelande lämnat 5/8 1950, Centerpartiets hu

vudarkiv, B VI "Presstjänsten", RA. 
160. B Karlsson (1992) s 151,173,236,243 samt 247. Se även W Agrell

(I 99 I) s 51, I 07 och 158 f samt T Jon ter (1995) s 166. Den senare konstaterar 
att: "Den svenska neutraliteten hade luckrats upp tillräckligt för att passa in i 
USA:s helhetsbild för Viisteuropa. Sverige deltog i Marshallplanen och hade 
givit upp vissa viktiga principer för utrikeshandelns utformande. Man hade 
ställt upp på embargopolitiken, om än efter vissa krumbukter. Sveriges anpass
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161. B Karlsson (1992) s 236.
162. B Karlsson ( 1992) s 148 ff och 24 3.
163. F Björklund (1992) s 36 och 81.
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KAPITEL 5 

SLUTSATSER OCH 

HISTORISKT SAMMANHANG 

5. I Slutsatser

Det är nu dags att fastställa huvudresultaten i boken. Den över
gripande uppgiften har varit att fånga in en moralisk dimension 
av den svenska utrikespolitiska debatten under början av det 
kalla kriget. Denna dimension har setts som en del av en ideolo
gi. Ambitionsnivån har inte varit att fullständigt utröna denna 
moraliska dimension utan att spegla viktiga aspekter av denna. 
Detta har skett genom att konkreta frågor ställts. Bokens hu
vudfrågor: Hur såg de politiska beslutsfattarna och debattörerna 
på moraliska hänsynstaganden? och Vilken moralisk värdering 
gjorde de av utrikespolitiken? har besvarats genom analysen av 
tre olika aspekter av de angivna problemen. Sammanfattningen 
kommer att inledas med den tredje aspekten, som analyserades i 
kapitel 4. 

I kapitel 4 visade det sig att den moraliska kritiken mot neutrali
teten under de första efterkrigsåren inte alls var så särslcilt stark 
och omfattande. Valet av neutralitetspolitiken vid blockuppdel
ningen innebar inte heller att denna omedelbart sågs som mora
liskt högre stående. I inledningskapitlet ställde jag frågan: Ansåg 
de undersökta aktö'rerna att det var moraliskt forsvarbart att vara 
neutral eller ansåg de att det fanns en plikt att stiilln upp i det kalla 
kriget på den sida man mest sympatiserade med? Undersökningen av 
tre politiska beslutsfattare och tre tidningars ledarsidor för åren 
1945-52 tycks visa att neutraliteten för dessa varken var omora
lisk eller moralisk, men att den kunde vara moraliskt försvarbar. 
Dagens Nyheter utgör här ett undantag. 
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För flera av aktörerna finns källmaterial bevarat där de direkt 
konfronteras med frågan om neutralitetens moraliska legitimi
tet. Detta sker för Östen Undens del bl a i förhandlingarna om 
ett skandinaviskt försvarsförbund. Rolf Edberg formulerar själv 
problemet och besvarar det i en tidskriftsdebatt. Enligt dessa ak
törer var neutraliteten moraliskt försvarbar vid dessa tillfällen. 
Däremot ansåg de inte att denna var moraliskt högre stående. 
En sådan slutsats borde också kunna gälla för Petrus Gränebo, 
Bertil Ohlin och Svenska Dagbladet. De undersökta aktörerna 
konfronterades sålunda med det moraliska argumentet och var 
tvungna att ta ställning till detta. Aktörerna ger i debatten argu
ment för varför och under vilka förutsättningar neutraliteten var 
moraliskt försvarbar. 

DN avviker från de övriga aktörerna när det gäller det utri
kespolitiska ställningstagandet. Denna tidning såg, utifrån vik
tiga moraliska värderingar, en plikt att ställa upp i ett militärt 
samarbete med västmakterna. I boken har jag något problemati
serat frågan om DN under alla omständigheter ansåg neutralitet 
i det kalla kriget som omoraliskt. I det sammanhanget betonade 
jag att DN ansåg att åtminstone ett moraliskt ställningstagande 
till världskonflikten var nödvändigt. Neutraliteten medförde sto
ra moraliska brister och ledde till omoraliska konsekvenser. För 
DN visade de avgörande argumenten på att det påbjudna ställ
ningstagandet även borde leda till alliansmedlemskap. 

Den moraliska värderingen av neutraliteten gav inte uttryck 
för någon större uppskattning av denna som något moraliskt 
gott. Aktörerna visade sig medvetna om att neutraliteten i mora
liskt hänseende var omtvistad. Alla, med undantag för Gränebo, 
uppfattade brister i denna. Förekomsten av flera olika former av 
moralisk kritik mot neutraliteten har påvisats. Bristerna var dock 
inte tillräckligt grava för att neutralitetspolitiken skulle förkastas 
i det kalla kriget om man bortser från DN. Neutraliteten försva
rades inte främst av sina moraliska egenvärden utan av de goda 
konsekvenser den medförde. Främst bland dessa konsekvenser 
tycks fredens bevarande ha stått. Historiskt sett har fredens be
varande varit ett framträdande motiv för dem som förordat neu
tralitetspolitik. Ett starkt betonande av freden framgår tydligt i 
den värdeprioriteringsanalys som gjordes i kapitel 3. Mot slutet 
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av undersökningsperioden kan det dock konstateras att Unden 
och Ny Tid såg vissa egenvärden i neutraliteten. 

Under det första efterkrigsåret kom kritiken mot neutralite
ten huvudsakligen från Unden. Den moraliskt färgade kritik han 
framförde gällde när neutralitetspolitik ställdes mot den kollek
tiva säkerheten i FN. En positiv värdering av neutraliteten under 
de inledande åren förekommer hos Gränebo och Ny Tid under 
den period som denna tidning förespråkade brobyggepolitik. 
Även om Gränebo var medveten om en moralisk kritik mot neu
traliteten tycks han själv inte ha sett sådana brister. Neutraliteten 
var fullt moraliskt försvarbar för honom. 

