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ABSTRACT  

The Swedish Prime Minister, Tage Erlander, made a speech on the 22 of August 1961 
in which he dismissed speculation that Sweden was seeking to abandon its neutral 
stance and non-alignment in foreign policy with a view to requesting membership of the 
European Economic Community. The reason was that the EEC was supposed to have a 
political part where a connection with NATO should have existed. This speech led to a 
domestic discussion which has been called the most intense debate of foreign affairs in 
recent history. The purpose of this paper is to analyse the reactions of the other 
parliamentary parties to Erlander’s speech. The theoretical points draw from social 
constructivism, which is being operationalised into states’ identity and interests. These 
interests are states’ physical survival, autonomy and economic well-being. All of these 
three interests were present in Erlander’s speech.   

The study shows that the Centre Party (Centerpartiet) was in agreement with Erlander’s 
stance and coincided that it was impossible to reconcile membership of the EEC with 
the state’s neutral stance. Both the Social Democrats (Socialdemokraterna) and the 
Centre Party gave priority to the interest of autonomy over economic well-being. 
However, there were aspects of the interest of physical survival in the opinions of the 
Social Democrats, which might be connected with their role as the government party 
and therefore having the ultimate responsibility. The biggest critics were the non-
socialist parties: the Liberal Party (Folkpartiet) and the Conservative Party 
(Högerpartiet). The latter two believed that the country should seek the oppurtunity to 
make an exception to the neutral stance when applying for membership and then 
evaluate whether it would be possible to reconcile it with non-allignment. They both 
had economic well-being as their major interest. Further criticism came from the 
Communist Party (Kommunistpartiet), who were opponents of any aspect of European 
cooperation. They even drew parallels between the EEC and Hitler’s vision for Europe. 
The Communist Party included interests of physical survival and autonomy in their 
argumentation. All parties were consistent in keeping to their interests throughout the 
period of this research.                  
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1 INLEDNING  

1.1 Problemformulering  

En ansökan skulle i dagens läge kunna vara direkt skadlig för våra vitala intressen eftersom den 
kunde uppfattas som en politisk handling med den innebörden att vi var beredda att avvika från 
vår neutralitetspolitik och söka anknytning till Atlantpakten.1  

Ovanstående citat kommer från det tal som statsminister Tage Erlander framförde den 
22 augusti 1961 inför Metallindustriarbetarförbundets kongress. Talet avslutade 
spekulationerna om huruvida regeringen var beredd att ansöka om medlemskap i EEC 
(European Economic Community). EEC bildades 1957 utav länderna Frankrike, Italien, 
Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Organisationen syftade till att 
förenkla möjligheterna för företag att sälja varor och tjänster länderna sinsemellan. 
Sverige, ett land ekonomiskt uppbyggt kring en stor export, välkomnade 
sammanslutningar för förenklad handel och medverkade sedan tidigare i EFTA 
(European Free Trade Association). EFTA saknade den politiska karaktär som ansågs 
finnas hos EEC där en koppling till NATO (North Atlantic Treaty Organisation) skulle 
ha existerat. Regeringen tog beslutet att ett medlemskap i EEC stred mot den svenska 
neutralitetsproklamationen och därav uppkomsten av det tal Erlander lät hålla. Sverige 
lämnade trots det in en ansökan om en lösare förbindelse mellan sig och EEC (en s. k. 
associering), men den föll då Frankrike lämnade in ett veto mot inträde av nya 
medlemmar.2   

Resultatet av metalltalet blev att den relativa politiska enighet som funnits i riksdagen 
rörande den svenska europadebatten nu bröts.3 Denna samstämmighet berörs av 
Erlander i själva talet då han uttrycker glädje över den ”nära nog fullständiga enighet 
mellan de politiska partierna” rörande den svenska handelspolitiken och dess 
utformning.4 Den debatt som rådde från 1961 till årsskiftet 1962-1963 beskrivs som en 
av de mest intensiva utrikespolitiska diskussioner i mannaminne.5 I efterhand 
kommenterade Erlander sin förvåning över den debatt som växte fram: ”Jag var fullt 
medveten om att metalltalet var ett viktigt tal, men det var en överraskning för mig att 
det väckte så stor uppståndelse.”6   

Reaktionerna var av en sådan intensiv karaktär att de, enligt Erlander, förmörkade hans 
tid på statsministerposten.7 Den efterföljande debatten har ej analyserats där 
riksdagsledamöters reaktioner jämförs med de intressen stater har som grund för sitt 
utrikespolitiska agerande. Tillsammans med ny forskning och material som dagböcker, 
memoarer och anteckningar är det vad jag avser utreda med denna studie.      

