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Abstract 

 

Title: DREAMING OF A UNITED ‘NORDEN’ (The North) 

– Four central Nordic actors about the progress and extent of Nordic cooperation 

 

The Nordic cooperation are often spoken as in terms of a peaceful international cooperation 

that is built upon a wide range of similarities among its members, such as a common culture, 

language similarities and a related kind of political system etc. But in spite of the fact that 

these so called propitious factors are present, many of the attempts that has been made trying 

to bring the states of the North (Norden) closer together has turned out unsuccessfully. 

Therefore no far-reaching Nordic cooperation has come to be implemented. The aim of this 

essay is to find out what the main reasons could be why this has been the case.  

 

I have chosen to take a closer look at the motives given by the former Nordic Prime ministers 

Tage Erlander (Sweden), Karl August Fagerholm (Finland), Einar Gerardsen (Norway) and 

Mauno Koivisto (Finland). To find out their thoughts on this subject I have studied their 

(political) memoirs. The reason I have chosen these actors is because they have been 

personally involved in the attempts to deepen the Nordic cooperation, for example in such 

fields as economics and military defence. When trying to find out what can explain the extent 

of the Nordic cooperation I’m also interested in finding out if there is a certain kind of 

motives that are more dominant then others. Is it common culture, interests or leadership 

which is the most dominant category of motives? These three mentioned categories are taken 

from arguments given by different schools of international relations theories such as realism, 

liberalism etc. 

 

After analysing the memoirs I have been able to come to the conclusion that it according to 

Erlander, Fagerholm, Gerhardsen and Koivosto are motives concerning interests that have 

been the most determining factor when talking about motives that can explain the extent of 

the Nordic cooperation. Further we can conclude that these interests have been of both 

domestic as well as of international nature. But it also seems like we can’t ignore the case 

specific conditions when we’re trying to understand international relations, such as the Nordic 

cooperation.   
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1 Inledning - Det nordiska samarbetet  

 

”Vi vill inte flera gånger uppleva den splittring vi då hade. ... 

Efter kriget ska vi bygga upp någonting nytt och stabilt.”
1
 

  

Den före detta finländska statsministern Karl-August Fagerholm beskriver i sina memoarer 

hur de nordiska länderna under andra världskriget stod splittrade och berättar vidare om de 

höga förhoppningar som fanns bland dem som önskade att bygga upp ett nytt och utvidgat 

samarbete i Norden efter det att kriget tagit slut. Detta arbete kommer att behandla vad som 

hände med dessa förhoppningar angående ett djupare samarbete mellan de nordiska länderna. 

Till att börja med, innan vi går in på problembakgrund och precisering av syftet, följer en 

historisk tillbakablick på hur det nordiska samarbetet växt fram samt en beskrivning av hur 

det ser ut idag. 

 

1.1 Historia - Det nordiska samarbetets framväxt 

Det har genomförts många försök att knyta samman de nordiska länderna. Kalmarunionen 

som år 1397 upprättades mellan Sverige, Danmark och Norge är ett tidigt exempel på 

samarbete mellan de nordiska staterna. Denna union upplöstes under 1500-talet. Efter 

unionsupplösningen skedde emellertid ändå vissa närmanden mellan Sverige och Danmark, 

denna gång rörde det sig dock om samverkan mellan två självständiga stater.2 Norge hade 

länge lytt under Danmark, men efter Napoleonkrigen i början av 1800-talet skulle Norge 

istället komma att förenas med Sverige. I Norge återfanns däremot andra planer. Som 

alternativ till att lyda under Sverige valde Norge att mot Sveriges vilja utropa ett självständigt 

norskt rike.3 Däremot kom länderna likväl att förenas, även om detta skedde först efter att 

Sverige framtvingat en förening med militära maktmedel. Norges strävan gick dock inte helt 

förbisedd. Istället för att Norge endast skulle införlivas med Sverige upprättades en union 

mellan två separata stater, vilka styrdes av en gemensam kung.  

 

Unionen med Norge sågs i Sverige som något av en kompensation för förlusten av Finland år 

1809.4 Tidigare hade nämligen även Finland hört ihop med Sverige, men då rörde det sig inte 

                                                
1 K-A Fagerholm, Talmannens röst, (Borgå: Tidens förlag, 1977), 294. 
2 Bokförlaget Forum, Huvudredaktör Hans Albin Larsson, Boken om Sveriges historia, (Stockholm:  

Forum, 1999), 109. 
3 Ibid., 262-263. 
4 Ibid., 109. 
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om två stater utan Finland var vid denna tid helt och hållet en del av Sveriges territorium. 

Samarbetet mellan Norge och Sveriges inom unionens ramar beskrivs till en början ha 

fungerat relativt bra, men förutom utrikespolitiken beskrivs unionssamarbetet som mer eller 

mindre betydelselöst. Efter diverse tvister mellan de båda länderna upplöste det norska 

stortinget år 1905 ensidigt unionsavtalet.  

 

Unionsupplösningen beskrivs, bland annat i samband med 100-årsfirandet av denna händelse 

år 2005, som ett av få exempel där det hela skett på fredlig väg. Därmed inte sagt att 

ingripandet av militära maktmedel inte förespråkades på sina håll i Sverige för att hålla 

samman unionen.5 Svenskarna kom dock endast att begära att det i Norge skulle hållas en 

folkomröstning rörande unionens vara eller icke vara. En folkomröstning kom också att 

hållas, men endast så få som en halv promille av de avlagda rösterna visade sig vara till stöd 

för bevarandet av unionen. Senare kom också Sverige att erkänna Norges fullständiga 

självtändighet.6 

 

Skandinavismen, en nordisk rörelse som betonade det så kallade nordiska arvet (gemensam 

historia, kultur och språk etc.), hade varit pådrivande vad gäller tanken om en gemensam 

nordisk stat. Mot slutet av 1800-talet gav också sådana nordiska tankar upphov till vissa 

framsteg i enandet av Norden och i början av 1900-talet tog enskilda nordiska parlamentariker 

initiativet till Nordiska interparlamentariska rådet. Senare började även regeringarna 

samarbeta och det första nordiska utrikesministermötet hölls år 1914. En mer ”jordnära” 

sammanslutning mellan de nordiska folken bildades år 1919, Föreningen Norden, som även 

det fungerar som en länk för det nordiska samarbetet. 

 

Efter andra världskrigets slut började det i större utsträckning talas om ett mer organiserat 

politiskt nordiskt samarbete. 7 De nordiska justitieministrarna hade redan år 1946 beslutat att 

utreda formerna för ett framtida nordiskt samarbetet. Det var den danske statsministern Hans 

Hedtoft som år 1951 introducerade ett förslag gällande ett nordiskt råd, som skulle komma att 

fungera som ett samarbetsforum för nordiska parlamentariker. I mars året därpå upprättades 

också det Nordiska rådet och det första mötet kunde hållas efter det att Sveriges, Norges, 

Danmarks och Islands respektive utrikesministrar godkänt stadgarna för det nya rådet. Efter 

                                                
5 Ibid., 263. 
6 Ibid. 
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tre år blev också Finland medlem i rådet. År 1970 anslöt sig även de självstyrande områdena 

Åland och Färöarna till rådet och år 1984 kom också Grönland att bli representerat. I början 

av 1970-talet, eller närmare bestämt år 1971 bildades också det Nordiska ministerrådet vilket 

fungerar som ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna. Detta samarbete samordnas av 

de nordiska samarbetsministrarna.8   

 

Under 1980-talet präglades det nordiska samarbetet av svårigheter att samla de nordiska 

länderna kring gemensamma satsningar. I början av 1990-talet går det, enligt Utrikespolitiska 

institutet (UI), till och med tala om en direkt kris i samarbetet.9 I en extrasession i Mariehamn 

lovade därför statsministrarna att bli mer aktiva i den nordiska politiken. I och med detta kom 

inriktningen på det nordiska samarbetet att anta nya former. Efter Sovjetunionens upplösning 

och de baltiska staternas självständighetsförklaringar sattes nya mål upp för det nordiska 

samarbetet. I Bornholm 1992 slog statsministrarna för första gången fast att de nordiska 

länderna hade ett gemensamt intresse av att delta i ett utbyggt ekonomiskt och utrikes- och 

säkerhetspolitiskt samarbete i Europa. Utrikes- och säkerhetspolitiken skrevs in i samarbetets 

stadgar, och har sedan dess inbegripits i diskussionerna. 

 

Idag är det sålunda genom de båda organisationerna Nordiska rådet och Nordiska 

ministerrådet som det officiella nordiska samarbetet kanaliseras.10 Men förutom dessa 

officiella institutioner så förekommer det även ”ett omfattande samarbete mellan vänorter och 

informella nätverk på gräsrotsnivå”, varav ovan nämnda Föreningen Norden hör till de 

främsta.11  

 

Trots att det officiella nordiska samarbetet har dödförklarats många gånger har det ändå 

överlevt genom att nya typer av samarbetsformer uppkommit.12 Enligt UI krävs en ständig 

omprövning av de nordiska samarbetsformerna med tanke på de stora förändringarna i 

                                                                                                                                                   
7 Utrikespolitiska Institutet (UI), Organisationer i fickformat, nr 4, Regionala organisationer i NORR, 

Andra upplagan 2003, 6-7. 
8 Svenska Utrikesdepartementet (UD), Svenska regeringens hemsida på Internet, 

http://www.regeringen.se/fragor/geografiska_omraden/nordiska/samarbetet.htm , (2004-03-15). 
9 UI, Regionala organisationer i NORR, 10. 
10 Nordiska rådets och Ministerrådets hemsida på Internet, Om Nordiska rådet, 

 http://www.norden.org/nr/sk/3-1-4-0-om_nr.asp?m=upper2&lang=1 , (2004-03-15). 
11 UI, Regionala organisationer i NORR, 2-4. 
12 Ibid. 
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omvärlden, (såsom utvidgningen av den Europeiska Unionen (EU), valutaunionen EMU samt 

samarbetet med försvarsalliansen NATO).13 

 

1.2 Problembakgrund – Förutsättningar för ett starkare samarbete? 

I boken Politcal Unification gör professor Amitai Etzioni en jämförelse mellan det nordiska 

samarbetet och bland annat den Europeiska Gemenskapen (EG) och han gav då de båda 

modellerna lika stor chans att lyckas med den politiska, ekonomiska och kulturella 

integrationsprocessen som påbörjades under 50-talet.14 I en avhandling berättar Jan A. 

Andersson i sin tur att det nordiska samarbetet ofta beskrivs som något av ett särfall vad gäller 

regionalt samarbete.15 Det Nordiska samarbetet framställs som fredligt, som något helt 

naturligt och självklart samarbete vilket dessutom är grundat i diverse likheter i fråga om 

kultur (även politisk sådan), partisystem samt en gemensam demokratiuppfattning etc.16 

Vidare skriver UD på sin hemsida att det nordiska samarbetet har en stark folklig 

förankring.17 Norden beskrivs sålunda som en region där fredligt samarbete är det normala 

och där krig eller väpnade konflikter mellan de olika nordiska staterna inte ses som någon 

alternativ lösning, utan i det närmaste som något helt otänkbart. Det är alltså inte bara den 

geografiska närheten som bundit och binder samman de nordiska länderna. 

 

Som nämnts ovan sägs det nordiska samarbetet ha ett starkt stöd hos folket och kritiken har 

också ofta visat sig vara att samarbetet inte är nog långtgående eller tillräckligt effektivt. Så 

trots den totala avsaknaden av väpnad konflikt mellan de nordiska länderna (sedan år 1824) 

tillsammans med det relativt starka folkliga stöd och alla de likheter som de nordiska länderna 

sägs ha, så har det ändock inte skett någon direkt framgång vad gäller att uppnå målen med 

det nordiska samarbetet. Enligt UI är det överhuvudtaget svårt att urskilja vad som är 

resultatet av det nordiska samarbetet då de stora projekten inte har kunnat förverkligas i 

praktiken.18 Bland de projekt som genomförts återfinns den så kallade nordiska friheten, dvs. 

passfrihet och nordbors rätt att arbeta och verka fritt inom Norden. Vad gäller 

                                                
13 Ibid.  
14 Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1984:1, Pär Stenbäck, Nordiska 

samarbetsproblem, 73-78. 
15 Jan A. Andersson, Nordiskt samarbete: Aktörer, idéer och organisering, (Lunds Grafiska: Lund 

1994), 33. 
16 Ibid., 194.  
17 UD, Svenska regeringens hemsida på Internet, 

http://www.regeringen.se/fragor/geografiska_omraden/nordiska/samarbetet.htm (2004-03-15). 
18 UI, Regionala organisationer i NORR, 2-4. 
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samarbetsprojekt rörande områden såsom ekonomi och försvar har flera av de nordiska 

länderna istället valt att inrikta sig på andra alternativ, såsom EU-samarbetet respektive 

NATO. ”Lika ofta som de nordiska länderna har velat knyta allianser har de stått splittrade”, 

skriver UI.19  

 

Sammanfattningsvis verkar det sålunda ha funnits många så kallade gynnsamma faktorer 

som borde ha kunnat främja samarbete mellan de nordiska länderna, men att något 

samarbete på ett djupare plan detta till trots aldrig har kommit att förverkligas. Vad beror 

det på? Denna fråga är den övergripande frågeställningen för mitt arbete. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka vad som kan förklara det officiella nordiska samarbetets 

utveckling och omfattning och utifrån dessa förklaringar försöka komma fram till vilket 

eller vilka motiv som har betytt mest. 

 

1.3 Att undersöka orsaker 

Efter att ha utvärderat en rad olika tillvägagångssätt, valde jag att titta närmare på möjligheten 

att undersöka vad centrala nordiska aktörer anför som motiv till vad som kan förklara 

omfattningen av det nordiska samarbetet. Genom detta tillvägagångssätt förväntar jag mig att 

komma in på djupet och få svar på sådant som inte framkommer i officiella dokument och tal, 

vilka visserligen visar vad som blivit av och eventuellt vad som stannade på 

förhandlingsbordet. Däremot blir motiven till varför planerna inte kunde fullbordas svårare att 

finna utifrån sådana officiella uttalanden. Vad jag ska göra för att finna svar på mina frågor är 

att undersöka vilka motiv som enligt några centrala nordiska aktörer ligger till grund för att 

det officiella nordiska samarbetet inte har utvecklats till något mer djupgående samarbete och 

utifrån dessa motiv kommer jag sedan att försöka komma fram till vilket eller vilka motiv som 

har betytt mest. Genom att granska olika teorier ska jag försöka finna olika motiv som kan 

förklara internationella samarbeten och därefter undersöka vilka av dessa motiv som enligt de 

centrala aktörerna kan förklara det nordiska samarbetets utveckling och omfattning. I kapitel 3 

går det att finna utförligare redogörelser för hur dessa motiv kommer att undersökas.  

 

 

                                                
19 Ibid., 6. 
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1.4 Disposition 

Till att börja med följer ett teorikapitel, där följande fråga behandlas; Varför 

samarbetar stater och vilka förutsättningar krävs för att det ska uppstå ett 

internationellt samarbete mellan stater? Här presenteras även de preciserade 

forskningsfrågorna. Det tredje kapitlet innehåller metod och operationalisering 

inklusive definitioner av samt diskussion kring diverse begrepp. I kapitel 4 

presenteras de centrala aktörerna samt de motiv som de framför. Dessutom tar vi 

här även en närmare titt på de fall vilka kommer att få verka som exempel på 

tillfällen då de nordiska länderna försökt närma sig varandra men inte kunnat nå 

hela vägen fram. I näst sista kapitlet följer slutligen en sammanställning och 

analys av materialet, samt en presentation av de slutsatser som jag kommit fram 

till. Sista kapitlet ägnas åt egna funderingar och tankar kring det nordiska 

samarbetet. 
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2 Skäl till internationellt samarbete –  En teorigenomgång  

 

Mitt mål är i teoriavsnittet att visa på de motiv som förts fram inom olika teoriskolor, vilka 

försöker förklara internationella samarbeten. Detta för att jag sedan ska kunna applicera 

förklaringarna på det nordiska samarbetet genom att använda de olika teoretiska argumenten 

som en sorts sorteringsgrund, då jag försöker söka fram vilka motiv som återges i de 

undersökta aktörernas angivna uppfattningar angående vad som kan förklara utvecklingen och 

omfattningen av det nordiska samarbetet. Värt att nämna är att det mest intressanta i 

teorikapitlet inte är vilken teori som säger vad, utan framförallt vilka argument som förs fram. 