Vid det kalla krigets utbrott var neutralitetspolitiken inte Un
dens förstapreferens men en i hans ögon fullt acceptabel politik 
i det världsläge som rådde. Unden insåg att neutraliteten kunde 
uppfattas medföra vissa moraliska problem. Han försvarade sig 
mot sådan kritik. Försvaret var konsekvensetiskt. Neutraliteten 
försvarades inte främst av sina moraliska egenvärden utan av de 
konsekvenser som denna politik medförde. Främst bland dessa 
stod fredens bevarande. 

När DN inledde sin kampanj för alliansmedlemskap i början 
av 1948 kom den moraliska kritiken mot neutraliteten till uttryck 
i denna tidning. Även Ohlin, SvD och Ny Tid såg moraliska bris
ter i neutraliteten. I stor utsträckning riktades kritiken mot den 
socialdemokratiska regeringens sätt att tillämpa neutralitetspoli
tiken. Regeringens sätt att handskas med denna politik förvärra
de bristerna. Särskilt märkbart är detta när det gäller Ohlin. 

Det största problemet med den svenska neutralitetspolitiken 
var den begränsning av möjligheterna att ge uttryck för känslan 
av samhörighet med västmakterna som den innebar. Den kon
flikt mellan neutralitet och solidaritet som varit så karakteristisk 
för den svenska utrikespolitiken under det kalla kriget syns redan 
från början. Även Unden visade sig medveten om problemet och
han sökte finna lösningar på detta. Aktörerna ansåg att neutrali
tetspolitiken inte fick hindra oss från att uttrycka vår sympati för 
väst. Detta stöd kunde vara ett krav för att denna skulle vara ac
ceptabel. Det gavs under de undersökta åren flera tillfällen att ge 
uttryck för sådana sympatier. När det gällde de praktiska kon
sekvenserna ledde inte solidaritetsuttrycken till några krav på 
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svenskt alliansmedlemskap, med undantag för DN. Neutralitets
politiken kritiserades även för att innebära isolering. Kritiken 
menade därtill att politiken berodde på undfallenhet gentemot 
Sovjet och att den ledde till ett free-riderbeteende. 

Hos Ohlin ökade den moraliska kritiken mot neutraliteten 
sedan den svenska regeringen återgått till neutralitetspolitiken. 
Kritiken riktade sig nästan helt mot den socialdemokratiska re
geringens sätt att tillämpa denna politik. Lite bättre tillämpad 
var neutraliteten moraliskt försvarbar. De brister Ohlin såg i 
neutraliteten var under 1948 risken för ideologisk neutralitet, 
senare var det främst bristande solidaritet med väst. Även SvD 
uppfattade vissa moraliska brister i neutraliteten, men i likhet 
med Ohlin var det främst den socialdemokratiska regeringens 
tillämpning av denna som kritiserades. 

SvD, Ny Tid och Ohlin visar tecken på en svag tilltro till neu
traliteten i ett kommande krig. De gjorde uttalanden som tyder 
på att de ansåg att Sverige i ett tredje världskrig skulle ställa upp 
för väst. Det framstår som osäkert ifall de, i ett sådant läge, skul
le förorda försvar mot gränskränkningar från väst. De avvisade 
klart tanken på att ställa upp på östs sida. Ett sådant resonemang 
riskerar att undergräva neutralitetspolitikens trovärdighet, sär
skilt om detta sker offentligt. Ställningstagandet för väst i ett 
kommande världskrig utgör också en moralisk gräns för neutra
liteten. Dessa aktörer avvisade här neutralitetens yttersta konse
kvens, vilken innebär att även om vi är omringade av diktatoriska 
makter så är det möjligt att leva ett fritt och värdefullt liv i Sveri
ge. Det måste dock påpekas att det även finns belägg som pekar 
på att dessa aktörer önskade stå neutrala i ett kommande krig. 
Med tanke på neutralitetspolitikens trovärdighet så räcker det 
dock med enstaka uttalanden i annan riktning för att denna skall 
urholkas vilket aktörerna får antas varit medvetna om. Spän
ningen mellan hänsynstagandet till neutralitetspolitikens trovär
dighet och önskan att visa stöd för väst vid ett tredje världskrig 
ledde här till problem i argumentationen. 

Ny Tid är särskilt motsägelsefull på denna punkt. Tillsam
mans med Unden antyder denna tidning även ett accepterande 
av neutralitetens yttersta konsekvens. Dessa aktörer gjorde ut
talanden som tyder på att de kunde tänka sig att Sverige i ett 
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kommande tredje världskrig skulle förbli neutralt även om våra 
grannländer ockuperats av Sovjet. De historiska erfarenheterna 
från det andra världskrigets neutralitet kom från 1948 att lyftas 
fram. Lärdomarna understödde svensk neutralitetspolitik. Dessa 
slutsatser borde också kunna omfatta Gränebo. För DN däremot 
var en anslutning till neutralitetens yttersta konsekvens omöjlig. 
Ett fritt Sverige i ett sovjetiskt Europa var otänkbart. De histo
riska lärdomarna från det andra världskriget manade DN att inte 
visa sig svag inför en diktatorisk makt utan att så tidigt som möj
ligt hindra denna. I litteraturen om internationell politik går 
denna historiska lärdom under namnet Miinchensyndromet. 

Unden betonade att neutralitetspolitiken inte innebar att Sve
rige undandrog sig förpliktelser. Det var fullt möjligt att förena 
denna politik med uttryck för sympati med väst. Hänsynstagan
det till neutralitetspolitikens trovärdighet begränsade dock möj
ligheterna. Ny Tid, SvD och Ohlin uttryckte vissa krav på solida
ritet med väst för att neutralitetspolitiken skulle vara acceptabel. 
För Ny Tid innebar detta en plikt att ideologiskt ta ställning för 
väst i någon form i fredstid och kanske en plikt att ställa upp i ett 
kommande världskrig. SvD betonade handlingsfriheten. Neu
tralitetspolitiken fick inte utesluta möjligheten att i ett tredje 
världskrig ställa upp på västsidan. Tidningen önskade slippa kal
la den svenska utrikespolitiken för neutralitet. Ohlin tycks ha 
löst problemet genom att, i viss mån i likhet med Ny Tid och 
SvD, ha överbetonat betydelsen av det existerande samarbetet 
med väst. Han önskade också, under en kortare tid, ändra termi
nologin för att ge uttryck åt att neutraliteten inte innebar isole
ring. Den ändrade terminologin skulle skapa ökat förtroende för 
vår utrikespolitik i väst. 

