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Abstract 

The struggle for Swedish foreign policy 

– How Swedish foreign policy was defined and established between the years 1867–1905 as a result of prevailing 

political power-sharing 

 

AIMS – The aim of this master thesis is to problematize how the Swedish foreign policy was 

defined politically in the context of the existing constitutional power-sharing model between the 

bicameral parliament and the ruling monarch. The period 1867–1905 is considered an earlier 

phase in the political process towards modern parliamentarianism in Sweden. DESIGN – An 

overall theoretical perspective of a correlation between domestic- and foreign policy is applied, 

and complemented with a theoretical position of which actor has the priority to define Swedish 

foreign policy. The thesis uses a methodology of extensive argumentation analysis, with a 

thematic division between the internal political arena on one side, and on the other side the 

parliamentary arena. The first arena is analyzed by combining political programs with the 

monarchs’ autobiographies and memoir. The second arena uses parliamentary debate protocols, 

parliamentary bills. In this way the thesis generates a selection and a greater understanding of 

various political issues which is of concern to the actual foreign policy definition in the annual 

official political throne speeches of the Swedish monarch. RESULTS – A variety of political 

issues are regarded as of foreign political importance within the internal political arena and is 

distinguished by a degree of correlations with ideological, ideal and political domestic issues. Such 

issues are then reflected in the parliamentary arena, through debates in both first and second 

chambers. The range of issues addressed is not only of constitutional importance, regarding the 

monarch’s executive power over the different foreign policy areas, but also concerning which 

political approach should be applied to define the main principle of Swedish foreign policy. 

Together, the parliamentary debates reveals which arguments influence the definition of foreign 

policy and which actors who claim the priority to define Swedish foreign policy – all within the 

existing frame of the power-sharing system. CONCLUSIONS – The thesis concludes that the 

actors of various parliamentary committees, and especially the constitutional committee, not only 

had the crucial argument which determined the outcome of the numerous parliamentary debates. 

Same actors also had the priority to define the main arguments on which the foundations of the 

monarch’s foreign policy political guidelines where dictated. 

 

Keywords – argumentation analysis, bicameral parliament, correlation, power-sharing, priority to define, 

Swedish constitution, Swedish foreign policy 
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Introduktion och syfte 

Den 11 februari 2015 klev den nyutsedde svenska utrikesministern upp i talarstolen för den 

sedvanliga utrikespolitiska debatten i riksdagen. Detta, för att debattera det utrikespolitiska 

tillståndet i världen, men främst för att definiera regeringens utrikespolitiska vision och 

handlingsplan för kommande mandatperiod. 

 

Herr talman! Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Hot mot freden och vår 
säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige är 
inte med i någon militär allians. [---] Samtidigt som situationen i närområdet gör 
det nödvändigt att förstärka Sveriges försvarsförmåga vidareutvecklar vi våra 
militära samarbeten.1 

 

Den säkerhetspolitiska linjen är ett av två övergripande områden utrikespolitiken omfattar. 

Säkerhetsdeklarationen ligger till grund för den militära organisationen och de militära åtaganden 

med vilket Sverige bevakar sina nationella och internationella intressen. Den signalerar också 

statens militära intentioner och politiska ställningstagande till pågående och framtida konflikter. 

Förutom säkerhet utgörs den svenska utrikespolitiken också av handelspolitik. Inom 

utrikespolitiken avser handel ett andra övergripande område: välfärd. Statens intentioner och 

agerande syftar till att främja handel och relationer med omvärlden; detta spelar en avgörande roll 

för dagens svenska handelsberoende ekonomin. Tydliga direktiv och ett aktivt politiskt agerande 

är av stor angeläget för både nationella och internationella ekonomiska intressen.2 

En stats säkerhetspolitiska- och handelspolitiska intentioner bestäms dock ytterst av den 

styrande maktens ideologiska val. Utrikesministern deklarerar år 2015 att den nya regeringens 

utrikespolitik skall vara ”en feministisk utrikespolitik vars mål är att motverka diskriminering av 

kvinnor, förbättra kvinnors villkor samt bidra till fred och utveckling.” I relation till säkerhet och 

välfärd belyser utrikesministern att ”kvinnors delaktighet i beslutsfattande ska stärkas såväl i 

länder med fred som i länder i konflikt eller där återuppbyggnadsarbete pågår.” Varför detta är 

viktigt handlar om att stärka den ekonomiska och säkerhetspolitiska ”hållbarheten i våra 

samhällen”.3 

Utrikespolitik är något en regering aktivt formulerar; det är inte endast en reaktion på 

omvärldens händelser. Särskilt illustreras detta genom den feministiska dimensionen av ovan 

nämnda utrikespolitiska deklaration. Genom den utrikespolitiska linje en stat väljer påverkas 

också hur framtida relationer kommer se ut. På så vis blir utrikespolitiken den röst med vilken en 

                                                 
1 Riksdagstryck (RT) 2014/15:58 s. 2. 
2 RT 2014/15:58 s. 5–6. 
3 RT 2014/15:58 s. 1–6 (citat s. 6). 
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stat kommunicerar med sin omvärld. En stats utrikespolitiska val genererar således också 

omvärldens uppfattning av den enskilda statens intentioner. Detta förhållande är väsentlig för en 

stats internationella relationer, men också för en stats risker att bli indragen i konflikter med 

andra stater. Något tillspetsat kan man därför säga att hur utrikespolitiken definieras blir 

avgörande för en stats överlevnad. Dagens utrikespolitik bestäms och definieras av de politiska 

partier som väljs att styra Sverige i enlighet med den parlamentariska ordningen som den svenska 

demokratin är grundad på. Ovanstående citat är en illustration av de nu styrande politiska 

partiernas överenskommelser och ligger till grund för den sittande regeringens valda 

utrikespolitik. Denna parlamentariska överenskommelse är idag en självklarhet, men härstammar 

från en betydligt äldre politisk process, nämligen genombrottet för den moderna parlamentariska 

ordningen som tog sin början med 1917 års parlamentariska reform där konungen beslutade att i 

praktiken avträda sin konstitutionella makt.   

Embryot till den moderna parlamentarismen var upprättandet av tvåkammarriksdagen genom 

den så kallade representationsreformen år 1866. Denna reform fick stora politiska konsekvenser: 

den traditionella ståndsriksdagen som hade utgjort basen för svensk politik och styre sedan 

1400-talet upphörde. I och med att stånden ersattes av två kammare började politiska 

grupperingar skapas, vilket lade grunden för partiväsendet. Systemet innebar även att 

riksdagsledamöterna tillsattes genom dels ett direkt valsystem för andra kammarens ledamöter, 

och dels ett indirekt valsystem för första kammarens ledamöter. Under tvåkammartiden höjdes 

krav om allt fler politiska reformer, större politiskt inflytande över den verkställande makten och 

konstitutionella förändringar av den existerande maktdelningen mellan konungen och riksdagen. 

Detta genomsyrade hela det politiska systemet och omfattade såväl den inrikes- som 

utrikespolitiska arenan.4 Carl XV, som satt vid makten vid representationsreformens 

genomförande, påverkades betydligt av de politiska striderna och motsatte sig den 

parlamentariska utvecklingen. Inom den närmaste kretsen och familjen uttryckte han sig följande 

om den politiska utvecklingen: ”Nog går det i min tid, men se, Oscar och hans barn, de får ett 

helvete!”5 Uppdelningen av makten mellan regent och riksdag blev både ett politiskt hinder och 

en politisk symbol för den fortsatta parlamentariska utvecklingen. 

För att förstå den parlamentarismens framväxt har den inrikespolitiska arenan haft företräde 

på bekostnad av den utrikespolitiska arenan. Den svenska utrikespolitiken har därför inte 

definierats som en del av den parlamentariska processen, något som är anmärkningsvärt. 

Forskningen kring den moderna svenska utrikespolitiken har i mångt och mycket uteslutande 

                                                 
4 Andersson 2003 s.42–43; Congleton 2002 s. 32–33, 46–51; Congleton 2011 s. 386–400, 403–404; Möller 2005 s. 
26–31; Stjernquist 1996 s. 28–29, 40–41, 113–118, 131–132, 232–233, 254, 262. 
5 Oscar II 1960 s. 9 (kursiv i originaltexten). 
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fokuserat på 1800-talets skandinavism och konsoliderandet av neutralitetspolitiken under 

1900-talet. Definition av den svenska utrikespolitiken har därför blivit en indirekt konsekvens av 

den inrikespolitiska processen, och inte explicit definierats genom den konkreta parlamentariska 

debatten kring den svenska utrikespolitiken. Denna tids komplexa maktkonstellation mitt under 

den parlamentariska processen gör en undersökning rörande definitionen av den svenska 

utrikespolitiken extra angelägen och fungerar kompletterande till den existerande forskningen om 

Sveriges utrikespolitiska linje under perioden 1867–1905. 

Tvåkammarriksdagens inrättande och sekelskiftet 1900 utgör en övergångsperiod för den 

moderna parlamentarismen. Medan det definitionsföreträde som dagens regering besitter är en 

intern politisk angelägenhet mellan de valda politiska företrädarna, präglades 1800-talets senare 

hälft av en pågående strid mellan politiska krafter och den sittande regenten. Vem som skulle ha 

makten att definiera och forma utrikespolitiken komplicerades således av att Sverige skulle styras 

av såväl en konung som ett folkvalt parlament. Undersökningens syfte är att problematisera hur 

den svenska utrikespolitiken kom att definieras i denna övergångsperiod och analysera hur den 

rådande maktdelningen påverkade möjligheten att definiera utrikespolitiken. 

Frågeställningar 

Vilka typer av utrikespolitiska frågor aktualiseras av de politiska aktörerna? 

Hur argumenterar aktörerna för olika utrikespolitiska frågor? Skiljer sig riksdagens argumentation 

från regeringens? 

Vilka inrikespolitiska frågor synliggörs i den utrikespolitiska debatten? 

Disposition 

I nedanstående inledning till undersökningen redogörs först för undersökningens förhållande till 

begreppet utrikespolitik och hur detta kan förstås i en typologi. Därefter följer en historisk 

bakgrund och tidigare historisk och statsvetenskaplig forskning kring den svenska utrikespolitiken 

utifrån undersökningen valda utrikespolitiska typologi, samt forskningsfältet kring maktdelning 

och den då rådande svenska parlamentariska maktdelningen. Inledningen avslutas genom att 

presentera undersökningens teoretiska anknytning, metodologiska val och källmaterial. 
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Begreppet utrikespolitik 

En till synes enkel och övergripande definition av utrikespolitik sammanfattas ofta och likartat på 

följande vis: ”[m]ed utrikespolitik avses den politik som en stat för mot sin omvärld, till skillnad 

från inrikespolitik som riktas mot interna förhållanden.” Problematiken i denna definition ligger 

dels i att den förutsätter en viss betydelse av begreppet politik i det specifika sammanhanget, och 

dels hur man väljer att betona åtskillnaden mellan inrikes- och utrikespolitik utan att 

problematisera detta förhållande.6 

 

[P]olitik är ’en process genom vilken en grupp människor, vilka åsikter eller 
intressen i början är skiljaktiga, når fram till kollektiva beslut vilka allmänt 
accepteras som bindande för gruppen och genomdrivs som gemensam policy.’7 

 
[O]rdet politik [har] två grundbetydelser: dels de processer genom vilka makt 
utövas och politiska beslut fattas […], dels den förda politikens principer och 
faktiska sakinnehåll[.]8 

 

Utifrån dessa två citat förändras den till synes enkla och övergripande definitionen av 

utrikespolitik. Politik per se utgör med andra ord dels en kollektiv beslutsprocess, dels består 

politik av ett faktiskt sakinnehåll. Således innefattar den valda utrikespolitiken X antal sakpolitiska 

områden, som har fattas genom den parlamentariska processen och fastställts av den beslutande 

makten.9 

Utifrån en mer traditionell historieskrivning och statsvetenskap beskrivs en stats 

utrikespolitiska handlande i kontext av en stats nationella intressen, närmare bestämt den 

nationella säkerheten. Detta innebär att utifrån militära och diplomatiska medel försvara statens 

nationella och internationella intressen. En stats utrikespolitiska förutsättningar präglas ytterst av 

den egna militära tillgången, dess relationer till andra stater, ofta i form av allianser av olika slag, 

och av en stats diplomatiska förmåga. Två typexempel på detta är Napoleons frammarsch i 

Europa och Otto von Bismarcks diplomatiska spel i syfte att säkerställa Tysklands 

stormaktsstatus under 1800-talet.10 Återkommande beskrivs en stats utrikespolitiska agerande 

främst i ljuset av en stats förmåga till överlevnad i relation till en stats nationella intressen. 

Problematiken med en sådan övergripande och deskriptiv historisk föreställning är dess funktion, 

där man varken aktivt problematiserar eller kategoriserar de facto utrikespolitikens fullständiga 

                                                 
6 Elgström 2015 utrikespolitik; Gustavsson 2009 s. 259–262 (citat s. 260).  
7 Hague, Harrop & Breslin 2000 s. 29. 
8 Andrén 2015 (NE) politik. 
9 Andrén 2015 (NE) politik; Hague, Harrop & Breslin 2000 s. 28–30. 
10 Goldmann 1986 s. 27; Henig 2002 s. 3–8; Sjöberg 2015 (NE) Napoleon I. 
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politiska sakinnehåll, eller hur inrikes- och utrikespolitiska frågor samverkar och påverkar 

varandra sinsemellan. 

Nedanstående figur är hämtad och inspirerad av Kjell Goldmanns typologi av politiska frågor, 

där utrikespolitikens sakinnehåll kategoriseras utifrån två övergripande sakpolitiska områden: 

nationella intressen och främjande av universella ideal. 

Figur 1. – Goldmanns typologi av politiska frågor 

 

Källa - Goldmann 1986 s. 29. 

 

Den traditionella definitionen av utrikespolitik, en stats nationella intressen, förtydligas i 

Goldmanns typologi genom att delas in i två kategorier: säkerhet och välfärd. Säkerhet är i sin tur 

uppdelat i frågor rörande en stats militära och diplomatiska agerande, medan välfärd berör frågor 

om en stats handelspolitiska relationer med omvärlden. Dessa frågor har ett självklart samband 

med och påverkan av inrikespolitisk karaktär. En stats militära, diplomatiska och handelspolitiska 

handlingsförmåga avgörs genom en stats nationella tillgångar och politisk vilja, vilket genererar 

positiva eller negativa konsekvenser för staten. Det andra övergripande sakpolitiska området 

beskriver Goldmann som främjande av universella ideal. Detta skall ses i kontext av en stats önskan 

att förbättra det världsliga tillståndet, genom att applicera universella normer efter egen förmåga 

och för ens egna nationella särintressen.11 

                                                 
11 Goldmann 1986 s. 27–29. 
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Undersökningen förhåller sig till nedanstående figur, som är en egenkonstruerad variant av 

Goldmanns typologi av utrikespolitikens sakinnehåll, där den valda ingången till undersökningens 

empiriska material är utrikespolitiken indelat i tre övergripande kategorier av politiska områden: 

ideologi, säkerhet och välfärd. I kontrast till Goldmanns traditionella utrikespolitiska kategorisering 

bortser jag ifrån att dela upp utrikespolitiken i endast två övergripande politiska områden och 

skalar ner själva kategoriseringen till tre politiska huvudområden. På så vis blir det mer flexibelt 

och bättre anpassat till det empiriska materialet. Själva utformningen av figuren speglar ingen 

hierarkisk kategorisering utan ämnar visa på ett direkt och indirekt samband mellan de olika 

sakpolitiska områdena. 

Figur 2. – Undersökningens utrikespolitiska typologi 

 

 

 

Till skillnad från Goldmanns två övergripande utrikespolitiska områden, där det ena skall 

företräda en stats samlade nationella intressen och den andra fungera som en stats internationella 

främjande av tillsynes universella normer, vill jag hävda att så inte är fallet. En stats 

utrikespolitiska handlande sker alltid i relation till en stats nationella intressen. Det Goldmann vill 

identifiera som främjande av universella ideal och särskilja från nationella intressen, bör istället 

ses som främjandet av egna tillsynes universella ideal och intressen, som är präglat av den egna 

politiska kulturen och den egna ideologiska uppfattningen. Detta har i andra sammanhang 

uttrycks som ”den ena statens […] [ideal] inte nödvändigtvis är den andra statens”12 ideal. Det är 

tvetydigt om det ens är möjligt att identifiera explicita och oförändrade universella ideal, därav 

                                                 
12 Hall 2009 s. 38. 

Utrikespolitik 

Ideologi 

Säkerhet Välfärd 
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bortser jag från Goldmanns tudelning, och inkluderar vad jag istället identifierar som 

utrikespolitisk ideologi, det vill säga en stats valda förhållningsätt till det utrikespolitiska läget. 

Under säkerhet inkluderas både diplomatiska relationer och militära åtaganden, medan välfärd 

inkluderar statens ekonomiska och handelspolitiska relationer. Denna utrikespolitiska typologi 

utgör således undersökningens verktyg för att förstå hur den svenska utrikespolitiken definieras. 

Historisk bakgrund och forskningsläge 

Den nya ordningen efter representationsreformen 1866 innebar en parlamentarisk förändring 

från den ålderdomliga ståndsriksdagen, präglad främst av kungligt envälde, till ett mer tidsenligt 

parlamentariskt system i form av en tvåkammarriksdag och med det en tydlig maktdelning mellan 

regent och riksdag. Utifrån denna parlamentariska brytpunkt i den svenska politiska historien, 

och ett viktigt steg i den övergripande svenska demokratiseringsprocessen, tar undersökningen 

sin början. Undersökningen sträcker sig över en period på trettioåtta år och slutar därmed år 1905 

– i samband med unionsupplösningen mellan Sverige och Norge.13 

Undersökningens valda avgränsning skall sättas i relation till den övergripande svenska 

utrikespolitiska historien under 1800-talet och fram till 1900-talets begynnelse. Den struktureras 

nedanför i följande rubrikskategorier: ideologi, säkerhet och välfärd, baserat på undersökningens 

typologi för vad utrikespolitik innefattar (se figur 2 sida 6). Undersökningens bakgrund och 

tidigare forskning tar avstamp i den omvälvning som präglas av den politiska förnyelsen i och 

med 1809 års regeringsform och tillträdet av Jean Baptiste Bernadotte 1818 som Carl XIV Johan 

– konung av Sverige. Regeringsformen innebar en uppdelning av den politiska makten mellan 

regent och riksdag, som blev startpunkten för en ny parlamentarisk epok i Sverige. 

Den traditionella och mer deskriptiva historieskrivningen om Sveriges politiska förhållningsätt 

till den svenska utrikespolitiken från 1800-talet och fram till 1900-talets begynnelse sammanfattas 

ofta genom två begrepp: skandinavism och neutralitet. Kort och koncist är det möjligt att 

sammanfatta närmare tvåhundra år av svensk utrikespolitik i fyra perioder, kopplade till en eller 

flera monarker. Under Carl XIV Johans regeringsperiod (1818–1844) beskrivs den svenska 

utrikespolitiken som en välbalanserad men vald realpolitisk neutralitet i syfte att bibehålla den 

vunna svensk-norska unionen och undgå att dras in i kontinentens utrikespolitiska stormaktspel. 

Oscar I:s (1844–1859) och Carl XV:s (1859–1872) regeringsperiod utgörs av en period starkt 

präglad av elitistisk skandinavism, och ett kungligt utrikespolitiskt vågspel med parlamentarisk 

försiktighet och återhållsamhet. Oscar II:s (1872–1907) regeringsperiod beskrivs ofta kort, som 

en period där den svenska utrikespolitiken konsoliderar en vald neutralitet. Slutligen, och utanför 

                                                 
13 Möller 2005 s. 21–29; Norborg 1993 s. 78–88. 
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undersökningen, utgör regenterna Gustaf V (1907–1950) och Gustaf VI Adolf (1950–1973) en 

period där den svenska utrikespolitiken definieras och fastställs genom alliansfrihet i fred och 

neutralitet i krig.14 Att den svenska utrikespolitiken bör kopplas till begreppet neutralitet och 

under en tid definieras utifrån skandinavism är självklart, men förståelsen kring den specifikt 

valda och förda svenska utrikespolitiken utifrån dessa begrepp bör fördjupas genom att tydligare 

kopplas både till de övergripande utrikespolitiskt ställda målen och de nationella intressena under 

perioden. 

Ideologi: neutralitet och progressiv skandinavism 

Ove Bring har i Neutralitetens uppgång och fall presenterat en nyanserad bild av Carl XIV Johans 

neutrala utrikespolitiska linje; en allenarådande utrikespolitisk hållning som baserades på ”en 

realistisk uppfattning om nationens resurser och […] besluten att anpassa utrikespolitiken 

därefter.”15 Bring belyser även konungens utrikespolitiska strategi där han ville profilera sig som 

självskriven medlare i den europeiska storpolitiken. Denna bild av Carl XIV Johan ger även 

Bo Stråth i Union och demokrati, och mer specifikt hans roll i och strategi bakom avtalet som 

medförde en union mellan Sverige och Norge 1814. Enligt Bring framhävde Carl XIV Johan sina 

medlingskapaciteter. Dessa syftade till en gemensam identitet, en ”sammansmältning av de två 

folken, fusion des deux peuples”.16 Liknande strategipolitiska förhållningsätt återspeglas i och ges som 

förklaring till de svenska neutralitetsförklaringarna 1834 och 1838, i konflikterna mellan 

stormakterna Storbritannien och Frankrike å ena sidan och stormakten Ryssland. 

Jacob Westberg, Svensk neutralitetspolitik, och Bo Stråth, Sveriges historia, styrker denna beskrivning 

av Carl XIV Johans neutralitetspolitiska val. Westberg problematiserar också den valda neutrala 

utrikespolitiska linjen som en del av Carl XIV Johans antipolitiska hållning till de alltmer påtagliga 

skandinavistiska åsikterna.17 Den sammantagna forskningen kring Carl XIV Johans allenarådande 

utrikespolitik påvisar att den valda neutrala linjen inte var fullständigt självklar utan baseras dels 

på regentens egna politiska särintressen, och dels på en realpolitisk linje som grundats på 

nationens strategiska läge och tillgängliga resurser. 

Den nästkommande perioden (1844–1872) skulle den svenska utrikespolitiken ändra karaktär; 

utrikespolitiken skulle först skifta till förmån för en mer elitistisk föreställning om skandinavism 

och sedan skifta tillbaka till en neutral utrikespolitik med protyska förtecken. Både regenterna 

                                                 
14 Andersson 2003 s. 20–22, 91–93, 192–194; Gustafsson 2007 s. 194–195, 279–280; Möller 2005 s. 175–177; Stråth 
2012 s. 104–128; Westberg 2010 s. 9–91. 
15 Bring 2008 s. 102. 
16 Stråth 2005 s. 98 (kursiv i originaltexten). 
17 Bring 2008 s. 102–107; Lohr gen Stahl 2011 s. 23–29; Norborg 1993 s. 239–245; Stjernquist 1996 s. 236; Stråth 
2005 s. 53–59, Stråth 2012 s. 105–109; Westberg 2010 s. 14–18. 
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Oscar I och Carl XV sökte förena de nordiska folken och ”befria” Finland under en skandinavisk 

identitet med en gemensam union. I praktiken innebar detta att man aktivt förändrade den 

realpolitiska och neutrala utrikespolitiken till förmån för intressen som förespråkade 

skandinavism. Men denna period påverkades också av politiska förändringar, exempelvis genom 

departementsreformen 1840 och en parlamentarisk maktförskjutning på 1860-talet, som på sikt 

innebar ett större parlamentariskt inflytande över utrikespolitiken. Regeringens sammansättning 

utgörs av regenten som den verkställande makten, och av ett antal statsråd från specifika 

departement med en förtydligande rådgivande roll inom respektive område som 

departementschef. Detta innebar att den allenarådande roll som Carl XIV Johan hade haft över 

utrikespolitiken delvis begränsades. Detta hindrade dock inte Oscar I och Carl XV från att driva 

en aktiv utrikespolitik med skandinavismen som förtecken, något som skulle bemötas både 

positivt och negativt av det politiska systemet.18 

Forskningen rörande skandinavismens inverkan på den svenska utrikespolitiken under denna 

period återges främst via tre europeiska konflikter, Slesvig-holsteinska kriget, Krimkriget, och 

Dansk-tyska kriget, medan förskjutningen tillbaka till en mer neutral utrikespolitik med protyska 

förtecken sker i samband med det Fransk-tyska kriget.19 Sveriges utrikespolitiska agerande under 

dessa konflikter innebar både en uppgång för och förhoppningar om den skandinaviska 

drömmen, men i slutändan kom valen att leda till skandinavismens politiska fall och relevans 

både som en inrikes- och utrikespolitisk angelägenhet. 