                                                

 

1 Andrén, N., Maktbalans och alliansfrihet, s. 137. 
2 Kronvall, O – Petersson, M., Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991, s. 82. 
3 Andrén, N., Maktbalans och alliansfrihet, s. 138. 
4 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 204. 
5 Bergquist, M., Sverige och EEC, s. 11. 
6 Erlander, T., 1960-talet, s. 126. 
7 Erlander, T., 1960-talet, s. 128. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Jag försökte under hela tiden att finna lösningar som skulle samla människor. Här hade jag 
tvingats att avge deklarationer som innebar en splittring av nationen.8   

Syftet med studien är att analysera reaktionerna på statsminister Tage Erlanders tal inför 
Metallindustriarbetarförbundets kongress den 22 augusti 1961. Rent konkret skall 
ställningstagande i framförallt efterföljande riksdagsdebatter 1961-1963 utredas, med 
särskilt avseende på anslutande och avståndstagande. Analysen baseras på hur 
ställningstagandet motiveras med särskilt perspektiv på staters intressen med sin 
utrikespolitik9. Således är avsikten att undersöka hur reaktionerna formuleras hos 
riksdagspartiernas ledamöter. En uppgift med fråga fem är fastställa vad som 
förespråkas efter att beslutet kommit om att alla förhandlingar med nya medlemsländer 
ställts in. Frågeställningarna som avses besvaras lyder sålunda:  

1. Hur motiverar Erlander sitt ställningstagande i riksdagsdebatten? 
2. Vilka väljer att ansluta sig till Erlanders linje och hur motiverar de sitt 

ställningstagande? 
3. Vilka tar avstånd från Erlanders ståndpunkt och på vilka grunder? 
4. Vilken alternativ väg förespråkas av kritikerna? 
5. Vilka förslag fanns till hur Sverige skulle fortskrida efter att förhandlingarna 

ställts in föreslås?   

1.3 Källor, material och källkritik  

Studiens källmaterial utgörs av olika kategorier. Själva ryggraden till studien finns i det 
tal Tage Erlanders höll inför Metallindustriarbetarförbundets kongress och utifrån det 
kan rektionerna analyseras i efterföljande riksdagsdebatter. Den efterföljande 
riksdagsdebatten utgör grunden för syftet samt frågeställningarna och därför utgör 
riksdagsprotokoll och officiella utrikespolitiska deklarationer primärt källmaterial. 
Deklarationer som är utgivna av regeringen där Sveriges ståndpunkt till EEC redovisas 
samt skrivelser till EEC: s ministerråd är annat material som används.   

Utrikespolitiska debatter hålls vanligen två gånger årligen, på våren och hösten. I 
specifika fall kunde tid tas i anspråk när den varit reserverad för annat, likaså då en 
enkel fråga rörande ett utrikespolitiskt ämne lades fram till regeringen och skulle 
besvaras inför ena kammaren. Det betyder att EEC kunde kommenteras eller 
debatterares vid fler tillfällen än vad som var avsatt. Därav innehåller det empiriska 
avsnittet referat från andra debatter än de utrikespolitiska. Ett källkritiskt dilemma kan 
vara då anföranden kunde vara skrivna av en annan person än den som höll det. 
Exempelvis kunde utrikesministern hålla ett anförande inför ena kammaren för att 
klargöra ett ställningstagande eller handlande utan att för den skull vara upphovsman till 
det som sägs. Däremot har anförandet godkänts av den som håller det och därav bör det 
källkritiska dilemmat minimeras.  

Åsikter framkommer inte bara i riksdagskamrarna och därför har annat material 
studerats. Sådana exempel är litteratur utgiven av Tage Erlander själv, 

                                                

 

8 Erlander, T., 1960-talet, s. 128. 
9 Se teoriavsnitt 1.7 
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dagboksanteckningar från utrikesminister Östen Undén samt diverse memoarer och 
biografier över involverade aktörer. Avsikten är således att söka svar på hur 
händelseförloppet kommenterades i efterhand på mer inofficiell basis. Enligt historiker 
Kim Salomon kan dagboksanteckningar innebära ett analytiskt problem då en 
överdriven tilltro kan sättas vid det som står skrivet verkligen återspeglar aktörens 
motiv, intressen och intentioner.10 Vad som återfinns utanför vår kunskap är hur 
redigerat eller modifierat detta material är. Vad som korrigerats eller exkluderats är ren 
spekulation då inget känt motiv finns tillgängligt och därför är enda åtgärden att 
poängtera kännedom om dilemmat. Enligt historikern Åsa Lindeborg har Erlanders 
memoarer använts som studiecirkelsmaterial i historia och att denna genre är tacksamt 
material då en åsiktsförändring eller frispråkighet kan dokumenteras.11 Även biografier 
över andra verksamma politiker under studiens år har använts om än i mindre 
omfattning.   