Debatten bör kunna ses som en kamp om tolkningen av neu
traliteten. Olika uppfattningar om denna och skilda namngiv
ningar framfördes under dessa år av aktörerna. Någon neutrali
tetsdoktrin hade ännu inte fastslagits. Detta gjorde det möjligt 
för aktörerna att förorda olika utrikespolitiska strategier utan att 
formellt behöva ta avstånd från regeringens politik. Debatten 
utgjorde en läroprocess fram mot skapandet av en svensk neu
tralitetsdoktrin. 
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I det tredje kapitlet analyserade jag de undersökta aktörernas 
värdeprioriteringar, vilken utgjort den andra aspekten av bokens 
huvudfrågor. Vilka värden skall man ta mest hänsyn till vid valet 
av utrikespolitik? De första efterkrigsåren utmärktes av en i det 
närmaste gemensam prioritering av freden och solidariteten. 
Det är till och med svårt att skilja dessa värden åt. En orsak till 
den lugna debatten och enigheten var avsaknaden av stormakts
motsättningar. En annan orsak var en kvarvarande enighetsnorm 
sedan krigsåren. Utrikespolitiken skulle hållas ovanför partipoli
tiken. Från denna gemensamma prioritering kom aktörernas 
värdeprioriteringar att förändras i två olika huvudriktningar. I 
och med det kalla krigets utbrott ansåg DN att ett prioriterande 
av freden var otillräckligt. Friheten kom att prioriteras över alla 
andra värden. Freden fortsatte däremot att vara det främst prio
riterade värdet för Unden och Gränebo. Under de sista åren av 
undersökningen kan man dock märka att det nationella egen
intresset hos dessa får en mer framträdande roll. Särskilt tydligt 
syns detta hos Gränebo, där det nationella egenintresset snarast 
övertar fredens plats som det främst prioriterade värdet. I dessa 
två alternativa prioriteringar kan man se två olika sätt att reage
ra på det kalla kriget, två olika logiska linjer i debatten om det 
svenska ställningstagandet. 

Den första tankelinjen utmärks av att det kalla kriget fram
ställdes i starkt moraliska termer. Det kalla kriget blev en kamp 
mellan gott och ont, eller i alla fall mellan demokrati och diktatur. 
Det gällde att välja det rätta. Livsavgörande moraliska normer 
och värderingar var utsatta för ett starkt hot och den svenska ut
rikespolitiken måste ställa upp till försvar för dessa. Utrikespoli
tiken fick en tydlig moralisk dimension. Ett moraliskt ställnings
tagande var nödvändigt. När andra stater, som också försvarade 
dessa värden, tycktes beredda att organisera sig i en militärallians 
fanns det en plikt för Sverige att ställa upp. Enligt denna tanke
linje är det inte försvarbart att vara neutral. Ingen stat har rätt att 
ställa sig utanför en strid som gäller så fundamentala värden. Det 
blev nödvändigt att prioritera den liberala demokratin, eller fri
heten som jag valt att kalla detta värde i boken, över alla andra 
värden. De övriga värdena var otillräckliga och användes endast 
som medel för stärkandet av friheten. Solidariteten inskränktes 
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till att omfatta västmakterna. Denna solidaritet skulle tydligt ma
nifesteras. 

DN, i stor utsträckning dominerad av sin chefredaktör Her
bert Tingsten, ansluter nära till denna tankelinje. Hänsynstagan
det till moralen krävde enligt denna tidning ett ställningstagande. 
För DN ledde detta ställningstagande och verklighetsuppfatt
ningen av det kalla kriget till ett krav på svenskt medlemskap i 
Atlantpakten/NATO. I viss utsträckning har även de övriga ak
törerna drag av denna tankelinje i sin argumentation. 

Den andra tankelinjen utmärks av en övergripande målsätt
ning att bevara freden. Det finns en tilltro till fredens möjlig
heter. Det moraliska imperativet blir att undvika den världsför
störelse som ett krig i atombombens tidevarv skulle innebära. 
Tankelinjen är inte oförenlig med en uppfattning av det kalla kri
get som en kamp mellan demokrati och diktatur, men den bästa 
förutsättningen för att bevara freden är tolerans och samarbete 
mellan olika stater. Den svenska utrikespolitiken bör bidra till att 
förstärka möjligheterna för detta eller i alla fall att inte försämra 
dessa. 

Unden ansluter nära till denna tankelinje. Analysen av de förs
ta undersökningsåren stämmer nära överens med den bild tidi
gare forskning gett av Undens syn fram till det kalla krigets ut
brott: tro på kollektiv säkerhet, kritik av neutralitetspolitik och 
framhävande av moraliska värden. I boken har jag karakteriserat 
den politik Unden önskade föra just efter det andra världskrigets 
slut som en solidaritetspolitik fo1· fred. Freden och solidariteten 
med den globala organisationen FN var här starka moraliska 
värden. 

Undens argumentation under det kalla kriget kännetecknas 
av fortsatt tolerans gentemot Sovjet. Det gick att påverka och 
förändra detta land. Undens prioriteringar fortsatte att vara sta
bila. Freden var möjlig att upprätthålla. Däremot ändrades den 
utrikespolitiska handlingsrekommendationen. När stormakts
motsättningarna fördjupades och FN inte fungerade som tänkt 
fick Sverige återgå till neutralitetspolitiken. 

Ny T ids och Ohlins argumentation kännetecknas av försök 
att förena viktiga delar av de båda tankelinjerna. Även om det en
bart var DN:s värdeprioriteringar som kännetecknades av att fri-
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heten överordnades alla övriga värden betonades friheten i viss 
utsträckning av alla aktörer. Unden utgör härvid ett undantag. 
Med undantag av honom anslöt sig aktörerna till ett västper
spektiv i synen på det kalla kriget. Två bidragande förklaringar 
till detta är att jag definierat frihetsvärdet som anslutning till det 
liberala demokratibegreppet och att någon representant för de 
svenska kommunisterna inte ingår i undersökningen. Ändå är 
det märkbart hur frihetsvärdet framträder i undersökningen 
under det andra halvåret 1947. Denna tid präglades av det kalla 
krigets uppkomst genom brytningen vid förhandlingarna om 
Marshallplanen och oron för kommunistiskt maktövertagande i 
Frankrike och Italien. Upplevelsen av ett hot mot friheten öka
de. Med undantag för Unden försvinner den toleranta syn som 
aktörerna tidigare haft på Sovjet. 