Sedan kan det slutligen på en bredare skala vara intressant att se om de aktörer jag valt verkar 

föra fram argument som tycks sammanfalla med en viss teoris huvudargument. 

 

2.1 Varför samarbetar stater?  

Här behandlas hur diverse teorier rörande internationella relationer förklarar varför 

internationellt samarbete uppkommer, samt vilka förutsättningar som krävs för att samarbete 

ska uppstå och fördjupas. Frågan som besvaras i detta kapitel lyder med andra ord:   

 

Varför samarbetar stater och vilka förutsättningar krävs för att det ska uppstå 

ett internationellt samarbete mellan stater? 

 

Nedan följer en diskussion kring de olika förklaringarna. Som utgångspunkt för 

teoridiskussionerna kommer jag att använda mig av Helge Hveem, professor i statsvetenskap 

vid universitetet i Oslo, och hans så kallade tre källor för internationellt samarbete.20 Längre 

fram, i metodkapitlet, förs en diskussion kring huruvida, eller på vilket sätt dessa teorier kan 

tänkas förklara bristen på något mer djupgående samarbete mellan de nordiska länderna.  

 

Hveem - Tre källor för internationellt samarbete 

Hveem talar i sin bok Makt och välfärd om tre källor för samarbete, nämligen: 

I. Samarbete som en följd av normer, regler och moral 

II. Samarbete som en följd av parternas egna intressen 

III. Samarbete som en följd av ledarskap och entreprenörskap. 

                                                
20 Helge Hveem, Makt och Välfärd: Teorier i politisk ekonomi, (Stockholm: Universitetsförlaget, 

1997), kap. 6, 135-143. 
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I. Samarbete mellan olika internationella aktörer kan uppkomma som en följd av att  

gemensamma tankar om normer, regler och moralfrågor återfinns.21 Det rör sig sålunda om 

uppfattningen att internationella samarbeten lättare ska kunna påbörjas och upprätthållas om 

det återfinns en uppslutning kring någon form av kulturell gemenskap i form av gemensam 

identitet eller idégemenskap. 

 

II. Vidare kan samarbete också uppkomma utifrån aktörernas egna intressen. Om det är till 

nytta för aktören, dvs. om samarbetet går hand i hand med aktörens intressen, då stödjer också 

denne samarbetet. Samarbete kan även möjliggöras genom inlärning. Aktörerna lär sig 

sålunda med tiden att det faktiskt ligger i deras intressen att samarbeta, att konflikter endast är 

kostsamma och att sådana alltid slår tillbaka på en själv. Effektivt internationellt samarbete 

förmodas också minska risken för att de större länderna ska välja att bruka (militära) 

maktmedel för att uppnå sina mål. En liten stat antas ha större intresse av den stora statens 

marknad i ett ekonomiskt samarbete. Därmed förväntas det framförallt vara i de mindre 

staternas intresse att samarbeta.22 

 

III. Slutligen kan samarbete uppstå och möjliggöras genom att en eller några få aktörer leder 

införandet och genomförandet av ett samarbete.23 Enligt en variant krävs det att någon form 

av hierarki förekommer. Hierarkin får dock inte medföra något dominerande eller tvingande, 

eftersom det då inte längre är frågan om något samarbete, utan snarare ett slags imperium. 

Enligt en annan variant kan det rent av enbart röra sig om bra entreprenörskap.24 Detta 

föreligger då en eller några få av deltagarna får övriga deltagare att inse deras goda förmåga 

att leda samarbetet. Även här är det speciellt mindre stater som sägs tjäna på samarbete. 

Därför antas också sådana småstater kunna ta på sig rollen som entreprenörer.  

 

2.2 Realismen och dess utmanare – Vilka motiv återfinns inom olika teoriskolor?  

För att göra teorigenomgången rörande de teoretiska skolorna som försöker förklara ett 

samarbetes uppkomst och fördjupning mer överskådlig har jag valt att dela upp teorierna i två 

huvudgrupper, den realistiska teorin (vilken i stora drag är negativt inställd till samarbete) 

och vad jag här valt att kalla utmanarteorierna (vilka ser mer positivt på samarbete). 

                                                
21 Ibid. 
22 Ibid., 137-142. 
23 Ibid., 142-143 
24 Ibid. 
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Realismen anses länge ha dominerat de internationella relationsteorierna, åtminstone tiden 

efter andra världskriget.25 ”Den centrala position som realismen haft i studiet av internationell 

politik har givit detta perspektiv en framträdande roll även i debatten om internationellt 

samarbete.”26 Bland de främsta utmanarna till realismen och den så kallade nyrealismen 

återfinns liberalismen. Dessutom återfinns också vad Hveem kallar teorier om internationell 

integration, vilka inbegriper den funktionalistiska och nyfunktionalistiska teorin, 

intergovernmentalismen samt den federalistiska teorin.27 Nedan presenteras de teoretiska 

huvudargumenten gällande orsaken till att samarbete mellan stater uppstår. Motiven har 

sorterats in i Hveems modell med tre källor för samarbete.  

 

I. Kulturell gemenskap - Samarbete som en följd av normer, regler och moral 

 Enligt realismen uppmanar den internationella världsordningen i sig till konflikt mellan stater 

och hämmar därmed staters vilja att samarbeta. Denna teoriskola är således i grunden 

pessimistisk vad gäller staters möjlighet att samarbeta sinsemellan.28 ”Den hobbesianska 

traditionen (ett av realismens upphov) avvisar så gott som helt och hållet att normer kan 

fungera i ett system som saknar en myndighet som övervakar att de följs.”29 Vilket innebär att 

internationella samarbeten har svårt att uppkomma som en följd av att det skulle finnas några 

gemensamma tankar om normer, regler och moralfrågor, eftersom dessa ändå inte följs vid 

avsaknaden av en övervakande myndighet. Det kan därför också vara svårt för parterna att lita 

på varandras intentioner, och därmed minskar förutsättningarna för ett samarbete.  

 

Bland de så kallade utmanarteorierna ges normer, regler och moralfrågor betydligt större 

erkännande än hos realismen. Här ges dessutom en något positivare bild av möjligheten till 

samarbete i den rådande världsordningen.30 Vidare anses fred, välfärd och rättvisa realiseras 

                                                
25 Charles W. Kegley, Jr, Controversies in international relations theory: realism and the neoliberal 

challenge, (New York: St. Martin’s Press, 1995), 151. Boken är en antologi vilken innehåller ett 
antal  essäer som illustrerar ”den rika mångfalden” vad gäller tankegångarna inom internationella 
relationsteorier. 

26 Jakob Gustavsson och Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, ( Studentlitteratur, 2006), 
206.   

27 Hveem, 205.  De så kallade ”teorierna om internationell integration” kommer tillsammans med 
liberalismen i fortsättningen att omnämnas som ”utmanarteorierna”. Begreppet syftar på att det 
finns vissa gemensamma drag inom dessa teoriskolor. Dock innebär det inte att samtliga skolor 
inom kategorin utmanare nödvändigtvis är helt överens om enskilda sakfrågor. 

28 Kegley, 151-153. 
29 Hveem, 136.  
30 Kegley, 151-153. 
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framförallt genom internationellt samarbete.31 Det internationella systemet och de 

samarbetande aktörerna kan sålunda påverkas av normer och regler. Visserligen återfinns 

även bland dessa teorier tankegångarna att det framförallt är intressen som gynnar och 

möjliggör samarbete, inte en gemensam identitet eller idégemenskap.32 

 

Tvistefrågan inom den första kategori är framförallt om det i den rådande världsordningen kan 

återfinnas gemensam uppslutning kring någon identitet eller idégemenskap, och om 

förekomsten av en sådan kan få parterna att lita på varandra så att de tillsammans vill påbörja 

samarbete. 

 

Kategori I ”Kulturell gemenskap - Samarbete som en följd av normer, regler och moral” kan 

sammanfattas i följande punkter: 

� Identitet. Återfinns en uppslutning kring gemensam identitet eller idégemenskap?  

� Normer. Återfinns en gemensam tro på normer, regler eller moral?  

� Förtroende. Litar parterna på varandras intentioner?  

 

II. Intressen - Samarbete som en följd av parternas egna intressen 

Hos realismen, precis som hos nyrealismen är det stater som har den helt klart dominerande 

ställningen inom samarbeten. Regionala samarbeten uppkommer om stater känner sig hotade 

av någon annan stat eller sammanslutning av stater. Det rör sig om den egna statens säkerhet 

och sålunda är det enligt realismen utifrån staters egenintresse som samarbete uppkommer. 

Stater konkurrerar också sinsemellan och även inom samarbeten är förväntningar om relativa 

vinster viktigare än förväntningar om absoluta vinster. Det räcker inte att alla tjänar på 

samarbetet. Land A vill så att säga inte att land B ska tjäna mer än vad land A själv gör. 

Mycket med problemen gällande samarbete har som nämnts ovan att göra med just 

säkerhetsfrågor, och då bevarande av den egna statens överlevnad. Rädslan för att en vän ska 

bli morgondagens fiende gör det svårt för staten att införa samarbete. Risken finns att även 

om samarbete idag kan innebära fördelar för såväl sig själv som ”vännen”, så kan det i 

framtiden komma att innebära att vännen istället blir en tänkbar fiende, och att denna fiende 

då skulle kunna vara betydligt starkare och farligare om ett samarbete inleddes idag.33 Joseph 

M. Grieco, professor i statsvetenskap vid Duke University, illustrerar dessa tankegångar med 

                                                
31 Ibid., 117.  
32 Ibid. 
33 Ibid., 151-153. 
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ett citat från Robert Jervis: ”Minds can be changed, new leaders can come to power, values 

shift, new opportunities and dangers can arise.”34 Sålunda kan samarbete komma att slå 

tillbaks på en själv och därför bör det noga övervägas om det verkligen ligger i den egna 

statens bästa intresse innan ett samarbete inleds, om något samarbete överhuvudtaget ska 

inledas. 

 

Även om utmanarteorierna precis som realismen har staters egennytta som utgångspunkt i sin 

teori, så är de däremot inte ense till vilken grad stater är motiverade av relativa eller absoluta 

fördelar. Bland annat inom liberalismen menas det att absoluta fördelar är viktigare att uppnå. 

Istället för rena egenintressen är det sålunda gemensamma intressen som kan ge upphov till 

och stärka samarbeten enligt liberalismen.35 

 

Inom dessa utmanarteorier finns tanken om att vetenskapliga och teknologiska framsteg ger 

upphov till utökad internationell handel och att detta i sin tur leder till ett ökat ömsesidigt 

beroende mellan stater. Det ömsesidiga beroendet är något som så att säga driver in stater i 

utökat internationellt samarbete för att staterna ska kunna öka sina vinster och minska de 

negativa effekterna som kan komma att uppstå från nya internationella relationer. Grunden för 

att ett samarbete uppkommer är därför enligt utmanarteorierna i och med att stater inser att det 

är fördelaktigt att samarbeta. Eftersom den ena staten är skicklig på en ”företeelse” (till 

exempel att tillverka en viss vara eller tjänst), allt medan en annan stat är bra på en annan 

”företeelse”, så lönar det sig att utbyta varor och tjänster, och därmed att införa samarbeta. 

Enligt detta synsätt är det följaktligen ekonomiska krafter som får allt större inflytande i det 

internationella systemet och som möjliggör samarbete, medan de militära maktresurserna 

tappar allt mer i betydelse och därmed ökar också samarbetsmöjligheterna.36 Stater 

samarbetar för att uppnå så hög välfärd som möjligt, dels i det egna landet, men också i ett 

större mer globalt perspektiv.37  

 

Enligt den traditionella funktionalismen uppkommer samarbete mer eller mindre av sig självt 

eftersom de olika parterna förstår att det är för allas bästa och påbörjas alltså inte av något 

politisk ledarskap. Federalismen och även den såkallade nyfunktionalismen kritiserar 

                                                
34 Ibid., 162.  
35 Ibid., 119. 
36 Hveem, 137-143. 
37 Kegley, 124-126. 
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funktionalismens teorier för att vara allt för naiva och orealistiska på vissa punkter.38 Här 

tilldelas istället politiska och statliga institutioner samt ledare den avgörande rollen som 

möjliggörare vid bildandet av närmare samarbete mellan olika parter. Lyckat samarbete på ett 

område kan mycket riktigt ge positiva effekter även på ett annat samarbetsområde och tvärt 

om. Dessa funktioner behöver dock inte ske automatiskt.39 Ett samarbete kräver alltså 

tjänstemännens samverkan för att fungera. Hos intergovernmentalismen förs även de 

inhemska parterna tydligare in i diskussionen om det internationella politiska systemet. Stater 

förhandlar utifrån sina egna intressen, men först efter en förhandlingsprocess mellan olika 

intressegrupper på hemmaplan som utformar målsättningarna med samarbetet. Här ges alltså 

även inrikespolitiken en större roll.40 

 

Inom den andra kategorin är den övergripande frågan om samarbetande aktörer verkar utifrån 

sitt eget intresse eller med allas bästa i åtanke när de kommer fram till vad som är den bästa 

lösningen på ett problem. Vidare är frågan varifrån de olika intressena har sin härkomst. Är 

det internationella krafter (såsom yttre säkerhetshot) eller nationella krafter som verkar? 

Skiljelinjer finns även gällande om det framförallt är önskan om att skapa säkerhet, eller om 

ekonomisk tillväxt är den grundläggande drivkraften då samarbete införs. 

 

Kategori II ”Intressen - Samarbete som en följd av parternas egna intressen” kan i sin tur 

sammanfattas i följande punkter: 

� Intressen. Handlar parterna utifrån egna (egoistiska) eller gemensamma intressen?  

� Inhemska intressen. Återfinns i de enskilda staterna intressen som verkar för eller 

emot samarbete? (Ex. inrikespolitiken och andra intressegrupper.)  

� Yttre tryck/Världsordningen. Återfinns i staternas omvärld intressen som verkar för 

eller emot samarbetet? (Ex. andra stater, statssammanslutningar.) Eller påverkar 

världsordningens uppbyggnad i sig staternas benägenhet att samarbeta?  

□ Specifika intressen:  

- Ekonomi. Anser sig parterna gynnas ekonomiskt av samarbete?  

- Säkerhet. Återfinns ett upplevt hot från utomstående gemensam fiende, i 

form av t ex en annan stat eller annan statssammanslutning?  

 

                                                
38 Hveem, 204-209. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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III. Ledarskap - Samarbete som en följd av ledarskap och entreprenörskap 

Enligt realismen är det utifrån hegemonimaktens (den ledande staten inom samarbetet) försök 

att främja sina egna intressen i det globala systemet som regionalt samarbete uppkommer. 

Endast då en ledande hegemon tar initiativet och leder samverkansprocessen så möjliggörs en 

etableringen av ett effektivt regionalt samarbete.41 Det ledande landet måste då också vara 

villig att ta på sig det stora ansvaret och även stora delar av kostnaderna för samarbetet.  

 

Bland utmanarteorierna återfinns (om än i olika grad) skepticism gentemot realismens 

tolkning om att samarbete kräver en hegemonisk ledare för att bli fruktsamma.42 De är till 

skillnad från realismen ense om att samarbete uppkommer och upprätthålls lättare då alla 

parterna inom samarbetet i det närmsta är jämbördiga. 

 

För att sammanfatta den tredje och sista kategorin bedöms sålunda samarbeten med starka 

ledarstater som driver på antingen som realismen anser medföra en god grund för samarbete 

eller enligt utmanarteorierna istället snarare verka som en negativ faktor. Rädslan för att 

domineras och marginaliseras i beslutsprocessen kan få övriga stater att tveka inför att 

medverka i ett internationellt samarbete. 

 

Kategori III ”Ledarskap - Samarbete som en följd av ledarskap och entreprenörskap” kan 

slutligen sammanfattas i följande punkter: 

� Samarbetets uppbyggnad. Rör det sig som om ett hierarkiskt uppbyggt samarbete, 

med en hegemoni eller en icke-hierarkisk ordning med jämbördiga parter? 

� Entreprenörskap. Återfinns ett väl fungerande entreprenörskap från någon av 

parterna, utan att de övriga parterna underkuvas eller känner sig underkuvade? 

 

 

2.3 Preciserade forskningsfrågor  

Med utgångspunkt i ovanstående genomgång av de teoretiska argumenten har jag konstruerat 

en rad olika preciserade forskningsfrågor (se nedan) som ska hjälpa till att genomföra syftet 

med denna uppsats. Samtliga frågor är ställda utifrån de centrala nordiska aktörernas 

uppfattningar om vilka motiv som kan förklara utveckling och omfattning av det nordiska 

samarbetet, (underförstått varför något samarbete på ett djupare plan inte har kommit att 

                                                
41 Ibid. 
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förverkligas). Mer om hur jag ska analysera med hjälp av frågorna finns att läsa om i 

nästkommande kapitel, under rubriken 3.3 Hur argument från teorin kan förklara det 

nordiska samarbetet. 