I metalltalet kritiserar Tage Erlander borgerliga tidningar för att skapa en uppjagad 
stämning och påtvinga folk en föreställning om att situationen kräver snabba aktioner 
från regeringens sida.12 Trots det uttrycker Erlander i efterhand en förvåning över de 
starka reaktioner som talet föranledde i tidningsmedia. Erlander ansåg det däremot vara 
väntat att anhängarna till NATO skulle angripa honom med argumenten att Sverige nu 
skulle ha ”tagit avstånd från den västeuropeiska kulturkretsen och nu befann oss i en 
farlig närhet av att hamna i den ryska intressesfären”.13 Material i form av ledarsidorna 
hos rikstäckande dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter inkluderas 
därmed i viss omfattning.     

1.4 Avgränsningar  

Perioden som avses undersökas sträcker sig från dagen efter Erlanders framförande, dvs. 
den 23 augusti 1961 och fram till den 14 mars 1963. Sveriges regering beslutar formellt 
att en ansökan om associering skall komma till stånd i oktober 1961 och debatten kring 
dess utformning och metalltalet fortsätter fram till efter president de Gaulles 
presskonferens i januari. Frankrike lägger då in sitt veto i rådet och alla förhandlingar 
med nya länder avbryts.14 Vid denna tidpunkt förföll också den svenska ansökan om 
associering till EEC.15 Det franska beslutet tas upp till diskussion i riksdagen först den 
14 mars 1963 och därav avgränsningen.   

1.5 Bakomliggande historik  

Föreliggande uppsats innehåller begrepp vars innebörd jag skall utreda för att placera 
läsaren i det historiska samanhanget som omgav Sverige vid denna tidpunkt. Begreppen 
är alla återkommande och centrala begrepp för studien, vilket motiverar vikten av en 
precisering. Här skapas även utrymme för en genomgång av EEC för att ge läsaren 
bakomliggande kunskaper i syfte att förenkla läsningen av studiens nästkommande 
delar. 

                                                

 

10 Salomon, K., ”Symboler och ritualer i politisk samtidshistoria” i R. Qvarsell och B. Sandin (ed.), Den 
mångfaldiga historien, s. 130. 
11 Linderborg, Å., Socialdemokraterna skriver historia, s. 53. 
12 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 212. 
13 Erlander, T., 1960-talet, s. 126. 
14 Andrén, N., Maktbalans och alliansfrihet, s. 139. 
15 Oredsson, S., Svensk oro, s. 53.  
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1.5.1 Svensk utrikespolitik i en bipolär värld 1946-1961  

Efter viss debatt blev Sverige medlem i FN 1946, ett år efter dess bildande. Vid den 
tidpunkten fanns det ännu förhoppningar om ett undvikande av blockbildning mellan öst 
och väst. Den optimismen försvann när Atlantpakten grundades 1949. Det kalla kriget 
var ett faktum.16 När Västtyskland införlivas i NATO kontrade Sovjet med bildandet av 
Warszawapakten.17 Under 1950-talet rörde sig Sverige mot en västlig integration där en 
viss avskärmning intas gentemot Sovjetunionen.18 Det förekom krav från amerikanskt 
håll att Sverige skulle ansluta sig till västblocket. Dessa krav kom att trappas av 
successivt och till slut vann den svenska neutraliteten acceptans även i Washington. 
Runt åren 1957-1958 blev ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig” doktrin.19 

Statsvetaren Nils Andrén menar att ”folkrättsligt förekommer neutralitet endast under 
krig”. I fredstid är neutralitetspolitik den av regeringen förda politiken för att undvika 
ett indragande i en möjlig väpnad konflikt. Syftet var att försöka övertyga omvärlden 
om att man hade för avsikt och förmåga att kunna förbli neutral i händelse av krig. 
Under ett pågående krig var det statens avsikt att övertyga de krigförande parterna om 
sin avsikt och förmåga att hålla sig utanför konflikten samt möjligheten att behandla 
båda parter på ett likvärdigt sätt. Naturligtvis efter de existerande lagstadgar för ett 
neutralt lands förpliktelser.20   