Alla aktörer gav uttryck för ett försvar av den liberala demo
kratin och kritik av kommunismen. DN, SvD, Ny Tid och Ohlin 
kom att se det kalla kriget som en kamp mellan demokrati och 
diktatur. De pekade på en moralisk skillnad mellan öst och väst. 
DN såg till och med världskonAikten som en kamp mellan gott 
och ont. Atlantpakten företrädde ett moraliskt gott. Aktörerna 
kännetecknas också av antikommunism. Kommunismen kunde 
jämföras med nazismen på ett sätt som kommit att förknippas 
med begreppet totalitarism. Den anslutning till ett västperspektiv 
som detta innebär speglar förekomsten av ett kallakrigstänkande. 
Tydligast framkommer detta i DN. DN:s politiska handlingsre
kommendationer hade ofta karaktären av demonstrationspolitik. 
Handlingsrekommendationerna skulle inte lösa de förefintliga 
problemen utan uppmärksamma på den avgrundsvida skillnaden 
mellan öst och väst, mellan demokrati och diktatur. Hos DN, 
SvD, Ny Tid och Ohlin är frihetsvärdet framträdande under 
Koreakriget och i debatten om den tredje ståndpunkten. Ny Tids 
anslutning bör inte förvåna. Tidigare forskning har visat på an
slutningen till ett västperspektiv i synen på det kalla kriget även 
hos socialdemokratiska politiker och debattörer. 

SvD framförde samtidigt med DN under hösten 1947 starka 
frihetsvärden. Under våren 1948 tycktes tidningen vara öppen 
för olika utrikespolitiska förslag. Solidaritetsvärdet lyftes fram. 
Detta syns t ex i de nordiska solidaritetskänslor som tidningen 
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gav uttryck för. Känslorna omfattade både förslaget om skandi
naviskt försvarsförbund och hänsynen till Finland. Efter 1949 
tycks SvD ansluta sig till en värdeprioritering där det nationella 
egenintresset tillmäts betydelse. Så länge friheten inte var akut 
hotad kunde detta värde betonas starkare. 

Ohlins värdeprioriteringar kännetecknas av en önskan att 
förena freds- och frihetsvärdena. Freden och friheten skulle un
derstödjas samtidigt som solidariteten med väst kunde visas ge
nom t ex västeuropeiskt samarbete och insatsen i Korea. Kraven 
var dock inte alltför omfattande och innebar inget stöd för svensk 
alliansanslutn ing. 

Enligt Unden kunde visserligen världskonflikten ses som en 
kamp mellan demokrati och diktatur. Detta var dock inget rele
vant synsätt vid utformandet av den svenska utrikespolitiken. 
Han tycks snarare ha ansett att det kalla kriget stod mellan Sov
jet, som visserligen var en diktatur, och västmakterna, som hade 
både positiva och negativa egenskaper. Undens uppfattning om 
politiskt ansvarstagande kan ha medfört att han framstod som 
mer avvisande till väst än vad han i verkligen var. Jag ansluter 
dock till Gerard Aalders konstaterande att Unden inte färgades 
av det kalla krigets anda. 

Under de sista åren av undersökningen lyftes det nationella 
egenintresset fram allt starkare av dem som förordade svensk 
neutralitetspolitik. Förutom anslutningen till frihetsvärdet utgör 
det nationella egenintressets ökade betydelse det mest utmärkan
de draget i aktörernas värdeprioriteringar under undersökning
ens sista år. Det tycks som om anslutningen till neutralitetspoli
tiken alltmer kom att motiveras med nationella egenintressen. 

För Unden sköts tron på den globala solidariteten på framti
den. Så länge möjligheterna till samarbete i FN var begränsade 
fick man agera utifrån nationella egenintressen. Neutralitetspo
litiken försvarades av den egna nationens önskan att undgå krig. 
Omsorgen om fredens upprätthållande innebar att Sverige fick 
försöka hålla sig undan. Freden och det nationella egenintresset 
sammanföll. Den svenska utrikespolitiken fick därmed ett drag 
av distansering, avskärmning, från den skarpa ideologiska kamp 
som utgjorde det kalla krigets kärna. Det är tydligt att de första 
tecknen på den utveckling mot ett 1815-perspektiv, med accep-
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terande av maktbalansen i det kalla kriget, som Fredrika Björk
lund ser hos Unden under 1950-talet redan kommer till uttryck 
under decenniets första år. 

Vid inledningen av blockuppdelningen, från sommaren 1947, 
gav Ny Tid uttryck för brobyggepolitik i önskan att utjämna 
motsättningarna i världen. Solidaritetsvärdet syns i den starka 
känslan för skandinaviskt samarbete i ett försvarsförbund och ett 
visst stöd för västeuropeisk integration. Solidariteten krympte 
dock i omfattning under 1947-48. Från att ha gällt utjämning 
mellan stormakterna kom den att, via tron på Västeuropa som en 
tredje kraft mellan Sovjet och USA, inskränkas till Skandinavien. 
När planerna på ett skandinaviskt försvarsförbund inte gick att 
genomföra fick även den utrikespolitik Ny Tid förespråkade ett 
drag av nationellt egenintresse. En viss solidaritet var dock möj
lig även i fortsättningen. Denna syns i krav på insatser i de nya, 
avkolonialiserade, staterna och i västeuropeisk integration. I det 
västeuropeiska samarbetet fanns en möjlighet att förena freden 
och friheten. Hos Ny Tid syns samma utveckling som hos Unden: 
från en solidaritetspolitik, genom en bevarad fredsprioritering, 
till en mer framträdande roll för det nationella egenintresset. 

Vi har sett att de undersökta aktörerna såg moraliska problem 
med den svenska utrikespolitiken. De uppmärksammade och 
försökte lösa dessa. Hur såg de då på politikens moraliska grund? 
I huvudfrågornas första aspekt, som analyserades i kapitel 2, ställ
de jag frågan om de undersökta aktörerna ansåg att moraliska 
normer skulle påverka/styra politiken. Var politiken underställd 
moralen eller inte? Analysen gav ett begränsat resultat. Med tan
ke på att utrikespolitiska frågor inte är de politiska frågor där 
man tydligast kan förvänta sig ett moraliskt resonemang, så är 
detta kanske inte så förvånande. En något mer omfattande ana
lys kunde endast göras för DN, vilket i detta fall är detsamma 
som Tingsten, och Unden. 