Genom att bryta ner den aktuella forskningen om den svenska utrikespolitiken i relation till 

dem olika konflikterna framträder en tydlig och problematiserad bild av det svenska agerandet. I 

den första konflikten framträder ett tydligt samband med Oscar I:s egna politiska föreställningar 

liksom de skandinavistiska politiska strömningarna i landet. Oscar I utnyttjar situationen och 

ställer sig solidariskt på Danmarks sida i konflikten, där han erbjuder såväl politisk som militär 

hjälp för att lösa konflikten. I och med detta frångick konungen den neutrala och 

realutrikespolitiska linje som Carl XIV Johan förde, till företräde för såväl egna politiska 

särintressen som den rådande inrikespopulistiska skandinavismen. Detta skulle även prägla 

Oscar I:s utrikespolitiska agerande under Krimkriget. Konflikten innebar en politisk möjlighet till 

revansch mot Ryssland och att återta Finland. Bo Stråth illustrerar tydligt i Union och demokrati 

problematiken med den inrikespolitiska situationen under kriget, där debatten mellan 

                                                 
18 Barton 2005 s. 318; Bring 2008 s. 108–130; Malmborg 2001 s. 93; Möller 2005 s. 22–25; Norborg 1993 s. 97–98, 
246–250; Stråth 2005 s. 101, 249; Stråth 2012 s. 105–106, 117–120; Westberg 2010 s. 19–26. 
19 Slesvig–holsteinska kriget (1848-1850) var ett mellan Danmark och Preussen som berörde hertigdömena Slesvigs 
och Holsteins framtida ställning; Krimkriget (1853-1856) var en konflikt mellan Ryssland och en koalition bestående 
av Storbritannien, Frankrike, Osmanska riket och Kungadömet Sardinien; Dansk-tyska kriget (1863-1864) var en 
konflikt mellan Danmark, å ena sidan, och Tyskland och Österrike, å den andra; Fransk-tyska kriget (1870-1871) 
uppstod av förskjutningen i den europeiska maktbalansen till fördel för Tyskland. 
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förespråkare för kriget var oense över Finlands framtid. Enligt Stråth ville ”’unionens vänner’” ha 

en ”federation bestående av alla de nordiska länderna, innefattande ett befriat Finland”, däremot 

ville motståndarna ”till inget pris […] ha ytterligare ett Norge på halsen och därför 

argumenterade för att Finland skulle inkorporeras helt med Sverige.”20 

Oscar I försöker då utnyttja situationen och för en febril inrikespolitisk kampanj för ett 

svenskt-norskt engagemang i konflikten. Stråth illustrerar även denna ansträngning utifrån 

stridigheter mellan den norska regeringen och Oscar I där stortinget ”krävde strikt neutralitet”.21 

Det var en politik som speglade en oro i den allmänna opinionen som såg en svensk erövring av 

Finland något som ”riskerade [att] rubba maktbalansen inom den existerande unionen”.22 Dessa 

spänningar inom unionen gav också upphov till rena antinorska mediala och politiska uttalanden i 

Sverige. På den utrikespolitiska scenen förde Oscar I samtal med Storbritannien och Frankrike i 

syfte att säkra Sveriges intressen rörande Finlands framtid. Men till skillnad från det svenska 

engagemanget i den Slesvig-holsteinska konflikten innebar ett svenskt-norskt engagemang i 

Krimkriget en direkt krigsförklaring mot arvfienden Ryssland. Med andra ord fördes ett högt spel 

som skulle påverka de långsiktiga relationerna mellan länderna och i värsta fall även resultera i en 

återgång till den situation som rådde under den svenska stormaktstiden, där Ryssland och Sverige 

var i återkommande krig med varandra. Ett svenskt inträde i kriget uppstod aldrig, men den 

svenska neutraliteten kom att bli ifrågasatt, speciellt av Ryssland som såg misstänksamt på 

regenten Oscar I:s och kronprins Carl XV:s politiska agerande under konflikten. Freden innebar 

även ett hårt politisk nederlag för Oscar I och de krafter som förespråkade en fullständig 

skandinavisk union.23 

Sammantaget påvisar forskningen tydliga samband mellan inrikespolitiska aktörer och det 

utrikespolitiska agerandet. En enstämmighet rådde också om att frånvaron av ett svenskt inträde i 

Krimkriget till stor del berodde på de utdragna diplomatiska ansträngningarna mellan Sverige, 

Frankrike och Storbritannien om ett svenskt deltagande och de svenska kraven och garantier över 

Finlands territoriella framtid. Främst berodde det på västmakternas önskan att avsluta det 

utdragna kriget. Frankrikes påtryckningar skedde genom att utnyttja bland annat de svenska 

förhandlingarna som hot mot Ryssland att fler parter skulle ansluta sig till kriget.24 

Det slutliga slaget mot den aktivt orienterade skandinaviska utrikespolitiken kom i samband 

med Dansk-tyska kriget 1863–1864. Dåvarande regent Carl XV förespråkade liksom sin far en 

                                                 
20 Stråth 2005 s. 195. 
21 Stråth 2005 s. 197. 
22 Stråth 2005 s. 195. 
23 Andersson 2003 s. 91–92; Barton 2005 s. 318–319; Bring 2008 s. 107–121; Gustafsson 2007 s. 194–195; 
Kurunmäki 2000 s. 51; Lohr gen Stahl 2011 s. 30–33; Norborg 1993 s. 246–248; Stråth 2005 s. 194–203; 244–249; 
Stråth 2012 s. 105–120; Westberg 2010 s. 19–22. 
24 Westberg 2010 s. 21–22. 
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aktiv skandinavisk inriktad utrikespolitik och ett närmare försvarssamarbete med Danmark. Men 

då de svenska och norska regeringarna hade drivit ett mer aktivt parlamentariskt deltagande inom 

den traditionellt allenarådande kungliga utrikespolitiken och fått mer politiskt inflytande kunde 

inte konungen enväldigt fatta beslut om ett svenskt militärt stöd i den omfattning som Carl XV 

hade utlovat.25  Westberg och Bring beskriver den avgörande händelsen på följande vis: 

 

Oscar I:s efterträdare Karl VX […] [hade] utlovat militär hjälp från Sverige. Den 
svenska regeringen hade emellertid ännu inte tillfrågas och inte heller Norges 
politiska ledning. När dessa informerades om planerna i slutet av 1863 ställdes 
krav på att den svenska interventionen skulle få löfte om stöd från västmakterna. 
När detta uteblev lämnades Danmark isolerat. [---] Sverige återgick nu till en mer 
principiellt grundad fredstida neutralitetspolitik som, med den dåvarande 
utrikesministern Ludvig Manderströms ord, skulle utmärkas av absolut 
passivitet.26 

 

Det var dags att växla in på nygamla spår. Den aktivistiska diplomatin upphörde. 
Det har sagt att den svenska neutralitetstraditionen kom att befästas genom 
debaclet i samband med 1863/64 års kris.27 

 

I och med det Fransk-tyska kriget 1870–1871 skulle den svenska utrikespolitiken förändras 

ytterligare. Även om Oscar I och Carl XV förde en aktiv utrikespolitik, främst utifrån 

skandinavistiska grunder, hade de franska relationerna kontinuerligt prioriterats. Grunderna för 

den franska prioriteringen härstammar från både historiska och sentimentala skäl i och med att 

släktet Bernadotte härstammar från Frankrike. Prioriteringen hade också realpolitiska skäl 

eftersom Frankrike ansågs vara en av de främsta militära och politiska stormakterna i Europa 

under 1800-talet. Samma realpolitiska prioriteringar, och således även förändringar, förde också 

Oscar II som under Carl XV:s (1859–1872) sista år vid makten hade stort inflytande och de facto 

förde den insjuknade konungens inrikes- och utrikespolitiska arbete. I äldre forskning, men av 

stor relevans, beskriver professor Folke Lindberg i Kunglig utrikespolitik hur Oscar II:s personliga 

åsikter kunde ha påverkat hans agerande: 

 

Känslomässigt var han helt naturligt ända från barndomen bunden vid sina 
fäders land. Den politiska franskorienteringen hade ingått som ett nära nog 
självfallet led i hans uppfostran. [---] Avgörandet för honom var inte enbart att 
Frankrike efter nederlaget stod försvagat och isolerat och inte längre var någon 
verklig maktfaktor att räkna med i nordisk politik. Oskar hade en stark känsla för 
det kungliga kallets höghet och helg. För Napoleon III:s kejsardöme hade han 
hyst respekt och beundran. Den nya regimen ingav honom en misstro, som han 
aldrig skulle helt övervinna. För honom var den tredje republiken en potentiell 
oroshärd, ett revolutionens barn, från vilket ingenting gott var att vänta.28 

                                                 
25 Bring 2008 s. 121–130; Lohr gen Stahl 2011 s. 34–35; Stråth 2012 s. 115–118; Norborg 1993 s. 246–249; Stråth 
2005 s. 100–101, 204–205. 
26 Westberg 2010 s. 22–23. 
27 Bring 2008 s. 130. 
28 Lindberg 1966 s. 16–17. 
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Även det inrikespolitiska klimatet hade stort inflytande på den utrikespolitiska debatten. Det 

franska nederlaget i kriget och den tyska framfarten på många områden var medialt ett hett ämne; 

en rad svenska tidningar förespråkade ett tyskt utrikespolitiskt närmande och hyllade det tyska 

undret, och förespråkade öppet Otto von Bismarcks politiska pangermanism29. Samtidigt höjdes 

andra politiska och mediala röster ur den snabbt växande europeiska fredsrörelsen, vilka aktivt 

krävde en svensk permanent neutralitetsförklaring. Den växande rörelsens inverkan på den 

svenska utrikespolitiska debatten tog sin väg in i riksdagen och utmynnade i åtskilliga motioner 

som ”förespråkade en ensidig proklamerad neutralitet”.30 Sammantaget syns en tydlig 

förskjutning under Oscar II:s regeringstid, från en tydligt franskorienterad till en tyskorienterad 

politik. Den aktiva skandinavismen försvagades och man återgick till en realpolitisk utrikespolitik 

utifrån nationens tillgängliga resurser, och med en tydligare neutral ställning till den europeiska 

stormaktspolitiken. Forskningen brukar sammanfatta denna period som en tid då den svenska 

neutraliteten konsolideras vilket lägger grunden för Sveriges neutrala ställning under 1900-talet.31 

Forskningsreflektion  

Som ovanstående redogörelse har visat är forskningen rörande den svenska utrikespolitiken till 

mestadels av deskriptivt slag, utan en djupare problematisering av utrikespolitiken i varken en 

specifik eller i en större (europeisk) kontext. Dock påvisar forskningen tydliga samband mellan 

regentens eget intresse i utrikespolitiken och den politiska maktförskjutning under 1800-talet som 

frångår Carl XIV Johans allenarådande utrikespolitik till en tydligare maktdelning inom 

regeringen och mellan regent (regeringen) och riksdag. Aktuell forskning konstaterar även hur 

den inrikespolitiska scenen, där media, den allmänna opinionen och politiska rörelser inkluderas, 

har betydande inverkan på såväl riksdagens kontinuerliga arbete såsom regeringens agerande. 

Bo Stråths forskning illustrerar dessutom betydelsen av politiskt tillträde och inflytande i 

utrikespolitiken som en avgörande fråga rörande den svensk-norska unionsupplösningen 1905. 

Forskningen om den svenska utrikespolitiken utgår främst från begreppen skandinavism och 

neutralitet; detta medför självklart att det utrikespolitiska agerandet beskrivs utifrån och ställs i 

relation till dessa begrepp. Ett komplement till den tidigare forskningen skulle vara en tydligare 

teoretisk problematisering runt det svenska agerandet i relation till både skandinavism och 

neutralitet, vilket skulle kunna tillföra nya perspektiv och vetenskapliga nyanser kring det svenska 

utrikespolitiska agerandet och den politiska processen bakom denna. 

                                                 
29 En politisk rörelse under 1800-talet som ytterst syftade om ett ideal, inte minst litterär gemenskap mellan individer 
av germanskt språk och kultur oavsett nationstillhörighet. 
30 Westberg 2010 s. 24. 
31 Bring 2008 s. 142–153; Lohr gen Stahl 2011 s. 35–40; Lindberg 1966 s. 10–14; Lundh 1950 s. 200–221; Stråth 2012 
s. 120–122, 641–643; Norborg 1993 s. 251–253; Westberg 2010 s. 22–26. 
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Säkerhet: solidarisk militärintervention och försvarspolitisk debatt 

Inom ramarna för säkerhet ingår en stats militära och diplomatiska agerande. Dessa fungerar som 

två politiska instrument staten har att tillgå för att uppnå sina utrikespolitiska mål och visioner. 

Statsvetenskaplig forskning särskiljer de två instrumenten. En stats militära agerande är en 

politisk form av ”hård makt” som bygger på militär närvaro, våld och tvång, medan ett 

diplomatiskt agerande är en form av ”mjuk makt” som bygger på kommunikation mellan statliga 

aktörer i form av diplomatiska relationer och förhandlingar.32 Att det diplomatiska agerandet, 

snarare än det militära agerandet var av stor betydelse framkommer i den tidigare forskningen, 

men dess innebörd ställs främst i relation till det övergripande utrikespolitiska händelseförloppet 

och utgör således en liten del av den svenska utrikespolitiken. 

Om dessa utrikespolitiska instrument appliceras på den tidigare forskningen kan man se att 

båda makttyperna spelade en betydande roll i det svenska agerandet under 1800-talet, i såväl den 

inrikespolitiska debatten som det utrikespolitiska agerandet. Ett påtagligt exempel av svenskt 

utrikespolitiskt agerande där man använder en kombination av militär makt (hård makt) och 

diplomatiska medel (mjuk makt) är den Slesvig-holsteinska konflikten mellan 1848–1850. Genom 

omfattande diplomatiska förhandlingar och genom en solidarisk militärintervention syftar 

Oscar I:s agerande till att både begränsa och förhindra en storskalig konflikt, liksom att stärka den 

skandinaviska sammanhållningen och den gemensamma identiteten. Liknade scenarion, där 

historien hade kunnat återupprepa sig men vars utfall blev det totalt motsatta, är det svenska 

engagemanget i upptakten till det Dansk-tyska kriget år 1864. Utan ett nationellt förankrat 

politiskt stöd från både den svenska och den norska regeringen utlovade Carl XV på egen hand 

militärt stöd till den danska regeringen i händelse av militär konflikt. När således frågan togs upp i 

samband med ett svenskt militärt bistånd föll uppgörelsen på grund av inrikespolitiska 

påtryckningar som krävde att ett svenskt agerande i konflikten endast skulle ske i samförstånd 

och av stöd från någon av stormakterna: Storbritannien eller Frankrike. Som en form av mjuk 

makt använde Carl XV diplomatiska ansträngningar för att söka säkra ett sådant avtal men 

misslyckades, eftersom det saknades ett internationellt intresse från både Storbritannien och 

Frankrike att blanda sig i konflikten.33 

Den historiska forskningen kring konflikterna förklarar möjligheten till det svenska agerandet 

dels utifrån en inrikespolitisk kontext och dels i en större internationell kontext. I den 

inrikespolitiska kontexten skiljer sig den politiska opinionen, där Oscar I hade ett större politiskt 

stöd för den skandinaviska politiken, medan det politiska läget och skandinaviska stödet under 

                                                 
32 Gustavsson 2009 s. 263–264; Nye, Welch & Bynander 2011 s. 44. 
33 Brusewitz 1938 s. 71–74, 78–79; Bring 2008 s. 107–114, 122–130; Malmborg 2001 s. 91, 93; Westberg 2010 s. 19–
20, 22–23. 
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Carl XV var mer komplicerat och opinionen i både Sverige och Norge pendlade för och emot 

den skandinaviska hållningen. Även den politiska maktdelningen såg annorlunda ut, återigen till 

fördel för Oscar I, som hade ett betydligt större inflytande över och kunnande om den svenska 

utrikespolitiken än Carl XV, som var tvungen att förhålla sig till en allt tydligare maktförskjutning 

i och med departementsreformen, till fördel för det parlamentariska systemet.34 

Vänder vi blicken till den internationella kontexten ges ytterligare förklaringar till det svenska 

agerandet i den dansk-tyska frågan. Anledningen till det inrikespolitiska kravet på en politisk 

försäkran om diplomatiskt och militärt stöd från Storbritannien eller Frankrike i den dansk-tyska 

konflikten förklaras främst av europeisk realpolitisk förändring. Det Nordtyska förbundet hade 

konsoliderats under ledning av Otto von Bismarck och det tyska riket hade på kort tid förskansat 

sig allt större politisk, militär och ekonomisk makt. Tyskland framstod allt tydligare tillhöra skaran 

som en av Europas stormakter. En svensk faktisk militärintervention till stöd för Danmark skulle 

innebära att Sverige riskerades dras in i konflikten, och i värsta fall skulle Tyskland förklara krig 

mot Sverige. Ett Sverige som saknade både militära och ekonomiska resurser för att 

överhuvudtaget kunna mäta sig med det Nordtyska förbundet. Ur ett realpolitiskt perspektiv 

skulle en sådan handling endast leda till ett svenskt nederlag. Denna politiska förändring 

påverkade även de svenska diplomatiska chanserna att binda ett avtal med någon av de andra 

europeiska stormakterna då man ansåg att det inte var politiskt försvarbart att riskera ett stort 

europeiskt krig i vad som ansågs vara en intern och begränsad konflikt. Vid tidpunkten för den 

Slesvig-holsteinska konflikten 1848–1851 bestod det Nordtyska förbundet av en lös politisk 

sammanhållning utan varken en gemensam utrikespolitisk linje eller enhetligt försvar som kunde 

bistå de politiska tyska separatisterna i hertigdömena Slesvig och Holstein. Utifrån ett realpolitiskt 

perspektiv innebar den svenska militära interventionen att Danmark ytterligare kunde stärka sina 

militära styrkor och slå ner upproret. Även de svenska diplomatiska ansträngningarna 

underlättades av det realpolitiska läget och man kunde lättare manövrera för att påverka de 

politiska förhandlingarna i rätt riktning.35 

Den svenska utrikespolitiken präglades emellertid främst av den diplomatiska tillgången (mjuk 

makt), vilket spelade en betydande roll i de olika svenska neutralitetsförklaringarna under hela 

1800-talet – där man med skicklighet drog ekonomiska fördelar. Den spelade även en betydande 

roll i Krimkriget när Oscar I sökte stöd för ett svenskt deltagande på västmakternas sida; en 

händelse som ledde till novembertraktaten, som vid fredsslutet innebar att Ryssland förbjöds 

anlägga nya militära befästningar bland dem som hade förstörts på Åland under kriget. Utifrån ett 

                                                 
34 Bring 2008 s. 108–110, 124–128; Stråth 2005 s. 242–243, 246–249. 
35 Malmborg 2001 s. 91–98; Norborg 1993 s. 247–249, 251–252; Norborg 2016 Otto von Bismarck; Westberg 2010 
s. 22–23. 
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militärstrategiskt perspektiv innebar detta drag betydande förändringar i och med att ett direkt 

hot mot den svenska huvudstaden därmed var borta samt att den ryska totala militära kontrollen 

av infarten och utfarten till Bottenhavet förvann.36 Oscar I:s avtal har i den tidigare forskningen 

dock återkommande beskrivits som ett avtal av ringa utbyte, främst på grund av att forskningen 

kontinuerligt ställt händelsen i relation till Oscar I:s egentliga utrikespolitiska mål snarare än att 

belysa avtalet utifrån ett militärt perspektiv. 

Försvaret och den svenska militära kapacitetens roll i utrikespolitiken utmärktes främst genom 

den påtagliga försvarspolitiska debatt som präglade hela 1800-talet, snarare än landets faktiska 

militära agerande. Det svenska försvaret var under hela 1800-talet illa utrustat och illa organiserat. 

Fortfarande byggdes den svenska försvarskapaciteten på indelningsverket, som redan under 

Napoleonkrigen visade sig vara omodernt och otillräckligt i ett storskaligt krig. Den mer moderna 

värnplikten infördes väldigt begränsat under tidigt 1800-tal men var fortfarande organiserat 

utifrån indelningsverket. Först 1873 efter en inkallad urtima37 riksdag angående försvaret fann 

regering och riksdag en kompromiss, indelningsverket avskaffades successivt och en mer tidsenlig 

värnplikt infördes. Debatten fortsatte och redan 1892 hölls återigen en urtima riksdag för att 

finna en gemensam grund. Försvarsdebatten påverkade även rösträttsfrågan. Införandet av 

allmän värnplikt härleddes till befolkningens skyldigheter gentemot nationen; argumentationen 

som följde var att om värnplikten var en skyldighet borde värnpliktiga även tilldelas rättigheten 

att rösta.38 

Forskningsreflektion 

Försvaret och försvarsfrågan utgör båda en viktig del i den utrikespolitiska kontexten, men har i 

den tidigare forskningen rörande det diplomatiska agerandet setts mestadels som en parentes i ett 

större sammanhang. Den militära kapaciteten i sig självt är ett viktigt instrument för en stats 

politiska agerande internationellt; försvaret fungerar dels som en form av hård makt, och dels 

som en stats utrikespolitiska säkerhet. Denna statsvetenskapliga kategorisering av utrikespolitiska 

instrument i form av hård och mjuk makt som ett militärt och diplomatisk agerande företräder, 

genererar möjligheten att skapa nya perspektiv av staters utrikespolitiska agerande. Detta är något 

som skulle tänkas appliceras i historisk forskning, speciellt eftersom forskningen är till mestadels 

av redogörande slag. Ett exempel är att studera staters agerande utifrån ett maktperspektiv där 

                                                 
36 Anderson 1969 s. 267, 273–275; Brusewitz 1938 s. 71–80; Norborg 1993 s. 247–248; Norborg 2016 (NE) 
novembertraktaten; Westberg 2010 s. 20–21. 
37 Urtima innebär att den lagstiftande församlingen är inkallad till ett extra insatt riksdagsmöte för att behandla ett 
akut ärende. 
38 Levin 2002 s. 91–92; Möller 2005 s. 47–52; Norborg 1993 s. 168–172; Sterzel 2016 (NE) urtima riksmöte; 
Stjernquist 1996 s. 60–62, 177–178, 183–184; Stråth 2012 s. 166–171. 
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kategoriseringen av hård och mjuk makt kan komma till användning för att förstå relationer stater 

emellan. En sådan kategorisering av politiska instrument i former av makt skulle generera nya 

perspektiv av staters agerande och politiska beslut. I forskningen redogör man för den politiska 

försvarsdebatten och dess politiska utgång både i riksdag och media, men utan att sätta den i ett 

större samhällsperspektiv.  En närmare teoretisering av militärens roll och funktion, försvarets 

omorganisering och ekonomiska kostnader utanför den politiska processen dess påverkan på 

samhället och dess invånare, alternativt dess inverkan på den svenska identiteten som en forna 

stormakt, hade kunnat bidra till forskning om både svensk utrikespolitik, politisk kultur och 

militärhistoria. 

Välfärd: under brinnande tullstrid och handel som en utrikespolitisk fråga 

Ett tydligt exempel på när utrikespolitiken inkluderar handelsrelaterade och ekonomiska frågor är 

den skandinaviska myntunionen (1873–1924) som syftade till att stärka de kvarvarande 

relationerna mellan Sverige och Danmark efter de försämrade politiska förhållandena i och med 

Dansk-tyska kriget. Myntunionen sågs ”som ett instrument att undvika skadlig och farlig 

splittring ’de tre folken emellan’”.39 Initiativet kan tolkas som ett sista försök av de politiska 

krafterna att återuppväcka den skandinaviska drömmen. Även i bakgrunden till de svenska 

neutralitetsförklaringarna under Carl XIV Johans och Oscar I:s tid vid makten finner man 

kopplingar till ett ekonomiskt bakomliggande syfte. I de svenska neutralitetsförklaringarna 1834 

och 1838 förbehåller sig Sverige rätten att exportera varor som inte bidrar till konflikten. Båda 

sidor i konflikten tilläts även rätten att besöka och lägga ankar i svenska hamnar. På samma 

principer förhöll regenten sig till 1853 års neutralitetsförklaring. Denna ekonomiska baktanke är i 

sig inte slående på något vis, men indikerar att den ekonomiska politiken var en del av flera 

betydelsefulla faktorer som påverkade det svenska utrikespolitiska agerandet under denna period. 

Forskningen påvisar även bakomliggande ekonomiska motiv till en utrikespolitisk kursändring, 

från en franskorienterad till en tyskorienterad sådan under Oscar II: regeringstid.40 

Tullstridens påverkan på utrikeshandel och övriga ekonomiska frågor är påtaglig i den tidigare 

forskningen, då den indirekt påverkade den svenska utrikespolitiken. Tullstriden återges ofta som 

en av den moderna tidens stora politiska frågor där framväxten av politiska partier tog sin början. 

Bakgrunden till den politiska maktkampen mellan frihandlare och protektionister grundades dels 

på den tyska ekonomiska krisen under 1860-talet, och dels på den tekniska utvecklingen av 

järnvägar och ångbåtar, något som påverkade konkurrenskraften i Europa; förmånliga ryska och 

                                                 
39 Stråth 2005 s. 148. 
40 Bring 2008 s. 104–106, 116; Hedberg & Karlsson 2015 s. 61–66; Stråth 2005 s. 146–151; Tingström 2016 (NE) 
skandinaviska myntunionen. 



17 

amerikanska livsmedelsvaror översvämmade den europeiska marknaden. Detta innebar stora 

ekonomiska ansträngningar i hela Europa och många stater svarade med tullar på specifika varor 

för att skydda den inhemska ekonomin och marknaden. För svensk del skulle denna tid präglas 

av åtskilliga motioner om tullar, politiska debatter och regeringsombildningar. Den politiska 

striden var uppenbar och påtaglig. Konungen var stark förespråkare för frihandel och gjorde sitt 

yttersta för att förhindra den snabbt växande protektionistiska politiska oppositionen. Den 

inrikespolitiska konflikten eskalerade; det var en av de största frågorna under 1880-talet. 