Perioden efter andra världskriget kom att kallas för kalla kriget och kännetecknades av 
stormakter med kärnvapeninnehav, ideologiska konflikter och olika allianser. 
Relationen mellan Sovjet och USA växlade konstant mellan avspänning och försämrade 
relationer.21 Utöver supermakternas konflikt var avkoloniseringen en stor händelse som 
då förändrade den politiska kartan på 1950- och 60-talen. Kolonialmakterna tappade 
sina besittningar en efter en och världskartan fick många nya självständiga aktörer.22 

Sverige tar ställning för kolonier och uttalar ett principiellt stöd för deras sak.23   

Under slutet av 1950-talet och de första åren in på nästa decennium uppstod nya 
spänningar mellan stormaktsblocken. Sovjetunionen befäste sitt grepp om Östeuropa 
och efter ett intensivt trätande i Berlinfrågan uppfördes muren år 1961. Även i Norden 
pågick spänningar. Danmark och Norges integration i NATO och uppbyggnaden av ett 
Östersjökommando för försvarsalliansen sågs ej med blida ögon i Moskva. Sovjet 
förstärkte även tonen mot Finland genom att ej acceptera den finländska regeringens 
sammansättning och på så sätt framkalla dess avgång. Senare krävde Sovjet att 
förhandlingar skulle inledas med Finland för en gemensam försvarsåtgärd mot 
eventuellt hot från Västtyskland.24 Sverige valde en annan väg gentemot Sovjet genom 
att betona de förtroendeskapande elementen i sin utrikespolitik. Det främsta exemplet på 
det bör vara då högerpartiets ledare Jan Hjalmarsson slöts ute av regeringen från FN-
delegationen på grund av sin kritik mot ett planerat statsbesök av den sovjetiske ledaren 
Nikita Chrusjtjov. Regeringen ansåg att Hjalmarsson tagit avstånd från den svenska 

                                                

 

16 Kronvall, O – Petersson, M., Svensk säkerhetspolitik i supermaktens skugga 1945-1991, s. 21. 
17 Kronvall, O – Petersson, M., Svensk säkerhetspolitik i supermaktens skugga 1945-1991, s. 55. 
18 Kronvall, O – Petersson, M., Svensk säkerhetspolitik i supermaktens skugga 1945-1991, s. 83. 
19 Ottosson. S., Sverige mellan öst och väst, s. 23. 
20 Andrén, N., Maktbalans och alliansfrihet, s. 18. 
21 Lödén, H., För säkerhets skull, s. 40. 
22 Lödén, H., För säkerhets skull, s. 40. 
23 Lödén, H., För säkerhets skull, s. 121. 
24 Kronvall, O – Petersson, M., Svensk säkerhetspolitik i supermaktens skugga 1945-1991, s. 63. 
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säkerhetspolitiska linjen och därför kunde han ej deltaga.25 Sverige hade tidigare väckt 
irritation i Washington genom sitt förslag i FN om startandet av en förening för 
kärnvapenfria länder. Enligt USA stred förslaget mot diverse NATO-beslut med 
anknytning till utplacering av kärnvapen i NATO-länder.26   

En annan förtroendeskapande åtgärd till Sovjetunionen från svensk sida var att 
distansera sig från väst. Primärt gjordes det genom att avvisa tanken på ett medlemskap 
i den västeuropeiska samarbetsorganisationen, EEC.27   

1.5.2 EEC   

Efter andra världskrigets slut låg stora delar av Europa i spillror och ett stort 
återuppbyggnadsarbete påbörjades. Ett sådant gigantiskt företag skapade vissa inhemska 
problem i de västeuropeiska staterna vilket ledde till intensiv mellanstatlig verksamhet 
dem emellan på ett initiativ lett av USA. USA hade sedan tidigare genomdrivit ett 
förslag på en förhandling mellan länder rörande tullsänkningar och det resulterade till 
slut i ett internationellt avtal, GATT (General Agreement on Traffis and Trade). USA 
började stödja den västeuropeiska mellanstatliga verksamheten både ekonomiskt och 
politiskt, bland annat genom Marshallplanen. Det mellanstatliga samarbetet ledde till att 
16 europeiska länder, däribland Sverige, bildade föreningen OEEC (Organisation for 
European Co-operation) vars primära uppgift var att fördela de ekonomiska medel dem 
blivit tilldelade av USA för återuppbyggnadsarbetet.28   