 

Kategori I: Kulturell gemenskap 

Med utgångspunkt i ovanstående kategori har jag formulerat följande frågor. 

1. Anförs avsaknaden av anslutning kring en gemensam identitet som motiv? 

2. Anförs avsaknaden av ”tron” på samma normer, regler och moralfrågor som 

motiv? 

3. Anförs brist på förtroende parterna emellan som motiv? 

Kategori II: Intressen 

Med utgångspunkt i ovanstående kategori har jag formulerat följande frågor. 

4. Anförs avsaknaden av gemensamma intressen som motiv? 

5. Anförs avsaknaden av en gemensam tilltro till lösningar av gemensamma 

problem (intressen) som motiv?  

6. Anförs inhemska politiska ”stridigheter” (inom de enskilda medlemsländerna) 

som motiv? 

7. Anförs omvärldsfaktorer/internationellt (negativt) tryck som motiv? 

8. Specifika intressen: 

a. Anförs allt för omfattande ekonomiska kostnader som motiv? 

b. Anförs avsaknaden av gemensamt behov av säkerhet som motiv? 

Kategori III: Ledarskap 

Med utgångspunkt i ovanstående kategori har jag formulerat följande frågor. 

9. Anförs avsaknaden av en hegemoni/ledarstat som motiv? 

10. Anförs förekomsten av en hegemoni/ledarstat som motiv? 

11. Anförs en bristande jämlikhet parterna emellan som motiv? 

12. Anförs rädslan för att någon av parterna ska få för stor makt som motiv? 

13. Anförs rädslan för att den egna staten ska förlora självbestämmanderätt som 

motiv? 

 

 

 

                                                                                                                                                   
42 Ibid. 
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3 Metod – Hur undersöks motiv?  

 

I detta kapitel presenteras hur undersökningen är uppbyggd. Här återfinns även motivering av 

de avgränsningar jag har gjort. Först följer dock en diskussion kring arbetets mest centrala 

begrepp, vilka diskuteras under de tre underrubrikerna Centrala nordiska aktörer, Norden och 

Skandinavien samt Internationellt samarbete.  

 

3.1 Begreppsdiskussion 

 
Centrala nordiska aktörer 

Jag ska undersöka vad några centrala nordiska aktörer har för uppfattningar rörande vilka de 

bakomliggande motiven är till att det nordiska samarbetet inte uppnått någon större 

omfattning.43 De aktörer vars uppfattningar jag valt att titta närmare på är enskilda politikers. 

Att aktörerna är centrala innebär att de har, eller rättare sagt har haft en uppsatt position inom 

det nordiska samarbetet och därmed kan anses vara väl insatta i de nordiska 

samarbetsfrågorna. Exempel på en sådan position är statsministerposten, en post som samtliga 

av de undersökta aktörerna också har haft. Vidare krävs det att aktörerna har varit delaktiga i 

försöken att förverkliga något nordiskt samarbetsprojekt för att kunna klassas som centrala. 

Däremot är det inte avgörande huruvida aktörerna har verkat för eller emot ett förverkligande 

av ett sådant projekt. Jag har valt att utgå från följande aktörers uppfattningar: Tage Erlander, 

Karl August Fagerholm, Einar Gerhardsen samt Mauno Koivisto. Dessa aktörers 

uppfattningar presenteras i nästkommande kapitel. Där återfinns det även en kortare 

presentation av varje aktör samt en motivering till varför just denna aktör kan anses vara väl 

insatt i det nordiska samarbetet. Varför jag valt just dessa aktörer finns att läsa om under 

rubriken 3.2 Kvalitativ textanalys av politiska memoarer.  

                                                
43 Observera att det i Metodpraktikan (se fotnot 45), kapitel 16, behandlas en forskningsmetod som 

författarna kallar motivanalys. En sådan analys syftar till att ”kartlägga de medvetna överväganden 
en aktör gör inför ett beslut”.  Eftersom jag istället har valt att använda begreppet motiv i 
betydelsen ”bakomliggande orsaker” kan här uppstå en viss begreppsförvirring. Men även om jag 
inte har använt mig av Metodpraktikans definition av motiv så finns det likafullt vissa likartade 
tillvägagångssätt mellan den forskningsmetod jag använder mig av här och vad som i litteraturen 
kallas för motivanalys. Bland annat har jag följt rådet som författarna ger att redan från början lista 
de motiv som ska beaktas i undersökningen. Detta för att minska risken att vissa outtalade motiv 
förblir oupptäckta. 
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Jag har vidare valt att utgå från några specifika fall, vilka får fungera som exempel på några 

av de försök som gjorts för att fördjupa det nordiska samarbetet, men som misslyckats. Dessa 

nordiska projekt är försöken att upprätta en tullunion, ett försvarssamarbete, en nordisk 

ekonomisk union samt skapandet av det Nordiska rådet och anledningarna till att detta inte 

blivit handlingskraftigare. Mer information om de olika händelserna finns även det att tillgå i 

början av kapitel 4. 

 
Norden och Skandinavien 

Norden finns den? Den frågan ställs och diskuteras av Axel Waldemarsson (politisk 

medarbetare i SvD) i ett nummer av aktuell debatt från år 1969.44 Svaret är enligt 

Waldemarsson ”avhängigt de aspekter utifrån vilka frågan ställts” och han fortsätter med att 

fastslå att svaret inte alltid är ja.45 Nedan förs ett resonemang kring de något diffusa 

begreppen Norden och Skandinavien, eftersom det kan behöva redas vad de innebär samt hur 

de används i den här undersökningen. 

 

Det är troligen framförallt för omvärlden som Norden kan tänkas framstå som ett diffust 

begrepp, men inte enbart det är något som gäller även för nordbor. Waldemarsson skriver 

följande om nordbors egna kunskaper om Norden: ”De har ofta mer av romantikens skimmer 

än av realismens nakna verklighet” 46 Han menar att vi gärna bortser från de skiljande dragen 

och istället fastnar vid vad som är gemensamt. 

 

Om vi tar en titt på Nationalencyklopedins definitioner av begreppen, så är Norden ett 

”samlingsnamn på Danmark (inkl. Färöarna), Finland (inkl. Åland), Island, Norge och 

Sverige.”47 Jämför vi det med Skandinavien, så kan vi se att det begreppet dels är ett 

”samlingsnamn på länderna Sverige, Norge och Danmark, ibland också Finland, dels 

benämning på den skandinaviska halvön.”48 Skandinaviska halvön är i sin tur den halvö 

vilken omfattar Norge, Sverige och samt den nordvästligaste delen av Finland. Definitionerna 

kan ses som rent geografiska beskrivningar och utifrån dem kan vi se att även Finland i vissa 

                                                
44 Aktuell debatt 4:85, Axel Waldemarsson, Norden finns den? 
45 Ibid., 3. 
46 Ibid. 
47 Nationalencyklopedin, 14, Bokförlaget Bra Böcker 1994. 
48 Nationalencyklopedin, 16, Bokförlaget Bra Böcker 1995. 
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fall sägs tillhöra Skandinavien. Utifrån ovanstående är det inte svårt att förstå varför Norden 

och Skandinavien lätt blandas samman. 

 

Vad gäller de samarbetsprojekt jag valt att titta närmare på i den här undersökningen kan vi i 

olika sammanhang se projekten först beskrivas som nordiska för att i nästa stund kallas för 

skandinaviska. Waldemarsson talar bland annat om två stora misslyckanden gällande nordiskt 

samarbete under efterkrigstiden, nämligen det skandinaviska försvarsförbundet och 

tullunionen.49 Även Erlander har döpt sitt kapitel kring ett gemensamt skandinaviskt försvar 

för ”Gemensamt försvar för Norden”.50 I kapitlet omnämns dock det diskuterade 

försvarssamarbetet som just skandinaviskt. ”En skandinavisk försvarssamverkan föreföll att 

vara en väg att prova. Ett neutralt Norden Skulle kanske kunna bidra till att minska 

spänningarna mellan öst och väst.”51  

 

Som vi kan se i diskussionen ovan är det inte allt för sällan som de båda begreppen mer eller 

mindre används som synonymer. (Waldemarsson och Erlander är inte de enda som använder 

de båda begreppen som ett slags synonymer, utan jag använder endast dem som exempel för 

att ytterligare påvisa hur svävande de båda begreppen kan tyckas vara.) Vissa samarbeten 

skulle med andra ord kunna klassas som skandinaviska, snarare än nordiska eftersom de 

enbart berör vissa av länderna, men eftersom tolkningarna vad som är nordiskt respektive 

skandinaviskt skiljer sig från gång till gång, har jag för att undvika förvirring valt att använda 

begreppet nordiskt samarbete då jag talar om samarbetet mellan de berörda länderna. Jag 

försöker givetvis se till att påpeka vilka de aktuella länderna är, för att på så vis undvika några 

missförstånd. Observera att de gånger jag talar om till exempel ”de skandinaviska länderna” 

menar jag just de nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark, och bortser därmed från 

Nationalencyklopedins definition angående att samlingsnamnet Skandinavien ibland också 

berör Finland. 

 

Internationella samarbeten 

Enkelt uttryckt skulle internationellt samarbete mellan stater kunna sägas pendla mellan två 

ytterligheter. Från att inget som helst samarbete förekommer till att de samarbetande staterna 

är så nära sammankopplade att de i det närmaste snarare skulle kunna betraktas som en enda 

                                                
49 Aktuell debatt 4:85, Axel Waldemarsson, 6. 
50 Tage Erlander, 1940-1949, (Stockholm: Tidens Förlag, 1973), 362. 
51 Ibid., 372. 
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stat än som enskilda samarbetande stater, ett vad jag här kallar fullständigt samarbete. 

Däremellan återfinns olika grader av samarbete. Detta har jag enkelt försökt att illustrera med 

hjälp av Figur 1 - Grader av samarbete.  

 

 

Figur 1 - Grader av samarbete 

Inget samarbete <--------------------------------------------------------> Fullständigt samarbete 

 

 

Exakt var på skalan som det nordiska samarbetet skulle placera sig går vi inte in på här, men i 

jämförelse med t ex EU så ligger samarbetet i Norden betydligt närmare den först nämnda 

ytterligheten. Det finns många olika sätt att mäta omfattningen av ett samarbete, men utan att 

gå djupare in på ämnet vill jag påvisa att det nordiska samarbetet och dess omfattning i det här 

arbetet främst ska ses i ljuset av att det trots de goda förutsättningarna inte utvecklats till 

något större och mer djupgående, snarare än att sättas i relation till andra internationella 

samarbeten, vilka det nordiska samarbetet i jämförelse i vissa fall kan tyckas vara relativt 

långtgående. 

 

Observera att internationellt samarbete givetvis även kan förekomma utanför statens ramar, 

men de händelser som här berörs gäller samarbete mellan framförallt just stater. Det är åter 

värt att nämna att det också förekommer ett relativt nära samarbete mellan diverse parter i 

Norden på så kallad gräsrotsnivå, samt att det inte är omfattningen av dessa samarbeten jag 

har för avsikt att beskriva här. Jag har valt att begränsa mig till det officiella nordiska 

samarbetet. 

 

3.2 Kvalitativ textanalys av politiska memoarer 

Denna undersökning rörande det nordiska samarbetet kan förmodligen klassificeras som en 

politisk studie på ett mer historiskt plan. Detta eftersom ett rent nordiskt alternativ idag känns 

mindre troligt än vad som var fallet innan många av de nordiska länderna anslöt sig till EG 

och andra internationella samarbeten. Allt medan det inte uppstått något renodlat alternativ till 

EU, så har istället relevansen av ett närmare nordiskt samarbete inom EU:s ramar 

understrukits. Bland annat genom ett uttalande av den tidigare svenska statsministern Göran 
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Persson gällande regelbundna nordiska statsministermöten innan varje toppkonferens i EU.52 I 

en tänkbar framtida studie kring möjligheten angående ett eventuellt upprättande av ett 

närmare nordiskt samarbete, t ex inom EU:s ramar, kan det vara intressant att veta vilka 

uppfattningar som återfinns angående varför inte ett mer djupgående nordiskt samarbete 

tidigare kunnat förverkligas. Hur ska jag då gå till väga för att undersöka detta? 

 

I Metodpraktikans tolfte kapitel talas det om en forskningsmetod kallad kvalitativ textanalys, 

vilken går ut på ”att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens 

delar, helhet och den kontext vari den ingår”.53 Med andra ord rör det sig om ett systematiskt 

tillvägagångssätt för att analysera ett givet textmaterial. Ett viktigt skäl till att använda denna 

metod av textanalys är enligt författarna ”att det eftersökta innehållet i texten ligger dolt under 

ytan och endast kan tas fram genom en intensiv närläsning av texten”.54 Detta är också vad jag 

ska göra. Jag har således valt att granska memoarer skrivna av de aktuella aktörerna för att ur 

dessa försöka finna svar på de frågor som jag vill ha besvarade. Det rör sig sålunda om en 

textanalys av de delar i aktörernas utgivna memoarer som berör nordiskt samarbetet. 

 

Det finns olika varianter av tillvägagångssätt då en kvalitativ analys av texter ska genomföras. 

Bland andra finns det så kallade systematiserade undersökningar som är en variant av 

beskrivande analyser. Inom denna variant finns det vidare diverse undergrupper.55 Här följer 

en kort presentation av två av dessa. För det första finns det en grupp av analys som går ut på 

att ”klargöra tankestrukturen hos aktörer som på ett eller annat sätt har varit intressanta i 

samhällsdebatten”.56 Här är syftet att lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet i 

de aktuella texterna. Inom nästa grupp är målet att försöka logiskt ordna texternas innehåll 

och ”formalisera tankeinnehållet i lätt överblickbara kategorier”.57 Jag skulle vilja påstå att 

denna undersökning är något av en blandning av båda dessa kategorier. Ur memoarerna jag 

har valt att analysera vill jag dels lyfta fram aktörernas uppfattningar angående vilka motiv 

som kan förklara det nordiska samarbetets utveckling och omfattning, samtidigt som mitt mål 

är att klassificera de olika motiven i mer greppbara kategorier. För att kunna uppnå detta 

                                                
52 Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 2001:1, Nils Andrén, Efter femtio år med 

Nordiska rådet, 367.  
53 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan, : konsten att studera samhälle, individ och marknad, 

(Stockholm: Norstedts juridik, 2002), 233. 
54 Ibid. 
55 Ibid., 234. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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kommer jag att ställa ett antal frågor (frågorna presenterades i föregående kapitel under 

rubriken 2.3 Preciserade forskningsfrågor) till var och en av aktörerna och svaren får jag 

sålunda genom en noggrann genomgång av deras (politiska) memoarer. Ett citat som Erlander 

skriver i sina memoarer vilket läsaren bör ha i åtanke: ”Jag vill berätta om mina upplevelser 

och mina reaktioner.”58 Det är kanske inte de motiv som de olika aktörerna för fram som 

verkligen är de enda eller ens mest betydande faktorerna till att det nordiska samarbetet har 

den omfattning det idag har, men det är dessa som aktörerna själva väljer att föra fram i sina 

meoarer. Idag har vi även tillgång till vissa av aktörernas dagböcker, däribland Erlanders. I 

dagböckerna kan det eventuellt förekomma relevant material för uppsatsen, men eftersom jag 

har varit omsorgsfull med att utgå från samma sorts material från samtliga aktörer har jag valt 

att inte använda mig av dessa i undersökningen. 

 

Någon kanske undrar om det är en tillfällighet att valet föll på en svensk, en norsk samt två 

finländska socialdemokratiska statsministrar varav tre är mer samtida medan en verkade något 

senare? Svaret på denna fråga är ja, i det hänseendet att det blev just denna fördelning 

gällande nationalitet och partitillhörighet. Däremot rör det sig i övrigt inte om något 

slumpmässigt urval vad gäller undersökta aktörer. Här krävdes ett noggrant sökande för att 

finna så lämpliga aktörer som möjligt och djupa funderingar kring hur jag på bästa sätt skulle 

kunna få fram deras uppfattningar. När jag bestämt mig för att ha några enskilda nordiska 

samarbetsprojekt som utgångspunkt kunde jag slutligen bestämma mig för att det var 

Erlanders, Fagerholms, Gerhardsens samt Koivistos uppfattningar jag skulle granska närmare. 