För Tingsten/DN borde vissa moraliska normer och värde
ringar styra politiken. Politiken var underställd moralen. Även 
om det fanns vissa hinder var det möjligt att föra en sådan poli
tik. Tingsten visade exempel på detta. Förekomsten av en sär
skild offentlig moral erkändes, men denna var i sig inget gott 
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och måste förenas med erkända moraliska grundsatser för att 
vara acceptabel. I stor utsträckning borde den privata och den 
offentliga moralen sammanfalla. 

Även Unden ansåg att den svenska utrikespolitiken kunde 
och måste försvaras moraliskt. Han förde fram vissa moraliska 
normer och värderingar. Trots detta uttryckte han mycket större 
tvekan inför användandet av sådana än Tingsten. Han kritisera
de moraliserande argumentering. Som ansvarig utrikesminister 
var Unden i högre grad än Tingsten tvungen att ta hänsyn till 
politiska realiteter, vilka begränsade möjligheterna att ge uttryck 
för moraliska normer och värderingar. Detta kan ha medfört att 
han framstår som mer tveksam till dessa. 

För de övriga aktörerna gäller att inga mer omfattande slut
satser kan dras. Även dessa lyfte dock fram moraliska normer och 
värderingar i debatten. De insåg emellertid att det fanns om
ständigheter som försvårade för dessa. Hänsynstagandet till de 
politiska förhållandena måste beaktas. Ny Tid ställde tydliga 
moraliska krav på den svenska utrikespolitiken. Den moral som 
staten skulle företräda bör ha varit den gemensamma, individ
inriktade moral som tidningen företrädde. Till stor del skulle 
den privata och den offentliga moralen sammanfalla. 

Det är intressant att jämföra Undens och Tingstens skilda re
aktioner på en av den maktrealistiska traditionens "klassiker" 
från denna tid, George F Kennans bok American Diplomacy 
1900-1950. Medan Unden tycktes se denna bok som förebildlig 
och rekommenderade sina kritiker den för läsning, så fann Ting
sten Kennans utdömande av de moraliska synpunkterna absurd. 
Kennan menade, enligt Tingsten, inte vad han sade eftersom 
han själv stödde sig på moraliska argument. För Tingsten styrdes 
USA även av moral. Medan Unden betonade hänsynstagandet 
till de politiska realiteterna och vikten av att inte moralisera un
derströk Tingsten, i sin argumentation, politikens moraliska 
grund. Det är dock viktigt att påpeka att Undens förhållningssätt 
inte uteslöt en uppfattning om en moralisk grund för den förda 
utrikespolitiken. 

Jag har i boken visat på likheter mellan den maktrealistiska 
skol bildningen och Undens tänkesätt. Maktrealismen fick under 
de första kallakrigsåren en renässans. Denna skol bildning tog in-
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tryck av de förhållanden som rådde under denna tid och kom att 
i fortsättningen påverka utvecklingen. 

Det finns flera omständigheter vilka påverkar utrikespolitiken 
och begränsar möjligheterna för denna. Den internationella po
litiken är en sådan omständighet. Den inrikespolitiska utveck
lingen är en annan. En utrikespolitisk aktör måste ta politisk/tak
tisk hänsyn och även kunna försvara sin utrikespolitik ideologiskt 
inför sitt parti och sina väljare. I denna bok tar jag också upp den 
ansvarstagande rollen. En avsikt med valet av aktörer är att kun
na visa på den betydelse olika grader av politiskt ansvarstagande 
roller medför. Ju mer betydelsefull och ansvarstagande position 
man har desto mer begränsningar mot att uttala sig fritt borde 
finnas. 

Unden betonade starkt de plikter som medföljde politiska 
förtroendeuppdrag. Hans argumentation, eller brist på sådan, 
kan i vissa fall förklaras med hans uppfattning om det ansvar som 
rollen som utrikesminister medförde. När han ville tillföra de
batten sina egna åsikter gjorde han ibland detta anonymt. DN, 
d v s  i stor utsträckning Tingsten, vilken hade den friaste ställ
ningen, drev den kraftfullaste kampanjen och framförde fränast 
kritik mot regeringens linje. Att DN skiljer sig från de övriga ak
törerna är inte så konstigt med tanke på att denna aktör hade den 
minst politiskt ansvarstagande rollen. Kopplingen till folkpartiet 
var inte alltför hård. Denna frihet från politiskt ansvarstagande 
rollgjorde att DN kunde inta en ståndpunkt som skilde sig från 
nästan alla riksdagsledamöter och ledande politiker. I boken har 
också, vid flera tillfallen, visats på likheter mellan tidningarna 
SvD, Ny Tid och oppositionsledaren Ohlin. Dessa står i kontrast 
mot Unden och Gränebo. Resultaten av denna analys blir dock 
rätt så triviala: ju större politiskt ansvarstagande roll en aktör 
hade desto mer restriktioner i debatten. Tidningar står mer fria 
än politiker och oppositionspolitiker mer fria än regeringsföre
trädare. Här går en linje från Unden och Gränebo, via Ohlin, Ny 
Tid och SvD till DN. 

Ställde sig de svenska debattörerna helt avvisande till moraliska 
hänsynstaganden i det kalla kriget? Svaret på den frågan borde, 
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enligt mitt förmenande, bli nej. Analysen av aktörernas själv
reflektion över politikens moraliska grundfrågor har visat att de 
erkände vissa moraliska problem och frågeställningar och tog 
upp dessa till diskussion. De gav uttryck för en önskan att finna 
även en moralisk grund eller legitimering för den utrikespolitik 
de förordade. Politiken stod inte utanför moralen. 

Resultaten av denna bok visar på en överensstämmelse med 
Nils Andrens konstaterande att debatten just efter det andra 
världskriget gav uttryck för ett behov av att visa att neutralitets
politiken var en moraliskt försvarbar hållning. Neutraliteten var 
varken moralisk eller omoralisk, men däremot moraliskt försvar
bar. Enbart DN utgör ett undantag. Någon större positiv mora
lisk värdering av neutraliteten utmärker inte aktörernas argu
mentation. Neutralitetspolitiken tycks 1948-49 inte ha valts på 
grund av sitt moraliska innehåll utan trots detta. 