Brytpunkten kom dock vid 1888 års riksdag, där den dåvarande statsministern Gillis Bildt41 

(protektionist) bestred konungens frihandelsvänliga politik. Konflikten slutade med att regeringen 

och riksdagen fick en politisk uppgörelse med mer protektionistiska inslag som konungen 

kapitulerade inför. Tullfrågans betydelse i den inrikespolitiska debatten svalnade och upphörde att 

vara kontroversiell vid mitten av 1890-talet.42 

Forskningsreflektion 

Det vetenskapliga arbetet kring tullstriden fokuserar främst på den politiska processen och 

framväxten av partibildningar i Sverige. Tyvärr förekommer ingen direkt anknytning till 

utrikespolitiken, tullfrågans påverkan i handelspolitiska frågor eller ställningstaganden i större 

utrikespolitiska samband. Men att tullfrågan för den sakens skull inte skulle påverka det svenska 

utrikespolitiska agerandet är troligen osannolikt. Handelsrelaterade frågor var de facto delvis 

avgörande i de svenska neutralitetsförklaringarna. Införandet av tullar kan fungera som ett 

utrikespolitiskt instrument där man genom ekonomiska medel i form av påtryckningar, lättnader 

eller för den delen ekonomiska hinder genom tullar påverkar en stats internationella relationer 

med andra stater.43 Betydande för Sveriges historia var dock den maktförskjutning från konungen 

till statsministerämbetet och regeringen som med stöd i de två kamrarna sker när Gillis Bildt går 

emot konungen i tullfrågan 1888. Hur den betydelsefulla tullfrågan kan inkluderas i forskning 

kring utrikespolitik handlar i mångt och mycket om vilket tillvägagångsätt man väljer som ansats. 

En tydligare teoretisering av handeln i en större kontext skulle komplettera den befintliga 

forskningens resultat, och skapa andra perspektiv i vilket man skulle inkluderar handelns politiska 

påverkan. 

 

                                                 
41 Statsminister mellan 1888-1889. 
42 Levin 2002 s. 47–55, 70; Möller 2005 s. 35–37, 75; Norborg 1993 s. 108–112, 171–173, 251–253; Stjernquist 1996 
s. 41, 184–188; Stråth 2012 s. 121, 164–171. 
43 Elgström 2015 (NE) utrikespolitik; Gustavsson 2009 s. 263–264. 
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Maktdelning som forskningsfält  

Maktdelning som forskningsfält stärks av sin tvärvetenskapliga karaktär. I ett historiskt 

forskningsfält förekommer konceptet maktdelningen och dess förändring i den politiska 

processen, medan statsvetenskaplig forskning undersöker hur maktdelningen påverkar de 

politiska- och samhällsbärande strukturerna. Slutligen framträder en mer praktisk användning av 

maktdelning inom freds- och konfliktforskning, där maktdelning kan fungera som ett avgörande 

instrument i syfte att stävja en konflikt och säkerställa fred och lägga grunden för demokratisk 

utveckling. 

Tydliga exempel på historisk forskning kring maktdelning är bland annat Patrik Winton i 

Frihetens politiska praktik som belyser den faktiska maktdelningen inom prästeståndet och dess 

successiva förändring under frihetstiden. Denna interna maktdelningsprocess handlar inte enbart 

om ståndets inre uppbyggnad utan även om hur maktdelningen inom prästeståndet påverkade 

den politiska strukturen och politiska relationer mellan stånden. Winton åskådliggör även den 

maktdelningsstruktur som fanns inom den rådande politiska ordningen, både nationellt och 

internationellt, och hur man såg på den faktiska parlamentariska ordningen. Wintons resonemang 

kring maktdelning utifrån en intern arena exemplifierar både funktionen av och bredden av 

maktdelningsbegreppet och hur den kan komplettera den historiska förståelsen av den politiska 

processen.44 En liknade studie av en tydligt avgränsad intern arena har även Torbjörn Nilsson 

avhandlat i Elitens svängrum som fokuserar på första kammarens ledamöter mellan åren 1867–

1886. Nilsson lyfter en maktdelning mellan de två kamrarna och kampen dem emellan rörande 

politiska frågor vid gemsamma voteringar. Nilsson visar till skillnad från tidigare forskning att 

första kammaren hade en betydligt svagare ställning vid voteringar än vad man generellt 

förutsätter. Genom detta resultat kan Nilsson även påvisa en maktkamp inom första kammaren 

och en maktdelningsstruktur mellan olika politiska grupperingar.45 Både Nilsson och Winton 

belyser maktdelning utifrån ett internt politiskt perspektiv, och båda påvisar maktdelningens 

faktiska betydelse i en större politisk kontext. 

Nils Stjernquists översiktsverk Tvåkammartiden: Sveriges riksdag 1867–1970 redogör å andra 

sidan för maktdelningsprocessen på hela den parlamentariska arenan. Genom att framhäva 

relationerna mellan de båda kamrarna och relationen mellan riksdag, regering och regent, redogör 

Stjernquist för den faktiska maktdelningen och dess förändring i takt med den parlamentariska 

utvecklingen. Till skillnad från Nilsson och Winton belyser Stjernquist den övergripande 

                                                 
44 Winton 2006 s. 11–12, 295–299, 314–319. 
45 Nilsson 1994 s. 22, 69–80, 252–258, 260–262. 
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parlamentariska processen och ser de större politiska organen som enskilda aktörer.46 

Anders Sundins avhandling 1809: statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess 

fokuserar på de politiska strömningarna bakom statskuppen och regeringsformen. Sundin 

kommer fram till att den faktiska maktdelningen i 1809 års regeringsform bör ses som en politisk 

kompromiss mellan reformvänliga och rojalister snarare än en självklar parlamentarisk 

förändring. Sundin belyser även forskningens oenighet kring huruvida regeringsformens 

utformning präglades av olika maktdelningsläror och författningstraditioner. Sundin 

sammanfattar forskningen och menar att det inte går att urskilja regeringsformens specifika 

härkomst; det troliga är en påverkan av och blandning mellan olika maktdelningsläror och 

författningstraditioner.47 

Statsvetenskaplig forskning kring maktdelning i svensk kontext lyfter maktdelningens 

konstitutionella betydelse och hur maktdelning påverkat både den demokratiska, ekonomiska, 

rättspolitiska och förvaltningspolitiska utvecklingen. Bredden på den svenska forskningen 

rörande maktdelning speglas väl i en statlig utredning (SOU 1999:76) där statsvetenskaplig 

forskning belyser den svenska maktdelningens betydelse från ett politiskt-filosofiskt perspektiv, 

men också områden rörande förvaltning, rättspolitik och demokrati. Fokus för den 

statsvetenskapliga forskningen är den politiska utvecklingen efter andra världskriget, men 

utredningen blickar tillbaka till 1809 års regeringsform och den parlamentariska utvecklingen i 

både en nationellt och internationellt kontext.48 Motsatt forskning, progressiv och med en tydlig 

politisk agenda, återfinns i antologin Makt utan motvikt. Här fokuserar kapitelförfattarna på den 

svenska konstitutionella maktdelningen och dess effekter på samhället utifrån både ett rättsligt, 

ekonomiskt och på en mer övergripande politisk nivå. På så vis syftar forskningen till att bidra till 

nästa generations politiska institutioner. Dock genomsyras antologin av en partisk 

neo-liberalistisk agenda vilkens resonemang är av påtaglig politiskt karaktär.49 

Den historiska och statsvetenskapliga forskningen kring svensk samtida och politiska historia 

redogör både för de bakomliggande motiven av maktdelning liksom dess betydelse och inverkan 

på politiken och samhället. Detta ställs dels i relation till specifika politiska områden men även i 

relation till den större parlamentariska processen eller i kontext av den politiska debatten. En 

tydligare tvärvetenskaplig ansats till maktdelning exemplifieras av Rodger D. Congletons böcker 

Perfecting Parliament och Att förbättra demokratin vars forskning kretsar kring den konstitutionella 

betydelsen i den parlamentariska demokratin och dess styrelseskick.50 Congleton menar att: 

                                                 
46 Stjernquist 1996 s. 217–218, 221–235. 
47 Nordin 2007; Sundin 2006 s. 14–19. 
48 Ahlbäck Öberg & Amnå 1999. 
49 Berggren, Karlsson & Nergelius 1999. 
50 Congleton 2002; Congleton 2011. 
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De grundläggande reglerna för landets styrelse är viktiga eftersom de påverkar 
incitamenten för politiskt aktiva individer som interagerar inom en viss 
konstitutionell ram. Privata intressen – både breda och smala – kanaliseras av 
konstitutionella procedurer och restriktioner, och de har en avgörande betydelse 
både för vilken politik som förs och för den långsiktiga utvecklingen av 
författningarna själva.51 

 

Makthavare brukar ha ett starkt intresse av att stanna kvar vid makten att de 
stödjer politiska alternativ som ger dem störts chans att göra detta. I ett samhälle 
där kungens godkännande är det enda som behövs kommer underställda 
makthavare att hylla åsikter som behagar kungen. I en miljö där möjligheten att 
få behålla sin position beror på godkännandet från en partiledning kommer 
befattningshavarna att driva en linje som tilltalar ifrågavarande ledning. Om de 
har större utsikter att behålla sin befattning ifall de får stöd från organiserade 
grupper utanför statsmakten – såsom fackföreningar och politiska partier – 
kommer de att försöka få igenom lagar som dessa organisationer gillar. De vet att 
om de inte kan påverka politiken i önskad riktning så kommer de ersättas av nya 
befattningshavare, som kan göra det.52 

 

Congleton argumenterar att den konstitutionella förändringen dels bygger på särintressen och 

dels en statsvetenskaplig tolkning av rational-choice som speglas av den rådande politiska 

situationen och den parlamentariska debatten. Detta är särskilt intressant för denna 

undersöknings teoretiska utgångspunkt om vilken aktör som innehar definitionsföreträdet på den 

parlamentariska arenan. Congleton menar att den konstitutionella utformningen är inte bara 

avgörande för den parlamentariska maktdelningen utan spelar en avgörande roll för en stats 

politiska, ekonomiska och teknologiska utveckling. 

Men maktdelningsforskning stannar inte här; vänder vi blicken till den mestadels 

internationellt präglade freds- och konfliktforskningen framträder ännu ett område där 

maktdelning har stor betydelse. Användningsområdet för maktdelningsbegreppet är som ett 

politiskt verktyg för att åstadkomma vapenstillestånd mellan stridande parter och 

förhoppningsvis lägga grunden till en varaktig fred och en långsiktig demokratisk lösning i 

konflikter. Anna K. Jarstad och Timothy D. Sisk illustrerar i boken From War to Democracy utifrån 

fyra dilemman funktionen av men också problematiken med maktdelning mellan stridande parter 

och övriga samhället för att just uppnå dels ett varaktigt vapenstillestånd men även skapa 

förutsättningar för en varaktig fred och demokratiskt utveckling. Forskningskulturen kring 

maktdelning som koncept i samband med konflikter är tudelad; för det första syftar den till att få 

stopp på våldet i konflikter och för det andra att bygga demokrati. Forskningen är omfattande 

och bygger både på kvalitativa och kvantitativa empiriska undersökningar.53 

                                                 
51 Congleton 2002 s. 12. 
52 Congleton 2002 s. 49. 
53 Jarstad & Sisk 2008; Jarstad 2008a s. 17–18; Jarstad 2008b s. 105–113; Jarstad & Nilsson 2008 s. 207–209. 
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Forskningssammanfattning 

Sammantaget tenderar historisk och statsvetenskaplig forskning rörande maktdelning att 

omfamna samma koncept, där man undersöker den parlamentariska utvecklingen och 

maktdelningens betydelse för politiken och samhället i stort utifrån olika specifika ansatser. Den 

historiska forskningen koncentrerar sig på att förstå de olika historiska processerna runtomkring 

parlamentarisk förändring och hur maktdelningen påverkat det politiska systemet. 

Statsvetenskaplig forskning utgår generellt från samma koncept fast strävar i större utsträckning 

att finna maktdelningens samtida demokratiska inverkan på utvecklingen och hur maktdelning 

skall fördelas till demokratisk, rättslig, ekonomisk och konstitutionell utveckling. Freds- och 

konfliktforskningen å andra sidan syftar mer till att bidra och finna lösningar till pågående 

konflikter. Men ett tydligare tvärvetenskapligt samarbete mellan disciplinerna, likt Congletons 

forskning, skulle bidra till en större – kompletterande – förståelse för hur maktdelningskonceptet 

kan appliceras i så väl pågående konflikter som i demokratisk, rättslig, ekonomisk och 

konstitutionell utveckling. Den progressiva statsvetenskapliga och freds- och konfliktforskningen 

skulle tjäna på att anlägga också en historisk förståelse och nyans rörande de övergripande 

historiska processer där makt och maktdelning förekommer, medan historieforskningen kan bli 

mer omfattande genom att inkludera de användningsområden som förekommer i 

statsvetenskaplig och freds- och konfliktforskning. Utifrån ett historiskt perspektiv med en 

statsvetenskaplig teoretisk ansats med hoppas undersökningen på att bidra till en ökad förståelse i 

både den parlamentariska processen och demokratiforskning rörande explicit utrikespolitikens 

betydelse i kontext av maktdelningen. 

De svenska förhållandena 

Den moderna grundlagsenliga formen av parlamentarisk maktdelningen i svensk politik återfinns 

i 1809 års regeringsform. Denna återspeglade i sin samtid en modern parlamentarisk maktdelning 

mellan regent (regering) och riksdag utifrån då ledande filosofiska maktdelningsprinciper. 

Sammantaget kan tanken bakom den grundlagsenliga funktionen av maktdelningsbegreppet 

förstås som att ”statsmakten ska vara bunden, begränsad och gärna också balanserad.”54 

Maktdelningsbegreppet omfattas emellertid av en tudelad betydelse, dels enbart en separation av 

statsmaktens olika områden, och dels en separation men med en bundenhet som grundas på att 

de ”olika makterna kan kontrollera varandra.”55 1809 års regeringsform grundas enbart på den 

                                                 
54 Hermansson 1999 s. 11. 
55 Nergelius 1999 s. 52. 
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förstnämnda, nämligen en separation av statsmakten mellan den verkställande, den dömande och 

den lagstiftande makten. 

Forskningen rörande 1809 års regeringsform konstaterar att åsikterna går isär varifrån exakt de 

bakomliggande idéerna till regeringsformen kommer. En del hävdar bestämt att Hans Järtas56 

inspiration till regeringsformen var hämtad från Charles-Louis de Montesquieus 

maktdelningsläror, andra forskare hävdar att inspirationen är en blandning av både Montesquieus 

maktdelning och John Lockes överenskommelsetes. Alternativt argumenterar man likaledes för 

att regeringsformen var en produkt av den svenska författningstraditionen, så som en samtida 

produkt av den rådande internationella politiska kulturen. Var än inspirationen kom ifrån 

innehåller 1809 års regeringsform en separation mellan den verkställande, den dömande och den 

lagstiftande makten likt Montesquieus maktdelningslära, men i regeringsformen separeras även 

beskattningsmakten från de tre, som enligt svensk sedvanlighet förbehölls ständerna och sedermera 

tvåkammarriksdagen.57 

Ytterligare reformarbete som bör nämnas till denna undersökning, utöver de fortlöpande 

konstitutionella omskrivningarna, är emellertid departementsreformen 1840 och införandet av 

statsministerämbetet 1876. Båda är viktiga nedslag för den parlamentariska utvecklingen och 

påverkar maktdelningen. Departementsreformens inrättande innebar att de tidigare enskilda och 

endast rådgivande ämbetena avskaffades och ersattes med sju specifika områdesdepartement58. 

Till varje departement utsågs en statsledamot som chef samt en förvaltningsorganisation vars 

uppgift var att bereda ärenden rörande det enskilda området. Denna förändring innebar en viss 

maktförskjutning till fördel för riksdagen som fick allt större inflytande och insyn över de olika 

politiska områdena. Statsministerämbetets huvudsakliga roll var att leda regeringens arbeten och 

förmedla regeringens politik i riksdagen. Inrättandet av dessa ämbeten blev avgörande för 

utrikespolitiken. Det innebar i praktiken att statsministern och departementscheferna samt 

ytterligare två statsråd var förpliktade att närvara i en rådgivande roll vid beslut rörande 

utrikespolitiken, enligt regeringsformen, vilket innebar ett om begränsat men ändock 

parlamentariskt inflytande.59 

 

 

                                                 
56 Hans Järta var sekreterare av konstitutionsutskottet och spelande en avgörande roll i utformningen av 1809 års 
svenska regeringsform. 
57 Andgren 1933 s. 1–4; Congleton 2002 s. 16, 30–32; Goldmann, Pedersen & Østerud 1997 s. 157–158; Stjernquist 
1965 s. 17–22; Sundin 2006 s. 14–19, 164–165; Möller 2005 s. 21–22; Norborg 1993 s. 81–83; Nordin 2006 s. 83, 89–
90. 
58 Justitie-, Utrikes-, Lantförsvars-, Sjöförsvars-, Civil-, Finans-, och Ecklesiastikdepartementet. 
59 Frykholm 1959 § 11 s. 20; Meijer et al. 1904–1926 Departement s. 154–155, Statsministerämbetet s. 1091; 
Stjernquist 1996 s. 237–240. 
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§ 4 [1815/1844–1845] 
Konungen äger, att allena styra Riket på det sätt, denna Regerings-Form 
föreskrifwer; Inhemte dock, i de fall här nedanföre stadgas, underrättelse och råd 
af ett Stats-Råd, hwartill Konungen kallar och utnämner kunnige, erfrane, redlige 
och allmänt aktade, infödde Swenske Män af de rena Evangeliska Läran.60 

 

§73 [1865–1866] 
Inga nya pålagor, utskrivningar av manskap eller av penningar och varor, må 
hädanefter, utan riksdagens fria vilja och samtycke, i den ordning, förut nämnt är, 
påbjudas, uppbäras eller fordras.61 

 

§ 76 [1865–1866] 
Utan riksdagens samtycke kan Konungen icke lån in- eller utrikes göra eller riket 
med ny gäld belasta.62 

 

Undersökningen utgår från ovan citerade paragrafer i regeringsformen eftersom dessa utgör de 

faktiska förutsättningarna för maktdelningen mellan riksdagen och regenten. I andra 

undersökningskapitlet kompletteras med ytterligare relevanta paragrafer kopplat explicit till 

utrikespolitiken. När regeringsformen citeras berättar årtalen intill de olika paragraferna vilket år 

de reviderades efter den fortlöpande konstitutionella förändringen från 1809 års regeringsform, 

varav den senaste revideringen förhåller jag mig till. Förändringarna i paragraferna är 

huvudsakligen av språklig karaktär, men i samband med departementsreformen och 

statsministerämbetet kompletteras regeringsformen gradvis och kom att inkludera ett mer tydligt 

parlamentariskt inflytande. 

Undersökningens teoretiska ramverk och utgångspunkt  

Att förhålla sig till olika teoretiska föreställningar genererar möjligheten att åskådliggöra, 

komplettera och fördjupa den redan existerande kunskapen om ett eller flera specifika historiska 

skeenden. Detta, till skillnad från undersökningar som utgår ifrån specifika perspektiv, som i regel 

handlar om hur ”det undersökta ska betraktas”,63 ämnar ett tydligt teoretisk antagande att förhålla 

sig till en eller flera specifika föreställningar. Många undersökningar anpassar valet av perspektiv 

och teorier utifrån vad källmaterialet kan ge; denna undersökning ämnar förutsättningslöst utgå 

främst från ett valt teoretiskt antagande för att appliceras på ett specifikt empiriskt material. Detta 

innebär att teoripröva en på förhand vald teoretisk föreställning i syfte att problematisera tidigare 

forsknings förståelse kring politisk maktdelning, och på så vis bidra till den inomvetenskapliga 

förståelsen av svensk politisk historia. Denna undersökning förhåller sig till ett övergripande 

                                                 
60 Frykholm 1959 § 4, 1844–45, s. 13. 
61 Frykholm 1959 § 73, s. 70. 
62 Frykholm 1959 § 76, s. 71. 
63 Langkjaer 2011 s. 3. 



 

24 
 

teoretiskt ramverk som utgår ifrån att det finns ett samband mellan inrikes- och utrikespolitik 

samt att den politiska kulturen på den inrikespolitiska arenan påverkar en stats utrikespolitik. Det 

är genom att förhålla sig till ett sådant antagande som undersökningen ämnar studera hur den 

svenska utrikespolitiken definieras i en kontext av den rådande maktdelningen. Till detta 

övergripande ramverk problematiserar undersökningen föreställningen också med en explicit 

teoretisk utgångspunkt i syfte att åskådliggöra de politiska aktörernas agerande: definitionsföreträde.64 

Inspirationen till undersökningens teoretiska ramverk är hämtat från Robert. D. Putnams 

teoretiska resonemang i artikeln ”The Logic of Two-Level Game”, rörande sambanden mellan en 

stats inrikespolitiska frågor och det faktiska utrikespolitiska agerandet. Putnam förklarar 

förhållandet mellan de två på följande vis: 

 

The politics of many international negotiations [and decisions] can usefully be 
conceived as a two-level game. At the national level, domestic groups pursue 
their interests by pressuring the government to adopt favorable policies, and 
politicians seek power by constructing coalitions among those groups. At the 
international level, national governments seek to maximize their own ability to 
satisfy domestic pressures, while minimizing the adverse consequences of foreign 
developments. Neither of the two games can be ignored by central decision-
makers, so long as their countries remain interdependent, yet sovereign.65 

 

Putnam belyser den explicita relationen mellan inrikes- och utrikespolitik, genom att beskriva hur 

inrikespolitiska beslut påverkar utrikespolitiska beslut i samband med internationella 

förhandlingar. Varje stat syftar till att maximera sina egna nationella intressen, samtidigt som man 

försöker minimera konsekvenserna av internationella förhandlingars påverkan på de nationella 

intressena.66 

Att den inrikespolitiska dagordningen påverkar utrikespolitiska beslut och handlingar, är en 

uppfattning som är väl etablerad inom forskning om den politiska beslutsprocessen. ”Idag finns 

det ingen som hävdar att inrikespolitik och utrikespolitik helt kan skiljas från varandra som 

fristående politiska processer”, men även om forskningen har påvisat att det finns kopplingar 

mellan dessa två politiska områden finns det få renodlade teoretiska modeller som förklarar 

sambanden och påvisar betydelsen av detta samband.67 Putnam å andra sidan illustrerar detta 

samband genom att analysera den politiska processen mellan stater i internationella förhandlingar 

och beslut, och delar upp denna process i två delar: 

 

                                                 
64 Kurki & Wight 2010 s. 27–33; Smith 2010 s. 3; Teorell & Svensson 2007 s. 18, 43–44, 47–48; Tosh 2011 s. 223–
229. 
65 Putnam 1998 s. 434. 
66 Putnam 1998 s. 434–435. 
67 Bjereld & Demker 1995 s. 24–25 (citat s. 24); Putnam 1998 s. 430–433. 
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1. bargaining between the negotiators, leading to a tentative agreement; call that 
Level I. 
2. separate discussions within each group of constituents about whether to ratify 
the agreement; call that Level II.68 

 

I praktiken menar Putnam dock att internationella förhandlingar föregås av nationella interna 

förhandlingar likt nivå II; förhandlingar inom den sittande regeringen där de olika politiska 

intressena vägs mot varandra, för att slutligen komma fram till det egna förslaget inför 

förhandlingen. Om det förekommer att den styrande makten i sin tur inte besitter politisk 

majoritet kommer således också den nationella processen ske enligt nivåerna I och II för att 

slutligen skapa en politisk koalition och således få majoritet för det valda förslaget. Detta innebär 

i slutändan att åtskilda nationella politiska intressen kommer påverka utformningen av en stats 

slutliga förslag och strategi i den kommande förhandlingen. De kommer också kunna påverka 

själva förhandlingen i den mån att man måste vara överens om det slutliga avtalet för att det 

sedan skall kunna ratificeras.69 

I kärnan av denna politiska process beskriver Putnam ett starkt samband. Putnam påvisar att 

inrikespolitiska intressen påverkar det utrikespolitiska agerandet, och således att det finns ett 

explicit samband mellan en stats utrikespolitiska ställningstagande och inrikespolitiska intressen – 

id est olika politiska nationella intressen. Undersökningen kommer att förhålla sig till detta 

teoretiska resonemang som ett övergripande ramverk. Utöver detta ramverk inkluderar jag 

ytterligare en teoretisk utgångspunkt, definitionsföreträde, i den mån det problematiserar det 

övergripande teoretiska ramverket och fungerar som en ingång av inomvetenskaplig betydelse till 

den egna undersökningen.70 

Definitionsföreträde som teoretisk utgångspunkt är kopplat till undersökningens val av empirisk 

studie, där kampen om den svenska utrikespolitiken placeras i centrum för den politiska 

maktdelningsprocessen, mellan regent (regeringen) och det parlamentariska systemet (ledamöter 

och politiska partier i tvåkammarriksdagen). Grunderna för undersökningens tolkning av 

definitionsföreträde är främst hämtat från Jurisdoktor Mikkel Jarle Christensen, men även inspirerat 

av filosofen Lars Gustafssons resonemang om problemformuleringsprivilegium. Christensen 

använder begreppet definitionsföreträde som ”udgangspunkt for en kortlægning af agenter og 

analyse af deres respektive magtforhold og indflydelse”. Genom att applicera Christensens 

resonemang om politiska aktörer på den följande undersökningen, kan man säga att det handlar 

om en ”kamp om att definere” utrikespolitik.71 Christensen fortsätter: 

                                                 
68 Putnam 1998 s. 436. 
69 Putnam 1998 s. 435–437. 
70 Teorell & Svensson 2007 s. 18. 
71 Christensen 2014 s. 50–51 (citat s. 50); Gustafsson 1989 s. 41. 
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Hovedtesen er, at det ikke alene er i disse kampe, at foretillingen om de 
forskellige […] [politik] forhandles og forandres, men også at disse kampe er 
flettet ind i langt større historiske og samfundsmaessige strukturer, som 
aktørerne ofte aktivt forholder sig til i forsoget på at forfaegte deres respektive 
standpunkter og herigennem også bekraefte, underbygge og legitimere deres egen 
position i det felt af aktorer, der strides om […] [udenrigspolitik].72 

 

Detta innebär att undersökningens teoretiska operationalisering förhåller sig till Putnams 

övergripande tes som ett ramverk, det vill säga att det utifrån undersökningens empiriska 

parlamentariska material som behandlar områden inom utrikespolitiken går att härleda till 

inrikespolitiska intressen. Utifrån lagda motioner, propositioner, betänkanden och politiska debatt 

söker jag efter kopplingar till inrikespolitiska intressen. Utöver detta problematiserar jag 

undersökningen genom att komplettera det teoretiska resonemanget med en specifik teoretisk 

utgångspunkt i aktörers kamp om att få definitionsföreträde om utrikespolitiken. Detta syftar till att 

belysa vilken grad av inflytande de olika politiska aktörerna i tvåkammarriksdagen har i 

definierandet av den svenska utrikespolitiken. 