Varför valde jag då just dessa och i vilken utsträckning utgör de ett bra urval? Torde det inte 

finnas fler aktörer som kan anses vara precis lika centrala som de fyra som undersöks här? 

Givetvis kan så vara fallet, men en första och en i hög grad avgörande orsak till att jag har valt 

just de aktörer jag valt, är att aktören överhuvudtaget har varit intresserade av att ta sig tid, 

eller ens haft möjlighet att omskriva det nordiska samarbetet i sådana skrifter.  

 

Jag har tidigare nämnt att jag begränsat mig till politiker som har varit statsministrar i några 

av de nordiska länderna under tiden då något av de stora nordiska samarbetsprojekten, vilka 

jag har som utgångspunkt, har legat på dagordningen. Som vi kan se tillhör också de aktörer, 

vars uppfattningar som kommer behandlas, uteslutande socialdemokratin. Orsaken till det är 

att regeringarna i de nordiska länderna under den närmsta tiden efter andra världskriget i stor 

                                                
58 Erlander, 1940-1949, 11. 
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utsträckning dominerades av just socialdemokrater. Så har även varit fallet under tiden för de 

händelser som jag valt att utgå ifrån. Vidare kan de ideologiska likheterna mellan de nordiska 

länderna ses som en stark faktor, vilken borde ha kunnat främja ett samarbete mellan de 

nordiska länderna. Precis detta nämner Waldemarsson i tidigare nämnda nummer av Aktuell 

debatt, ”Om samma partier satt vid makten, borde det rimligen vara lätt att komma överens 

om samarbetet.”59  

 

Även om det skulle kunna gå att dra slutsatser utifrån att en aktör inte ens nämner nordiskt 

samarbete i sina memoarer så har jag valt att inte använda dessa aktörer. Eftersom vi ändå inte 

skulle kunna dra några klara slutsatser utifrån det, förutom möjligen att aktören inte verkar ha 

varit särdeles intresserad av det nordiska samarbetet eller åtminstone inte ansett det ha varit 

viktigt nog att skriva kring ämnet i sina memoarer. Nu har detta, även om det varit en 

bidragande och avgörande faktor, givetvis inte varit den enda orsaken till att jag valt ut just 

Erlanders, Fagerholms, Gerhardsens samt Koivistos memoarer. Utan det mest avgörande har 

varit att dessa aktörer har varit aktivt involverade i försöken att upprätta ett närmare Nordiskt 

samarbete. Var och en av aktörerna är alltså utvalda för att de deltagit i något av de olika 

samarbetsprojekten samt att de dessutom valt att skriva om dessa händelser. Vidare har det 

slutligen varit nödvändigt att texterna funnits tillgängliga på språk som jag kan göra mig 

tillgodo. 

 

En annan sak som bör uppmärksammas i samband med valet av aktörer är Finlands minst sagt 

speciella ställning inom nordiskt samarbete. ”För Finland har närheten till först Tsar-

Ryssland, dess särställning som furstendöme i detta och senare grannskapet med 

Sovjetunionen alltid haft avgörande betydelse.”60 Därför kunde Finland aldrig fullt ut aktivt 

delta i det nordiska samarbetets utrikespolitik, försvarspolitiken givetvis inräknat. Däremot 

kunde landet åtminstone delta i vissa förhandlingar, såsom frågor av ekonomisk karaktär, 

även om Sovjetunionens vakande öga alltid fanns i bakgrunden. Vid sidan av denna 

särställning inom Norden så bör det nämnas att det är presidenten och inte statsministern som 

har haft det yttersta ansvaret för utrikespolitiken i Finland. Så de finska statsministrarna 

Fagerholm och Koivisto må kanske ej ha varit ytterst ansvariga, men efter att ha gjort närmare 

undersökningar går det att fastslå att aktörerna lika fullt varit väl insatta i de utrikespolitiska 

                                                
59 Aktuell debatt 4:85, Axel Waldemarsson, 6. 
60 Ibid., 5. 
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frågorna. Som exempel kan nämnas att Erlander i sina memoarer berättar om hur Karl August 

Fagerholm på mycket nära håll följt förberedelserna av det nordiska rådet.61 

 

Jag vill också påpeka att vissa samarbetsprojekt endast rör vissa stater. Island berörs t ex 

endast av fallet ”Nordiska rådet” och de självstyrande områdena omnämns knappt alls. Därför 

har inte heller någon Isländsk aktör varit aktuell, med utgångspunkt i de specifika Nordiska 

samarbetsprojekt utifrån jag har valt att utgå från. Island har inte varit berört med undantag 

för bildandet av det Nordiska rådet. 

 

3.3 Hur argument från teorin kan förklara det nordiska samarbetet 

Utifrån genomgången av teoretiska argument går det att finna att stater tenderar att samarbeta 

och låta bli att samarbeta pga. av en rad olika faktorer. Nedan följer exempel på hur de 

teoretiska argumenten skulle kunna användas för att förstå det nordiska samarbetet.  

 

Om teoripåstående X anses leda till intimare samarbete, så skulle avsaknaden av X sålunda 

kunna innebära att det inte uppstår något samarbete och tvärt om. Eller i ett mer konkret 

exempel:  

Enligt realismen krävs det till exempel att någon stat i samarbetet tar på sig hegemon- 

eller ledarrollen för att ett samarbete ska lyckas. Om ett land tar på sig rollen som 

hegemon så borde därför också samarbetet ha förutsättning att lyckas, respektive inte 

lyckas om ingen gör så. Så hur ser det då ut i Norden? Finns det, eller har det funnits, 

någon ledarstat inom det nordiska samarbetet som tagit på sig rollen som möjliggörare? 

Om det finns eller funnits en sådan, så kan detta argument således inte förklara varför 

samarbetet inte blivit mer djupgående mellan länderna i det nordiska samarbetet. Om det 

däremot skulle saknas en hegemon skulle det kunna vara en av de tänkbara orsakerna till 

bristen på mer ett djupgående samarbete. Tvärtom anses det inom bl. a den liberala 

skolan att förekomsten av en hegemon snarare försvårar samarbete. Så enligt den 

synvinkeln skulle förekomsten av en ledarstat faktiskt kunna förklara det nordiska 

samarbetets relativa låggradighet. 

Vidare går det att göra liknande påståenden utifrån andra argument som framkommit, och 

sedan undersöka huruvida dessa påståenden kan ge någon förklaring rörande varför det 

nordiska samarbetet ser ut som det gör.  

                                                
61 Tage Erlander, 1949-1954, (Stockholm: Tidens Förlag, 1974), 169. 
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Figur 2 - Exemplifierande illustrationer 

Vissa anser att: 

 

 

 

 

Medan andra anser att: 

___ 

   

 

 

 

De olika motiven som nämnts i teorin anses antingen påverka samarbete positivt eller 

negativt. Åsikterna kan variera, t ex anser vissa att en hegemoni krävs för ett lyckat 

samarbete, medan andra menar att det snarare försvårar. Vidare kan någon även påstå att 

variabel X (förekomsten/avsaknaden) inte har någon som helst betydelse för samarbete. 

 

De frågor jag ställer är kopplade till mer allmängiltiga faktorer som förs fram rörande 

samarbete i olika teoriskolor, dvs. de teoretiska argument som presenteras i teoriavsnittet. I 

det kapitlet återfinns också samtliga frågor som jag ställer till aktörerna, dessa är alltså vad jag 

kallar preciserade forskningsfrågor. Efter det att jag frågat en aktör var och en av frågorna 

sorteras deras svar in i ett analysschema. Så även om det rör sig om en såkallad kvalitativ 

textanalys kommer jag sedan omvandla de kvalitativa data jag insamlat till mer kvantitativa 

för att på så sätt kunna göra det hela någotsånär mätbart. Om frågan till exempel lyder ”anger 

aktören variabeln X som motiv till att det nordiska samarbetet har den omfattningen det har?”, 

blir svaret på frågan antingen att bli ”Ja, variabeln X anförs som motiv” eller ”Nej variabeln X 

anförs inte som motiv”. Om svaret på frågan blir ja förs ett kryss (X) sålunda in i 

analysschemat medan ett nej-svar redovisas som en blank ruta. 

 

Avsaknaden av variabel X Försvårar samarbete  

Förekomsten av variabel X Försvårar samarbete  

Avsaknaden av variabel X Underlättar samarbete  

Förekomsten av variabel X Underlättar samarbete  
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Oavsett om en aktör för fram ett visst motiv en eller flera gånger så är räknas det likafullt 

endast som om att ja, aktören framför detta motiv. Frågan är som bekant vilka motiv som 

återfinns hos aktörerna och i deras uppfattningar, inte hur många gånger aktören ifråga 

upprepar ett visst motiv i sina skrifter. Utifrån deras svar ska jag sedan försöka tolka resultatet 

och se vilka slutsatser som kan dras utifrån detta, dvs. vilken motivkategori som tycks vara 

den mest dominerande. Då det tydligt går att tolka vad aktörerna svarar på de olika frågorna 

uppstår inga direkta problem, men om det skulle visa sig vara mer tveksamt, får jag helt 

enkelt försöka avgöra huruvida de svarar ja eller nej på frågan. I sådana fall kommer jag 

givetvis att argumentera extra noggrant för varför jag valde att tolka svaret på följande sätt. 

Slutligen om motiv skulle dyka upp, vilka inte passar in under någon av de tre 

motivkategorierna men som ändå kan visa sig ha relevans för undersökningen kommer jag 

även att försöka uppmärksamma dessa. 
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4 Aktörer –  Anförda motiv  

 

I det här kapitlet kommer de centrala nordiska aktörerna samt deras uppfattningar angående 

vilka motiv som ligger till grund till att det nordiska samarbetet inte har lyckats utvecklas till 

något större, mer djupgående samarbete att presenteras. Under varje aktörs namn återfinns en 

kortare presentation av aktören i fråga samt en motivering varför just denna aktör kan anses 

tillhöra de centrala inom det nordiska samarbetet. Därefter presenteras sålunda de motiv som 

de olika aktörerna för fram som avgörande för utkomsten av samarbetet. Innan vi går in på 

vad de fyra aktörerna har att säga följer till att börja med en presentation av de fall vilka får 

verka som exempel på tillfällen då de nordiska länderna har misslyckats att införa ett närmare 

samarbete sinsemellan. Sammanfattning, tolkningar samt analys av de anförda motiven följer 

i nästkommande kapitel. 

 

4.1 Nordiska samarbetsprojekt  

Även om det nordiska samarbetet ofta beskrivits som låggradigt så har dock även några 

positiva steg tagits. Exempel på sådana är införandet av en gemensam arbetsmarknad år 1954 

och då passkontrollerna mellan de nordiska grannländerna avskaffades år 1958. Andra 

exempel är bildandet av Nordiska investeringsbanken (NIB) på 1970-talet samt upprättandet 

av de båda nordiska råden. Men enligt UI har planerna ibland varit ”väl storstilade och aldrig 

kunnat genomföras”.62 Det gällde bl. a förslagen till ett gemensamt försvarsförbund, en 

nordisk tullunion samt det nordiska ekonomiska samarbetet Nordek. Nedan följer (utan någon 

direkt kronologisk ordning) en kortfattad beskrivning av vad det övergripande innehållet var i 

de olika samarbetsprojekten. Observera att de båda samarbetsprojekten av mer ekonomisk 

natur presenteras under samma rubrik. Men till att börja med följer information kring det 

nordiska rådet. 

 

Nordiska rådet 

Nordiska rådet bildades år 1952 och har 87 medlemmar vilka har valts av de olika 

medlemsländernas parlament respektive folkrepresentationen för de självstyrande områdena. 

Sverige och Norge har vardera 20 representanter, Finland har 18, Danmark 16, Island 7 samt 

Färöarna, Grönland och Åland 2 representanter vardera. Dessa valda parlamentariker utses i 

proportion till den partipolitiska sammansättningen i de inhemska parlamenten. Den samiska 

                                                
62 UI, Regionala organisationer i NORR, 9. 
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befolkningen har allt sedan 1960-talet krävt representation i rådet. Detta krav har inte fått 

gehör, men har åtminstone lett till att samerna från och med år 1994 har fått ställning som 

observatör i rådet. Det förekommer inga direkta val till Nordiska rådet, utan 

rådsmedlemmarna är nationella parlamentariker som nominerats av respektive parti och väljs 

därefter i parlamentet.63 Vad gäller ordförandeskapet i Nordiska rådet så roterar det mellan 

länderna enligt en särskild ordning i perioder om vardera ett år. Det är ordnat på ett sådant sätt 

att det aldrig är samma land som står för ordförandeskapet i Nordiska rådet och det i 

inledningen nämnda Nordiska ministerrådet under ett och samma år.64 

 

Sedan 1970-talet beskrivs medlemmarna ha blivit mer partipolitiskt präglade jämfört med 

tidigare då de varit mer nationellt samstämmiga.65 I rådet återfinns fyra fasta partigrupper, 

nämligen den vänstersocialistiska, den socialdemokratiska, den konservativa samt 

mittengruppen. Enskilda ledamöter, regeringar eller ministerrådet har rätt att lägga fram 

förslag, vilket i sin tur kan leda till rekommendationer som inte är av bindande natur, men 

som åtminstone vid vissa tillfällen har vunnit gehör bland de nordiska regeringarna. Varje år 

informeras det Nordiska rådet av antingen regeringarna eller ministerrådet om vad som 

uträttats inom det nordiska samarbetets ram. 

 

All verksamhet inom det officiella nordiska samarbetet ska på alla områden och på alla nivåer 

prövas enligt principerna om Nordisk nytta.66 Den nordiska nyttan innefattar vissa kriterier 

vilka ska tillämpas på samtliga områden och på alla nivåer inom det nordiska samarbetet. För 

det första ska alla aktiviteter i nordisk regi avse verksamhet som normalt skulle ske på den 

nationella nivån, men som genom gemensamma lösningar kan tänkas medföra påtagliga 

positiva effekter. Därutöver ska samarbetet manifestera och utveckla den nordiska 

samhörigheten, samt öka nordisk kompetens och konkurrenskraft. ”Samarbetet inom Nordiska 

rådet och Nordiska ministerrådet ligger på det praktiska planet.”67 Med det menas bland annat 

att medborgare, företag samt varor och kapital ska kunna röra sig fritt mellan de nordiska 

länderna. Viktiga samarbetsområden rör kultur-, utbildnings- och forskningsfrågor. Den 

                                                
63 UD, Svenska regeringens hemsida på Internet, 

http://www.regeringen.se/fragor/geografiska_omraden/nordiska/samarbetet.htm (2004-03-15). 
64 Nordiska rådets och Ministerrådets hemsida på Internet,  

http://www.norden.org/web/2-2-ord_p/sk/index.asp?lang=1 , (2004-03-15). 
65 UI, Regionala organisationer i NORR, 11. 
66 Nordiska rådets och Ministerrådets hemsida på Internet, www.norden.org, sök: ”nordisk nytta”, 

(2004-03-15). 
67 Finska riksdagens hemsida på Internet, http://www.eduskunta.fi/rfakta/PN/main.htm , (2004-10-18). 
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största delen av budgeten gick år 2003 gick också till dessa tre områden. Förutom de frågorna 

berörs även konsumentfrågor, miljöfrågor samt samarbete med grannländer och -regioner.68 

Målet för det utåtriktade internationella samarbetet är att befrämja stabilitet i hela regionen. 

”Att undvika miljökatastrofer, upprätthålla sjösäkerhet och förebygga kriminalitet och 

spridningen av smittsamma sjukdomar är centrala mål.”69 Under 1990-talet intensifierades 

samarbetet med bland andra Östersjöstaterna och Ryssland samt med de internationella 

organisationerna i Nordens närområde. 

 

Det är medlemsländerna själva som står för finansieringen av det officiella nordiska 

samarbetets budget. Den del som varje medlemsland ska stå för baseras på respektive lands 

andel av den samlade nordiska bruttonationalinkomsten (BNI). År 2003 stod till exempel 

Sverige för omkring 34 procent, Finland för ca 17 procent medan Island stod för dryga 1,1 

procent av budgeten. ”Budgeten har på senare år varit föremål för nedskärningar och split 

mellan medlemsländerna.”70 Beslut om budgeten tas av samarbetsministrarna men ska också 

godkännas av rådet. 