5 .2 Historiskt sammanhang 
Den uppgift som i kapitel 1 gavs åt detta avsnitt var att sätta in 
ideanalysens resultat i ett större och mer allmängiltigt samman
hang. Av nödvändighet måste en sådan uppgift bli begränsad.Jag 
har valt att se något på vilka konsekvenser bokens resultat kan få 
för synen på den svenska neutralitetspolitiken. I det förra avsnit
tet konstaterade jag att neutralitetspolitiken 1948-49 inte tycks 
ha valts på grund av sitt moraliska innehåll utan trots detta. Var
för kom ett utrikespolitiskt ställningstagande som de utrikes
politiska aktörerna insåg var moraliskt omtvistat och som 5 av 6 
i denna bok undersökta aktörer ansåg innebära moraliska brister 
att med nästan total enighet och utan större politiskt motstånd 
omfattas av de viktigare politiska aktörerna? Svaret på en sådan 
fråga kräver en viss utredning av den svenska neutralitetstra
ditionen och en analys av den allmänna politiska debatten vid 
denna tid. 

Om man med ett ord skall karakterisera svensk utrikespolitik 
under 1900-talet, så dyker osökt ordet neutralitet upp. Detta be
grepp kan stå som en motsvarighet till folkhemmet eller välfards
staten när det gäller den inrikespolitiska utvecklingen. Sverige 
har vid flera kriser och krig under 1900-talet intagit en neutral 
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position. Att hålla sig utanför krig och konflikter kan vara en vik
tig förutsättning för en välfärdsstats möjligheter till framgång. 
Fred borde åtminstone gynna en god utveckling. Under en stor 
del av 1900-talet har deklarerats en neutralitetspolitik med kon
sekvenser även för det fredstida agerandet. Rötterna till dessa 
ställningstaganden sträcker sig tillbaka till 1800-talet, även om 
politiken utformats på olika sätt. I mångas ögon har neutralite
ten kommit att förknippas med den länge upprätthållna svenska 
freden på ett sådant sätt att neutraliteten till och med setts som 
orsak till fredstillståndet. 

Inom forskningen finns olika synsätt på den svenska neutrali
tetstraditionen. Det går här att finna både de som betonar konti
nuiteten i neutraliteten och de som betonar dess temporära drag. 
Vissa kan se en stark och konsekvent tradition, vilken förts med 
folkets överväldigande stöd sedan tidigt 1800-tal, medan andra 
menar att neutralitetsbegreppet använts i så många olika syften 
och att det har fått stå för så många olika former av utrikespoli
tik att man inte kan tala om någon tradition. De senare påpekar 
även att Sverige under långa perioder inte heller officiellt förkla
rat sig föra neutralitetspolitik. 1 

Inom juridisk forskning har de rättsliga fundamenten för 
neutraliteten diskuterats. Enligt vissa forskare är Haagkonven
tionerna, som reglerat neutralitetsrätten, numera i det närmaste 
obsoleta. Det finns inte längre några rättsliga grunder för neu
traliteten utan enbart praxis. Den neutrale skapar själv genom 
sina handlingar de regler som skall gälla för neutraliteten.2 Med
denna uppfattning kan man knappast tala om neutralitetsbrott. 
Neutralitetsbegreppet blir dock tämligen meningslöst med en 
sådan definition. Per Ahlin visar på neutralitetsbegreppets böj
lighet. Så länge inte ett uppfyllande av Haagkonventionerna i 
krig omöjliggjorts har Sverige svårligen kunnat anklagas för 
oneutralt beteende. Sverige har tolkat de folkrättsliga normerna 
strikt när man ansett sig tjäna på det och flexibelt när detta bäst 
ansetts gynna landets intressen.3 Stöd för denna uppfattning om
neutraliteten kan även hämtas från de komparativa undersök
ningar som gjorts av John FL Ross och Harto Hakovirta. Ross 
menar att neutralitetspolitiken, främst i Sverige och Schweiz, 
blivit alltmer flexibel, ad hoc-artad och öppen för de neutrala 
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staterna att tolka själva. Neutraliteten har för honom inget stör
re förklaringsvärde. Hakovirta ser så stora skillnader mellan neu
trala att han anser det vara meningslöst att tala om en typiskt 
neutral ställning till öst-västkrisen under det kalla kriget.4 Per 
Cramer ser däremot Sverige som en de facto permanent neutral 
stat. Sverige har i praktiken blivit tvunget att ta samma hänsyns
taganden som de permanent neutrala staterna.5

Under de båda världskrigen intog Sverige i huvudsak en neu
tral ställning. Den neutrala politiken utövades dock på olika sätt. 
I viss utsträckning kunde politikerna under det andra världskri
get lära sig av de misstag som gjorts under det första världskriget. 
När det gäller Sovjets angrepp på Finland 1939 deklarerades där
emot inte någon neutralitet. Under mellankrigstiden såg sig Sve
rige som solidarisk medlem av NF. När NF blivit handlingsför
lamat efter Abessinienkriget 1935-36 och molnen tornade upp 
sig över Europa återgick ett antal stater till neutralitetspolitiken, 
däribland Sverige. Efter det andra världskriget var, som vi sett , 
neutralitetspolitiken inte aktuell som utrikespolitisk huvudlinje 
under de första åren. Det är därför svårt att se någon lång obru
ten neutralitetstradition. Däremot har neutraliteten kommit till 
pass då världsläget sett besvärligt ut. I och med att situationerna 
i vilka neutraliteten tillämpats varit olika är det inte så underligt 
att denna sett olika ut vid skilda tillfällen. Vt har i undersökning
en sett att olika begrepp kunnat användas för samma politik och 
att samma begrepp kunnat användas för olika politiska ställnings
taganden. 