Syftesmotivering 

Denna undersökning strävar efter att komplettera den politiska historiska forskningen rörande 

hur den svenska utrikespolitiken formas och främst definieras under rådande maktdelningen 

mellan regent (regering) och riksdag. Forskningen har påvisat att det finns en tydlig koppling 

mellan en stats utrikespolitiska agerande och dess inrikespolitiska tillstånd och debatt, däremot 

har kopplingen till stor del varit implicit, men har här lyfts fram. Genom att utgå från ett tydligare 

teoretiskt förhållningsätt där den teoretiska utgångspunkten styr den empiriska undersökningen 

syftar undersökningen att lyfta de olika utrikespolitiska områdena i en större politisk kontext och 

relatera detta till den större politiska maktdelningsprocessen. På så vis ämnar denna undersökning 

att komplettera det bredare deskriptiva förhållningsätt av utrikespolitikens olika områden som 

tidigare forskning främst har kretsat kring. Undersökningens tidsavgränsning 1867–1905 

åskådliggör den process i den parlamentariska förändringen som sker i och med 

tvåkammarriksdagens inrättande under en period där den tidigare forskningen antyder att den 

svenska utrikespolitiska neutrala linjen konsoliderades. 

                                                 
72 Christensen 2014 s. 51. 
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Undersökningens metodologiska verktyg, design och 
operationalisering 

Att de olika aktörerna i regering och riksdag innehar både skyldigheter och rättigheter i, och runt 

om, det politiska arbetet generellt och den svenska utrikespolitiken specifikt är väl beskrivet, nu 

som då, i regeringsformen och i riksdagsordningen. Utifrån dessa dokument går det även att 

urskilja utifrån vilka kriterier den beslutande makten fastställs. Undersökningens syfte är att 

problematisera hur den svenska utrikespolitiken definieras och analysera hur den rådande 

maktdelningen påverkar denna definition. För att göra detta kommer jag inte enbart använda mig 

av deskriptiva metodologiska verktyg. Ett sådant tillvägagångssätt skulle enbart redogöra för de 

förändringar som sker i regeringsformen rörande hur makten fördelas mellan regent (regering) 

och riksdag. Företräde har istället en kvalitativ argumentationsanalys, där den deskriptiva 

metoden fungerar kompletterande. Argumentationsanalysen baseras på den valda teoretiska 

utgångspunkten, definitionsföreträde, för att tydliggöra hur man argumenterade, och vilka argument 

som låg till grund för de olika skäl man angav om vart makten skall ligga och hur utrikespolitiken 

definierades. 

 

[P]olitiska budskap i hög grad består av argument för eller emot olika 
påståenden. Ett argument kan bestå av ett eller flera påståenden som är avsedda 
att ge stöd för den uppfattning som försvaras. Uppenbarligen blir det då 
intressant att närmare granska de argument som anförs.73 

 

Eftersom syftet med undersökningen alluderar till den politiska arenan är således även det 

empiriska materialet uteslutande av politisk karaktär, och behandlar politiska argument, vilket 

styrker undersökningens val av argumentationsanalys framför andra metodologiska verktyg. 

Argumentationsanalys syftar till att dels beskriva de olika aktörernas hållning i specifika frågor 

i ett övergripande tema, och dels fungerar argumentationsanalys för att tydliggöra och lyfta fram 

de olika argumenten i den övergripande politiska debatten. Valet av argumentationsanalys 

framhäver inte enbart de olika aktörernas argument, utan kan även belysa den retoriska 

uppbyggnaden, samt aktörernas val och användning av olika begrepp. Exempel på sådan 

tillämpning av argumentationsanalys illustreras av Ann Cederbergs avhandling Stil och strategi i 

riksdagsretoriken och Jussi Kurunmäkis avhandling Representation, Nation and Time. Undersökningens 

val av det argumentationsanalytiska verktyget faller på Stephen Toulmins huvudsakliga koncept 

av argumentationsanalys, som föreställer sig att det ”finns hela tiden en tänkt motdebattör som 

                                                 
73 Beckman 2005 s. 38. 
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pressar den argumenterande på hans eller hennes skäl.”74 Toulmin baserar sitt metodologiska 

verktyg på fyra beståndsdelar: claim (påstående), data (argument), warrant (premiss) och backing 

(premissargument). Jag har valt att använda mig av Kristina Boréus och Göran Bergströms, 

Textens mening och makt, förvalda översättning och modifiering av Toulmins 

argumentationsanalytiska verktyg, vars modifiering påminner om Arne Næss (Pro et contra – för och 

emot) analytiska verktyg, men där jag anser att Toulmins analytiska modell förtydligar och 

visualiserar argumenten och på så sätt skapar en större översikt.75 Nedanstående modell (figur 3) 

med ett fiktivt exempel visar på hur Toulmins analytiska verktyg fungerar, id est hur ett argument 

kan vara uppbyggt med dess olika beståndsdelar. 

Figur 3. – Analytiska verktyget 

                 Premissargument 

      Andra stater med en stark militärmakt 

                      har kunnat förklarat sig neutrala i en konflikt.  

 

 

    Premiss 

        För att säkerställa den svenska valda   

                              neutraliteten i en konflikt behöver vi ett starkt försvar 

                    i avskräckande syfte.  

 

 

 

Argument      Påstående 

             Detta för att kunna vara                    Sverige behöver stärka 

        neutral i en framtida konflikt.                        sin militärmakt. 

                              

I analysdelen presenterar undersökningen en översikt av olika förekommande argument och på 

vilka premisser aktörerna stödjer sig på. Det analytiska verktyget fungerar som en del av 

undersökningens operationalisering för att tydliggöra den politiska debatten mellan regering och 

riksdag, där argument och påståenden beskriver förändringen, alltså huruvida maktdelningen 

avspeglas i utrikespolitiken. Utöver detta inkluderas en mer deskriptiv kvalitativ redogörelse av de 

olika aktörernas syn på den svenska utrikespolitiken – hur den såg ut och förändrades. 

                                                 
74 Beckman 2005 s. 38–39; Boréus & Bergström 2012 s. 92–93, 107 (citat s. 107); Börjesson 1994 s. 8; Cederberg 
1993 s. 18–150, 155; Kurunmäki 2000 s. 221, 224–225; Toulmin 1958 s. 95–96. 
75 Boréus & Bergström 2012 s. 94, 106–110; Toulmin 1958 s. 107–113. 
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Undersökningens analytiska del utgår från en övergripande tematisk undersökningsdesign med 

kronologiska inslag av specifika politiska skeden kopplat till utrikespolitiken. Den tematiska 

uppdelningen åsyftar att särskilja aktörernas politiska debatt mellan den interna och den 

parlamentariska arenan. Undersökningens tematiska uppdelning är inspirerad av Ulf Bjereld och 

Marie Demkers undersökning Utrikespolitiken som slagfält, som behandlar de svenska partiernas 

förhållande till utrikespolitiska frågor efter andra världskriget. Författarna åskådliggör partiernas 

politiska agerande i utrikespolitiska frågor på olika former av arenor76. Två av dessa arenor, den 

interna arenan och den parlamentariska arenan, passar denna undersökning och står alltså till grund 

för undersökningens tematiska uppdelning. Den interna arenan åskådliggör de olika aktörernas 

utrikespolitiska åsikt. För undersökningen avgränsas den interna arenan till politiska partier, 

agerande utifrån en gemensam politisk plattform, och regentens (regeringens) utrikespolitiska 

hållning. Den parlamentariska arenan utgör själva kärnan i definitionen av den svenska 

utrikespolitiken och dess påverkan av maktdelningsprocessen; här åskådliggör undersökningen 

den parlamentariska debatten och argument i riksdagens första och andra kammare.77 

Denna tematiska uppdelning återspeglar även de metodologiska valen. Då den interna arenan 

åskådliggör aktörernas syn på utrikespolitiken blir både deskriptiv och analytisk, medan den 

parlamentariska arenan kastar ljus aktörernas agitation och argumentation i kontext av den politiska 

debatten, och är huvudsakligen analytiskt. På så vis belyses denna maktdelningsprocess både 

genom argumentationsanalys och en mer deskriptiv kvalitativ metod. Den tematiska 

uppdelningen kan också ställas i relation till det empiriska källmaterialet som åtskiljs i enlighet 

med de två olika arenorna. 

Källor, källanvändning och kritik 

Källmaterialet utgår från undersökningens design, operationalisering och avgränsning. För att 

avspegla den interna arenan används ett tjugotal politiska pamfletter och program av etablerade 

politiska partier under undersökningsperioden, detta i syfte att avspegla riksdagens generella 

utrikespolitiska ståndpunkter. Regeringens utrikespolitiska ståndpunkter, explicit den dåvarande 

regentens utrikespolitiska syn, hämtas från biografier och memoarer. Dessa åskådliggör hur 

regenten tänkte och argumenterade inför det stående regeringsarbetet och står som grund till 

regeringens interna arena, eftersom den verkställande makten slutligen föll på regenten. Utöver 

                                                 
76 Bjereld & Demkers olika arenor: Väljararenan – hur partierna använder utrikespolitik gentemot väljarna, Mediearenan 
– mötet mellan media aktörer och politiska aktörer, Implementeringsarenan – departementens implementering av den 
faktiska utrikespolitiken, Parlamentariska arenan – den parlamentariska debatten, Interna arenan – partiernas egna 
utrikespolitiska utgångspunkter, Internationella arenan – det internationella partisamarbetet. 
77 Bjereld & Demker 1995 s. 18–19, 370–371. 
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Oscar II:s egna memoarer inkluderar jag även tre större historiska biografier för att täcka 

Carl XV:s och Oscar II:s utrikespolitiska syn.78 

Sammantaget ligger analysen av den interna arenan till grund för urvalet av ärenden i den 

parlamentariska arenan. Det centrala för denna process är den politiska debatten i de båda 

kamrarna. Detta består av kungliga propositioner, det vill säga förslag lagda av regenten 

(regeringen), och riksdagens motioner, förslag lagda av riksdagens ledamöter,79 olika 

utskottsbetänkanden som bereder motionerna och propositionerna, samt dess efterföljande 

debatter. Dess omfång är av varierande läng, där enskilda ämnen omfattas av ett fåtal sidor, 

medan andra uppnår ett femtiotal sidor. Utifrån de olika förslagen och i den efterföljande 

debatten synliggörs de politiska aktörernas ställningstaganden till de olika förslagen och på så vis 

åskådliggöres även maktförhållandet mellan riksdag och regering. De ärenden som behandlas i 

den parlamentariska debatten ställs sedan i relation till de återkommande trontal80 som regenten 

höll vi riksdagens öppnade, vars syfte bör ses som regentens politiska deklaration och återspegla 

regeringens utrikespolitiska arbete. Trontalens omfång är mellan en till två och en halv sida långt 

och förekommer minst en gång per år. Till källmaterialet bör även den då rådande 

regeringsformen och riksdagsordningen inkluderas eftersom sådana förändringar kan relateras till 

utvecklingen i den övergripande politiska debatten. Regeringsformen utgör även den resulterade 

förändringen i maktdelningsprocessen. Utöver detta omfattande empiriska material kan det 

tillkomma specifika statliga utredningar, utrikespolitiska skrifter och statistik som berörs inom 

ramen för den utrikespolitiska kontexten. Jag väljer dock att exkludera de utrikespolitiska 

utskottsmötena, det så kallade hemliga utskottet, under undersökningens tidsperiod 1867–1905.  

Det hemliga utskottet sammanträdde dessutom endast två gånger under perioden, detta skedde 

1895 och 1905, och rörde då unionsfrågan och unionskrisen specifikt. Utskotten hade endast en 

rådgivande roll i utrikespolitiska ärenden, och regentens ställningstagande kommer till uttryck 

genom trontalen. Valet av de olika källorna är inspirerat av tidigare forskning som berör den 

svenska utrikespolitikens partipolitiska påverkan och forskning som berör den svenska 

maktdelningsprocessen. Avsikten med källvalen syftar till att förstå hur den svenska 

utrikespolitiken definieras i kontext av den rådande maktdelningen, och hur denna påverkade den 

utrikespolitiska definitionen. Källorna är huvudsakligen samtida och relaterar till undersökningens 

                                                 
78 Bååth-Holmberg 1891; Eriksson, Sven 1954; Hadenius, Stig & Nevéus, Torgny 1960. 
79 Meijer et. al (Nordisk familjebok 1904–1926) Proposition s. 390–391, Motion s. 1220–1221; Sveriges Riksdag – 
motioner; Sveriges Riksdag – propositioner. 
80 Trontal var föregångaren till vad i dag är statsministerns regeringsförklaring som infördes i och med 1974 års 
regeringsform. Trontalen redogör för landets situation samt viktiga frågor som bör behandlas i kommande riksdag. 
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avgränsning, som speglar den politiska debatten och det politiska klimatet när debatten väl hölls 

och utgör inte någon form av efterkonstruktion.81 

Man kan dock ställa sig kritisk till själva källvalen och ifrågasätta varför man endast ska lyfta de 

olika politiska aktörerna specifikt, och varför just den politiska processen. Varför inte inkludera 

även den mediala bilden under undersökningsperioden? Även valet att exkludera specifika 

riksdagsledamöters personliga anteckningar angående den egna utrikespolitiska föreställningen 

och synen på maktdelning ingår i sådan källkritik. Självklart är även dessa perspektiv viktiga för 

att skapa en större bild av denna politiska process; inkluderandet av sådant material skulle belysa 

den allmänna debatten. Problematiken faller dock på vilka tidningar och vilka riksdagsledamöter 

som skall inkluderas och vilka som icke skall inkluderas, eller skall hela populationen inkluderas?  

Urvalsprincipen faller i slutändan på vad den specifika undersökningen syftar till att åskådliggöra 

och i vilken teoretisk kontext undersökningen avgränsas. Denna undersökning fokuserar på den 

politiska processen i relation till den parlamentariska ordningen, och där den parlamentariska 

debatten behandlas i kontext av den svenska utrikespolitiken specifikt. Utifrån undersökningens 

teoretiska ramverk och utgångspunkt avser undersökningen att på så sätt bidra till ett större 

inomvetenskapligt historiskt perspektiv och statsvetenskaplig förståelse om hur den svenska 

utrikespolitiken definierades i den rådande maktdelningen; det offentliga trycket tillsammans med 

partiprogram, trontal, biografier och kungamemoarer menar jag är nyckeln till att studera detta, 

inte den enskilde riksdagsledamoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Bjereld & Demker 1995 s. 18–19, 121–122, 401–403; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud 2012 s. 279, 
282–285; Sundin 2006 s. 45; Tosh 2011 s. 104–106, 136–140; Winton 2006 s. 53. 
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Undersökningen – den interna arenans utrikespolitiska 
utgångspunkter 

Undersökningens första kapitel behandlar den interna arenan och syftar till att skapa en bild över 

de frågor som omfattas av utrikespolitiken, och hur de olika aktörerna definierar dessa. En 

introduktion till den rådande parlamentariska strukturen och uppkomsten av riksdagens politiska 

grupperingar och partier inleder kapitlet. Därefter presenteras och analyseras de generella 

åsikterna rörande den svenska utrikespolitiken och dess frågor i riksdagen. Till grund för denna 

framställning ligger riksdagens dominerande partipolitiska program och åsikter. Ytterligare ett 

avsnitt tillkommer där de sittande regenternas utrikespolitiska utgångspunkter presenteras och 

analyseras. Sammantaget omfattar detta den interna arenans utrikespolitiska utgångspunkter som i 

sin tur ligger till grund för analysen av den parlamentariska debatten, där definitionen av 

utrikespolitiken aktualiseras. 

Prolog: partistruktur och konungamakt 

Tvåkammarriksdagens (representationsreformen 1866) uppkomst var ett bejakande av 

liberalismens genombrott i Sverige. Ett av syftena med tvåkammarsystemet var just att bryta upp 

den traditionella ståndsuppdelningen och lyfta fram individen som politisk representant. Denna 

idé återspeglas även i 1866 års riksdagsordnings första paragraf. Tanken var att framtidens 

politiska representation inte skulle baseras på eller röstas fram utifrån stånd, klass eller grupp, 

utan att alla riksdagsledamöter ”i alla frågor hafwa lika behörighet och myndighet” och ”kunna i 

utöfningen af sin befattning icke bindas af andra föreskrifter än Rikets grundlagar.”82 

Dessa stånds- och klasskonstellationer bröts i teorin, men kvarstod till stora delar i praktiken 

genom olika gruppkonstellationer inom riksdagen. Denna utveckling blev trots allt grunden till 

partiväsendets inträde i den svenska politiken. Till en början bestod de av tillsynes lösa och 

många politiska grupperingar av riksdagsledamöter, som generellt var uppbyggda utifrån just 

traditionella stånds- och klasskonstellationer, men sakteligen började fragment till bestående 

politiska partier skapas och organiseras inom och emellan de två kamrarna. Många av dessa lösa 

politiska fraktioner uppkom i samband med specifika frågor där ledamöterna delade 

gemensamma intressen och åsikter, medan andra uppkom ur olika folkrörelser, föreningar, 

väckelserörelser eller av ideologisk samhörighet. Majoriteten av dessa politiska fraktioner 

förmådde inte att organisera sig utifrån ett gemensamt politiskt program; de var tillfälliga och 

                                                 
82 Andersson 2003 s. 81–83; Möller 2005 s. 27–30; Sterzel 1966 s. 12 (citat); Stjernquist 1996 s. 44–45, 114, 116–117. 
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präglades ofta av inbördes strider, med förändrade konstellationer och splittringar allteftersom 

nya politiska frågor dominerade dagordningen.83 

Ur dessa politiska konstellationer framträdde emellertid sex tidiga partipolitiska grupperingar 

som organiserade sig och gick till val under gemensamma politiska program och också agerade 

utifrån partipolitiska stadgar: Lantmannapartiet, Nyliberala partiet, Folkpartiet, Liberala 

samlingspartiet, Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Fosterländska Förbundet. Dessa skall 

dock inte ses som eller värderas utifrån samma struktur som dagens moderna partier. I första 

hand kan dessa betraktas som partipolitiska grupperingar vilka efterhand utvecklades och 

organiserades/omorganiserades och slutligen blev en del av den moderna partistruktur vi ser idag.  

Lantmannapartiet (1867) kommer under undersökningsperioden splittras i en protektionistisk 

falang (Nya Lantmannapartiet) och en frihandelssinnad falang (Gamla Lantmannapartiet) i 

samband med gällande tullfråga. Men runt sekelskiftet 1900 återförenas dessa falanger under 

beteckningen Lantmannapartiet – ett frihandelssinnat parti. De liberalt orienterade partierna 

(Nyliberala partiet 1867, Folkpartiet 1895 och Liberala samlingspartiet 1900) speglar den 

dominerande politiska ideologin under undersökningsperioden. De olika partierna efterföljde 

varandra och återanvände de äldre partipolitiska programmen som politiska utgångspunkter. 

Socialdemokratiska Arbetarepartiets tillkomst 1889 var en motreaktion till den existerande 

politiska (liberala) ordningen genom att företräda den allt större växande arbetarklassen, grundad 

på en socialistisk ideologi.  Fosterländska Förbundets (1893) tidiga politiska program speglade 

och samlade de konservativa och nationalistiska åsikterna i båda kamrarna. Sammantaget speglar 

de olika partikonstellationernas politiska program de generella utrikespolitiska åsikterna i de båda 

kamrarna eftersom partierna sammantaget utgör majoriteten av riksdagsledamöterna under hela 

undersökningsperioden (1867–1905).84 Dessa sex partier och respektive program blir således 

undersökningens empiriska underlag för riksdagen och dess ledamöters mer generella 

utrikespolitiska ståndpunkter. 

Representationsreformen innebar stora parlamentariska förändringar och gav förutsättningar 

för politiska partier att bildas. Men den formella exekutiva regeringsmakten fortsatte i enlighet 

med 1809 års regeringsform att utgå från konungen. 

 

 

 

 

                                                 
83 Andersson 2003 s. 84–86; Stjernquist 1996 s. 117–120. 
84 Andersson 2003 s. 84–88; Meijer et. al (Nordisk familjebok 1904–1926) Fosterländska Förbundet s. 977; 
Fosterländska Förbundets program 1894; Stjernquist 1996 s. 115–122. 
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§ 4 
Konungen äger, att allena styra Riket på det sätt, denna Regerings-Form 
föreskrifwer; Inhemte dock, i de fall här nedanföre stadgas, underrättelse och råd 
af ett Stats-Råd, hwartill Konungen kallar och utnämner kunnige, erfrane, redlige 
och allmänt aktade, infödde Swenske Män af de rena Evangeliska Läran.85 

 

Denna ovanstående paragraf innebär att konungen utser regeringen och för regeringens politik. 

Likväl som partiernas program speglar riksdagens utrikespolitiska ståndpunkter, bör regentens 

memoarer och biografier därför spegla regentens och således regeringens utrikespolitiska åsikter. 

Vilken utrikespolitisk linje staten än väljer att föra ligger beslutet enligt regeringsformens fjärde 

paragraf hos regenten. Detta innebär att frågan om den utrikespolitiska linjen även inkluderar ett 

ställningstagande angående den konstitutionella makten, det vill säga om var den verkställande 

makten skall ligga. En del av partierna tar även ställning i denna fråga, antingen för ett bevarande 

av den konstitutionella ordningen eller för en förändring av densamma. Undersökningens 

utrikespolitiska typologi (se figur 2 sida 6), det vill säga en stats valda förhållningsätt till det 

utrikespolitiska läget (ideologi), statens diplomatiska relationer och militära åtaganden (säkerhet), 

och statens ekonomiska och handelspolitiska relationer (välfärd), är förutsättningarna från vilket 

partiernas och regentens utrikespolitiska utgångspunkter baseras på. 

Självständighet och försvar 

Gemensamt för samtliga partier är föreställningen om en utrikespolitisk linje baserat på en svensk 

självständighet. Vissa av partierna vill även inkludera neutralitet som en del av den utrikespolitiska 

linjen. Lantmannapartiets program belyser frågan om självständigheten endast i relation till 

försvaret.  I detta sammanhang lyfts vikten att arbeta för en svensk självständighet där försvaret 

spelar en avgörande roll. Programmet förespråkar vikten av självständighet men sätter det inte i 

relation till någon utpräglad utrikespolitik linje av vare sig neutralitet eller internationellt 

samarbete. Partiet väljer även att undvika frågan om vart den verkställande makten skall ligga i 

utrikespolitiska beslut.86 I de övriga partipolitiska programmen tas dock ett tydligare ideologiskt 

ställningstagande baserat på socialism, liberalism, konservatism och nationalism. I kontrast till 

Lantmannapartiet argumenterar det Socialdemokratiska Arbetarepartiet i sitt program utifrån 

föreställningen om en internationell arbetarrörelse som syftar till ”att offra allt för att medverka 

till införande af Frihet, Jemlikhet och Broderskap bland alla nationer.”87 Här belyses även vikten 

av att riksdagen genom befolkningen skall förfoga över den generella verkställande makten i 

                                                 
85 Frykholm 1959 § 4 1844–45, s. 13. 
86 Thermænius 1928 s. 446. 
87 Program och Stadgar för det Socialdemokratiska arbetarepartiet i Sverige 1884 s. 2. 
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utrikespolitiska frågor, och ytterst att ”folkomröstningar, afgör om krig och fred” istället för 

regenten.88 

I likhet med de övriga partierna värnar även Fosterländska Förbundet om en svensk 

självständighet i internationella frågor och en strikt neutralitet: 

 

Enär det icke är att vänta, att alla internationela tvistigheter skola kunna på 
fredlig väg lösas, och enär det vore en alltför farlig illusion att lita på Sveriges 
geografiska belägenhet och vår egen fredskärlek såsom tillräckliga att betrygga 
vårt lands neutralitet, så är förbundet lifligt öfvertygadt, att fortgåemde utveckling af 
vårt nationalförsvar till sjös och lands utgör ett lifsvilkor för fosterlandets oberoende.89 

 

Ovanstående citat kan brytas ner i ett antal beståndsdelar: påståendet rör huruvida den svenska 

neutraliteten skall säkerställas, där huvudargumentet syftar på vikten av att satsa och utveckla det 

svenska försvaret, medan premissen till argumentet bygger på en misstro över att lösa tvister på en 

fredlig väg, och premissargumentet handlar om att inte förlita sig på det geografiska läget. 