 

Nordiska rådet är sålunda ett exempel på ett samarbetsprojekt som kunnat genomföras, men 

en återkommande fråga är dock enligt UI om det Nordiska rådet överhuvudtaget behövs 

längre.  Det har till och med dykt upp krav på att rådet bör läggas ner. Detta var särskilt 

aktuellt strax före Sovjetunionens upplösning. Rådet sågs som betydelselöst, eftersom de 

årliga sessionerna beskrivs ha förvandlats till en form av ”fester med högtidliga middagstal” 

rörande vad organisationen en gång uträttat, (såsom passfrihet och den fria nordiska 

arbetsmarknaden).71 

 
Gemensamt försvar 

Att skapa ett förvarsförbund hade Per Albin Hansson börjat fundera kring redan före andra 

världskrigets utbrott. Efter att det finska vinterkriget hade tagit slut tog funderingarna en mer 

konkret form, berättar Tage Erlander i sina memoarer.72 Sovjetunionen hade också nyligen 

tagit de baltiska staterna i besittning och tycktes därmed inte ta någon större hänsyn till 

                                                
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 UI, Regionala organisationer i NORR, 14-15 
71 Ibid. 
72 Erlander, 1940-1949, 363. 
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småstaters självbestämmanderätt.73 Planerna kring ett försvarsförbund som Hansson 

tillsammans med dåvarande utrikesminister Rickard Sandler funderat kring byggde sålunda på 

en världsbild där Norden var hotat pga. sin utsatta position. Tanken från svensk sida var att ett 

neutralt Norden skulle kunna leda till en avspänning mellan öst och väst.74 Hotet mot Norden 

tycktes delas av de övriga nordiska länderna, men det skulle dock visa sig vara omöjligt att 

upprätta ett gemensamt försvar. Norge och Danmark kom dock senare att samarbeta i och 

med deras inträde i NATO. 

 

Ekonomiskt samarbete - Nordisk tullunion och projektet Nordek 

Nordek var namnet på ett projekt som skulle utvidga det ekonomiska samarbetet i Norden 

genom en nordisk ekonomisk union. Initiativet till att upprätta ett fördjupat ekonomiskt 

nordiskt samarbete, (alltså senare känt som Nordek), sattes igång av den danska statsministern 

Hilmar Baunsgaard vid det Nordiska rådets sammankomst i Oslo år 1968.75 Syftet med 

Nordek var i princip den samma som med alla former för ekonomisk integration, nämligen att 

ta bort hinder för att få se till att ländernas samlade resurser används effektivare, för att skapa 

ett konkurrenskraftigt näringsliv samt få till stånd en snabbare ekonomisk tillväxt.76 

 

Idén om att sammanföra de nordiska ländernas ekonomier har dock funnits längre än så. År 

1948 genomfördes en utredning om möjligheten att upprätta en nordisk tullunion.77 Även om 

en tullunion var på dagordningen under såväl 1940- som 1950-talet, så lyckades man aldrig 

införa någon union. Istället kom EFTA, (ett frihandelsområde för de skandinaviska länderna 

samt Storbritannien, Schweiz, Österrike samt Portugal), att fånga de nordiska ländernas 

intressen. Samarbetet EFTA innefattade dock inte jordbruksprodukter, därför sökte sig vissa 

av de nordiska länderna även mot EEC, (vilket var en gemensam marknad för länderna 

Frankrike, Västtyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg), där även 

jordbruket inkluderades. Men i och med att Storbritannien år 1967 för andra gången vägrades 

medlemskap i EEC, så syntes ett inträde även för de ansökande länderna i Norden högst 

avlägset. De nordiska länderna kunde sålunda inte räkna med ett inträde i EEC den närmaste 

                                                
73 Ibid., 364. 
74 Ibid., 372. 
75 UI, Världspolitikens Dagsfrågor, 1969 - NR 8, Nordek-planen av Jan Magnus Fahlström, 3. 
76 Per Kleppe, EFTA – NORDEK – EEC -analys av de nordiska ländernas integrationsproblem, 

(Uddevalla: Bohusläningens AB 1970), 178.  
77 UI, Världspolitikens Dagsfrågor, 3. 
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framtiden, så istället riktades tankegångarna återigen mot en nordisk ”paketlösning” där även 

jordbruket innefattades.78  

 

Baunsgaards initiativ vann gehör hos övriga medlemsländer, och regeringscheferna 

deklarerade snart att möjligheterna till ett utvidgat nordiskt samarbetet skulle utvärderas. 

Senare, vid ett statsministermöte i Köpenhamn, lades det också fram en detaljerad rapport 

angående detta. Statsministrarna gjorde på grundval av denna rapport ett gemensamt uttalande 

om att tiden nu var inne att ta ett nytt steg i det nordiska ekonomiska samarbetet.79 Detta 

nordiska samarbete skulle bland annat ta hänsyn till de förpliktelser som länderna hade till 

ETFA, underlätta för deltagande i en europeisk marknad samt lämna dörren öppen för ett 

Isländskt medlemskap. Men slutligen misslyckades förhandlingarna, och något ekonomiskt 

samarbete upprättades inte emellan de nordiska staterna. 

 

4.2 Centrala nordiska aktörer – Om nordiska samarbetsprojekt 

 

Tage Erlander 

Tage Erlander (1901-1985) föddes i Ransäter i Värmland. Han var socialdemokratisk 

partiordförande och tog senare också över posten som Sveriges statsminister efter Per Albin 

Hanssons bortgång år 1946. 

 

I artikelserien Det nordiska samarbetets portalgestalter, som presenterades i Nordisk tidskrift 

för vetenskap, konst och industri, beskrivs Erlander som att han inte var ”någon nordist i 

känslosvallande mening”, utan att det istället är hans långa och oavbrutna tid vid makten i 

Sverige som gör Erlander till en aktör med en högst central roll i det nordiska samarbetet.80 I 

hela 23 år behöll han makten i Sverige, som ledare för rent socialdemokratiska regeringar, 

med undantag för åren 1951–57 då bondeförbundet deltog. Detta alltmedan statsministrarna i 

grann- och samarbetsländerna avlöste varandra. 

 

 

 

                                                
78 Ibid., 4. 
79 Ibid. 
 
80 Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1988:1, Axel Waldermarson: Det nordiska 

samarbetets portalgestalter, Tage Erlander, 1-17. 
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Motiv  

I mars år 1948 bestämde sig Erlander för, med stöd av bland andra dåvarande 

försvarsministern Östen Undén, att satsa på ett gemensamt försvar för några av de nordiska 

länderna, närmare bestämt Sverige, Norge och Danmark. Detta skandinaviska försvarsförbund 

blev dock som bekant aldrig av. Här hade sålunda Nordens stater en möjlighet att fördjupa 

samarbetet sinsemellan, men så blev inte fallet. Vilka orsakerna till det var, eller rättare sagt 

vilka motiv Erlander har framhållit som mest avgörande till att så blev fallet följer här nedan. 

 

”Förhoppningarna grusas av misstro”, skriver Erlander.81 I Sverige fanns under denna tid en 

mycket stark opinion som krävde att Sovjetunionen skulle behandlas med större misstro än de 

övriga tidigare krigförande staterna, vilket enligt Erlander borde ha ökat Sovjets 

misstänksamhet än mer.82 Sverige hade bestämt sig för att hålla sig utanför eventuella 

blockbildningar, och därmed också hålla fast vid den utrikespolitik som landet tidigare fört, 

med begreppet neutralitet som nyckelord.83 Erlander påpekar dock också att Sverige ändå 

självfallet ”som demokrater kände en stark samhörighet med västerlandets demokratier”.84 

Även från dansk sida utryckte statsminister Hedtoft Danmarks ovilja att binda sig till något 

maktblock. I Norge däremot var tongången en annan, här hälsades ”en demokratiernas 

förvarsallians” (NATO) med entusiasm, speciellt i den borgerliga oppositionen.85 Sverige 

ansåg att bästa sättet att bevara freden var genom att upprätthålla neutraliteten. Därför skulle 

även ett nordiskt försvarsförbund vila på denna grund. Norge kunde å andra sidan inte gå med 

på något sådant försvarssamarbete så länge som Sverige höll fast vid denna neutralitetslinje.86 

Detta var alltså det norska svaret på Sveriges förfrågan huruvida grannlandet ställde sig till ett 

eventuellt nordisk förvarsförbund. Dock gick den norska utrikesministern Lange med på att 

möjligheterna för ett sådant försvarsförbund åtminstone kunde undersökas.87  

 

Efter ett möte med den norske statministern Gerhardsen i maj 1948 menar Erlander att den 

svenska linjen nu åtminstone hade nått en liten framgång. Men endast under förutsättning att 

Gerhardsen, som tycktes vara för ett försvarsförbund, skulle lyckas få sin regering och 

                                                
81 Erlander, 1940-1949, 363.  ”Förhoppningarna grusas av misstro”, En undertitel i Erlanders kapitel 

Gemensamt försvar för Norden,. 
82 Ibid., 363. 
83 Ibid., 369.  
84 Ibid. 
85 Ibid., 370. 
86 Ibid., 373. 
87 Ibid., 374. 



 31 

speciellt sin utrikesminister att stödja det svenska förslaget om ett närmare försvarssamarbete 

de nordiska staterna emellan. Gerhardsen hade dock utryckt svårigheten med ett 

försvarsförbund på följande sätt: ”Vanskligheten ligger i att norsk och svensk utrikespolitik är 

olika.”88 Mycket riktigt godtog inte heller Gerhardsens landsmän den svenska formuleringen, 

utan formulerade en egen: ”Avsikten är att utröna i vilken utsträckning dylikt samarbete kan 

bidraga till upprätthållandet av fred och säkerhet.”89 Till skillnad från den svenska 

formuleringen innehöll den norska inget om varken frihet eller oavhängighet från andra 

maktblock. Därav kunde Sverige i sin tur inte heller godta denna formulering. Erlander menar 

att Norge tycktes finna det fullständigt orimligt att Norden skulle kunna stå neutralt vid ett 

eventuellt krig, (mellan öst- och västmakterna får man anta). 90 Vid ett tal som utrikesminister 

Lange höll i Malmö den 4 juni 1948, uttrycktes (såsom Erlander tolkat det) mycket riktigt att 

det inte fanns någon gemensam nordisk linje i de ”utrikespolitiska huvudspörsmålen”, men 

med tilläget ”i varje fall på kort sikt”.91 

 

”Norge med alla sina Sverige-komplex, som tvingar den norska regeringen att då och då göra 

de mest besynnerliga ting…”, skriver Erlander i en av sina minnesanteckningar från 

Karlstadsförhandlingarna den 9 januari 1949.92 Erlander syftar på Norges tyckta ovilja att 

följa riktlinjer med ursprung från svenskt håll. Även i en annan minnesanteckning, vilken 

nedtecknats den 27 maj år 1948, efter ett privat samtal med den danske statministern Hedtoft, 

går det att läsa följande: ”...man fick bekräftat att mycket av den norska ståndpunkten är 

känslomässigt bestämt av norrmännens ovilja mot att ta råd och än mindre direktiv från 

Sverige.”93 I samma minnesanteckning finns även att läsa om hur Hedtoft antytt att det under 

ett samtal mellan den danske utrikesministern Gustav Rasmussen och den amerikanske 

ambassadören i Köpenhamn framkommit att det funnits en så fientlig inställning till Sverige 

från amerikanernas sida att danskarna blivit alldeles förskräckta. Amerikanerna hade 

samtidigt förklarat att leveranser av vapen till ett neutralt försvarsförbund skulle komma långt 

ner på listan. Vad gällde amerikanska vapen hade Sverige den fasta ståndpunkten att de inte 

ställde sig emot tanken på inköp av vapen, men att de däremot inte gick med på att några 

                                                
88 Ibid., 374. En minnesanteckning från mötet mellan Erlander och Gerhardsen 11 maj 1948. 
89 Erlander, 374.  
90 Ibid., 375.  
91 Erlander, 379. En minnesanteckning från 4 juni 1948. 
92 Erlander, 385. En minnesanteckning från den 9 januari 1949, efter de så kallade 

Karlstadsförhandlingarna (ett skandinaviskt ministermöte). 
93 Erlander, 378. En minnesanteckning efter ett möte mellan Erlander och Gerhardsen den 27 maj 

1948. 
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vapen skulle skänkas från amerikanerna. Detta eftersom försvarsförbundet då skulle bli något 

av en allians med USA redan från början, och därmed inte kunna vila på neutraliteten.94 

Senare hade det rapporterats från den svenska ambassadören i Washington att allt hopp var 

ute angående möjligheterna att förmå den amerikanska regeringen att gynna ett skandinaviskt 

försvarsförbund, baserat på neutralitet. Vidare tycktes USA hoppas på att även Sverige snart 

skulle bli tvungna att ansluta sig till Atlantpakten om de båda grannarna Norge och Danmark 

valde att göra så. En talesman för den amerikanska regeringen hade senare också förklarat att 

Sveriges neutralitetspolitik var orealistisk. USA betraktade med andra ord ett nordiskt 

försvarsförbund med misstro, och Erlander skriver att från norsk synpunkt var den 

amerikanska hållningen lika med ett veto gentemot ett nordiskt försvarsförbund.95  

 

Men det var inte bara från amerikanskt håll som det fanns ”tveksamheter” gentemot ett 

eventuellt nordiskt försvarsförbund, för Elander skriver att svenska UD fått ”klart för sig att 

den engelska regeringen betraktade ett skandinaviskt försvarsförbund med ytterligt stor 

misstänksamhet”.96 Även Norge hade fått ”allvarliga varningar” från England.97  

 

Med tanke på oenigheterna gällande försvars- och utrikespolitiken Sverige och Norge emellan 

uttrycker Erlander även en viss oro för framtiden. Han undrar; ”Kommer inte ett svenskt-

norskt samarbete på detta ömtåliga område att bli fyllt av slitningar och därigenom riskabelt 

för oss?”98 Erlander har risken att Norge vid en eventuell konflikt med Sverige skulle komma 

att söka stöd västerut i åtanke. Men han skriver också att han var beredd att ta den risken, då 

det torde bli ännu mer hopplöst om länderna valde att inte samarbeta.99 Mellan de nordiska 

länderna var meningsskiljaktigheterna sålunda stora vad gällde risken för krig samt 

neutralitetens möjlighet att hålla Norden utanför ett eventuellt krig mellan öst och väst. En 

sammanfattande beskrivning av läget är att medan Sverige och även Danmark förlitade sig på 

neutraliteten ansåg Norge att ”världsläget var så hotande att de inte ansåg sig kunna nöja sig 

med den trygghet som samverkan med Danmark och Sverige kunde innebära”, utan att de 

behövde en starkare partner.100  Norrmännen ansåg att en anslutning till väst skulle avskräcka 

                                                
94 Ibid., 384. 
95 Erlander, 389. 
96 Ibid., 380. 
97 Ibid. 
98 Erlander, 385. En minnesanteckning från den 9 januari 1949, efter de så kallade 

Karlstadsförhandlingarna. 
99 Ibid. 
100 Erlander, 388. 
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Sovjetunionen från att anfalla Norden. Erlander och Sverige ansåg däremot att Norden skulle 

förbli neutralt och att neutraliteten i sin tur skulle kunna komma att bidra till att minska 

konfliktanledningarna mellan öst och väst. Med neutraliteten skulle Norden klara av att stå 

utanför ett eventuellt krig, vilket de nordiska länderna ändå inte skulle kunna varken hindra, 

framkalla eller avgöra. Norge var inte av samma åsikt. De såg det som mer eller mindre 

oundvikligt att Norden skulle dras in i ett eventuellt krig mellan de stora maktblocken, och då 

var det bättre att vara med och skyddas av västmakterna.101 De nordiska regeringarna hade 

sålunda dragit skiljda slutsatser och till stor del baserade på sina olika erfarenheter från 

världskriget, skriver Erlander.102 Formellt konstaterades sammanbrottet av förhandlingarna 

vid ett möte i Oslo den 30 januari år 1949. 

 

Erlander talar också om försöken till att upprätta en nordisk tullunion. Han berättar om hur 

danske statsministern Hedtoft varnat för att ”sätta igång en stor apparat kring ett nordiskt 

samarbetsprojekt som sannolikhet skulle bli ett nytt misslyckande”.103 Hedtoft lär enligt 

Erlander sagt att han var osäker på huruvida den norska entusiasmen skulle stå sig eller ej. 

Efter det att tankarna kring en fulltutbyggd tullunion fallit lades istället kraften på att försöka 

nå fram till överenskommelser för att minska handelshinder gällande vissa produkter. 