För att kunna ge perspektiv åt bokens resultat måste den all
männa politiska debatten vid denna tid något refereras. En viss 
beskrivning gjordes i inledningskapitlet. När det andra världskri
get tog slut fanns det stora förhoppningar inför framtiden. Um
bärandena hade skapat en stark efterfrågan och Sverige var i för
hållande till de krigsdrabbade länderna i ett gynnsamt läge. Den 
politiska vänstern radikaliserades och en intensiv uppladdning 
skedde inför riksdagsvalet 1948, där motsättningarna framstod 
som extra hårda. Striden gällde viktiga ekonomiska och sociala 
frågor, inte utrikespolitiken. I efterhand har denna period kommjt 
att framstå som en av de mest avgörande i svensk 1900-talshisto
ria. För de svenska politiska aktörerna var det dessa ekonomiska 
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och sociala frågor som framstod som de viktiga dagspolitiska pro
blemen. Debatterna och brytningarna mellan partierna rörde 
dessa. Efter det andra världskrigets fokusering kring utrikespoli
tiken fanns en önskan och förhoppning om en lugn internationell 
utveckling, där istället de viktiga inrikespolitiska frågorna skulle 
komma i förgrunden. Skillnaderna i utrikespolitiska program var 
också små. Partierna kan här ha önskat enighet kring utrikespo
litiken för att koncentrera krafterna på de frågor man tyckte var 
av mer avgörande betydelse, åtminstone så länge som inte ett 
krigsutbrott stod för dörren. Det var här lätt att knyta an till den 
enighetsnorm som varit rådande under samlingsregeringens tid 
under det andra världskriget. Denna hade i särskild grad gällt för
svars- och utrikespolitiken. 

En alliansanslutning 1949 skulle ha inneburit ett avståndsta
gande från krigsårens politik. Med tanke på att det var samma 
partier som hade inflytande i den svenska riksdagen 1949 som 
suttit i samlingsregeringen och att flera av de i denna bok under
sökta aktörerna hade varit med och tagit ansvar för denna politik, 
så var ett sådant avståndstagande inte sannolikt. Önskan att inte 
desavouera samlingsregeringens politik utgör ett tänkbart svar på 
frågan varför neutralitetspolitiken valdes. En kvarvarande enig
hetsnorm från det andra världskriget, vilken syns i boken både i 
uppslutningen kring förslaget om ett skandinaviskt försvarsför
bund och i stödet för neutralitetspolitiken, utgör ett annat tänk
bart svar. Vidare fanns önskan om lugn inom utrikespolitiken för 
att kunna koncentrera krafterna till inrikespolitiken. 1948/49 
var neutralitetspolitiken en acceptabel politik som det var lätt att 
anknyta till, inte minst därför att begreppet var öppet för tolk
ningar. Sedan neutralitetspolitiken väl valts kunde man dessutom 
hänvisa till traditionen och opinionens stöd för en sådan politik. 
Politiska aktörer söker ofta inte efter det bästa alternativet utan 
efter ett som är tillfredsställande. När man nått ett sådant avstår 
man från att fortsätta.6

Koncentrationen till inrikespolitiken kommer till uttryck i 
Rolf Edbergs 1952 utgivna broschyr Politiska perspektiv på Euro
pas enhetsproble111. I beskrivningen av arbetet i Europarådet kon
staterade han, angående brittisk och skandinavisk tveksamhet till 
västeuropeisk integration, att: 
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Länderna i norr och väster hade lyckats skapa full sysselsättning 
och ge sina medborgare den högsta levnadsstandarden och den 
högsta nationalinkomsten per capita. De ville inte äventyra vad 
de inom sina regioner uppnått för en framtid som ur deras per
spektiv tedde sig tämligen oviss.7 

Förutom den något tveksamma synen på kontinentala västeuro
peiska stater sker en viktig prioritering i denna analys. Utbygg
naden av den svenska välfärdsstaten var viktigare än deltagande 
i västeuropeisk integration. Att Storbritannien och de skandina
viska staterna hade starkare socialdemokratiska partier än de öv
riga västeuropeiska staterna spelade säkert också in för de poli
tiskt dominerande svenska socialdemokraterna. Känslan av fara 
och solidaritet med väst var inte tillräckligt stark för att den ti
digare svenska politiken skulle desavoueras. Ett sådant tydligt 
prioriterande av vakthållningen kring den svenska välfärdsstaten 
har lyfts fram i forskningen. Detta framgår bl a i de artiklar av 
AlfWJohansson och Torbjörn Norman som tidigare refererats. 
Bo Stråth ansluter till dessa. Enligt honom har neutraliteten an
vänts för att avvärja de hot mot välfärdspolitiken som ökad väst
europeisk integration ansetts innebära.8 Med denna förklaring
har neutraliteten ingen bestämd innebörd utan termer, begrepp 
och innebörd anpassas allt efter skyddandet av den svenska väl
färdsstaten. 

Anslutningen till neutralitetspolitiken innebar början på en 
läroprocess där det gällde att lära sig leva med neutraliteten. I 
efterhand vet vi att denna omfattade en period av 40 år. Ut
gångspunkten var en ej optimal politik som, utav de i denna bok 
undersökta aktörerna, inte ansågs vara deras förstaval utan ett 
andrahandsalternativ. Den innebar vissa moraliska brister. Aktö
rerna såg inte några större egenvärden i denna. Neutraliteten 
var inte moraliskt högre stående eller innebar något moraliskt 
gott i sig. För aktörerna skulle den förda utrikespolitiken dock 
kunna försvaras moraliskt. De önskade finna en moralisk grund 
för denna. Togs hänsyn till vissa förutsätrningar kunde neutrali
tetspolitiken vara moraliskt försvarbar. 

Boken anknyter här till forskningsprojektet Sverige Under 
Kalla Krigets (SUKK) ideologiperspektiv, där den övergripande 
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problemställningen är spänningen mellan ideologisk västvänlig
het och säkerhetspolitisk alliansfrihet. Detta problem, som kom 
att följa den svenska neutralitetspolitiken under hela dess levnad, 
är tydligt redan från början. I boken har jag visat på anslutning
en till ett västperspektiv i synen på det kalla kriget. Kraven på 
ideologiskt stöd för väst var starka. Även Unden ansåg det viktigt 
att ge uttryck för denna samhörighet. Neutralitetspolitiken omöj
liggjorde enligt honom inte detta. Den av honom förda politiken 
ledde emellertid till en distansering, avskärmning, från världs
konAikten, från den ideologiska kampen. Motiveringarna för 
neutralitetspolitiken inskränktes alltmer till den lilla statens be
gränsade hänsynstagande till enbart det egna territoriets fred 
och oberoende. 