Argumentationen vänder sig till nationalistiska värderingar om vikten av ett starkt nationellt 

försvar, och samtidigt väljer partiet att spela på hur oberäknelig politik är. Utöver detta lyfter man 

den militära utvecklingen, att de tidigare geografiska fördelarna har fått allt mindre betydelse. 

Fosterländska Förbundet väljer å andra sidan att bejaka kungamaktens verkställande roll i 

utrikespolitiken. Utifrån en konservativ och nationalistisk föreställning argumenterar partiet för 

en respekt till kungamakten och de svenska grundlagarna: ”Vördnad för grundlagarne och det 

konstitutionella kungadömet.”90 

De liberala partifalangernas program och argumentation markeras av de tidstypiska liberala 

värderingarna. Till skillnad från övriga partier finns här en mer genomgående politisk agenda och 

argumentationen innehåller tydliga politiska ställningstaganden i syfte att förändra både den 

svenska utrikespolitiska linjen och den konstitutionella ordningen. I frågan om den svenska 

självständigheten och den svenska neutralitetsfrågan ville de liberala runt sekelskiftet 1900 gå ett 

steg längre än övriga partier. Att enbart förklara sig strikt neutral i händelse av en konflikt var 

enligt liberalerna inte tillräckligt, istället bör Sverige tillsammans med de övriga skandinaviska 

staterna ”förklara sig principiellt och permanent neutrala.”91 En permanent neutralitetsförklaring 

grundar sig på ett internationellt erkännande, där man som stat redan i fredstid förklarar sig 

neutral och därmed förbinder sig till ett neutralt internationellt agerande. Detta innebär att landet 

                                                 
88 Program och Stadgar för det Socialdemokratiska partiet i Sverige 1883; Program och Stadgar för det 
Socialdemokratiska arbetarepartiet i Sverige 1884; Program för Sveriges Social-Demokratiska Arbetareparti 1888; 
Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti 1897 (citat s. 3); Svenska Socialdemokratiska Arbetarepartiets 
Politiska Program och Kommunalaprogram 1905. 
89 Fosterländska Förbundets Program och Stadgar 1893 (kursivt i originaltexten). 
90 Meddelande från Fosterländska Förbundet 1896. 
91 Folkpartiets valprogram 1899. 
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inte ingår i militära och politiska allianser.92 Utöver en permanent neutralitetsförklaring 

förespråkade och argumenterande dessa partier även för ett aktivt politiskt åtagande som syftade 

till att hjälpa och säkerställa freden i Europa, ett åtagande som återspeglas i den aktiva 

fredsrörelsen och det politiska engagemanget i 1899 års fredskonferens i Haag: 

 

Samling inåt, fred inåt och utåt – det är sålunda hvad folkpartiet nu och fremgent 
vill efter måttet af sina krafter verka för. Om man vill freden, så skall man också 
förbereda freden, den satsen eger för visso på alla områden sin fulla gilltighet, 
inom samhället såväl som i förhållanden till andra makter.93 

 

Likande ställningstaganden finns också trettio år tillbaka i tiden, när det då Nyliberala partiet i sitt 

partiprogram förespråkar ett politiskt engagemang i syfte att bidra till en varaktig fred i hela 

Europa. Det som skiljer programmen åt i det liberala ställningstagandet är hur partierna förhåller 

sig till en fullständig skandinavisk union eller ett gemensamt mellanstatligt samarbete enbart.94 

I kontrast till Fosterländska Förbundet men i likhet med socialdemokraterna förespråkade de 

liberala partierna genomgående att den verkställande makten skulle ligga i riksdagens händer 

eftersom ”[s]tatsmakten är blott en nemligen folkviljan”.95 Frågan bland partierna om den svenska 

neutraliteten och självständigheten påverkade i allra högsta grad även partiernas ställningstagande 

till den svenska säkerheten och mer specifikt försvarets roll; på vilket sätt det skall vara 

organiserat och dess ekonomiska kostnader. Åsikterna mellan partierna varierade stort och bidrog 

i allra högsta grad till den politiska låsningen mellan regeringen och riksdagen rörande försvaret, 

under hela undersökningsperioden, vilket också ledde till beslut om två urtima riksdagar: 1871 

och 1892. 

Även om försvarsfrågan stod högst upp på Lantmannapartiets program är formuleringen 

politiskt neutral och öppen för diskussion. Att försvarsfrågan står högst på programmet 

reflekterar frågans tyngd och betydelse, både för svensk politik i stort men även inom partiet. 

Formuleringen indikerar partiets grundställning men även att det fanns en stor spridning inom 

partiet om hur frågan skulle behandlas.96 

 

Ett tidsenligt, hufvudsakligen på allmän värneplikt bygdt försvarssystem. 
Ingeting uppoffras för parad- och militärlyx, men ingeting underlåtes af hvad 
som verkligen efrodas till ett kraftigt och segrande värn af vår sjelfständighet.97 

                                                 
92 Westberg 2010 s. 8–9. 
93 Folkpartiets valprogram 1899. 
94 Politisk Trosbekännelse af Demokratiska Sällskapet eller Nyliberala Paritets Filialsdelning i Skåne 1869; Program 
för Det nyliberala partiet 1868; Program för Det Nyliberala Partiet 1867; Program för Det Nyliberala Partiet 1869. 
95 Program för Det nyliberala partiet 1867; Program för Det Nyliberala Partiet 1869 (citat s. 2, kursiv i originaltexten); 
Folkpartiets valprogram 1896; Folkpartiets valprogram 1899. 
96 Thermænius 1928 s. 194. 
97 Thermænius 1928 s. 446. 
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Citatet ovan visar emellertid vilken roll Lantmannapartiet ville att försvaret skulle ha. 

Lantmannapartiets påstående handlar om att bevara den svenska självständigheten genom en 

tydlig argumentationskedja kopplat till försvarets organisation, där försvaret skall vara tidsenligt 

och organiserat utifrån en allmän värnplikt. Den styrkande premissen avser ekonomi; att de 

ekonomiska medlen endast och explicit skall gå till försvarsverksamheten och inte spenderas på 

parader eller lyx. Liknade argumentation i nedanstående citat framträder i Fosterländska 

Förbundets program, vars ställningstagande samstämmer med konungens och regeringens 

försvarspolitiska linje, och därmed styrker partiets konservativa politiska ställning. 

 

I försvarsfrågan påyrka vi ett följdriktigt och energiskt fullföljande af redan 
påbörjade åtgärder till fäderneslandets försvar mot yttre fiender, dock med 
noggrann hänsyn till nationens ekonomiska bärkraft och med varsamhet vid 
beträdandet af nya vägar för beskattning.98 

 

Formuleringen ger även sken av en mer nationalistisk framtoning; påståendet betonar försvar 

mot fäderneslandets yttre fiender. Argumentationen är grundad på vikten av att fort följa regeringens 

beslut från 1892 års urtima riksdag, som syftar till försvarets omorganisation till allmän värnplikt 

och modernisering.99 Dock baserar Fosterländska Förbundet även sin argumentation på vad som 

är möjligt inom de existerande ekonomiska ramarna staten vid tidpunkten hade att tillgå. 

  Både socialdemokraterna och liberalerna utgår principfast från ett ideologiskt grundat 

ställningstagande om försvarets organisation och utformning. Socialdemokraterna går längst och 

hävdar bestämt att ”[a]fskaffandet af den stående hären, införandet af allmän folkbeväpning” är 

rätt väg att gå. Detta tillsynes drastiska politiska förslag grundar sig på den socialistiska ideologin, 

där partiet vill försäkra att makten skall ligga oss befolkningen och att staten inte skall kunna 

använda militära medel för att stävja den egna befolkningen. Utöver detta såg partiet framför sig 

att internationella konflikter skulle hanteras diplomatiskt och lösas genom skiljedomstolar, något 

som styrker ställningstagandet om nödvändigheten av frånvaron av ett stående försvar.100 

Liberalerna sträcker sig inte riktigt lika lång när man ser ett behov av en försvarsmakt under 

statlig kontroll, emellertid kraftigt begränsad till antal, samt en inskränkning på den hierarkiska 

gradindelningen och organisationen till företräde för en organiserad beredskap av en allmän 

folkbeväpning.101  

                                                 
98 Meddelande från Fosterländska Förbundet 1896 (kursiv och fetmarkering i originaltexten). 
99 Stjernquist 1996 s. 181. 
100 Program och Stadgar för det Socialdemokratiska partiet i Sverige 1883 (citat s. 2); Program och Stadgar för det 
Socialdemokratiska partiet i Sverige 1897 s. 4. 
101 Program för Det nyliberala partiet 1867; Program för Det nyliberala partiet 1869; Folkpartiets valprogram 1899. 
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Både de socialdemokratiska och liberala programmen saknar en närmare och tydligare 

argumentation i försvarsfrågan. Ett tydligt exempel på detta är liberalernas program, där 

liberalerna även påvisar en motsägelsefullhet gällande synen på militärens roll: 

 
Krig är brodermord. Den wäpnade freden är Europas förbannelse. Det bör 
derföre ligga riksdag och regering om hjertat, dels att werka för arméernas 
indragning i hela Europa, dels att för wårt land utwerka en ständig neutralitet.102 

 

Förnämsta målet för Swerges utrikes politik är de tre nordiska staternas förening 
till en stats defensif makt, d. w. s. en makt som aldrig oroar någon, men som 
ständigt är beredd till förswar.103 

 

Påståendet syftar på behovet av en varaktig neutralitet, där huvudargumentet byggs upp utifrån 

en tillit till det politiska systemets möjlighet att verka för en varaktig fred och för samförstånd. 

Premissen poängterar att om freden är hotad är man redo att försvara denna med militära medel. 

Vid första anblick följer de två citaten detta resonemang, men en tillbakablick på det första citatet 

visar att liberalerna argumenterar kraftfullt emot krig, och att det är riksdagens och regeringens 

skyldighet att arbeta för ett avskaffande av hela Europas militära förmåga. Det första citaten 

motsäger på så vis nästkommande citats påstående, där liberalerna istället antyder att Sverige i en 

nordisk förening skall vara ständigt beredda att militärt försvara sig. 

Handelsfrågor och konstitutionellt styre 

Utifrån de olika partiprogrammen berör endast liberalerna frågor om regeringens diplomatiska 

förbindelser och handelstraktat med andra stater. För liberalerna tycks detta vara en fråga som 

sammanhänger med den konstitutionella ordningen, där man anser att: 

 

Grundlagsförändringar i syfte att till statsrådet öfverflytta alla s. k. ministeriella 
mål samt tillförsäkra riksdagen medbestämmanderätt i frågan om krig och 
traktaters ingående med främmande makter.104 

 

Liberalerna ville se omfattande förändringar: dels skall statsrådens rådgivande roll avvecklas och 

den verkställande makten skall skifta från konungen till statsråden, och dels vill man möjliggöra 

medbestämmanderätt för riksdagen i dessa frågor. Det förekommer även ståndpunkter om att 

begränsa den svenska diplomatiska representationen i utlandet, och som en del av detta 

                                                 
102 Politisk Trosbekännelse af Demokratiska Sällskapet eller Nyliberala Paritets Filialsdelning i Skåne 1869 s. 15. 
103 Politisk Trosbekännelse af Demokratiska Sällskapet eller Nyliberala Paritets Filialsdelning i Skåne 1869 s. 13–14. 
104 Folkpartiets program 1896. 
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förespråkar liberalerna en isolationistisk politik. Även om de tillsynes för en mer isolationistisk 

linje förespråkar liberalerna samtidigt frihandel och motsätter sig tullar av olika slag.105 

Något likande ideologiskt ställningstagande om diplomatiska förbindelser, rörande handel 

samt konstitutionella frågor, förekommer dock inte i något socialdemokratiskt program, däremot 

framträder motsatsen till liberalers idéer om konstitutionella förändringar och den 

frihandelssinnade ställningen hos Fosterländska Förbundet. Den senare väljer att tydligt stå upp 

för de rådande konstitutionella grunderna och konungens verkställande makt över de frågor som 

berör diplomatisk förbindelse och handelstraktat med andra stater. Nedanstående citat framhäver 

Fosterländska Förbundets protektionistiska linje baserat på att skydda de svenska arbetena 

(påstående). Argumenten grundas dels på striktare nationella lagar rörande arbetarens rätt, men 

även behovet av just tullar för att stävja den dominerande internationella konkurrensen.106 

 

Vidare skrifva vi på vårt program skydd för det svenska arbetet ej blott mot 
öfvermäktig utländsk konkurrens utan ock mot inhemska uppviglare. Vi anse 
därför nya lagstiftningsåtgärder vara af nöden för bevarandet af arbetsaftalets 
okränkbarhet och för skyddandet af den enskilde arbetarens rätt att fritt arbeta.107 

 

Lantmannapartiets program förbehåller sig åter rätten till en neutral ställning i frågan, något som 

tydligt framgår av partiprogrammets öppna formulering där man är: ”Med Regeringen för dessa 

och andra tidsenliga reformer, men icke med Regeringen emot dem.”108 Formuleringen ger dock 

inte någon bild av vad tidsenliga förändringar innefattar eller vad som inte är en tidsenlig förändring. 

Partiet gör inte heller något aktivt ställningstagande i tullfrågan, men i samband med stridigheter 

inom partiet rörande ett sådant ställningstagande väljer partiet att publicera ett förslag till ett 

framtida program, där man emellertid återigen använder en neutral formulering i syfte hindra 

splittringen inom partiet och sammanföra de olika grupperingarna. 

 

Frågan om skyddstullar å spanmål och lifsförnödenheter göres icke till partifråga 
utan röster hvarje ledamot efter behag men uppstår deremot fråga att 
tullagstiftningen skall med uppgifvande af frihandelsteorierna öfvergår till 
princ´pen ”fair trade” der man skyddar sig medelst differentialtullar mot de stater 
som belagt oss med höga tullar, så vill landtmannapartiet gemensamt understödja 
ett dylikt för alla samtliga klasser rättvist tillvägagående samt påyrka alla icke 
tarifftraktaters skyndsamma uppsägning.109 

 

                                                 
105 Program för Det nyliberala partiet 1867; Program för Det Nyliberala Partiet 1869; Folkpartiets valprogram 1896; 
Folkpartiets valprogram 1899. 
106 Fosterländska Förbundets program 1893; Meddelande från Fosterländska Förbundet 1896; Fosterländska 
Förbundets Program och Stadgar 1898 s. 3–4; Meddelande från Fosterländska Förbundet 1902. 
107 Meddelande från Fosterländska Förbundet 1902 (kursiv och fetmarkering i originaltexten). 
108 Thermænius 1928 s. 446. 
109 Förslag Till Program för Landtmannaprtiet i några financiella frågor 1886 (kursiv i originaltexten). 
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Som ovanstående citat illustrerar hoppas Lantmannapartiet på att sluta sig samman genom ett 

mer öppet ställningstagande i tullfrågan, där de enskilda riksdagsledamöterna dessutom åtnjuter 

en viss frihet i frågan. Partiet splittras ändock i två falanger, och under femton år går 

förespråkarna för frihandel under namnet Gamla Lantmannapartiet och förespråkarna för tullar 

och protektionism under Nya Lantmannapartiet. Grupperna återförenas som ett parti runt 

sekelskiftet 1900.110 

Sammanfattande analys 

I socialdemokraternas argumentation förekommer tal om nationellt och internationellt 

brödraskap, där deras åsikter är starkt kopplade till den socialistiska ideologin. Detta avspeglas i 

partiets argumentation och politiska ställningstaganden för att folket skall bestämma över en stats 

möjlighet att förklara krig och rätten till fred, och att konflikter mellan stater om möjligt bör 

avgöras genom skiljedomstolar.111 Argumentationen rörande avskaffandet av försvaret syftar 

tillbaka till tanken om skiljedomstolar och deras motstånd till en stående militärmakt, men också 

införandet av allmän värnplikt kan kopplas tillbaka till tesen om broderskap och jämlikhet. Synen 

på krig som ”brodermord”112 återkommer också i Liberalernas politiska framställning, där partiet 

ytterst förespråkar en allmän folkbeväpning till fördel för en stående armé; man förespråkar även 

att försvarsmakten kraftigt skall begränsas i syfte att enbart säkerställa det yttersta behovet, där 

försvaret kan garantera landets självständighet. 

Fosterländska Förbundet å andra sidan väljer att lyfta fram konservativa värden präglade av en 

nationalistisk tillhörighet. Partiet slår vakt om de gamla institutionerna som har tjänat riket väl, 

och byggt den svenska staten.113 Genom en nationalistisk argumentation syftar Fosterländska 

Förbundet till att tjäna de svenska arbetarna genom en protektionistisk ekonomisk handelspolitik. 

Utrikespolitiska frågor skall enligt de traditionella institutionerna lämnas till regenten, och 

försvaret skall moderniseras genom allmän värnplikt i syfte att säkerställa självständigheten, men 

även den rådande politiska ordningen. Fosterländska Förbundets utrikespolitiska hållning 

återspeglas väl i regenternas syn på hur den svenska utrikespolitiken skall definieras. 

Slående är dock Lantmannapartiets, som största gruppering, ställningstagande eller snarare 

avsaknaden av ett tydligt ställningstagande. Partiets formuleringar är av återkommande neutral 

                                                 
110 Stjernquist 1996 s. 185. 
111 Program och Stadgar för det Socialdemokratiska partiet i Sverige 1883; Program och Stadgar för det 
Socialdemokratiska arbetarepartiet i Sverige 1884; Program för Sveriges Social-Demokratiska Arbetareparti 1888; 
Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti 1897; Svenska Socialdemokratiska Arbetarepartiets Politiska 
Program och Kommunalaprogram 1905. 
112 Politisk Trosbekännelse af Demokratiska Sällskapet eller Nyliberala Paritets Filialsdelning i Skåne 1869 s. 15. 
113 Fosterländska Förbundets program 1893; Meddelande från Fosterländska Förbundet 1896; Fosterländska 
Förbundets Program och Stadgar 1898 s. 3–4; Meddelande från Fosterländska Förbundet 1902. 
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och öppen karaktär,114 vilket kan ses som stjälpande snarare än hjälpande för partiets 

åsiktformuleringar. Man skulle även kunna se deras bristande förmåga till ett ställningstagande 

som en strategi för att samla den politiska mittfåran av politiska grupperingar som inte känner sig 

hemma i de mer ideologiskt utmejslade grupperingarna. I både försvarsfrågan och i 

konstitutionella frågor kan man tolka Lantmannapartiets agerande som både framåtdrivande och 

återhållsamt; drastiska förändringar kan tänkas påverka den interna sammanhållningen liksom den 

parlamentariska kontrollen som största politiska konstellation i de båda kamrarna. Ytterst visar 

både det empiriska materialet och den tidigare forskningen förekomsten av interna splittringar 

som uppenbarade sig i tullfrågan och delade partiet i två. 

Regentens utrikespolitiska utgångspunkt – en gemensam sak 

Under förutsättning av att vårt försvarsverk är så ordnat att vi hava verkligen 
handlingsfrihet, kunna vi dock ifrån början med skäl intaga en aktningsbjudande, 
beväpnad neutralitet, vilken för oss i allmänhet torde vara både önskvärdast och 
fördelaktigast. Men om där kommer ett ögonblick i den politiska striden då vi ej 
längre kunna behålla denna neutralitet, då måste ock valet emellan de stridande 
göras, och då bör betydelsen av detta val på förhand hava varit övervägt.115 

 

Ovanstående resonemang sammanfattar både Carl XV:s och Oscar II:s utrikespolitiska vision av 

handlingsfrihet. Grundläggande argument för denna handlingsfrihet framträder genom beväpnad 

neutralitet, som stärks av premissen av en stark och ordnad försvarsmakt. Denna handlingsfrihet 

genom en vald neutralitet syftar till att säkerställa fred och möjliggöra en realpolitisk och ansedd 

utrikespolitik. Även om det grundläggande syftet med den svenska utrikespolitiken var detsamma 

hos båda regenterna såg man olika på hur en sådan handlingsfrihet skulle uppnås, och hur en 

sådan skulle säkerställas militärt. Till skillnad från de olika partipolitiska programmen, berör 

regenterna utrikespolitiken i en samlad kontext. Frågorna rörande säkerhet och välfärd faller 

explicit inom ramen och resonemanget för en samlad utrikespolitisk ideologi. Utgångspunkten 

för båda regenternas utrikespolitik är av tillsynes realpolitisk karaktär. Carl XV:s utrikespolitik 

kretsade kring den politiska föreställningen om och behovet av skandinavism, medan Oscar II:s 

utrikespolitiska kursändring bort från den skandinaviska tanken baserades till stor del på den 

internationella situationen, och analysen av det aktuella politiska läget i och med Frankrikes 

förlust i Fransk-tyska kriget. 

Carl XV:s praktiskt inriktade synsätt av en skandinavisk union baserade han på att de 

”politiska tilldragelserna visa på ett otvetydigt sätt den fara, som hotar de mindre staternas 

                                                 
114 Thermænius 1928 s. 446. 
115 Oscar II 1962 s. 196–197 (kursiv i originaltexten). 
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själfständighet.”116 Han ansåg att en sammanslutning av de skandinaviska staternas resurser, 

territoriella storlek, ekonomiska tillgångar och befolkning skulle både ekonomiskt och militärt 

säkerställa samtliga staternas överlevnad. Utöver den realpolitiska föreställningen att en 

skandinavisk union var nödvändig för att säkerställa statens överlevnad, inspirerades Carl XV av 

Giuseppe Garibaldi och Viktor Emanuel II:s enande av Italien. Ett enande som inte enbart kom 

att säkerställa Italiens framtid utan också resulterade i att Italien erkändes som en av Europas 

stormakter. Carl XV:s skandinaviska utrikespolitiska vision skulle alltså inte enbart säkerställa 

rikets överlevnad utan även föranleda en ny stormaktstid. Dock bör det betonas att även om 

Carl XV såg en framtida svensk/skandinavisk stormaktstid framhöll han samtidigt att ”Sveriges 

politik alltid borde förblifva defensiv” men att ”Sverige skulle vara färdigt att möta ett möjligt 

angrepp[.]”117 För att garantera den svenska förmågan att kunna slå tillbaka en angripare 

advocerade Carl XV, men även Oscar II, behovet av ett modernt värnpliktssystem. Båda 

regenterna utgick i denna analys från konflikter i Europa där de segrande staternas militär varit 

modern och organiserat utifrån värnpliktsmodellen.118 Regenternas syn på försvaret och dess 

politiska betydelse för att garantera den svenska friheten illustreras bäst av Carl XV: 

 

Di (sic!) kan väl säga om mig att jag är för mycket militär, men vad är det med 
vår frihet, om vi inte kan förvara oss. Jag kan väl skapa en stor armé av 
beväringar [värnpliktiga soldater] men öva dem riktigt alla skulle medta alla rikets 
tillgångar; utan övning vore att leda dem till slaktbänken.119 

 

Vid Oscar II:s tillträde som konung (1872) hade det nationella och internationella politiska läget 

förändrats. Den tidigare realpolitiska skandinaviska idén som hade varit aktuell sedan 1800-talets 

mitt var nu politiskt död, och tidigare självklara europeiska maktförhållandena hade drastiskt 

förändrats.120 Trots dessa förändringar avsåg Oscar II att driva en aktiv utrikespolitik grundad i en 

tydlig fredspolitik utifrån en realpolitisk neutral position med maximal handlingsfrihet. 

 

Sverige-Norges politik bör vara en fredspolitik. Så länge ingen träder våra 
viktigaste intressen för nära, så länge icke vår självständighet verkligen fordrar 
det, böra vi ej, av egen tillskyndelse, draga svärdet! [---] Om i Europa sådana 
förvecklingar skulle uppstå att stormakter i vår närhet bliva krigförande, då är vår 
ställning ömtålig. De fördelar vi kunna tillskynda den ene eller andre parten, gör 
dem båda angelägna att fria till vårt bistånd, eller åtminstone till vårt välvilliga 
tillmötesgående. De fördelar vi själva kunna skörda av neutraliteten göra den 
svårare att av mäktiga och avundsjuka grannar bliva tåld och aktad.121 

 

                                                 
116 Bååth-Holmberg 1891 s. 259.  
117 Bååth-Holmberg 1891 s. 254. 
118 Bååth-Holmberg 1891 s. 249–258, 279, 299–308; Eriksson 1954 s. 384–386; Thyselius 1910 s. 241–265. 
119 Eriksson 1954 s. 394. 
120 Oscar II 1962 s. 185–186, 195–200; Hadenius & Nevéus 1960 s. 177–181. 
121 Oscar II 1962 s. 196. 
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Vi måste, huru än Europas öden för övrigt må gestalta sig, ihågkomma att 
Tyskland – i grund och botten är en protestantisk-politisk makt – är och bör vara 
vår närmaste och naturligaste bundsförvant.122 

 

Som ovanstående två resonemang illustrerar träder det fram en tydlig bild över vilken 

utrikespolitik Oscar II vill föra, och hur Sverige ska agera om dess suveränitet och intressen hotas 

av främmande makt. Sveriges utrikespolitik skall verka för fred. Den svenska neutraliteten skulle 

säkerställas med en god försvarsförmåga, och på så sätt garantera den svenska självständigheten 

och handlingsfriheten vid en konflikt i närområdet. En neutral position skulle även generera 

ekonomiska fördelar som Sverige kunde dra nytta av. Men Oscar II varnade även för att om en 

situation uppstod där det inte var möjligt att förhålla sig neutral, borde Sverige både politiskt och 

militärt alliera sig med Tyskland. Han motiverar detta genom påståendet att Sverige står Tyskland 

både politiskt och religiöst närmast. Oscar II:s utrikespolitiska kursändring bort från broderns 

skandinaviska linje kan förklaras av till stor del realpolitiska skäl, men Oscar II förankrar 

uttryckligen sin valda utrikespolitiska vision tillbaka till sin farfar Carl XIV Johans utrikespolitik: 

”Den fredspolitik som min farfader invigde har burit god frukt, […] [d]enna politik måste av hans 

dynasti fortsätta.”123 

Sammanfattande analys 

Ovanstående två analyserande sammanställningar av dels partiernas och dels regenternas 

ställningstaganden i den utrikespolitiska kontexten påvisar både splittring och samförstånd. 