 

”Min egen roll vid Nordiska rådets tillkomst var inte framträdande”, erkänner Erlander, utan 

det var andra i regeringen som bar det omedelbara ansvaret. Han menar dock att det inte 

innebar att han skulle ha varit avvisande till frågan, utan att han tyckte det var oerhört viktigt 

att det inte skulle ske något avbrott i de nordiska förhandlingarna. Därför ansåg Erlander att 

det skulle vara viktigt att ”våra länders ledande politiker regelbundet samlades för att 

diskutera konkreta samarbetsfrågor så skulle de själva och den allmänna upptäcka hur mycket 

vi hade gemensamt”.104 Erlander menar att det Nordiska rådet fungerat relativt väl i 

jämförelse med vissa andra internationella organ, men uttrycker sitt tvivel gentemot att rådet 

under sina korta sessioner skulle ha hand om alla de ”småärenden” som enligt honom likaväl 

kunde skötas av ”hela året arbetade organ” som var mer kompetenta att behandla sådana 

frågor.105 Med andra ord så fungerar rådet enligt Erlander bra, men det är inte riktigt vad det 

skulle ha kunnat vara, därför att för mycket kraft läggs på ”fel” frågor. 
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Karl August Fagerholm  

Karl August (K-A) Fagerholm (1901-1984) från Finland var också han socialdemokratisk 

politiker. Han blev år 1937 socialminister, men på grund av sin kritiska ståndpunkt gentemot 

tyskarna, (vilka vid denna tidpunkt var Finlands bundsförvant under fortsättningskriget), 

tvingades Fagerholm sex år senare avgå från posten. Tiden efter det att kriget slutligen tagit 

slut tog dock Fagerholm över som ”den finska socialdemokratins store ledare”.106 Även om 

han år 1956 förlorade i presidentvalet mot Urho Kekkonen, så var Fagerholm statsminister vid 

tre tillfällen 1948-50, 1956-57 samt 1958-59. Dock fälldes Fagerholms regering ”på grund av 

den sovjetiska regimens misstankar om att Finland sökte närma sig västmakterna”.107 

Fagerholm kan anses vara en relevant aktör då han bl. a var med vid bildandet av det 

Nordiska rådet.   

 

Motiv  

K-A Fagerholms memoarers ”nordiska kapitel” har just rubriken Nordiska rådet. I början av 

kapitlet skriver Fagerholm: ”Aldrig har bristen på ett nordiskt samarbete känts så tung som 

då.”108 Han syftar på krigsåren (andra världskriget), och undrar huruvida ett fast samarbete på 

den orubbliga neutralitetens grund hade kunnat hålla de nordiska länderna utanför kriget. 

Istället stod Norden under denna tid splittrat. Under kriget hade Finland Tyskland på sin sida i 

kriget de förde mot Sovjetunionen, allt medan Finlands ”vapenbröder” höll såväl Norge som 

Danmark ockuperade. Sverige hade sin särställning genom att stå neutralt. Fagerholm skriver 

vidare att det fanns förhoppningar om att det efter att kriget tagit slut skulle kunna byggas upp 

ett nytt och stabilt nordiskt samarbete, för att på så vis förhindra att en liknande splittring 

mellan de nordiska grannländerna åter skulle behöva upplevas.109 

 

Men precis som Fagerholm skriver blev det inte riktigt så. De motiv som Fagerholm för fram 

till att ett sådant nytt och stabilt nordiskt samarbete inte kunde upprättas är bland annat att de 

nordiska länderna även efter krigsslutet fick sina specifika särställningar.110 Finland kunde 

bland annat inte blanda sig i diskussionerna angående ett försvarsförbund som fördes mellan 
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portalgestalter, K-A Fagerholm, 329-348. 
107 Ibid. 
108 K-A Fagerholm, Talmannens röst, 294. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 



 35 

de nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark. Men som vi sett gick även de skilda 

vägar. Norge och Danmark till NATO, medan Sverige behöll sin neutralitetspolitik. 

 

Då förslaget på vad som skulle bli det Nordiska rådet dök upp på dagordningen berättar 

Fagerholm att Finland inte heller denna gång direkt kunde ta ställning om eventuell 

anslutning till detta råd. Detta pga. ”de kända utrikespolitiska orsakerna”. Förmodligen syftar 

han på Finlands relation till Sovjetblocket. Fagerholm hade påpekat att han tyckte det var 

galet att upplösa en institution som Finland redan var medlem i, dvs. det Nordiska 

interparlamentariska förbundet, och ersätta den med en annan som Finland kanske skulle 

”tvingas” stå utanför.111 Men Fagerholm nämner vidare att det även kom vissa reservationer 

från norskt håll, då speciellt från det norska borgerliga blocket. Enligt Fagerholm hade de 

norska borgerliga parlamentarikerna ofta visat sig var reserverade när det gällde nordiskt 

samarbete. ”Jag har för mig att norrmännen ständigt är rädda för att det stora och rika Sverige 

skall dominera för mycket”, skriver Fagerholm.112  

 

Trots reservationerna blev det Nordiska rådet tillslut verklighet, med såväl Norge som Finland 

som medlemmar. Fagerholm berättar dock att ”vi” måste erkänna att Nordiska rådet endast 

blev ett surrogat för drömmarna om ett enat Norden som återfanns under krigsåren samt att 

detta råd blev en besvikelse för många.113 Men för Fagerholm själv har det Nordiska rådet 

ingalunda blivit en besvikelse, eftersom precis som Fagerholm själv uttrycker det; ”Vi som 

var med och utarbetade statuterna och de som hade gjort sig mödan att stifta bekantskap med 

dem hade ingen orsak att förvänta sig storverk av rådet”.114 Det avgörande för att inga 

förhoppningar om storverk fanns berodde på att det Nordiska rådet saknade en, vad 

Fagerholm kallar en mycket viktig rättighet, nämligen rätten att fatta slutgiltiga beslut. Rådet 

kan ju som bekant endast utfärda rekommendationer, och såvida ländernas egna myndigheter 

inte väljer att följa dessa så står rådet maktlöst.115 

 

Fagerholm säger sig vidare vara helt övertygad om att Nordiska rådet hade blivit någonting 

mer än det hittills har blivit om regeringarna och i synnerhet dessas högre tjänstemän varit 

mer positivt inställda till rådet. Detta gäller enligt Fagerholm i hög grad den svenska 
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114 Ibid. 
115 Ibid. 



 36 

regeringen. Problemet i Sverige och även i Danmark, är enligt Fagerholm att dessa länder lät 

oppositionen besätta presidieposterna. Som exempel nämns Bertil Ohlin, som hade posten då 

Erlander hade makten i Sverige. Denna princip var något som Fagerholm hade svårt att förstå 

sig på, då den tycktes försvåra arbetet eftersom oppositionen drog åt annat håll än regeringen, 

samt tycktes utnyttja det Nordiska rådet även för inhemska behov.116 ”Allt det här ledde till, 

att den svenska regeringen visade en trumpen uppsyn och det gjorde i sin tur, att de svenska 

ämbetsmännen ansåg det var deras rätt och skyldighet att vara ännu surare.”117 Nordiska rådet 

upplevs av vissa ämbetsmän som en besvärlig institution, som kommer med nya initiativ och 

som därmed innebär ”onödigt” extrajobb, skriver Fagerholm118 

 

Fagerholm avslutar sitt kapitel om det Nordiska rådet genom att framföra att ”vi bör slå vakt 

om det Nordiska rådet och göra det bästa möjliga av det”. Men han utfärdar också en varning 

om att varken kultursekretariatet i Köpenhamn eller ministersekretariatet i Oslo ska får växa 

allt för mycket, eftersom det aldrig var meningen att de skulle bli stora ämbetsverk.119 

Fagerholm påpekar vidare att resultaten av rådets arbete trots allt inte är att förkasta. 

”Samarbetet i Norden har blivit allt mer omfattande, …, vi håller på att bli nordiska 

medborgare i praktiken om än inte formellt.”120  

 

Einar Gerhardsen  

Einar Gerhardsen (1897–1987) var en norsk politiker tillhörande Arbeiderpartiet, ett norskt 

socialdemokratiskt parti. Han var partiordförande 1945–65 och även statsminister åren 1945–

51 samt 1955–65. Även mellan åren 1951–55 var Arbeiderpartiet i regeringsställning, men 

under denna period innehade istället Oscar Torp statsministerposten. Gerhardsen tillhörde 

tidigt partiets vänsterflygel och var stadsfullmäktiges ordförande i Oslo under några timmar 

1940, innan han avsattes av tyskarna. Gerhardsen satt i koncentrationsläger dels i Tyskland 

1942–44 samt i det norska lägret Grini 1944–45. Gerhardsen beskrivs som en kraftfull och 

respekterad ledare som satte sin prägel på norsk efterkrigspolitik. Han verkade för ett nära 

nordiskt samarbete men åstadkom även bl.a. att Norge gick med i NATO 1949.121 
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Motiv  

I Einar Gerhardsens memoar Samarbete och strid, vilken innehåller minnen från åren 1945-

1955, skriver han om hur det hos många återfunnits pessimistiska tankar kring möjligheterna 

att utveckla det nordiska samarbetet. Han nämner som exempel tiden under andra världskriget 

då de nordiska länderna stod splittrade och möjligheterna om ett närmare nordiskt samarbete 

såg ytterst små ut efter kriget. Men som bekant försökte ändå länderna närma sig varandra, 

bland annat genom att upprätta ett gemensamt försvar. Även efter det att denna tanke hade 

splittrats och ingen lösning hade kunnat komma tillstånd mellan länderna utrycktes många 

skeptiska åsikter om huruvida Norden någonsin skulle kunna samarbeta på ett djupare plan. 

Men ”inte heller denna gång fick pessimisterna rätt”, skriver Gerhardsen.122 Det Gerhardsen 

tycks vilja peka på är att man aldrig ska räkna ut möjligheterna med ett nordiskt samarbete.  

 

Rörande det nordiska samarbetet är det främst misslyckandet med att införa en tullunion samt 

skapandet av det Nordiska rådet som berörs av Gerhardsen. Att det inte blev någon tullunion 

1949/50 berodde enligt Gerhardsen på att Norge helt enkelt enhetligt sade nej. Orsaken till 

detta var att landet i det skedet stod mitt uppe i återuppbyggandet efter kriget och att ett sådant 

samarbete, i form av en tullunion, snarare hade missgynnat än gynnat Norge vid denna 

tidpunkt.123 

 

När frågan om en nordisk tullunion år 1954 åter dök på dagordningen fanns inte längre någon 

enighet i Norge. Nu återfanns istället en stark splittring mellan de som var för en tullunion och 

de som var emot en sådan. På ja-sidan återfanns den Norska regeringen och arbeiderpartiet, 

fackföreningsrörelsen samt kooperationen medan övriga partier liksom det enskilda 

näringslivets institutioner var emot en tullunion. Gerhardsen säger sig vara bestört över hur 

det kunde komma sig att det borgerliga blocket vände sig så starkt emot ett närmare nordiskt 

samarbete samtidigt som de varit de ivrigaste förkämparna för samarbete med länder som 

ligger längre borta från Norges gränser och som dessutom stod landet mycket mera fjärran. 

Men hur som helst menar Gerhardsen att regeringen faktiskt hade haft politisk makt att få 

igenom ett norskt godkännande av en nordisk tullunion, men att de kommit fram till att det 

inte vore ”tillfredställande” att ta ett sånt viktigt beslut då det förehöll sig som så att hela 

                                                
122 Einar Gerhardsen, Samarbete och strid – Minnen 1945-1955, Översättning: Kaj Axelsson, 

(Stockholm: Tiden, 1972), 233. 
123 Ibid. 
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oppositionen samt så gott som hela det norska näringslivet stod som motståndare till ett sådant 

förslag.124 

 

I sina fortsatta memoarer I medgång och motgång med minnen från tiden mellan år 1955-

1965 i kapitlet kallat Norden, Efta, EEC nämner Gerhardsen återigen orsakerna till att Norge 

vid två tillfällen sagt nej till en nordisk tullunion. Det som tillkommer är att han förtydligar 

orsaken till att Norge skulle ha missgynnats om en nordisk tullunion bildats redan då frågan 

första gången dök upp år 1948. Orsaken var att den norska inhemska industrin inte skulle ha 

klarat av den konkurrens som skulle uppstått.125 Resten av kapitlet handlar om EFTA och 

EEC, vilka jag inte går in på närmare då jag tycker de ligger utanför ramen av 

undersökningen, och nöjer mig därmed att påpeka att Gerhardsen för fram att det fanns andra 

alternativ till ett ”specifikt nordiskt ekonomiskt samarbete”.126 

 

Även vad gäller skapandet av det Nordiska rådet, vilket i och för sig ändock kom att bli 

verklighet, så var det norska borgerliga blocket som ställde sig mest tveksamma till 

upprättandet av detta råd, skriver Gerhardsen. 127 Vad gäller det Nordiska rådet vill 

Gerhardsen uppmärksamma att det är viktigt att meningen med sammankomsterna som 

förekommer mellan de nordiska partivännerna inte skulle glömmas bort och endast vara 

sammankomster där man äter och dricker. 128 Slutligen, ”Politiskt vilja öppnar ofta vägen till 

lösning av en fråga”, skriver Gerhardsen.129 Han tycks syfta på att om det visas nog med 

intresse för t ex samarbete så kan detta också genomföras, åtminstone förbättra chanserna 

ordentligt.  

 

 
 
 
 
 

                                                
124 Ibid., 233-234. 
125 Gerhardsen, I medgång och motgång – Minnen 1955-1965, Översättning: Kaj Axelsson, 

(Stockholm: Tiden, 1973), 271-272. 
126 Ibid., 272-278 
127 Gerhardsen, Samarbete och strid, 234. 
128 Ibid., 236. 
129 Ibid. 
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Mauno Koivisto  

Mauno Koivisto (1921–) föddes i Åbo och är även uppvuxen där. Han har varit finländsk 

finansminister, statsminister samt president. År 1997 gav Koivisto ut den politiska 

memoarvolymen Liikeen suunta, på svenska översatt till Rörelsens riktning. I denna återfinns 

ett längre kapitel om Nordek och de olika skedena i dess uppgång och fall.130  

    

Motiv  

Redan i början av kapitlet skriver Koivisto följande om Nordek; ”Tidtabellen för projektet var 

problematiskt.” Han syftar på den brådska som uppstod om att upprätta ett alternativ då 

England nekades inträde till EEC, och därmed också Danmark, Norge samt Sverige. Nordek 

började därefter (som redan nämnts) på danskt initiativ.131 

 

Koivisto tar upp ett samtal med Erlander i dennes sommarresidens i Harpsund sommaren 

1967. Vid detta samtal lär Erlander uttryckt att han önskade att det åter skulle komma tillfälle 

att åstadkomma ett närmare nordiskt samarbete, men han lär också ha sagt ”…de där 

norrmännen är lite svåra, eftersom de vann andra världskriget”.132 (Detta är inte något 

Koivisto själv har påstått, men att han tar upp det visar ändock på att det redan i förväg fanns 

misstro mot enskilda länders missgynnande påverkan gentemot framtida tänkbara nordiska 

projekt). 

 

Det hade uttryckts tvivel om att Finland skulle ta del i Nordek-projektet. Det hade till och med 

kommit fram förslag, även detta från dansk sida, om ett Sve-Da-No projekt, ett ekonomiskt 

samarbete endast mellan just Sverige, Danmark och Norge. Men Finland började ändock 

deltaga i förhandlingarna om Nordek. I en tv-diskussion i samband med ett ministermöte i 

Köpenhamn deklarerade Koivisto att han och Finland var glada över att kunna medverka och 

att länderna hade mycket att vinna på samarbete. Han påpekade dock även att ”var och en 

måste vara beredda att pruta på sina krav”.133 Strax efter mötet i Köpenhamn inträffade en 

händelse, som Koivisto anser hade avgörande verkningar på Nordek-projektet. Det som hände 

var att den Sovjetledda Warszawa-paktens styrkor ockuperade Tjeckoslovakien. Utan att gå in 

                                                
130 Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 2001:4 samt 2002:1. Mauno Koivisto, Om 

Nordek del I och II. Detta kapitel om Nordek från den politiska memoarvolymen Liikeen suunta 
(Rörelsens riktning) har Koivisto gett Nordisk tidsskrift tillstånd att översätta och publicera. 
Översättningen står Dag Lindberg för. Det är denna översättning som jag här har använt mig av.   