Neutralitetens solidaritetsproblem kunde under dessa år lösas 
genom deltagande i olika organisationer, vilka inte hade någon 
säkerhetspolitisk betydelse och genom kritik mot bl a den tredje 
ståndpunkten. Användningen av olika termer för den förda utri
kespolitiken kunde också komma väl till pass. Inte heller Unden 
var tydlig i terminologin.Jag har även pekat på tecken på en svag 
tilltro till neutralitetens möjligheter i krigstid. I bokens inledan
de avsnitt konstaterade jag att det kalla kriget kunde uppfattas 
som en kamp mellan gott och ont, där kommunistiskt förtryck 
stod mot västerländsk demokrati och humanism. Boken har visat 
att det uppenbart var svårt att vara neutral när man uppfattade 
konAikten som en kamp mellan demokrati och diktatur. Att vara 
neutral, men samtidigt ha ett västperspektiv, ledde till problem 
för neutralitetspolitikens trovärdighet. I det inledande avsnittet 
frågade jag hur denna samhörighet med väst skulle manifesteras. 
Boken visar att en stor del av debatten från 1949 och framåt 
handlar om vilka uttryck denna känsla av samhörighet skulle få. 
Detta intensifierade den utrikespolitiska debatten i Sverige, ef
tersom kritiken här vände sig mot den socialdemokratiska rege
ringens tillämpning av neutralitetspolitiken. 

Den begynnande uppfattningen om egenvärden i neutralite
ten, som uppträder mot slutet av undersökningsperioden, anty
der en utveckling mot en syn på neutraliteten där denna fram
träder som en positiv moralisk kategori. Aktörerna började lära 
sig leva med neutraliteten. Då kunde de också se positiva inslag i 
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denna. Detta kan ses som början på vad som senare blev en aktiv 
utrikespolitik där neutraliteten tilldelades ett särskilt moraliskt 
värde. 

I en bok med temat moral och svensk neutralitetspolitik kan 
man inte undgå att göra en anknytning till den debatt som förts 
under de sista åren. Talar man om moral och svensk neutralitets
politik idag kommer man nog genast in på skillnaden mellan de
klarerad neutralitetspolitik och faktiskt militärt samarbete med 
väst. Under den senaste tiden har den svenska utrikespolitiken 
kommit att uppfattas på så sätt att de svenska politikerna i prak
tiken förde två olika utrikespolitiska linjer, dv s  en dubbel politik. 
Den ena linjen var den officiellt deklarerade neutralitetspoliti
ken. Den andra linjen var en genom tyst överenskommelse förd 
planering inför det som skulle ske ifall neutraliteten misslycka
des. I denna bok syns inte en sådan dubbel politik. I en ideanalys 
av de första kallakrigsåren blir denna fråga inte aktuell. Under 
dessa år hade inte något större samarbete med väst ännu hunnit 
byggas upp. Någon brist i överensstämmelse borde inte vara ak
tuell för tiden fram till 1952. 

Denna bok kan dock peka på vissa orsaker till varför denna 
dubbelhet uppstod. Den anslutning till ett västperspektiv på det 
kalla kriget som påvisats från hösten 194 7 växte ut till ett kalla
krigstänkande. Detta innebar en syn på konflikten som en kamp 
mellan demokrati och diktatur, antikommunism, i viss utsträck
ning en totalitarismsyn där det kommunistiska hotet jämställdes 
med det nazistiska, samt krav på visad samhörighetskänsla med 
väst genom t ex deltagande i västliga organisationer. Förenar 
man detta tydliga ställningstagande för väst med den bristande 
tilltron till neutraliteten i ett kommande krig och den svaga 
uppskattning av denna som visats kan man ana hur problemet 
uppstått. 

Politiska skäl och den historiska erfarenheten talade för valet 
av neutralitetspolitik. Även om denna inte var särskilt önskvärd 
var den acceptabel. Samtidigt anslöt sig viktiga utrikespolitiska 
aktörer till ett västperspektiv på det kalla kriget. Den ansvarige 
utrikesministern Unden har i boken utgjort ett undantag, men 
här kan hans uppfattning om sin politiskt ansvarstagande roll 
och omsorgen om neutralitetspolitikens trovärdighet ha gjort att 
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han framstår som mer avvisande till västperspektivet än vad han 
i själva verket var. Neutraliteten under det kalla kriget kan alltså 
sägas att i en mening ha varit omöjlig. Önskan att leva som neu
tral var svag och innehållslös under de undersökta åren. I grun
den försvarades den endast av förhoppningen om fred för det 
egna landet och därigenom skyddandet av den svenska välfärds
staten, paradiset för oss. 

NOTER 

I. I en "officiös" skrift, utgiven i serien VD injå11nem1·, betonar K Wahl
bäck (1984) neutraliteten som en huvudlinje i svensk utrikespolitik vilken legat 
klar sedan 1830-talet. Som exempel på det andra synsättet kan B Stråth (1993) 
nämnas. W Carlgren (1979) kan sägas inta en mittenposition. Han betonar de 
svenska "lärdomarna". Sverige lärde sig av den mindre lyckade neutraliteten 
under det första v;irldskriget och lyckades bättre i det andra. Förändringsper
spektivet blir här tydligt. I flera artiklar har Alf W Johansson och Torbjörn 
Norman analyserat den svenska neutralitetstraditionen. De betonar i en artikel 
( 1986) skillnaden mellan I 800-talets passiva neutralitet, deklarerad i krislägen 
och 1900-talets aktiva neutralitet som även riktat sig mot omvärlden. Se även 
A W Johansson och T Norman (I 989) samt T Norman (1993). 

2. 0 Bring (1992) och (1994). Se även P Ahlin (1993) s 59.
3. P A11lin (1993) s 349 ff.
4. Sej F L Ross (1989) s 210 och H Hakovirta (1988) s 200.
5. P Cramer (1998) s 279, 290 och 634. Se även P Cramer (1989).
6. Se J Hinn fors ( 1992) s 30. Hinn fors resonemang bygger på Herbert

Simon. 
7. R Edberg(1952).
8. B Stråth (1993) Kap 4. Se även M af Malmborg (1994) s 387 ff.
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