Riksdagspartierna visar att det finns politiska krafter som vill förändra och påverka den svenska 

utrikespolitiken. Partiernas olika ställningstaganden argumenteras fram utifrån såväl av idealiska 

och ideologiska förtecken som tillsynes logiska argument för varför just deras påståenden är 

viktiga. I regenternas utrikespolitik å andra sidan framhålls kontinuitet utifrån ledorden 

handlingsfrihet och neutralitet, och skiljs främst av regenternas olika realpolitiska analys av 

omvärlden och därmed den politiska vägen för att uppnå handlingsfrihet. Ytterst sökte både 

Carl XV och Oscar II politiska förutsättningar i vilka man skulle kunna navigera som en 

respekterad internationell aktör. Förutsättningarna för en sådan utrikespolitik argumenteras fram 

utifrån behovet av en modern och organiserad militärmakt, som kan säkerställa regenternas syn 

av vald neutralitet, men med möjligheten till handlingsfrihet. Inom ramarna för neutraliteten 

belyser regenterna dess handelsekonomiska fördelar, samt diplomatiska möjlighet att vid behov 

kunna överväga ett närmare samarbete med en annan stat alternativt olika former av en 

militärallians. Partierna å andra sidan påvisar en större spridning i de olika frågorna. 

                                                 
122 Hadenius & Nevéus 1960 s. 179. 
123 Hadenius & Nevéus 1960 s. 178.  
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Allt som allt genererar denna översikt av de olika interna arenorna en rad frågor inom ramarna 

för den utrikespolitiska typologin där frågor om ideologi-, säkerhet-, och välfärd lyfts antingen 

enskilt eller i ett större sammanhang. Tillsammans utgör de olika frågorna grunden till den 

parlamentariska debatten, och grunden till hur den svenska utrikespolitiken slutligen kom att 

definieras. Regenterna förhåller sig mer abstrakt än riksdagspartierna. Regenterna ser främst till 

statens förmåga av en utrikespolitisk linje med handlingsfrihet i neutralitet genom ett realpolitiskt 

förhållningsätt. Detta sätts i relation till hur en sådan handlingsfrihet och neutralitet skall 

säkerställas, men även hur det skulle påverka nationella intressen av handel och politiskt 

inflytande. Likt regenterna belyser de olika riksdagspartierna betydelsen av frågan om en svensk 

neutral utrikespolitisk linje. Utrikespolitiken och dess neutralitet berörs i en konstitutionell 

kontext, likväl dess betydelse av säkerhet och välfärd. Både försvarsfrågor och handelsfrågor 

spelar en stor roll inom ramarna för en utrikespolitisk linje. Till skillnad från regenterna belyser 

partierna konstitutionella frågor rörande regentens makt över rätten till att förklara krig och sluta 

fred som en avgörande del av makten och definitionen av utrikespolitiken. Även frågor som 

berör statens interaktion med andra stater är av konstitutionell vikt. Där skiljer partierna sig i 

åsikten om var makten skall ligga, främst rörande avtal och förbund med andra stater i de så 

kallade ministeriella målen. Utöver de konstitutionella frågorna berör partierna även möjligheten 

till ett politiskt internationellt engagemang i syfte att säkerställa fred, och ett alternativ till att lösa 

väpnade konflikter genom juridisk prövning i så kallade skiljedomstolar. 
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Undersökningen – den parlamentariska arenas utrikespolitiska 
argumentation 

Det andra kapitlet i undersökningen omfattar den politiska debatten inom den parlamentariska 

arenan. Genom att överföra de olika utgångspunkterna som behandlats i den interna arenan 

genereras de empiriska förutsättningarna för att tolka riksdagens och regenternas påverkan på 

utrikespolitikens sakinnehåll. Föregående kapitel ligger även till grund för urvalet ärenden som 

behandlas i analysen av den parlamentariska debatten. Bland de urval av ärenden utgör det 

empiriska underlaget för den parlamentariska debatten behandlas frågan om neutralitet först. De 

efterföljande avsnitten behandlar de konstitutionella frågor som den interna arenan anser är av 

stor vikt rörande den verkställande makten inom utrikespolitiken, som undersökningen förhåller 

sig till. Paragraferna 11 och 12 i regeringsformen behandlar ministeriella mål och regentens 

verkställande makt över avtal och förbund med andra stater. Paragraf 13 i regeringsformen 

klargör regentens rätt och makt att förklara krig och sluta fred med andra stater, vilket är 

utrikespolitikens främsta verktyg. Dessa lyder som följer i sin helhet nedan. Årtalet strax intill 

paragrafen är den version jag förhåller mig till medan de efterföljande utgör år då paragrafen 

reviderades. 

 

§ 11 – 1885 [1840–1841/1876] 
Ministeriella mål, hvarmed förstås alla de, som angå rikets förhållande till 
främmande magter, skola på det sätt, Konungen lämpligast synes, beredas af 
Ministern för utrikes ärenden, hvilken det tillhör att dessa mål anmäla och 
föredraga inför Konungen i närvaro af Statsministern och någon annan 
Statsrådets ledamot eller, der Minister för utrikes ärendena tilllika är 
Statsminister, två andra tillkallade Statsrådsledamöter. Är Statsministern hindrad 
att vara tillstädes, tillkalle Konungen i hans ställe en annan Statsrådets ledamot. 
Är Ministern för utrikes ärendena frånvarande, föredrage den Statsrådets 
ledamot, Konungen äfven i detta fall tillkalle. Sedan Konungen af dessa 
embetsmän inhemtat till protokoll anförda råd, för hvilka de blifva ansvarige, 
fatta Konungen, i deras närvaro, besluten; åliggande det den dertill särskildt 
förordnade att protokollet föra. Af sådana beslut må Konungen låta till 
Statsrådets kunskap komma hvad honom nyttigt synes, så att kännedom äfven af 
denna riksstyrelsens gren måtte hos Statsrådet finnas. Alla meddelanden i 
ministeriella mål till främmande magt eller Konungens sändebud i utlandet skola, 
utan afseende å ärendets beskaffenhet, ske genom Minister för utrikes 
ärenden.124 

 

§ 12 – 1885 [1840–1841/1876] 
Konungen eger att i afhandlingar och förbund med främmande magter ingå, 
sedan Han, i den ordning föregående paragraf stadgar, deröfver hört 
Statsministern, Minister för utrikes ärenden och någon annan tillkallad 
Statsrådets ledamot eller, der Minister för utrikes ärendena tillika Statsminister, 
två andra tillkallade Statsrådets ledamöter.125 

 

                                                 
124 Frykholm 1959 § 11, 1885, s. 20. 
125 Frykholm 1959 § 12, 1885, s. 20–21. 
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§ 13 1840–1841 
Vill Konungen börja krig eller sluta fred, kalle då till ett utomordentligt statsråd 
statsrådets samtlige ledamöter, framställe för dem skäl och omständigheter, som 
härvid till övervägande förekomma, samt äske däröver deras yttranden, vilka de 
skola var för sig, med den ansvarighet 107§ bestämmer, till protokollet avgiva. 
Konungen äge därefter makt att fatta och utföra det beslut, som Han för riket 
nyttigast finner.126 

 

Ovanstående tre paragrafer ur den rådande regeringsformen påvisar alltså konungens 

konstitutionella beslutande makt, och vilken grad av insyn och inflytande det parlamentariska 

systemet utövade på de utrikespolitiska områdena. Dessa paragrafer utgör maktdelningen mellan 

regent och riksdag, men även relationen regent och regering under undersökningsperioden 

Slutligen ställs undersökningens olika delar i relation till regentens återkommande trontal som 

politisk deklaration, detta för att se hur dessa politiska deklarationer påverkas av debatten och hur 

utrikespolitiken offentligt definieras. 

Neutralitet: begränsning eller handlingsfrihet? 

Neutralitet är det ledord som syftade på den svenska utrikespolitiska linjen, men också en 

ideologi för såväl riksdagen som regenten (regeringen). Ärendena kring neutralitetsfrågan berörde 

vilken form av neutralitet som skulle appliceras som politiskt verktyg i utrikespolitiken, och i 

vilken utsträckning det officiellt skulle proklameras. Lika mycket som konceptet av neutralitet var 

accepterat och etablerat, var det en stötesten som delade den utrikespolitiska debatten i de två 

kamrarna. Allt som allt berördes debatten av fyra motioner från båda kamrarna rörande den 

svenska neutraliteten, och två kungliga propositioner kring upprätthållandet av neutraliteten.127 

Regenterna såg neutralitet som ett politiskt verktyg för handlingsfrihet. Men att gå så långt 

som att proklamera en permanent neutralitetsförklaring i en utrikespolitik doktrin ansågs snarare 

kunna begränsa möjligheten till en aktiv och handlingsfri utrikespolitik än att stärka och 

säkerställa samma handlingsfrihet. Den politiska motsidan å andra sidan argumenterade för 

påståendet om en tydlig utrikespolitisk linje baserat på en proklamation av en permanent 

neutralitet, inkluderat en strävan av ett erkännande från samtida stormakter. Här menade de att 

detta inte enbart skulle garantera den svenska självständigheten, utan också att en sådan 

deklaration dels skulle bidra till den regionala stabiliteten, och dels kunna ses som ett politiskt 

                                                 
126 Frykholm 1959 § 13, s. 21. 
127 RT 1877 1 Saml. 1 Afd. 2 Band. K. Maj:ts Proposition, N:o 47; RT 1878 1 Saml. 1 Afd. 2 Band. K. Maj:ts 
Proposition, N:o 30; RT 1 Saml. 2 Afd. 1 Band. Motioner Första Kammaren, N:o 30;  RT 1883 1 Saml. 2 Afd. 2 
Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 97; RT 1894 8 Saml. 2 Afd. X Band. Motioner Andra Kammaren N:r 142;  
RT 1899 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 108; RT 1902 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner 
Andra Kammaren, N:o 121. 
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bidrag till fred.128 Förespråkarna för denna ståndpunkt hävdade att detta var en politisk skyldighet 

av regenten gentemot den egna ”fredliga sinnade men tigande folkviljan[.]”129  

Regeringen svarade utifrån argumentet att ”rättighet till neutralitet enligt gällande folkrätt 

ligger i sakens natur och inbegripes i hvarje stats sjelfständighet,”130 men att ett ”dylikt permanent 

neutralitetsvång låter […] icke väl förlika sig med en fri stats suveränitet.”131 Således hävdade 

regeringen att en proklamerad permanent neutralitet enbart skulle begränsa den utrikespolitiska 

handlingsfriheten. Även om regenten (regeringen) i praktiken förde en neutral utrikespolitisk 

linje, ansågs det viktigt av politiska skäl i syfte att stärka sitt egna politiska kapital i en nationell 

och en internationell kontext att inte officiellt deklarera en sådan politik. Regenten (regeringen) 

vidmakthöll att en proklamerad ”neutralitetspolitik till hvarje pris angifver karakterslöshet och 

svaghet” och ”[n]eutralitet får icke förblandas med oveld, opartiskhet.”132 Man styrker den egna 

argumentationen med premisser utifrån historiska och samtida exempel på stater som utifrån en 

frivilligt vald permanent neutralitet, eller påtvingad permanent neutralitet, i slutändan har 

resulterat i att man har förlorat den egna självständigheten, och behandlats därefter.133 

 

Dertill kommer den permanenta neutraliteten är praktiskt onyttig, ty, enligt hvad 
erfarenheten ådagalagt, har ingen ständigt neutral stat, icke ens den som fått sin 
neutralitet garanterad, gått fri från anfall eller tillbud dertill, så snart någon 
tillräckligt stark magt funnit med sitt intresse förenligt att angripa honom, och 

den neutraliserade har vid dylika tillfällen undgått krig eller nederlag[.]
134 

 

Ovanstående exempel är en god illustration av hur neutralitetsfrågan behandlandes i det 

utskottsbetänkande som sedan låg till grund för regeringens resonemang. Utöver argumentet att 

en permanent neutralitetsförklaring innebär att man förlorar sin politiska självständighet, stärks 

det egna resonemanget med premissen att ingen ”ständig neutral stat, icke ens den som fått sin 

neutralitet garanterad”135 har stått utanför konflikter eller krig. Resonemanget stärks ytterligare 

genom premissargumentet att den ”permanenta neutraliteten kan till och med anses vara i sig sjelf 

orimlig”136 som begränsar en stats möjligheter att agera i framtida och förutspådda situationer, 

vilket framhävs genom nedanstående citat av statsutskottets betänkande och ligger till grund för 

regeringens ståndpunkt. 

 

                                                 
128 RT 1902 8 Saml. 2 Afd. 2 Band. Andra Kammarens Tillfälliga Utskotts Utlåtanden, N:o 34 s. 30–39. 
129 RT 1899 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 108, s. 2. 
130 RT 1894 8 Saml. 1 Afd. 2 Band. Andra Kammarens Tillfälliga Utskotts Utlåtande, N:o 4, s. 4. 
131 RT 1899 4 Saml. 4 Afd. 2 Band. & 2 Afd. Statsutskottet, N:o 73, s. 24. 
132 RT 1894 8 Saml. 1 Afd. 2 Band. Andra Kammarens Tillfälliga Utskotts Utlåtande, N:o 4, s. 6. 
133 RT 1883 8 Saml. 1 Afd. Särskilda Utskottets Utlåtande, N:o 11 s. 6–9. 
134 RT 1899 4 Saml. 4 Afd. 2 Band. & 2 Afd. Statsutskottet, N:o 73, s. 24.  
135 RT 1899 4 Saml. 4 Afd. 2 Band. & 2 Afd. Statsutskottet, N:o 73, s. 24. 
136 RT 1899 4 Saml. 4 Afd. 2 Band. & 2 Afd. Statsutskottet, N:o 73, s. 24. 



 

48 
 

[F]öljaktligen finnes aldrig någon säkerhet derför, att icke krigets medel måste 
användas, dels kan ingen skåda in i framtiden och förutse de otaliga och 
oberäkneliga händelser, hvilka kunna framkalla alldeles nya statsgestaltningar. [--
-] Den permanenta neutraliteten framstår af dessa orsaker mer som en börda och 
en fara för den neutrale än som en förmån, under det att den enkla, fria 

neutraliteten alldeles öfvervägande ter sig som en förmån.137 
 

Till skillnad från regentens (regeringens) företrädare argumenterade förespråkarna för en 

permanent neutralitetsförklaring utifrån ett ideal, nämligen fred. Känsloladdade inlägg i debatten 

beskriver inte enbart den permanenta neutralitetens syfte, utan även de motsättningar i riksdagen 

som neutralitetsfrågan innebar. ”Jag kan icke annat än beklaga, att första verkan af motion, 

åsytfande att betrygga Sverige fred med all verlden, blir att åstadkomma krig i riksdagens Andra 

Kammare.”138 Fredsidealet användes även i en ideologisk kontext i neutralitetspolitiken, där 

ledamöter valde att bemöta regeringens påstående om att den svenska utrikespolitiken i praktiken 

skulle upphöra med en permanent neutralitetsförklaring. 

 

Det faller ju lätt i ögonen, att med neutralitetsgrundsatsens erkännande såsom för 
framtiden gällande statsmaxim den unionella tvistens hufvudpunkt skulle 
oändligt förenklas. Icke som skulle mina ärade medmotionärer och jag hysa den 
mening, att vi dermed skola upphöra att hafva hvad man fortfarande skall kalla 
en utrikes ’politik’, eller ens att de internationella angelägenheterna skola få ett 
ringare omfång och en ringare mångfald än nu. Nej tvärt om! [---] Denna 
sakernas utveckling vidkommer oss likasom alla andra små folk och stater, 
vidkommer oss lika väl som de stora nationerna, och detta, detta blefve 
uteslutande vår utrikespolitik. Det är den väg till fred mellan de förenade folken, 
som vi velat anvisa. Låtom oss icke längre erbjuda mägtiga grannar skådespelet af 
en mer och mer förbittrad tvedrägt angående formerna för handläggningen af 
tvenne små staters utrikespolitiska ärenden, hvilka icke hafva något högre 
intresse än samfäldt försvar för samfäldt fred.139 

 

Här argumenteras för att en deklarerad neutralitet i motsats till regeringens påstående skulle 

möjliggöra en än mer aktiv roll i internationella sammanhang. Detta skulle åstadkommas genom 

utrikespolitikens främsta uppgift, fred, och genom att Sverige tydligt signalerar för omvärlden ett 

opartiskt politiskt ställningstagande i rådande och framtida konflikter. På så vis säkerställs inte 

enbart den egna självständigheten utan bidrar även till stabilitet och fred i en bredare 

internationell kontext. Utöver de ideologiska och idealiserade förtecknen av neutralitet och fred, 

framträder andra ledamöter som bygger sin argumentation på ekonomi. Dessa menar att 

betydelsen av Skandinavien som handelsregion mellan stormakterna automatiskt kommer att leda 

till att stormakterna både skulle bevilja och försvara en svensk neutralitetsförklaring: ”Med 

                                                 
137 RT 1899 4 Saml. 4 Afd. 2 Band. & 2 Afd. Statsutskottet, N:o 73, s. 24.  
138 RT 1883 Andra Kammaren, Första Bandet, N:o 13, s. 17. 
139 RT 1899 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 30, s. 18–19 (kursiv i originaltexten). 
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Skandinaviens neutralisering skulle den göra ett stort framsteg till välsignelse för både vårt eget 

och andra folk.”140 

Försvaret och den egna försvarsförmågan tog en särskild plats i debatten rörande 

neutraliteten. Förespråkarna för en permanent neutralitet använde regelbundet försvarsfrågor 

som ett politiskt slagträ, dels genom att påvisa regentens (regeringens) bristfälliga försvarspolitik 

och dess nationella påverkan, och dels som argument i resonemanget för en permanent 

neutralisering. Ledamöter av första kammaren 1883 illustrerar just detta när man utnyttjar 

försvarsfrågan och dess kostnader för samhället i förhoppningen att kunna påverka riksdagens 

polemik rörande försvaret. Syftet var att genom försvarsfrågan påverka kammaren att rösta för en 

skrivelse till konungen rörande permanent neutralitetsförklaring. 

 

[D]e oberäkneliga fördelar, som skulle beredas vårt land genom dess 
neutralisering, dels ock på de outhärdeliga kostnader och bördor, som äro 
ifrågasatta att påläggas landet, utan att ett fullt betryggande försvar kan under vår 
nuvarande ställning till de andra europeiska makterna åstakommas, hvilka 
kostnader borde ej obetydligt kunna nedsättas, och ändå ett i verkligheten fullt 
betryggande försvar vinnas, om stormakterna godkänt och garanterat vår 
neutralitetsförklaring.141 

 

Resonemanget i ovanstående citat är tydligt. Påståendet berör fördelarna av en neutralisering, 

huvudargumentet pekar på försvaret och dess kostnader och bördor som befolkningen och landet 

kommer att bekosta. Argumentationen förstärks genom premissen av avsaknaden och de facto 

osannolikheten att ett sådant försvar skulle kunna vara tillräckligt för att bemöta de övriga 

europeiska makterna. Slutligen, som premissargument, pekar resonemanget på fördelarna med en 

erkänd neutralitetsförklaring av stormakterna; en garanti som således skulle kunna leda till att 

försvarskostnaderna kan begränsas inom rimliga nivåer. Motståndarna slår tillbaka genom att 

anklaga förespråkarna för en permanent neutralitetsförklaring att endast avse att förhindra en 

omorganisation och modernisering av försvaret. Man menade att riksdagen bör bortse från denna 

motion tills de förslagna förändringarna inom försvaret är genomförda, och sedan utreda ärendet 

om en deklarerad permanent neutralitet är nödvändig på nytt.142 

Debatten rörande neutralitetens funktion, och huruvida staten bör proklamera en permanent 

neutralitet som en tydlig utrikespolitisk linje, är omtvistat i riksdagens två kammare. 

Förespråkarna för en mer tydlig utrikespolitisk linje, där en permanent neutralitet är självklar 

lyfter neutraliteten som ett självklar politiskt verktyg i syfte att skapa fred, medan de mer 

förbehållsamma företrädarna anser att neutraliteten är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg som 

                                                 
140 RT 1883 Andra Kammarens Protokoll, Tredje Bandet, N:o 33, s. 2–7 (citat s. 4). 
141 RT 1883 Första Kammarens Protokoll, Första Bandet, N:o 13, s. 3 (kursiv i originaltexten). 
142 RT 1883 Första Kammarens Protokoll, Första Bandet, N:o 13, s. 3–4, N:o 14, s. 1–16. 



 

50 
 

möjliggör för utrikespolitisk handlingsfrihet. Samtliga motioner som läggs fram i riksdagen som 

berör just neutralitetens funktion röstas systematiskt ner av båda kamrarna. De bakomliggande 

motiven som får stöd och tycks avgörande i röstningen, är återkommande baserade på de olika 

utskottens utlåtanden.143 

I motsats till debatten kring vilken inverkan en permanent neutralitetsförklaring skulle ha på 

den utrikespolitiska linjen, utnyttjar riksdagsledamöter på olika vis neutralitetsfrågan i andra 

sammanhang. Konceptet neutralitet användes dels som ett politiskt slagträ i syfte att 

misskreditera regentens (regeringens) politiska avsikter, och dels för att kritisera försvarspolitiken 

per se. Företrädare för regeringen å andra sidan utnyttjade neutralitetsfrågan som ett argument 

för att stärka sitt politiska inflytande över ekonomiska beslut som berörde utrikespolitiken. Detta 

är något som framkommer tydligt i två enhetliga kungliga propositioner åren 1877 och 1878 där 

regenten exploaterar möjligheten att stärka den ekonomiska kontrollen över hur medlen skall 

användas ”för bevarandet af den neutrala ställning för de förenade rikena[.]”144 Konungen begär 

dessa år att två miljoner kronor145 extra skall avsättas som ett kreditiv vid behov, om konflikten 

mellan Ryssland och Osmanska riket skulle eskalera och hota att påverka stabiliteten i 

Östersjöområdet. Utöver detta vill konungen även att kreditivet skall ”utan särskildt 

sammankallande af Riksdagen”146 kunna användas såsom han behagar i syfte att säkerställa 

neutraliteten. Propositionerna redogör aldrig för hur regenten skall använda den begärda summan 

för att åstadkomma en säkerställd neutralitet, istället begärs alltså att denna summa skall vara 

tillgänglig för regenten att användas som han bäst anser.147 

Detta i sig skapar en politisk debatt, där motståndare till förslaget om extra ekonomiska 

insatser ifrågasätter regentens avsikter. Motståndarna hävdar att pengarna syftar till ”ett slags 

beväpnad neutralitet mellan de nordiska rikena och en af stormakterna [Tyska riket]”148. En sådan 

beväpnad neutralitet tillsammans med antagandet att regenten planerar att ingå ett avtal med 

Tyska riket är en konsekvens av internationella påtryckningar. Motståndarna väljer att stärka sitt 

resonemang med premissen att en sådan beväpnad neutralitet och ett samarbete med Tyska riket 

enbart skulle ”inskränka denna makts handlingsfrihet.”149 

                                                 
143 RT 1883 Andra Kammarens Protokoll, Tredje Bandet N:o 33, s. 22; RT 1883 Första Kammarens Protokoll, 
Andra Bandet, N:o 37, s. 24; RT 1894 Andra Kammarens Protokoll, Andra Bandet. N:o 16, s. 49–50; RT 1899 
Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 30, s. 28; RT 1899 Första Kammarens Protokoll, Tredje Bandet, 
N:o 25, s. 18; RT 1902 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 44, s. 37. 
144 RT 1877 1 Saml. 1 Afd. 2 Band. K. Maj:ts proposition.  N:o 47 s. 1. 
145 2 miljoner kronor 1877 motsvarar 108 571 820 kronor i dagens penningvärde – Källa: 
http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm. 
146 RT 1878 1 Saml. 1 Afd. 2 Band. K. Maj:ts proposition. N:o 30, s. 1. 
147 RT 1877 1 Saml. 1 Afd. 2 Band. K. Maj:ts proposition.  N:o 47; RT 1878 1 Saml. 1 Afd. 2 Band. K. Maj:ts 
proposition. N:o 30. 
148 RT 1878 Andra Kammarens Protokoll, Femte Bandet, N:o 64, s. 7. 
149 RT 1878 Andra Kammarens Protokoll, Femte Bandet, N:o 64, s. 8. 
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Företrädare för regeringen avfärdar alla former av anklagelser i form av rykten om att regenten 

skulle ha mottagit några som helst krav från någon stormakt, eller att avsikten med pengarna 

skulle vara en beväpnad neutralitet mellan de nordiska rikena: ”[a]lla sådana rykten äro helt och 

hållet uppdiktade.”150 Ytterligare argumenterar företrädarna för regeringen att ”det lilla kreditiv”151 

à två miljoner kronor var långt ifrån tillräcklig för att spela en avgörande roll i påståendet om en 

beväpnad neutralitet i syfte att ingå något form av samarbete med en stormakt eller de övriga 

nordiska staterna. Man hävdar att detta enbart är en säkerhetsåtgärd i syfte att förstärka de medel 

som redan var tillgängliga för regenten i händelse av kris, samt att detta kreditiv enbart skulle 

användas i nödfall för att säkerställa unionens neutrala ställningstagande om den rådande 

konflikten eskalerade.152 

Även om debatten mellan de riksdagsledamöter som är kritiska till konungens begäran lyfter 

sakliga argument och anför väsentliga påståenden, finner de inget gehör i kamrarna när det 

kommer till omröstningen. Riksdagens ledamöter röstar bifall för de kungliga propositionerna i 

båda fallen. Utskottensutlåtandenas resonemang kring ärendena är den avgörande kraften som 

propositionens företrädare stödjer sig på.153 

Ministeriella mål: en fråga om parlamentariskt inflytande 

Utrikespolitikens främsta uppgift är en stats relationer till övriga makter. Relationer utgörs av 

diplomatiska förbindelser, bilaterala och multilaterala avtal. Makten och ordningen kring dessa 

relationer och förbindelser regleras i paragraferna 11 och 12 i regeringsformen (se sida 45). Under 

den valda undersökningsperioden genomförs två grundlagsförändringar där dessa paragrafer 

reviderades åren 1876 och 1885. 