131 Mauno Koivisto, Om Nordek del I, 344. 
132 Ibid., 347. 
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närmare på hur Finland reagerade på händelsen, så fortsätter han med att berätta att eftersom 

Sovjetunionen förhöll sig skeptiskt gentemot ett finländskt medlemskap i den västliga 

ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, så kunde ett finländskt medlemskap även i 

Nordek av Sovjet ses som att det skulle stå i strid med Finlands neutralitetspolitik.134 Hur som 

helst tycktes det i Sovjet finnas den uppfattningen att ett finländskt medlemskap i Nordek 

skulle innebära en framtida anslutning till EEC. Men det hade tidigare även kommit motsatta 

signaler. Företrädare för den sovjetiska ambassaden försäkrade att Sovjetunionen ännu inte 

hade tagit en slutgiltig ställning gentemot Finlands eventuella medlemskap i Nordek, samt att 

ambassaden snarare var av den övertygelsen att projektet till och med skulle kunna stärka 

neutralitetens ställning i Norden. Allt detta eftersom Finlands och Sveriges neutralitet ansågs 

vara starkare än Danmarks och Norges medlemskap i NATO. 

 

Sovjetunionen tillkännagav dock tillslut sin negativa hållning till Nordek våren 1969. De 

menade att Nordek var ”en sluten handelsorganisation, som diskriminerade utomstående” 

samt att ”Norge och Danmark drar de neutrala länderna i riktning mot EEC”. Detta beslut 

sades bygga på dels en tjänstemannarapport från hösten 1968 samt på diskussioner förda med 

finska tjänstemannarepresentanter i Moskva under våren 1969. Koivisto påpekar dock att 

projektet (Nordek) först under hösten 1969 fick sitt huvudsakliga innehåll. Koivisto menar 

sålunda att Sovjet utgått från felaktiga uppgifter då de tog sitt beslut.135 Dessutom säger sig 

Koivisto vara lite förvånad och förbittrad över att Sovjetunionen inte först velat diskutera 

projektet närmare med honom. Sovjet hade gjort kalkyler som visade på att Nordek-projektet 

skulle vara ekonomiskt ofördelaktigt för Finland. Efter vad Koivisto förstått försökte ryssarna 

med hjälp av dessa kalkyler understryka att ”om projektet inte är ekonomiskt lönsamt, så 

varför vill Finland driva det, vad syftade Finland till”?136 Sovjetunionen önskade att deras 

intervention inte skulle omtalas i offentligheten. Koivisto säger sig dock ha velat tala om att 

det var Sovjetunionens synpunkter på projektet som hindrat dem från att underteckna Nordek-

avtalet, eftersom så faktiskt var fallet. Han fick dock inte stöd till denna tanke av president 

Kekkonen.137 Angående att få stöd från presidenten så förekommer, som jag uppfattar det, 

vissa ”gliringar” gentemot hur Kekkonen (dåvarande President i Finland) förde 

                                                                                                                                                   
133 Ibid., 350. 
134 Ibid., 352-353. 
135 Ibid., 346. 
136 Ibid., 363. 
137 Mauno Koivisto, Om Nordek del II, 13. 
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förhandlingarna om Nordek. Dock berättar Koivisto att han inte tvivlar på att Kekkonen tog 

till sig Nordek-projektet och verkligen försökte förverkliga det under år 1970.138 

 

Sovjet förhöll sig sålunda negativ gentemot projektet. Men vid en presskonferens, i samband 

med ett statministermöte i Stockholm, hade Koivisto ändock svarat på frågan om 

Sovjetunionens hållning gentemot Nordek skulle innebära svårigheter för Finland att deltaga i 

projektet, med att han inte ansåg att det fanns skäl till att Finland skulle möta särskilt stora 

svårigheter därav. ”Efter detta började det verka som om Finland, och jag personligen, skulle 

stå där som Svarte Petter, om projektet inte lyckades.”, skriver Koivisto.139 Att Koivisto 

svarade så på frågan beror enligt honom själv på att han väntade sig att Sovjets hållning skulle 

ändras till ett mer positivt utslag om de bara fick klart över vad Nordeks konkreta innehåll 

skulle vara. Han konstaterade dock att även om Sovjetunionen var misstänksamma gentemot 

Nordek, så bedömde han ändå att deras hållning till projektet fortfarande var öppen. Det var 

sålunda viktigt att tydliggöra målen för Nordek. Den huvudsakliga frågan var enligt Koivisto 

huruvida projektet endast skulle vara ett övergångsarrangemang eller om det skulle skapas 

någonting bestående.140 

 

Det fanns även andra faktorer som ansågs kunna föranleda problem för Finland om de blev 

medlem i Nordek. En av dessa problem var den kommande gemensamma tullnivån. Medan 

Sveriges, Danmarks och Norges tullmurar skulle komma att stiga skulle den nya tullnivån för 

Finland innebära en sänkning. Därutöver hade Finland lovat Sovjet att även i fortsättningen 

låta dem bibehålla status som ”mest-gynnad-nation”.141  

 

Vidare skriver Koivisto; ”Sveriges regering var ovillig att röra sig tillräckligt; finansminister 

Gunnar Sträng och chefen för Sveriges riksbank Per Åsbrink ansåg att projektet skulle bli för 

dyrt för Sverige och även statsminister Erlander hade tappat intresse för saken.”142 Även 

hemma i Finland tyckte Koivisto att det inte lades ned nog med intresse för Nordek-projektet, 

därför framförde han önskemålet att regeringen borde göra så.143 Koivisto hade motiverat 

                                                
138 Ibid., 346. 
139 Koivisto, Om Nordek del I, 356-357. 
140 Ibid., 360. 
141 Koivisto, Om Nordek del II, 2. 
142 Koivisto, Om Nordek del I, 365. 
143 Koivisto, Om Nordek del II, 2. 
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Nordek-projektet med att den ökade världshandeln och den ökade arbetsfördelningen ökar 

länders beroende av varandra, vilket i sin tur ökar möjligheterna att bevara freden.144 

 

Koivisto hade dock förklarat att Finland (socialdemokraterna i Finland) inte ville bidra till att 

i framtiden försvåra för de övriga nordiska länderna att ta fasta på bättre alternativ som hade 

öppnat sig för dem. Men han ville också slå fast att om det förehöll sig som så att någon av 

länderna i framtiden ville ansluta sig till EEC, så skulle detta innebära att de utträdde ur det 

nordiska ekonomiska samarbetet som skulle upprättas.145 Senare blev Finlands ståndpunkt att 

projektet kunde fortlöpa, men med vissa reservationer. Om någon av de kommande 

medlemsländerna påbörjade medlemskapsförhandlingar om anslutning till EEC skulle 

Nordek-förhandlingarna avbrytas och om något av länderna också blev medlem skulle 

projektet ha konstaterats helt lagts ner.146 Denna reservation som Kekkonen skissat var enligt 

Koivosto till för att föra över skulden på något av de andra länderna. ”Hos oss påstods det, att 

Danmark och Norge höll på att dra oss med som medlemmar av EEC.”147 Det är något som 

Koivisto påpekar var en något förhastad slutsats, medtanke på att medan Norge ännu inte är 

medlem av EU så är faktiskt Finland det. 

 

Finland valde 1970 slutligen att inte underteckna Nordek-avtalet. Det fanns splittringar 

angående Nordek-projektet i Finland. Däribland angående vem som skulle leda det hela. Från 

centerpartihåll i Finland uppkom en viss irritation att Koivisto lade sig i frågan allt för 

mycket, eftersom det var utrikesministeriet som faktiskt hade det formella ansvaret. Därutöver 

säger sig Koivisto var besviken över att han inte fått stöd av industrin.148 Men Koivisto tar 

även upp att det inte endast var i Finland som det fanns ”skepticism” gentemot projektet, utan 

nämner att det även i de andra länderna fanns olika åsikter om Nordek. Speciellt i Norge och 

Danmark, där frågan blev något av en ödesfråga för de båda statsministrarna Borten och 

Baunsgaard. De önskade att själva leda projektet, med rädsla för att det annars skulle ”torka 

in”. Koivisto menar att frågan också nästan var en ödesfråga för honom själv, medan den 

aldrig var det för Erlander.149 

 

                                                
144 Koivisto, Om Nordek del I, 359. 
145 Ibid.,, 364-365. 
146 Koivisto, Om Nordek del II, 8. 
147 Ibid., 23. 
148 Ibid., 357. 
149 Koivisto, Om Nordek del I, 347-348. 
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När Finland tillslut kommit till den slutsatsen att de inte kunde delta i projektet meddelade de 

dock att övriga länder fick fortsätta utan Finland om de så önskade. Baunsgaard förde också 

fram sådana önskemål, men varken Borten eller Palme (som tagit över rollen som 

statsminister i Sverige efter Erlander år 1969) visade intresse för förslaget, utan avvisade 

det.150 För Sverige verkade Finlands medverkan vara en avgörande fråga. ”Med hjälp av 

Nordek var Sverige berett att hjälpa Finland, men om Finland blev utanför, hade Sverige inget 

intresse av att hjälpa Danmark och Norge. Och den som betalade höll ju Sverige på att bli.”, 

skriver Koivisto.151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
150 Koivisto, Om Nordek del II, 4-6.  
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5 Redovisning och analys – Det Nordiska samarbetets utveckling och omfattning 

 
5.1 Sammanställning av material samt diskussion 

Vi har nu har gått igenom vad som finns att läsa i de fyra centrala aktörernas respektive 

memoarer angående det nordiska samarbetet och de olika samarbetsprojekten. Här nedan 

återfinns en sammanställning av de motiv som anförs av aktörerna angående vad som kan 

förklara utvecklingen och omfattningen av det nordiska samarbetet, (se Analysschema). Med 

andra ord, vad svarar aktörerna på de preciserade forskningsfrågor som jag ställt? Frågorna 

som jag ställt då jag undersökt aktörernas uppfattningar är följande:  

 

Kategori I: Kulturell gemenskap 

1. Anförs avsaknaden av anslutning kring en gemensam identitet som motiv? 

2. Anförs avsaknaden av ”tron” på samma normer, regler och moralfrågor som 

motiv? 

3. Anförs brist på förtroende parterna emellan som motiv? 

Kategori II: Intressen 

4. Anförs avsaknaden av gemensamma intressen som motiv? 

5. Anförs avsaknaden av en gemensam tilltro till lösningar av gemensamma 

problem (intressen) som motiv?  

6. Anförs inhemska politiska ”stridigheter” (inom de enskilda medlemsländerna) 

som motiv? 

7. Anförs omvärldsfaktorer/internationellt (negativt) tryck som motiv? 

8. Specifika intressen: 

a. Anförs allt för omfattande ekonomiska kostnader som motiv? 

b. Anförs avsaknaden av gemensamt behov av säkerhet som motiv? 

Kategori III: Ledarskap 

9. Anförs avsaknaden av en hegemoni/ledarstat som motiv? 

10. Anförs förekomsten av en hegemoni/ledarstat som motiv? 

11. Anförs en bristande jämlikhet parterna emellan som motiv? 

12. Anförs rädslan för att någon av parterna ska få för stor makt som motiv? 

13. Anförs rädslan för att den egna staten ska förlora självbestämmanderätt som 

motiv?  

                                                                                                                                                   
151 Ibid., 6. 
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Analysschema - Sammanfattande tabell för anförda motiv 

Motiv Aktörer Totalt antal 

 Erlander Fagerholm Gerhardsen Koivisto  

I     [ 2 ] 

1      

2      

3 X   X 2 

II     [ 11 ] 

4   X  1 

5 X    1 

6 X X X X 4 

7 X X  X 3 

8a   X X 2 

8b      

III     [ 2 ] 

9    X 1 

10      

11      

12  X   1 

13      

      

 X = Ja, motivet anförs, (tom ruta innebär således Nej, motivet anförs inte). 

Totalt antal = Antalet aktörer som anför motivet i fråga. 

Av aktörerna anförda motiv 

(Som stöd för läsaren finns efter varje angett motiv, den preciserade forskningsfrågans 

nummer inom parantes.) 

 
Erlander 

Erlander menar att de nordiska staterna visserligen hade gemensamma intressen att försöka 

garantera de nordiska ländernas säkerhet, och länderna tycktes också vara överens om att de 

krävdes ett samarbete mellan staterna för att kunna uppnå detta mål. Men trots att länderna 

stod enade kring tanken att ett försvarssamarbete borde upprättas, så fanns det däremot inte 

någon gemensam tillförsikt till hur ett nordiskt försvarssamarbete borde vara uppbyggt för att 

säkra freden i Norden (5). Enligt Erlander rörde tvisterna neutraliteten. Uppfattningarna gick 
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isär gällande huruvida en nordisk försvarsallians kunde vila på neutralitet eller om det krävdes 

att alliansen stödde sig på västmakternas NATO för att säkerställa de gemensamma intressena 

om ett säkert Norden. Att länderna inte kunde enas om detta är ett av motiven som Erlander 

för fram som orsak till att tanken om ett nordiskt försvarsförbund inte kunde förverkligas.  

 

Vidare finns en antydan om att inhemska politiska ”stridigheter” skulle vara ett 

bakomliggande motiv (6). Denna uppfattning framkommer genom att Erlander antyder att 

Norges statsminister Gerhardsen tycktes vara för ett försvarsförbund, men att han dock hade 

svårt att övertala sina landsmän om att det vore fördelaktigt att samarbeta inom Norden, 

åtminstone om det skulle ske utifrån den av Sverige föreslagna linjen. Erlander tycks vara av 

den uppfattningen att orsaken till detta var vad han kallar ”Norges Sverige-komplex”. Det 

tillsammans med att Erlander nämner att han hade viss oro för hur relationerna mellan 

länderna skulle te sig i framtiden pga. ländernas skilda syn på utrikespolitiken, visar på att det 

fanns att det fanns en viss grad av misstro mellan de inblandade parterna. Enligt Erlander 

uttryckte även Hedtofts farhågor gällande Norges entusiasm vad gäller tullunionsfrågan (3). 

Det senare visar också på att rädslan fanns att samarbetspartnern skulle få mer makt om 

samarbete infördes, och att denna nyvunna makt skulle kunna vändas emot den egna staten 

vid tänkbara framtida tvistemål. Men eftersom Erlander ändå sade sig ta risken så anges inte 

detta som något motiv till att försvarssamarbetet inte kunde förverkligas. 

 

Slutligen återfinns hos Erlander uppfattningar om att det vid denna tidpunkt fanns diverse 

omvärldsfaktorer som hade en viss negativ inverkan på försöken att upprätta ett gemensamt 

försvar (7). Förutom Sovjetunionens misstänksamhet gentemot att det nordiska försvaret 

skulle söka sig närmare västmakterna, så återfanns även en misstro från väst angående ett 

neutralt försvarsförbund. Det var USA och Storbritannien som stod för denna negativa 

hållning gentemot ett eventuellt nordiskt försvarssamarbete, om det skulle komma att bygga 

på neutralitetens grunder.  

 

Fagerholm 

Bland Fagerholms uppfattningar anges inhemska politiska stridigheter som motiv (6), även 

om det kanske inte framkommer lika tydligt som hos övriga aktörer. Han syftar på Norge, där 

speciellt det borgerliga blocket sägs ha varit negativt inställt till nordiskt samarbete, och lagt 

fram reservationer gentemot det Nordiska rådet och även mot det nordiska samarbetet i sin 

helhet. Fagerholm framför vidare att ett av motiven tycks ha varit rädslan för att någon av 
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parterna skulle få för stor makt (12). Återigen syftar han på Norge, och landets tyckta rädsla 

att Sverige skulle komma att dominera för mycket.  

 

Angående frågan om negativt internationellt tryck anges som motiv hos Fagerholm, så har jag 

tolkat det som att han gör det, dock med vissa reservationer. Visserligen nämner han att 

omvärldsfaktorer påverkade bildandet av det Nordiska rådet på så sätt att Finland inte direkt 

kunde ta ställning till eventuellt medlemskap, men att det Nordiska rådet upprättades lika fullt 

och senare blev även Finland medlem. Fagerholm anger inte heller att yttre faktorer skulle 

vara orsaken till att det Nordiska rådet inte blivit mer handlingskraftigt. Likafullt så menar 

Fagerholm att Finland hindrades att redan från början delta i rådet pga. omvärldsfaktorer, 

samt att landet tidigare hindrats från att delta i andra samarbetsprojekt på grund av 

internationella påtryckningar. Därav hävdar jag efter att Fagerholm anger internationella 

faktorer som motiv (7). 

 

Gerhardsen  

Som vi kan se i analysschemat så är Gerhardsen den enda av aktörerna som direkt anför 

avsaknaden av gemensamma intressen som motiv (4). Denna slutsats drar jag utifrån att 

Norge vid försöket att 1949/50 upprätta tullunion, enligt Gerhardsen inte var intresserade av 

att gå med. Sålunda saknades det i Norge, till skillnad från de övriga Nordiska länderna, något 

intresse för att upprätta en tullunion sinsemellan. Orsaken till att det fanns en sådan enighet i 

Norge angående att hålla sig utanför en nordisk tullunion var enligt Gerhardsen att en sådan 

union hade missgynnat landet, på så sätt att industrin inte ansågs klara av den ökade 

konkurrens som en tullunion hade inneburit vid detta tillfälle. En union hade således inneburit 

en allt för stor ekonomisk kostnad för Norge att medverka vid denna tidpunkt (8a). 

 

Vid det andra försöket att bilda en tullunion år 1954, var orsaken till att någon sådan inte 

kunde upprättas återigen att Norge sade nej till ett sådant samarbete. Men till skillnad från 

föregående försök fanns det denna gång, enligt Gerhardsen, ett intresse även i Norge för att 

delta. Nu rörde det sig istället om norsk inhemsk politisk oenighet (6). 

 

Koivisto 

Att Koivisto tar upp Erlanders uttalande om att ”de där norrmännen är lite svåra”, kan tolkas 

som att det tycktes finnas en allmän misstro gentemot enskilda länders missgynnande 

påverkan på framtida tänkbara samarbetsprojekt, i det här fallet mot Norge från svensk sida. 
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Det rör sig sålunda om avsaknad från förtroende parterna emellan (3). Det återfanns även 

tvivel i övriga Norden huruvida Finland skulle kunna verka för ett medlemskap i Nordek. 

Detta var troligen beroende på den rådande världsordningen och Finlands utsatta läge under 

det kalla kriget, maktkampen som utspelades mellan supermakterna i öst och väst. I Koivistos 

uppfattningar framgår också att det yttre trycket varit avgörande för det nordiska samarbetet 

(7). Speciellt Sovjets negativa hållning gentemot Finlands deltagande i Nordek anses av 

Koivisto vara en stark avgörande faktor till att Finland tillslut valde att stå utanför projektet. 

Koivisto säger det kanske inte rakt ut, men ockupationen av Tjeckoslovakien avskräckte 

naturligtvis Finland. Om Sovjet kunde invadera Tjeckoslovakien kunde de mycket väl tänkas 

invadera även Finland om de misstänkte att finnarna skulle närma sig västmakterna. Detta var 

troligen farhågorna i Finland. 

 

Ett annat motiv som återfinns hos Koivisto är av ekonomisk karaktär, även om de kanske inte 

anges som lika avgörande som ovanstående argument. Detta rörde den gemensamma tullnivån 

som skulle införas om Nordek blev ett faktum, vilket skulle innebära en sänkning av tullnivån 

för Finland. Koivisto tycks mena att detta skulle kunna ha inneburit ekonomiska svårigheter 

för landet (8a). Det förekom även inhemska politiska splittringar angående Nordek även i 

Finland (6), vilket också var fallet i övriga nordiska länder, skriver Koivisto. I andra nordiska 

länder var till och med dessa inhemska splittringar större än i jämförelse med i Finland, där 

problem enligt Koivisto framförallt var av en yttre karaktär. 

 

Slutligen framför Koivisto att ett motiv till att det inte upprättades någon ekonomisk union 

mellan de övriga nordiska länderna, efter det att Finland beslutat att de inte kunde delta i 

projektet, var att det saknades någon som ville ta det stora ansvaret för projektet (9). Koivisto 

på påpekar med andra ord att det inte fanns någon klar ledarstat. I alla fall i den bemärkelsen 

att det inte fanns någon stat som var villig att ta på sig de stora delarna av kostnaderna för 

projektet. Koivisto skriver nämligen att Sverige inte längre tycktes vara villiga att stå för 

kostnaderna när det visade sig att Finland inte längre skulle delta i projektet.  

 

5.2 Slutsatser – Vad kan förklara det nordiska samarbetets omfattning? 

 

Vilka motiv anges inom respektive motivkategori? 

Bland de motiv som inte framkommer återfinns bland andra frågorna rörande gemensam 

identitet samt gemensamma normer, regler och moralfrågor. Det var dock relativt väntat, då 
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det sällan påstås något annat än att det i de nordiska länderna återfinns något av en 

karakteristisk nordisk kulturell gemenskap. Nu över till vad som återges hos aktörerna, 

angående vilka motiv som kan förklara att de nordiska samarbetsprojekten inte kunnat 

genomföras och att det samarbete som finns inte blivit mer djupgående. 

 

Vi börjar med motivkategori I (Kulturell gemenskap). Det dyker här upp tecken på att det 

rådde en viss brist på förtroende mellan de nordiska länderna. Det motivet framkommer hos 

Koivisto samt hos Erlander. De båda aktörerna berör sakförhållandet att svenskarna tycktes 

vara av den uppfattningen att Norge ständigt skulle ställa sig emot Sverige, oberoende av vad 

frågan gällde. Oavsett om detta var befogad kritik eller ej, tyder det på att förtroendet inte 

alltid var det bästa mellan de båda parterna och att detta i sin tur kan ha medverkat till att 

samarbetet inte kunnat fördjupas ytterligare. 

 

Om vi går vidare till motivkategori II (Intressen) kan vi börja med att konstatera att 

avsaknaden av gemensamma intressen endast anges som motiv av en aktör och endast vid ett 

tillfälle. Detta tillfälle var vid förhandlingarna kring att upprätta en nordisk tullunion omkring 

1950-talet, då det enligt Gerhardsen inte låg i Norges intresse att delta. I övrigt har det enligt 

de tillfrågade aktörerna inte varit bristen på gemensamma intressen som hindrat ett närmare 

samarbete. Enligt realismen är det som bekant utifrån staters egenintresse som samarbete 

uppkommer och om det då inte ligger i den egna statens intresse att samarbeta, så kommer 

sålunda inte heller något samarbete att uppstå. Enligt andra, inom de mer liberala 

tankebanorna, menas istället att samarbete även kan uppkomma därför att staterna i viss mån 

tänker på samtliga parters intresse, och inte enbart på vad som är det bästa för den egna staten. 

I fallet med tullunionen (1950) återfanns det inget gemensamt intresse bland samtliga parter 

att upprätta en tullunion, eftersom en av staterna inte ansåg att det skulle gynna deras egna 

intressen. Därmed får realismen rätt i att det är utifrån den enskilda statens intresse att 

samarbeta som ett internationellt samarbete uppstår eller faller och att en stat först och främst 

handlar utifrån att gynna sig själv och inte med andra staters bästa i åtanke, åtminstone i detta 

fall, utifrån Gerhardsens förklaring. När ett gemensamt försvar var på dagordningen var det 

dock enligt Erlander inte bristen på gemensamma intressen som var motivet till att ett sådant 

inte kunde upprättas. Denna gång var problemet istället att det inte återfanns någon gemensam 

tilltro till hur det gemensamma intresset av att bevara fred och självständighet bäst kunde 

uppnås. Det parterna inte kunde komma överens om var huruvida det bästa för Norden var 

neutralitet eller att ansluta sig till något av stormaktsblocken. 
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Att det skulle ha funnit ett internationellt negativt tryck och att dessa internationella intressen 

skulle ha bidragit till att nordiska samarbetsprojekt inte kunnat förverkligas är ett vanligt 

förekommande motiv hos de olika aktörerna. Den enda av de fyra aktörerna som inte framför 

detta motiv är Gerhardsen. Det negativt inverkande internationella trycket skulle ha kommit 

från såväl öst som från väst. Sovjet tycks ha varit oroliga för att Finland skulle komma att 

föras närmare västmakterna i och med ett eventuellt nordisk samarbete. Västmakterna i sin tur 

tycktes vara skeptiska mot ett nordiskt samarbete om det skulle stå oberoende. Så som världen 

såg ut vid tiden för försöken att upprätta här omnämnda nordiska samarbetsprojekt, med två 

stridande motpoler, fanns det i mångas ögon inte något val. Antingen tillhörde en stat den ena 

eller andra sidan, det fanns ingenting däremellan. Här stöds framförallt tankarna om att det 

internationella systemets uppbyggnad i sig skulle göra det ytterst svårt för stater att samarbeta. 

Då väcks frågan om det med dagens världsordning, där det inte längre återfinns en sådan 

utmärkande spänning mellan öst och väst, skulle ha varit lättare att förverkliga de olika 

nordiska samarbetsprojekten.   

 

Nu går vi in på det enda motiv vilket berörs av samtliga aktörerna. Det motivet bygger på att 

inhemska politiska stridigheter skulle vara en bakomliggande förklaring till att Norden idag 

inte samarbetar i en större omfattning. Detta visar på att det inom de nordiska staterna, som 

utåt sett oftast påvisat en relativt sammanhållen ståndpunkt, faktiskt finns krafter som drar åt 

olika håll. En stor tvistefråga var bland annat hur länderna skulle ställa sig gentemot de båda 

maktblocken medan andra frågor var av mer ekonomisk karaktär. 

 

Vad gäller de mer specifika intressena framkommer det framförallt att samarbetsprojekt inte 

kunnat genomföras och att samarbetet därmed inte kunnat fördjupas just på grund av för stora 

ekonomiska kostnader för vissa av länderna. Ekonomiska konsekvenser framförs av två av 

aktörerna som motiv. Dels av Gerhardsen som framför motivet som orsaken till att de inte låg 

i Norges intresse att skapa en tullunion vid försöket kring år 1950. Därutöver har Koivisto 

framfört ekonomin som ett motiv vilket bidrog till misslyckandet att realisera projektet 

Nordek. Avsaknaden av gemensamt behov av säkerhet anges däremot inte som motiv, vilket i 

sin tur kan kopplas samman med aktörernas uppfattningar om det negativa trycket som kom 

från omvärlden då de nordiska länderna försökte närma sig varandra. Däremot att det negativa 

trycket från maktblocken i öst och väst till stor del skulle bero på rädslan för ekonomiska 
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förluster är dock föga troligt. Här rörde det sig troligen främst om just säkerhet, Norden kunde 

som bekant under denna tid betraktas som ett relativt viktig strategiskt område. 

 

Vad gäller motivkategori III (Ledarskap) anges här ytterligare två motiv, vilka berörs en 

gång vardera. För det första anges att bristen på ett mer djupgående samarbete skulle kunna 

bero på att det saknats en stat som velat ta på sig rollen som ledare. Detta tillfälle gällde 

Nordek, då Sverige, enligt Koivisto, inte visade sig vara villiga att driva samarbetet vidare om 

inte Finland skulle komma att delta. Här går som bekant de olika teoriskolornas idéer isär vad 

gäller hegemonins roll för i ett fungerande samarbete. Men i Koivistos tankar går det att utläsa 

att han tycks vara av den uppfattningen att Sverige var det ledande landet, (åtminstone det 

land som skulle stå för den största biten av den ekonomiska finansieringen av projektet), och 

att Nordek inte kunde förverkligas utan att Sverige tog på sig rollen som något av en ledare 

eller förverkligare av samarbetet. Slutligen bland de motiv som anförs återfinns rädslan för att 

någon av de andra staterna ska få för stor makt inom samarbetet. Det är Fagerholm som menar 

att Norge var rädda för att Sverige skulle komma att dominera för mycket. 

 

Ytterligare en kategori? – Motivkategori IV (”Nordenspecifika”) 

Under studiens gång har jag funnit att de undersökta aktörerna även pekar på förklaringar som 

inte direkt går att härleda till vad som sägs i de för denna studie aktuella teorierna rörande 

internationellt samarbete. Sålunda är det inte enbart motiv som återfinns i de mer generella 

teorierna rörande internationella samarbeten som kan förklara utvecklingen och omfattningen 

av det nordiska samarbetet, utan att det även finns sådana som är mer situationsanpassade. 

 

Ett första sådant motiv är att det nordiska samarbetet och dess projekt skulle ha haft för 

otydliga mål. Detta gällde bland annat Nordek, där de otydliga målen för projektet enligt 

Koivisto kan hjälpa till att förklara varför Sovjetunionen var så misstänksamma mot det 

nordiska samarbetsprojektet. Ytterligare ett motiv som framkommer hos aktörerna är att det 

Nordiska samarbetets institutioner skulle sakna en tillräcklig handlingskraft och därmed ha en 

bristande kompetens. Bland annat antyder Erlander att Nordiska rådet ”tvingas” arbeta med 

andra frågor än de som det borde koncentrera sig på. Därutöver framhävs att de nordiska 

institutionerna inte tilldelats nog med befogenheter, såsom att fatta slutgiltiga beslut, en gång 

vardera av de båda finländarna Koivisto respektive Fagerholm.  
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Slutligen har jag funnit ett motiv som har kopplingar till intressemotiven, eller snarare om ett 

vad man kan kalla ”ickeintresse”, vilket dessutom berörs av samtliga aktörerna förutom av 

Erlander. De tre övriga aktörerna syftar på att det återfanns ett något för svagt intresse för det 

nordiska samarbetet bland det politiska ledarskapet och tjänstemännen i de Nordiska länderna. 

Bland annat skriver Fagerholm att intresset bland regeringarna och bland de högre 

tjänstemännen inte varit det bästa, varken för det Nordiska rådet eller för det nordiska 

samarbetet i stort. 

 

5.3 Sammanfattning – Det nordiska samarbetets utveckling och omfattning 

 

Som vi kan se i sammanställningen ovan är det intressemotiven som är de klart dominerande 

vad gäller vilka motiv som kan förklara utvecklingen och omfattningen av det nordiska 

samarbetet. Inom denna kategori är det motiven inhemska ”stridigheter” tätt följt av 

omvärldsfaktorer och internationellt negativt tryck som visade sig vara de mest 

förekommande förklaringarna inom denna kategori. Sålunda kan vi, utifrån vad de centrala 

aktörerna framför i sina politiska memoarer, påstå att det framförallt är intressen som varit 

den mest avgörande faktorn för hur det nordiska samarbetet har kommit att utvecklas och att 

dessa intressen har varit av såväl inhemsk som internationell karaktär. Därutöver kan vi dra 

slutsatsen att då man ska undersöka internationella samarbeten, såsom just det Nordiska 

samarbetet, behöver forskaren även ta till vara på de särskilda förutsättningarna som 

kännetecknar just det aktuella samarbetet, eftersom det även framkommit förklaringar som 

inte direkt kan kopplas till de traditionella internationella relationsteorierna. 

 

Slutligen för att knyta an till det citat som fick inleda det här arbetet kan det konstateras att vi 

ännu inte fått uppleva något mer djupgående nordiskt samarbete och att drömmarna om ett 

sådant således inte kommit att förverkligas. Däremot har förhoppningarna infriats angående 

att Norden skulle kunna bli ett stabilt område utan någon större splittring mellan de nordiska 

länderna. Med andra ord tycks verkligen något nytt och stabilt växt fram i Norden, dock inte i 

form av ett starkare mer utvidgat nordiskt samarbete.  
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6 Ett enat Norden – Egna funderingar kring samarbetet 

 

Som nämnts redan i inledningen av mitt arbete anses utvecklandet av det nordiska samarbetet 

ha ett starkt stöd bland folket (de nordiska medborgarna), men precis som de undersökta 

aktörerna själva antyder har entusiasmen hos många av de styrande (de nordiska 

makthavarna) däremot varit långt ifrån lika stor. Mina slutliga tankar innan jag ”lägger ner 

pennan” är sålunda huruvida det verkligen återfunnits en reell önskan bland makthavarna i 

Norden att knyta samman länderna, eller om det snarare mest varit ett så kallat spel för 

galleriet, något av ett sätt för att hålla sig god med grannarna? Frågan är således om det 

överhuvudtaget har ansetts vara legitimt att inte vilja samarbeta? Kan det förhålla sig som så 

att makthavarna gärna skyller ifrån sig, och pekar på faktorer som ”man själv inte kan rå för”, 

såsom påtryckningar från ”andra” (den politiska oppositionen eller omvärlden), trots att de 

innerst inne aldrig haft någon reell önskan att samarbeta? 

 

Att införa samarbete innebär alltid, om än inte att lämna ifrån sig makt, så åtminstone att 

makten delas upp mellan fler aktörer och därmed minskar också den egna statens 

självbestämmanderätt, dock givetvis i olika grad beroende på hur samarbetets grundvalar 

utformas. Ytterligare en fråga kan därför ställas. Kan rädslan för att förlora 

självbestämmanderätt ha varit en av orsakerna till att något mer djupgående samarbete inte 

kommit att införas, trots att ingen av de berörda aktörerna direkt velat erkänna det? 

 

Med dessa spekulationer, kring huruvida de undersökta aktörerna själva velat förverkliga 

drömmen om ett enat Norden eller ej, lämnar jag det nordiska samarbetet därhän, åtminstone 

för den här gången. 
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