Främsta skälet till grundlagsförändringen 1876 var införandet av en regeringschef: 

statsministerämbetet. Inrättandet av ämbetet innebar ingen förändring eller förändringar av 

regentens verkställande makt i regeringen. Statsministern hade likt de övriga statsråden endast en 

rådgivande roll till regenten, men tillträdde som den främste ledamoten och hade som uppgift att 

leda regeringsarbetet. Införandet av statsministerämbetet var ett politiskt krav som egentligen 

kom till redan i samband med departementsreformen 1840, men eftersom detta innebar större 

förändringar i regeringsformen och således skulle behandlas av konstitutionsutskottet, 

genomfördes förändringarna först 1876 genom bifall i kamrarna. Denna förändring utmärktes av 

                                                 
150 RT 1878 Andra Kammarens Protokoll, Femte Bandet, N:o 64, s. 8. 
151 RT 1877 Andra Kammarens Protokoll, Femte Bandet, N:o 63 s. 6. 
152 RT 1877 Andra Kammarens Protokoll, Femte Bandet, N:o 63, s. 5–7; RT 1878 Andra Kammarens Protokoll, 
Femte Bandet, N:o 64, s. 8–9. 
153 RT 1877 Andra Kammarens Protokoll, Femte Bandet, N:o 63, s. 2; RT 1877 Första Kammarens Protokoll, Tredje 
Bandet, N:o 41, s. 32; RT 1878 Andra Kammarens Protokoll, Femte Bandet, N:o 64, s. 19; RT 1878 Första 
Kammarens Protokoll, Tredje Bandet, N:o 46, s. 1. 
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debatt i båda kamrarna i samband med konstitutionsutskottets utredning redan år 1872, men 

kulminerande först efter att förändringen godkändes (1877 och 1878).154 

I nedanstående avsnittens skildringar och analys av de olika debatterna i den parlamentariska 

arenan framträder en politisk uppdelning bland riksdagsledamöternas argumentation. De 

framåtsträvande ledamöterna motionerar återkommande för förändring i de olika ärendena för att 

stärka riksdagens inflytande utgår de från olika ideal och mål, medan de återhållsamma 

ledamöterna söker bevara den rådande ordningen och följer utan invändningar regentens 

propositioner och stödjer sina argument på de olika utskottens utlåtanden, i ärende efter ärende. 

De återhållsamma förhåller sig pragmatiska och realpolitiskt knutna till sina resonemang. Dessa 

två sidor kommer fortsättningsvis benämnas som de framåtsträvande respektive de 

återhållsamma. 

Framåtsträvarna, det vill säga förespråkare för en mer konkret konstitutionell förändring och 

ett större inflytande för riksdagen, menade att det var anmärkningsvärt att ”Konungens rätt att, 

utan Riksdagens hörande” kunde ”ingå i afhandlingar och förbund, ej givit några skäl hvarför[.]”155 

Man menade att behovet av ett större inflytande över dessa frågor var nödvändiga då beslut ”ofta 

tillkommit genom obetänksamma och förhastade beslut, då sårad fåfänga, egennytta eller 

ärelystnad varit den rådande bevekelsegrunden, och föga afseende fästats vid hvad eget land 

derigenom komme att lida.”156 De återhållsamma var kritiska till ytterligare förändringar i dessa 

paragrafer i regeringsformen. Påståendet att regentens egna intressen gick före landets intressen 

ansågs vara befängt, då de ”senaste tiders krig och allianser ej varit vållade af de särskilda 

ländernas regeringar och statsrådsöfverläggningar, utan framkallade af folkopinionen inom 

samma land.” Istället utgjorde regentens verkställande makt en försäkran ”för misstag i ena eller 

andra rigtningen”.157 Genomgående för debatterna 1877 och 1878 är att framåtsträvarna får ett 

stort medgivande i båda kamrarna, där även de återhållsamma något motsägelsefullt medger att 

det ”är visserligen icke ett stort steg framåt, men det är dock ett steg i rätt rigtningen.”158  

Kraven för ytterligare förändringar lyfts fram, och leder till att konstitutionsutskottet tillsätter 

ännu en utredning som sedermera ligger till grund för det förslag och den förändring som sker 

genom godkännande vid 1885 års riksdag.159 Konstitutionsutskottet lägger fram förslagen inför 

kamrarna som båda yrkar på bifall för förändringen. Revideringen är dock begränsad och långt 

                                                 
154 Frykholm 1959 § 11 & § 12, 1840-41, 1876, s. 19–21; Meijer et al. 1904–1926 Departement s. 154–155, 
Statsministerämbetet s. 1091;.RT 1872 Andra Kammarens Protokoll, Andra Bandet, s. 321; RT 1872 Första 
Kammarens Protokoll, Första Bandet, s. 498;  RT 1877 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 1, 
N:o 21; RT 1878 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 36, N:o 37. 
155 RT 1877 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 21, s. 5 (kursiv i originaltexten). 
156 RT 1877 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 1, s. 1. 
157 RT 1877 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 52, s. 7. 
158 RT 1877 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 52, s. 5. 
159 RT 1885 3 Saml. Konstitutionsutskottets Utlåtande, N:o 1. 
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ifrån vad de framåtsträvande motionärerna hade önskade. Den avgörande skillnaden år 1885 var 

att ytterligare två ledamöter av statsråden måste vara närvarande utöver statsministern och 

utrikesministern i beredande av ministeriella mål, enligt paragraf 11, och ett tillägg i paragraf 12 

som innebar att även statsministern skulle vara närvarande.160 De framåtsträvande 

riksdagsledamöterna förespråkade en större förändring och såg ”denna reform, som endast är en 

skenreform”161, medan de återhållsamma ledamöterna ansåg att ”dessa förhandlingar väsentligen 

försvåras, ju fler personer som om desamma få kännedom under frågans behandling […] i en 

riksvigtig angelägenhet” och borde ”begränsas till minsta möjliga antal personer.”162 De 

återhållsamma ledamöterna lade stor vikt vid reformen och ansåg att förändringarna var 

överdrivna och skulle försvåra de utrikespolitiska relationerna med andra makter. Istället skulle 

detta vara ett område där regentens makt skulle ha företräde framför principen om ett större 

politiskt inflytande av såväl statsråden som riksdagen. 

 Resultatet av 1885 års grundlagsförändring var att de framåtsträvande riksdagsledamöterna 

som önskade en mer omvälvande förändring av regeringsformen fick se sina motioner gå i stöten. 

Man väljer ändå att respektera konstitutionsutskottets förslag och istället formulera nya motioner 

de kommande åren (1891, 1893, 1896 och 1899) som inte längre krävde riksdagens 

beslutandemakt rörande statens förbindelser, avtal och förbund med andra stater., utan enbart att 

ge riksdagen rätten och möjligheten att pröva besluten i dessa ärenden innan de fattas av 

regenten.163 Som stöd för en sådan förändring argumenterar framåtsträvarna utifrån utvecklingen 

i andra stater, där parlamenten har fått ett betydande inflytande över utrikespolitiken. Man väljer 

bland flera exempel att lyfta den ”tyska förbundsförfattningen” som föreskriver ”att fördragen med 

främmande stater […]måste för att kunna afslutas ege förbundsrådets instämmande och för att 

vinna giltighet riksdagens bifall.”164 Till detta väljer man att ytterligare styrka sitt resonemang med 

premissargumentet att den globala ekonomin påverkar inrikespolitiken och därför krävs ett större 

demokratiskt inflytande över dessa frågor, något som nedanstående citat illustrerar. 

 

 

 

                                                 
160 Frykholm 1959 § 11 & § 12, 1876, 1885, s. 19–21; RT 1885 10 Saml. 1 Afd. 1 Band. Riksdagens Skrifvelser, N:o 
22, s. 19–20; RT 1885 Andra Kammarens Protokoll, Första Bandet, N:o 21, s. 20; RT 1885 Första Kammarens 
Protokoll, Första Bandet, N:o 15 s. 11. 
161 RT 1885 Andra Kammarens Protokoll, Första Bandet, N:o 21, s. 17. 
162 RT 1877 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 52; RT 1877 Första Kammarens Protokoll, Tredje 
Bandet, N:o 34; RT 1885 Första Kammarens Protokoll, Första Bandet, N:o 15, s. 3–4 (citat). 
163 RT 1891 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 192; 1893 RT 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner 
Andra Kammaren, N:o 221, N:o 224; RT 1896 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 214, N:o 
215; RT 1899 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 96, N:o 97. 
164 RT 1896 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 214, s. 6–7 (kursiv i originaltexten). 
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Med den internationella samfärdselns utveckling har mångfalden af de 
förhållanden, som i vår tid blifva föremål för folkrättsliga aftal, vuxit i en grad, 
som ännu för ett halft sekel sedan ingen kunde ana: att denna tendens skall än 
vidare fullföljas, är deremot numera ej svårt att förutse. Allt fler områden af det 
inre statslifvet komma att beröras, därför ock den nationella handlingsfriheten på 
allt flere punkter att begränsas af internationella överenskommelser. Om ej 
härmed en ny envåldsmagt i regeringens hand skall växa upp, hvilket mer och 
mer inskränker folkrepresentationen konstitutionella rätt, är det nödigt att 
förbundsrättens utöfning genom regeringen blifver noga öfvervakad från 
representationens sida och hålles inom behöriga gränser.165 

 

De återhållsamma hade svårt att bemöta de framåtsträvandes sakliga argument, utan hänvisade 

återkommande till konstitutionsutskottets utlåtande, att en sådan förändring av regeringsformen 

strider juridiskt mot riksakten166 och således strider mot de unionella stadgarna. Innan en sådan 

förändring är möjlig måste både stortinget i Norge och riksdagen i Sverige yrka på en förändring 

av riksakten och få bifall för detta. Utöver detta menade företrädare för konstitutionsutskottet att 

en förändring av regeringsformen inte var nödvändig.167 Samtliga motioner röstades emellertid 

ned eller bordlades i båda kamrarna. De framåtsträvande riksdagsledamöternas 

förändringsanspråk fick återigen vänta på en konstitutionell utredning som skulle kunna 

möjliggöra att riksdagen fick inflytande i dessa ärenden. Återigen påvisas det tydliga inflytande 

som konstitutionsutskotten besitter under denna period, då deras resonemang är avgörande både 

för de återhållsammas argumentation och för resultaten i omröstningarna.168 

Säkerhet: Krig och fred – försvar eller skiljedom 

Det främsta utrikespolitiska verktyg som en stat kan använda är möjligheten till att starta krig och 

sluta fred med andra stater. Enligt paragraf 13 i regeringsformen (se sida 46) har regenten den de 

facto verkställande makten att ensidigt fatta beslut rörande möjligheten att starta krig och sluta 

fred, beslut ”som Han för riket nyttigast finner.”169 Åtskilliga framåtsträvande ledamöter i 

riksdagen ansåg att den rådande konstitutionella ordningen var politiskt föråldrad och lade 

återkommande motioner i syfte att finna stöd i kamrarna för en konstitutionell förändring.170 Som 

                                                 
165 RT 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 192, s. 1–2.  
166 De konstitutionella lagar som omfattar den Svensk-norska unionen. 
167 RT 1891 3 Saml. Konstitutionsutskottets Utlåtanden, N:o 11; RT 1893 3 Saml. Konstitutionsutskottets Utlåtande, 
N:o 23; RT 1896 3 Saml. Konstitutionsutskottet Utlåtande, N:o 4; RT 1899 3 Saml. Konstitutionsutskottets 
Utlåtande, N:o 15. 
168 RT 1891 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 51, s. 7; RT 1891 Första Kammarens Protokoll, Tredje 
Bandet, N:o 37, s. 38; RT 1893 Andra Kammarens Protokoll, Tredje Bandet, N:o 27, s. 11; RT 1893 Första 
Kammarens Protokoll, Andra Bandet, N:o 27, s. 11; RT 1896 Andra Kammarens Protokoll, Tredje Bandet, N:o 25, 
s. 26; RT 1896 Första Kammarens Protokoll, Andra Bandet, N:o 14, s. 49; RT 1899 Andra Kammarens Protokoll, 
Fjärde Bandet, N:o 34, s. 51. 
169 Frykholm 1959 § 13, s. 21. 
170 RT 1871 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. AK Motioner, N:o 37; RT 1883 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra 
Kammaren, N:o 2; RT 1889 1 Saml. 2 Afd. 1 Band. Motioner Första Kammaren, N:o 56, 56 ; RT 1893 1 Saml. 2 
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argument för en grundlagsförändring valde man att referera till den parlamentariska utvecklingen 

i världen, där stater som Frankrike, England, Förenta Staterna och Spanien hade konstitutioner 

var mer tidsenliga eftersom de begränsade den verkställande maktens möjlighet att förklara krig 

och sluta fred utan ett godkännande från respektive parlament. Man stärkte sitt argument 

ytterligare genom att vidmakthålla premissen att det var demokratiskt anmärkningsvärt att det var 

”Konungen, och icke folket, [som agerande] såsom herre öfver våra öden.”171 De framåtsträvande 

ledamöterna ville se en förändring av paragraf 13 i regeringsformen. Regenten skulle ej ”börja 

krig eller sluta fred utan Riksdagens, genom båda kamrarnas sammanstämmande beslut, 

meddelade samtycket till Konungen”172, vilket dels skulle stärka riksdagens inflytande över 

utrikespolitiken, och dels begränsa konungens verkställande makt. 

Framåtsträvarna stötte dock tidigt på patrull; konstitutionsutskottet återkom bestämt med 

meningen att en sådan förändring i enlighet med motionerna inte var förenlig med grundlagen 

och borde således avskrivas utan någon behandling i kamrarna. Detta, då man menade att 

motionernas förslag stred mot riksakten och skulle ”ensidigt rubba bestående unionella 

förhållanden.”173 Mot all förmodan att detta inte skulle vara tillräckligt, skulle i samtliga av 

utskottets utlåtanden resonemanget ytterligare stärkas genom att bestrida motionerna och påvisa 

att även om konungen skulle förklara krig utan riksdagens samtycke så ”har Konungen icke några 

medel att tillgå[.]”174 Argumentet grundades på paragraf 73 i regeringsformen som begränsade 

konungens verkställande makt att besluta om ”nya plågor, utskrivningar av manskap, eller 

penningar och varor […] utan riksdagens fria vilja och samtycke.”175 Konungen var alltså trots sin 

verkställande makt begränsad genom att riksdagen hade kontrollen över finanserna i enlighet med 

paragraferna 73 och 76 (se sida 23).  

Trots denna omfattande argumentation togs ärendet upp i båda kamrarna för debatt, med en 

ordväxling mellan de framåtsträvande och de återhållsamma ledamöterna om regentens faktiska 

makt. De framåtsträvande ledamöterna menade i motsatt till konstitutionsutskottets resonemang, 

om regentens möjlighet till att införskaffa sig tillräckliga medel, att regenten ändå hade tillgång till 

vissa medel: 

 

                                                                                                                                                         
Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 224; RT 1896 1 Saml. 2 Afd. Motioner Andra Kammaren, N:o 216; 
RT 1899 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 98. 
171 RT 1896 1 Saml. 2 Afd. Motioner Andra Kammaren, N:o 216, s. 15; RT 1889 1 Saml. 2 Afd. 1 Band. Motioner 
Första kammaren, N:o 56, s. 16 (citat, kursiv i originaltexten).  
172 RT 1899 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 98, s. 2. 
173 RT 1899 3 Saml. Konstitutionsutskottets Utlåtande, N:o 17, s. 6. 
174 RT 1871 3 Saml. Konstitutionsutskottets Utlåtande, N:o 4 (citat s. 6); RT 1883 3 Saml. Konstitutionsutskottets 
Utlåtande, N:o 7; RT 1889 3 Saml. Konstitutionsutskottets Utlåtanden, N:o 13; RT 1896 3 Saml. 
Konstitutionsutskottets utlåtande N:o 4; RT 1899 3 Saml. Konstitutionsutskottets Utlåtande, N:o 17. 
175 Frykholm 1959 § 73, 1865–66, s. 70. 
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Jag ber att få fästa uppmärksamheten på, att till Kongl. Maj:ts disposition stå 
både stora och lilla kreditivet, utgörande tillsammans 4½ millioner riksdaler; och 
dessutom skulle Kongl. Maj:t kunna för samma ändamål använda de åtskilliga 
större och minder fonder och kassor, statsverket eger och hvilka tillsammans 
säkerligen äfven uppgå till några millioner. Från denna synpunkt är vår trygghet 
sålunda icke särledes stor.176 

 

De återhållsamma svarar med en arrogant framtoning att då vet framåtsträvarna inte vad ”ett krig 

koster nu för tiden, torde man lätt inse att dessa millioner knappast skulle räcka några dagar 

under ett krig.”177 Vidare poängterar de återhållsamma, med hänvisning till 

konstitutionsutskottets utlåtande, att enligt paragraf 65 i regeringsformen hur det stora och lilla 

kreditivet ”må icke annorlunda användas, än fastställt blivit[.]”178 De kreditiv som nämns i citatet 

ovan menar de återhållsamma enbart får användas av riksdagen för beviljade ändamål.179 

Framåtsträvarna, slutligen, accepterar motpartens och konstitutionsutskottets resonemang 

kring ärendet. Men istället för att finna brister i regeringsformen vänder man på resonemanget 

och menar att även om ovan begränsningar fanns ”att Riksdagens bifall behöfves till utskrifning 

af manskap o. s. v. utgör ju intet hinder emot att börja ett krig.” När väl konungen har förklarat 

en annan stat krig är det ytterst riksdagen som kommer ta konsekvenserna för ett krig, vare sig de 

vill eller inte, och ”de få antingen underkasta sig de yttersta uppoffringar af blod och penninghar, 

eller också underkasta sig de vilkor fienden dikterar.”180 De återhållsamma bemöter inte detta 

resonemang i sak, utan stärker den egna argumentationen med premissargumentet att en 

”medverkan från Riksdagens sida i de diplomatiska ärendenas behandling skulle [ej] vara lämplig 

eller möjlig”, av det enkla skälet ”att riksdagen icke är församlad mer än ½ af året och att det 

således lätt kunna hända, att vid tillfälle då den brännande och svåra frågan om krig eller fred 

förelåg till pröfning och slutligen måste afgöras” så är risken att riksdagen inte är på plats. Därav, 

bör inte riksdagen ha ”någon delaktighet i ledningen af diplomatiska angelägenheter, af hvilken 

ledning emellertid frågan om krig oftast är i hög grad beroende” och ansvaret för 

utrikespolitikens diplomatiska ärenden kring krig och fred skall således bestå enligt 

regeringsformen.181 

De återkommande motionerna påvisar att det fanns en politisk opinion som av olika 

ideologiska skäl såg behovet av demokratiskt inflytande rörande rätten till att starta krig och sluta 

fred. Grunden i detta var att det i slutändan skulle bli folket och riksdagen som fick ta 

                                                 
176 RT 1871 Andra Kammarens Protokoll, Andra Bandet, s. 300; 4½ miljoner riksdaler år 1871 kunde köpa lika 
mycket varor och tjänster som 278 187 856 SEK år 2016 mätt med konsumentprisindex. – Källa 
http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm. 
177 RT 1871 Andra Kammarens Protokoll, Andra Bandet, s. 306. 
178 Frykholm 1959 § 65, 1865–66, s. 63. 
179 RT 1899 3 Saml. Konstitutionsutskottets Utlåtande, N:o 17, s. 6. 
180 RT 1889 Första Kammarens Protokoll Tredje Bandet, N:o 38, s. 22. 
181 RT 1871 Andra Kammarens Protokoll.  Andra Bandet, s. 306–307 (citat). 
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konsekvenserna för de val som regenten gör. Motionerna röstades dock återkommande ned i 

båda kamrarna till företräde för regentens verkställande makt över dessa frågor. Avgörande för 

kammarnas utgång går återigen att härleda till konstitutionsutskottens avgörande inflytande. 

Deras utlåtanden i ärendena var i slutändan de avgörande argumenten som fastställde resultaten i 

de båda kammarna.182 

I kontexten av den konstitutionella frågan rörande den verkställande makten kring krig och 

fred aktualiserades även frågan om konflikter mellan stater. I tre motioner från båda kamrarna 

åren 1874 och 1890 presenterades behovet av politiskt engagemang och möjligheten att lösa 

konflikter mellan stater genom skiljedom som ett alternativ till krig.183 Motionärerna hänvisar till 

behovet av ett större politiskt ansvar hos regenten att driva denna fråga, och söka ”sådana 

öfverenskommelser med främmande magter, hvarigenom alla tvister, som emellan nämnda 

magter och Sverige kunna uppkomma, skola afgöras genom skiljedomstol.”184 

De återhållsamma bemöter förslaget utifrån resonemanget att ”skiljedomstol icke kunna eller 

böra omfatta alla tvister” som berör ”ett folks tillvaro och oberoende.”185 De återhållsamma 

vidmakthöll mot motionerna att tvister ”som beröra folkens sjelfständighet, ära och suveränitet” 

kan inte, och bör inte lösas ”af internationella skiljemän.”186 Till detta väljer man att stödja sig på 

utskottsbetänkandets resonemang kring funktionen av skiljedomstolar. Genom att styrka 

resonemanget med premisser baserade på historiska exempel där skiljedom har misslyckats att 

lösa olikheter inom federationer som Förenta Staterna och det Tyska Förbundet, sätter man 

funktionen av skiljedom i en större kontext. I dessa exempel har stridigheter i form av 

inbördeskrig och enhetskrig ändå utlösts, trots användningen av skiljedomstolar för att finna 

lösning på den föreliggande konflikten. Till detta, som premissargument, refererar utskottet även 

till avsaknad av en ”tillämplig folkrätt” för att lösa denna typ av konflikter.187 Även om utskottet 

slår ner på förslagets omfattning, erkänner utskottet och de återhållsamma syftet med 

skiljedomstolar som ett bra komplement att lösa meningsskiljaktigheter innan de eskalerar till en 

                                                 
182 RT 1871 Andra Kammarens Protokoll, Andra Bandet, s. 294; RT 1871 Första Kammarens Protokoll, Andra 
Bandet, s. 7; RT 1883 Andra Kammarens Protokoll, Tredje Bandet, N:o 34, s. 4; RT 1883 Första Kammarens 
Protokoll, Andra Bandet, N:o 31, s. 16; RT 1889 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet N:o 47, s. 3; RT 1889 
Första Kammarens Protokoll, Tredje Bandet, N:o 38, s. 21; RT 1893 Andra Kammarens Protokoll, Tredje Bandet, 
N:o 30, s. 37; RT 1893 Första Kammarens Protokoll, Andra Bandet N:o 27, s. 11; RT 1896 Andra Kammarens 
Protokoll, Tredje Bandet, N:o 25, s. 26; RT 1896 Första Kammarens Protokoll, Andra Bandet, N:o 14, s. 49; RT 
1899 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 34, s. 51; RT 1899 Första Kammarens Protokoll, Tredje 
Bandet, N:o 26, s. 27.  
183 RT 1874 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 13; RT 1890 1 Saml. 2 Afd. 1 Band. Motioner 
Första Kammaren, N:o 50, 1890 1 Saml. 2 Afd. 2 Band. Motioner Andra Kammaren, N:o 230. 
184 RT 1890 1 Saml. 2 Afd. 1 Band. Motioner Första Kammaren, N:o 50, s. 3. 
185 RT 1890 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 45 s. 27. 
186 RT 1890 8 Saml. 2 Afd. 1 Band. Första kammarens Tillfälliga Utskottsbetänkanden, N:o 12, s. 3. 
187 RT 1890 8 Saml. 2 Afd. 1 Band. Första kammarens Tillfälliga Utskottsbetänkanden, N:o 12, s. 3–4. 



 

58 
 

militär konflikt. Däremot sträcker man ut handen och går de framåtsträvande motionärerna 

tillmötes om man: 

 

först ordna vårt försvar, så att det må varda uppenbart för hela verlden, att vi 
hafva den allvarliga afsigt, hvarpå man måhända torde tvifla å ett eller annat håll, 
att till sistablodsdroppen försvara vår frihet och oafhängighet, samt varda 
uppenbart, att vi till ett kraftigt försvar ega en respektabel förmåga – och sedan, 
ja sedan om ögonblicket lämpar sig dertill kunna vi i fredens intresse tala till de 
europeiska makterna utan fara att vår röst skall mötas med hånlöje.188 

 

I likhet med de återhållsamma använder framåtsträvarna sig av ett utskottsbetänkande, men från 

1874, som radar upp historiska exempel på stater (Spanien, Italien, England, Förenta Staterna och 

Frankrike) som har löst meningsskiljaktigheter sinsemellan och med andra makter i 

skiljedomstolar i syfte att undvika en militär konflikt. Därmed vidmakthåller man att den svenska 

regeringen bör söka permanenta överenskommelser med de stater man har diplomatiska 

förbindelser med att framtida konflikter skall behandlas och lösas genom skiljedom istället för 

den ”lemning af forntidens barbari och en förbannelse för menniskoslägtet” som krig innebär.189 

Genom att lyfta resonemanget från historiska exempel, och stärka den egna argumentationen 

med premisser som syftar på att stater liksom människor borde frångå de tidigare barbariska 

handlingarna av krig, finner framåtsträvarna inte heller någon anledning eller behov av att Sverige 

måste försäkra en sådan politisk handling med ett starkt försvar. Motionerna ”åsyftar [de] stora 

målen” att få ett slut på konflikter mellan stater.190 

Ärendena kring funktionen av skiljedomstolar ses av båda sidor som ett användbart 

instrument i syfte att förebygga att konflikter eskalerar mellan stater. I de motioner som läggs 

fram av de framåtsträvande ledamöterna anses dock regenten mer aktivt behöva söka stöd hos 

övriga makter, och att politiskt arbeta för att skiljedomstolar slutligen skall vara det forum där alla 

former av konflikter mellan stater löses. De återhållsamma menar att det finns vissa situationer av 

konflikter mellan stater som inte bör och inte skall justeras och beslutas av enbart skiljedomare, 

då det handlar om statens överlevnad och suveränitet. Motionerna bemöts i riksdagen både som 

exempel på utopisk lösning som skall få slut på alla konflikter, likväl som chimärer som skulle 

kunna reglera konflikter mellan stater. I en majoritet av motionerna röstar båda kamrarna emot 

förslagen som läggs fram och bifaller utskottens utlåtanden. Endast i ett av fallen bifaller 

                                                 
188 RT 1874 Andra kammarens Protokoll, Andra Bandet, s. 261. 
189 RT 1874 8 Saml. 2 Afd. 2 Band. Andra Kammarens Tillfälliga Utskottsbetänkanden, N:o 12, s. 2–3; RT 1874 
Första kammarens Protokoll Andra Bandet, s. 477–478; RT 1890 1 Saml. 2 Afd. 1 Band. Motioner Första 
Kammaren, N:o 50, s. 2 (citat). 
190 RT 1874 Andra Kammarens Protokoll, Andra Bandet, s. 262. 
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riksdagsledamöterna den del av motionen som syftar till att regenten skall söka internationellt 

politiskt stöd för ett upprättande av skiljedomstolar i syfte att förhindra konflikter.191 

Sammanfattande analys 

Fred och demokrati både som ideal och som en politisk målsättning var de framåtsträvande 

riksdagsledamöternas främsta retoriska verktyg i de olika ärendena. Utifrån sakliga exempel och 

argument strävade man efter åtskilliga konstitutionella förändringar i regeringsformen, och en 

tydligt proklamerad neutral utrikespolitisk linje, som skulle vara en ledstjärna för både den 

nationella och internationella politiska utvecklingen. Det tydliga politiska ställningstagandet för en 

permanent neutralitetsförklaring ansågs vara den enda garanten för att säkerställa att Sverige 

skulle stå utanför militära konflikter och trygga den fred som sedan länge varit rådande. En 

permanent neutralitetsförklaring bedömdes också fungera som ett politiskt incitament i syfte att 

medverka som en stabiliserande faktor för att garantera freden i den absoluta omgivningen, men 

även i Europa. Fred var även den drivande centrala funktionen bakom motionerna kring 

skiljedomstolar. Det moderna samhället skulle frångå det barbariska beteendet att genom krig lösa 

konflikter; den nya civilisationen skulle istället lösa sina mellanstatliga konflikter enligt lag och 

rätt.  

De mer återhållsamma ledamöterna såg dessa resonemang som önskedrömmar. Ett politiskt 

agerande genom en permanent neutralitetsförklaring ansågs enbart ha en destruktiv påverkan på 

den utrikespolitiska handlingsfriheten, vilket dessutom riskerade att uppfattas som en politisk och 

militär svaghet internationellt. På så sätt skulle en permanent neutralitetsförklaring kunna 

utnyttjas till nackdel för den svenska utrikespolitiken och i värsta fall hota den svenska 

suveräniteten. På liknade grunder betraktade de återhållsamma även funktionen av 

skiljedomstolar. Innan ett politisk agerande för skiljedomstolar togs, borde den egna 

försvarsförmågan vara garanterad utifall ett sådant initiativ skulle återspegla en politisk svaghet – 

som vidare skulle kunna utnyttjas av andra stater. Generellt såg de återhållsamma både på den 

svenska neutraliteten och syftet bakom skiljedomstolar utifrån ett realpolitiskt perspektiv, där för 

radikala ställningstagande kunde vara förödande för den svenska utrikespolitikens handlingsfrihet. 

Likande tendenser framträder även kring ärendena rörande konstitutionella förändringar av 

paragraferna 11, 12 och 13 i regeringsformen, men främst ur perspektivet av demokratins 

inflytande över den verkställande makten kring utrikespolitiken. De framåtsträvande ledamöterna 

såg en nödvändig förändring i regeringsformen baserat på ett ur deras perspektiv 

                                                 
191 RT 1874 Andra Kammarens Protokoll, Andra Bandet, s. 279; RT 1874 Första Kammarens Protokoll, Andra 
Bandet, s. 485; RT 1890 Andra Kammarens Protokoll, Fjärde Bandet, N:o 45, s. 30; RT 1890 Första Kammarens 
Protokoll, Tredje Bandet, N:o 37, s. 35.  
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anmärkningsvärt förhållande mellan riksdag och regering: att den verkställande makten är 

koncentrerad kring regenten och att riksdagen saknar fullständigt inflytande över beslut rörande 

statens relationer till andra stater. Vikten av ett större demokratiskt inflytande i utrikespolitiken 

var nödvändigt, inte enbart utifrån antagandet att riksdagen och folket får ta konsekvenserna av 

regentens handlande, utan även genom hur påtagligt samhället påverkas av bilaterala och 

multilaterala avtal i takt med industrialismens utveckling och den allt större globala påverkan på 

inrikespolitiken. Här väljer de framåtsträvande att stärka sina argument genom att också lyfta 

samtida exempel på hur andra parlament i Europa och världen har ett större inflytande över sina 

utrikespolitiska frågor. Utöver detta väljer man att framhäva just idealet av att mer folkligt 

bestämmande, demokrati, även bör inkludera utrikespolitiken. De återhållsamma hänvisar å andra 

sidan till problematiken av för stort folkligt inflytande. Som exempel på negativt inflytande i dessa 

frågor påvisar de återhållsamma ledamöterna att det var parlamenten och den folkliga opinionen 

som hade legat bakom de föregående krigen mellan europeiska staterna, under hela 1800-talet, 

och därför skall den övergripande makten kvarstå hos regenten, som har möjlighet att se till 

helheten och inte föra en utrikespolitik utifrån folklig och politisk populism. 

 Argumentationen i debatterna aktualiserar inrikespolitiska angelägenheter under påverkan av 

de olika utrikespolitiska ärendena. Försvaret och försvarsförmågan spelar en genomgående stor 

roll i alla debatter. Den egna förmågan att försvara sig är av avgörande karaktär i frågan om en 

permanent neutralitetsförklaring eller inte. Försvarsfrågan spelar också en central roll om 

regenten skall internationellt lyfta behovet av skiljedomstolar eller inte. Kostnaderna och de 

folkliga bördorna kring försvaret tar även en plats i den konstitutionella frågan om regents rätt att 

förklara krig och sluta fred, där de återhållsamma påvisar att konungen inte kan införa extra 

skatter och genomföra tvångsrekrytering utan riksdagens godkännande. I samband med regentens 

verkställande makt rörande bilaterala och multilaterala avtal med andra stater, tas även den 

ekonomiska inverkan på samhället upp. Framåtsträvarna påpekade behovet av ett större 

demokratiskt inflytande över ministeriella ärenden påvisar den globala inverkan nationellt. Mer 

abstrakt skulle man även kunna tolka de övergripande idealen av fred och demokrati som 

politiska frågor av nationellt intresse. Ett större demokratiskt inflytande på utrikespolitiken 

argumenteras fram utifrån att de som får ta konsekvenserna av regentens agerande även skall ha 

möjlighet att påverka de olika besluten. Fred kan ses både som en nationell, lika mycket som en 

internationell politisk fråga, då målet att säkerställa fred påverkar och omfattar alla delar av 

samhällsstrukturen direkt. Ärendena kring konstitutionella förändringar blir således även en 

inrikespolitisk fråga om makt. 
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Trontal: en politisk deklaration 

Vilken inverkan har då den parlamentariska arenas debatt på regentens återkommande trontal, och 

hur definieras den svenska utrikespolitiken därigenom? Ovanstående avsnitt har påvisat att det 

finns en politisk opposition med politiska krav för förändringar som inte enbart berör riksdagens 

de facto inflytande över de mer praktiska konstitutionella delarna av utrikespolitiken, utan även 

eftersträvar att förändra regentens utrikespolitiska agerande och utrikespolitiska linje. 

Framåtsträvarna menade att regenten borde ta ett tydligt ställningstagande i syfte att verka för 

fred. Detta innebar dels att regentens utrikespolitik skulle verka för att begränsa och förhindra 

konflikter mellan stater genom att Sverige skulle delta i och förespråka användandet av 

skiljedomstolar, och dels att den svenska utrikespolitiska linjen borde omfattas av en politisk 

deklaration med en permanent neutralitetsförklaring. Men undersökningen påvisar även ett starkt 

politiskt motstånd mot dessa strävanden. Återkommande konstaterar undersökningen att 

motionerna för konstitutionella förändringar röstats ner. Kraven för ett tydligt ställningstagande 

för skiljedomstolar möttes av en tvivlande förmåga på den parlamentariska processen, medan 

kraven på en politisk deklaration om en permanent neutralitetsförklaring inte får gehör i någon av 

riksdagens två kammare. Den parlamentariska debattens resultat återspeglas även i trontalen. 

Kraven på konstitutionella förändringar av paragraferna 11, 12 och 13 för ett ökat 

parlamentariskt inflytande i utrikespolitiken nämns inte av någon regent, förmodligen eftersom 

ingen förändring någonsin kommer till stånd. Frågan om skiljedomstolar tar visserligen plats i 

trontalen, men i väldigt liten utsträckning. Neutralitetsfrågan däremot är påtaglig, men inte 

nödvändigtvis explicit uttalat. Generellt speglas och definieras den svenska utrikespolitiken i 

termer av fred, självständighet och hur goda förhållandena är med främmande makter. Dessa 

deklarationer är generellt väldigt kortfattande, men belyser alltid regentens uppfattning om 

rådande förhållanden med övriga makter. Nedanstående citat i en av Oscar II:s trontal är en bra 

illustration av trontalens utrikespolitiska deklaration, generella omfång och definition.192 

 

Våra förhållanden till utlandet äro fortfarande de bästa. Mina bedömanden hafva 
städes haft till mål att bevara vänskap med alla främmande makter utan att i 
något hänseende binda vår sjelfbestämningsrätt. Denna rätt böra vi ock framgent 
värna. Allt sedan Min Farfaders tronbestigning hafva de Förenade Rikena njutit 
ostörd fred. Dess välsignelser hafva varit fröjden af en politik, som haft till 
uppgift uprätthållandet af en orubbad neutralitet. Men denna kan en dag behöfva 
vara väpnad.193 

 

                                                 
192 Trontal 1867–1905. 
193 Trontal 1890 s. 1. 
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Trontalen utformning pekar på en tudelad funktion: dels beskriver regenten de nationella 

angelägenheterna och dels statens förhållande till övriga makter. Betoningen i trontalen förefaller 

främst ligga vid de inrikespolitiska angelägenheterna, där regenten redogör den ekonomiska 

situationen i landet och vilka områden som är av stor vikt för riskdagens kommande arbete. Det 

är tidens stora ekonomiska frågor som berörs i trontalen, som den industriella utvecklingen i 

landet – mer specifikt konstruktionen av stambanan – vilket båda regenterna ser som ett 

avgörande ekonomiskt incitament för en fortsatt ekonomisk och teknisk utveckling. En andra 

central ekonomisk fråga är den politiskt laddade tullfrågan, dock enbart framställd som en 

inrikespolitisk angelägenhet. Av mer samlad inrikes- och utrikespolitisk karaktär, men också det 

ärende som överskuggar alla andra områden, är försvarsfrågan. I varje trontal lyfter regenten 

frågor kring försvaret. Ofta handlar det om behovet av modernisering och omorganisation i 

enlighet med den samtida militära utvecklingen, men återkommande är också att regenten 

relaterar den svenska försvarskapaciteten till utrikespolitiska åtaganden och händelser,194 något 

som nedanstående citat tydligt skildrar. 

 

Ett nytt bevis på vår kärlek till freden har Jag kunnat gifva genom utsändande af 
ett särskildt ombud till konferensen i Haag förliden sommar. De aftal som der 
kommo till stånd, utgöra ett steg framåt i syfte att förmilda de lidanden, som krig 
alltid måste medföra. Der öppnades äfven vidgade utsigter att i en framtid kunna 
på fredlig väg bilägga mellanfolkliga tvister. Men äfven efter den mest 
tillfredställande lösning af denna fråga befrias dock ej något land från pligten att 
sörja för sitt sjelfförsvar, ty en nations vara eller icke vara kan aldrig blifva 
föremål för skiljedomstols afgörande, lika litet som tillvaron af sådana fritager ett 
land från de förpligtelser, som neutralitetens upprätthållande kräfver. Jag har 
derföre ansett Mig böra föreslå anvisande af stora anslag till stärkande af vårt 
försvar både till lands och sjös[.]195 

 

I citatet åskådliggörs även regentens mer försiktiga ställningstagande till funktionen av 

skiljedomstolar. Oscar II:s ställningstagande speglar båda sidor av den parlamentariska debatten, 

både hur de framåtsträvandes idé om vad ett politiskt erkännande och inrättande av 

skiljedomstolar kan medföra, men även de återhållsammas tveksamhet inför på vilket sätt 

skiljedomstolar skulle kunna vara lösningen och en garant för fred. Även regentens åsikt om en 

neutral utrikespolitisk linje träder fram, men i en kontext av nödvändigheten med en tydlig 

försvarsförmåga för att upprätthålla en neutral ställning. Genom att göra ett bra försvar till ett 

villkor för att upprätthålla neutraliteten liknar Oscar II:s syn på neutralitet de återhållsammas. 

Frågorna om skiljedom och upprätthållandet av landets neutralitet framträder endast i liten 

utsträckning sett till tidsperioden och antalet trontal. Sammantaget nämns neutralitet och 

                                                 
194 Trontal 1867–1905. 
195 Trontal 1900 s. 1. 
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skiljedom endast i sju trontal.196 Sätts det i relation till när riksdagen behandlar ärendena blir 

förhållandet än mer anmärkningsvärt. Motionerna rörande skiljedom behandlas år 1874 

respektive 1890 medan regenten först 1897 nämner skiljedomsfrågan i trontalet, och först 

ytterligare några år senare nämns det igen: 1900 och ytterligare 1905. Utöver ovanstående citat 

nämns skiljedom i samband med handelstraktat och vid en förfrågan om regenten kan medverka 

som skiljedomare.197 

Ser man till regentens användning av begreppet neutralitet i trontalen, syftar det främst till att 

markera regentens utrikespolitiska linje av handlingsfrihet och att deklarera att Sverige förhåller 

sig neutralt i pågående eller antågande konflikter. Detta kan exemplifieras genom regentens 

deklaration år 1871, vid Fransk-tyska krigets utbrott: ”Jag omedelbart efter krigets utbrott 

tillkännagifva, det Jag för de Förenade Rikena hade för afsigt att iakttaga en fullkomlig 

neutralitet”198 Ett annat sammanhang är att förmå riksdagen att stärka försvaret i syfte att 

garantera den svenska friheten och freden. 

 

Rikena njutit ostörd fred. Dess välsignelser hafva varit följden af en politik, som 
haft till uppgift uprätthållande af en orubbad neutralitet. Men denna kan en dag 
behöfva vara väpnad. Behjertande detta, har Jag låtit börja en utredning om de i 
sådan händelse nödvändiga kostnader. De blifva i alla fall jemförelsevis 
obetydliga offer för bevarandet af fäderneärfd frihet.199 

 

Regentens användning av neutralitetsbegreppet under åren 1878, 1890, 1897, 1900, 1903 sker i 

nära samband med dels de två kungliga propositionerna 1877 och 1878 om ett upprätthållande av 

neutraliteten, och dels till motionerna 1883, 1894, 1899 och 1902 om krav på en svensk 

deklaration av permanent neutralitet.200 Detta bör ses som en direkt reaktion till och påverkan av 

den pågående parlamentariska debatten kring neutralitet, där regenten väljer att bemöta debatten 

genom att tydliggöra neutralitetens roll och syfte i den svenska utrikespolitiska linjen av 

handlingsfriheten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 Trontal 1871; 1878; 1890; 1897; 1900; 1903; 1905. 
197 Trontal 1897; 1900; 1905. 
198 Trontal 1871 s. 1. 
199 Trontal 1890 s. 2. 
200 Trontal 1878; 1890; 1897; 1900; 1903; 1905. 
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Avslutande analys och resultatsammanställning 

Den parlamentariska debatten rörande den svenska utrikespolitiken utgör ytterligare en viktig 

nyans i historien bakom den svenska parlamentarismens framväxt och utgör ett komplement till 

den tidigare forskningen. Som ovanstående analys har påvisat, finns det en anledning att närmare 

studera politikens samtliga sakområden i syfte att belysa vilka aktörer som under perioden har 

definitionsföreträde, vilka som definierar sakpolitiken och kontrollerar den övergripande 

konstitutionella utvecklingen. I likhet med Congletons tvärvetenskapliga forskning om olika 

aktörers särintressen och rationellt agerande kring maktdelning i kontext av konstitutionella 

förändringar, har definitionsföreträde använts för att mer specifikt identifiera vilka aktörer som har 

företräde i olika sakpolitiska frågor. Detta möjliggör att tydligare avgränsa vilka aktörsgrupper 

som är av intresse för att skapa nya perspektiv och nyanser i forskning kring den svenska 

neutraliteten, maktdelning, demokrati och parlamentarism. Ytterligare har Putnams teoretiska 

ramverk fungerat kompletterande genom att generera möjligheten att se sambanden mellan olika 

sakpolitiska områden och hur de olika inrikes- och utrikespolitiska frågorna hör ihop. Denna 

undersökning har alltså inte enbart identifierat de avgörande aktörerna bakom definitionen av den 

svenska utrikespolitiken, utan även identifierat sambandet mellan inrikes- och utrikespolitiska 

sakfrågor i den parlamentariska debatten. Undersökningens syfte har varit att problematisera hur 

den svenska utrikespolitiken definierades i denna politiska process under den då rådande 

maktdelningen mellan regenten och riksdagen, och hur maktdelningssituationen påverkade 

definitionen av utrikespolitiken. Definitionsföreträde och en logik av två nivå spel som teoretiska 

resonemang problematiserar inte enbart den tidigare forskningens generella bild av den svenska 

utrikespolitikens betydelse i den rådande maktdelningen, den belyser också de olika politiska 

aktörernas inflytande och vilka typer av frågor som aktualiseras när utrikespolitiken via regenten 

officiellt definierades. 

Undersökningens analys påvisar att de olika utskotten, främst riksdagens konstitutionsutskott, 

hade ett avgörande inflytande på den parlamentariska debatten i båda kammarna, och därmed på 

den politiska processen bakom den konstitutionella utvecklingen i utrikespolitiska frågor. I 

undersökningen är detta extra tydligt i debatten kring utrikespolitikens konstitutionella grunder 

och verktyg. I ovanstående analys av den parlamentariska arenans olika debatter framgår de olika 

utskottens inflytande över debatten, genom dels riksdagsledamöternas argumentation, dels 

genom det faktum att motionerna röstades ned till fördel för de kungliga propositionerna som 

med stöd från utskotten vinner, även i sin votering. I frågan om definitionsföreträdet i den 

utrikespolitiska debatten blir därmed utskotten de stora vinnarna, eftersom 

utskottensbetänkanden och -utlåtanden undersökningen igenom visat sig vara av avgörande 
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betydelse för hur de båda kamrarna tog ställning till de olika ärendena, och på vilka 

konstitutionella grunder den svenska utrikespolitiken skulle föras och utvecklas.  

Samma tendenser påvisar undersökningen även i samband med de politiska kraven 

beträffande en permanent neutralitetsförklaring. Utskottens inflytande på den parlamentariska 

debatten utgör inte enbart basen för de återhållsammas resonemang, utan även var av avgörande 

betydelse i utgången av båda kamrarnas voteringar beträffande kraven på en utrikespolitisk 

definition av permanent neutralitet. Utskottens inflytande över den politiska debatten och dess 

avgörande roll i den rådande maktdelningen mellan regent och riksdag möjliggjorde inte enbart 

att regenten inte behövde förhålla sig till kraven om konstitutionella förändringar i trontalen, 

utskottens inflytande innebar också att regenten officiellt kunde bortse från den politiska 

opinionens parlamentariska krav om neutralitet.  

Analysen av de olika arenorna konstaterar att regenterna ville föra en realpolitisk utrikespolitik 

som skulle generera en stor utrikespolitisk handlingsfrihet i syfte att garantera statens 

självständighet och fredstillstånd. I enlighet med Putnams teoretiska resonemang om en logik av 

två-nivå spel aktualiserar regenterna försvarsfrågans och de nationella handelsekonomiska 

intressenas roll som både en inrikes- och utrikespolitisk angelägenhet. Försvarets roll avsåg att 

garantera den svenska självständigheten och möjliggöra ekonomiska fördelar, medan regenterna 

såg neutralitet som ett instrument av inrikespolitisk betydelse; en sådan politik skapade belägg för 

att stärka och modernisera den svenska försvarsförmågan i syfte att upprätthålla en utrikespolitisk 

neutralitet. Båda regenterna menade att neutraliteten också utgjorde en förutsättning för att 

kunna garantera och upprätthålla den svenska ekonomin genom en oavbruten svensk handel med 

omvärlden.  

Olika partipolitiska aktörer å andra sidan belyste neutraliteten som en utrikespolitisk maxim 

som skulle definiera den svenska självständigheten. De framåtsträvande politiska aktörerna ansåg 

att en svensk permanent neutralitetsförklaring skulle, i motsats till regenten och de 

återhållsamma, garantera den svenska självständigheten och skydda den svenska handeln. Detta 

var en målsättning baserad på ett antagande att det fanns ett intresse även bland de europeiska 

stormakterna att ge sådana garantier till Sverige eftersom ett sådant ställningstagande även skulle 

gynna dem. Neutralitetsförklaringen skulle även kunna råda bot på de ekonomiska 

ansträngningarna kring en modernisering och omorganisering av det svenska försvaret, genom att 

neutraliteten skulle möjliggöra en begränsning av försvaret. De framåtsträvande aktörerna 

hävdade att en utrikespolitisk linje av permanent neutralitet var nödvändig både utifrån ett 

inrikespolitiskt liksom ett utrikespolitiskt perspektiv. För att en sådan förändring skulle kunna 

genomföras såg de framåtsträvande behovet av ett demokratiskt inflytande över utrikespolitiken. 
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För att kunna påverka regenternas makt att definiera den svenska utrikespolitiken valde de 

framåtsträvande aktörerna i riksdagen att lyfta frågor om utrikespolitikens konstitutionella 

grunder och verktyg, vilka dikterade den verkställande maktens kontroll över utrikespolitiken.  

Den avgörande skillnaden mellan de framåtsträvande och återhållsamma aktörerna i dessa 

frågor var på vilket sett man argumenterade, och utifrån vilka grunder dessa argument 

debatterades. Analysen av den parlamentariska debatten påvisar tydliga skillnader i 

argumentationen. De återhållsamma delade regenternas pragmatiska och realpolitiska 

argumentation, medan de framåtsträvande aktörerna baserade sina resonemang främst på 

politiska ideal som fred och demokrati, ideal som ansågs vara avgörande eftersom det var folket 

och riksdagen som i slutändan skulle påverkas av den verkställande maktens beslut. Skillnaden i 

på vilket sätt ledamöterna väljer att föra den egna argumentationen är ett enskilt viktigt resultat i 

undersökningen. Resultatet visar att den parlamentariska debatten utmynnar i ställningstaganden 

kring demokrati och demokratiskt inflytande i utrikespolitiken som tidigare explicit varit exklusivt 

regentens, något som illustrerar den parlamentariska utvecklingen och framför allt kraven på en 

allt större demokratisk utveckling. 

Den sammantagna analysen av både den interna arenan och debatten i den parlamentariska arenan 

synliggör regenternas verkliga definition av den svenska utrikespolitiken. Regenterna definierade 

utrikespolitiken i trontalen explicit utifrån begreppen handlingsfrihet, självständighet och fred. 

Utskottens avgörande inflytande i den parlamentariska debatten reflekteras i regenternas 

definition och utrikespolitiska framställning. Regenterna bortser från den parlamentariska 

oppositionens olika krav i det officiella sammanhanget och definierar utrikespolitiken utifrån 

realpolitiska ideal, där neutralitetspolitiken enbart fungerade som ett politiskt verktyg i syfte att 

stärka dess internationella politiska kapital för att garantera handlingsfrihet, självständighet och 

fred.   
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