Tankegångarna i västra Europa började präglas av idén om ett större och närmare 
europeiskt samarbete vilket skulle främja den ekonomiska utvecklingen och stävja 
framtida militära konflikter. För de länder som strävade efter ett sammansvetsat 
politiskt enhetligt Europa började OEEC kännas som allt mer otillräckligt. Inte ens 
Europarådet som bildades 1949 lyckades tillgodose önskan om ett starkare regionalt 
samarbete, trots vissa försök. I Norden inleddes tidigt en diskussion om ett närmare 
samarbete och att få till stånd en tullunion. Planerna stagnerade då Beneluxländerna, 
Frankrike, Italien och Västtyskland enades om hur kol- och stålmarknaden skulle 
samordnas i Västeuropa. Syftet var att säkerställa en expansiv utveckling av just den 
marknaden, men även omöjliggöra risken för framtida väpnade konflikter länderna 
sinsemellan. Verksamheten kring detta fördrag hann knappt komma igång innan en 
diskussion återigen startade om ett ännu närmare samarbete med syftet att skapa en 
europeisk försvarsgemenskap vilket skulle leda till en politisk enhet. Det förslaget 
underkändes i den franska nationalförsamlingen, men år 1957 enades länderna på det 
ekonomiska planet och ett avtal tecknades. Det så kallade Romfördraget om den 
europeiska ekonomiska gemenskapen.29   

                                                

 

25 Kronvall, O – Petersson, M., Svensk säkerhetspolitik i supermaktens skugga 1945-1991, s. 69. 
26 Oredsson, S., Svensk oro, s. 30. Det här förslaget kom att kallas Undénplanen efter den svenske 
utrikesministern. Syftet var att kärnvapenfria stater skulle bilda en gemensam förening kallad ”non-atom-
club”. Förslaget realiserades aldrig i praktiken, men fungerade som ett debattinlägg i FN: s 
generalförsamling.  
27 Kronvall, O – Petersson, M., Svensk säkerhetspolitik i supermaktens skugga 1945-1991, s. 64. 
28 Handelsdepartementet, Sverige och EEC, s. 7 f.  
29 Handelsdepartementet, Sverige och EEC, s. 8 f. Denna gemenskap hade fyra officiella namn eftersom 
det fanns lika många officiella språk: CEE, EWG, CEE och EEG. I Sverige har benämningen främst varit 
EEC (European Economic Community). Organisationen utvecklades sedermera till EG (Europeiska 
Gemenskapen) och det nuvarande EU (Europeiska Unionen).  
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Storbritannien hade deltagit under exportförhandlingarnas början, men drog sig tillbaka 
när de mer förpliktande förhandlingarna inleddes. För ett undvikande att EEC skulle 
leda till en ekonomisk splittring i Västeuropa valde OEEC att, på brittisk inrådan, 
försöka skapa ett frihandelsområde där 17 nationer skulle ingå. Syftet var att hålla EEC 
som en enhet för sig. Förhandlingarna ledde ej till några framsteg och avbröts till slut. 
Istället började Danmark, Norge, Sverige, Portugal, Schweiz, Storbritannien och 
Österrike (Finland anslöt sig senare) överväga möjligheterna att forma ett eget 
frihandelsområde. Det gick i lås 1960 och fick namnet EFTA (European Free Trade 
Association), med målet att vara en funktionsduglig organisation för ekonomiskt 
samarbete på handelsområdet och skapa ett bra utgångsläge i förhandlingar med EEC.30 

EFTA hade inte en utpräglad politisk karaktär som EEC, där kopplingen till NATO 
skulle ha varit nära.31 Våren 1961 ansökte Storbritannien om medlemskap i EEC för att 
sammanlänka de två handelsblocken i Västeuropa. Av andra EFTA-länder beslöt sig 
Danmark och Norge att följa det brittiska exemplet, medan de neutrala staterna Sverige, 
Schweiz och Österrike önskade bli associerade. Frankrikes veto mot ett brittiskt inträde 
den 14 januari 1963 stoppade tills vidare planerna på en utvidgning av EEC.32          

1.5.3 Metalltalet  

Vi befann oss i den farligaste situationen som man kan placera sig när det gäller utrikespolitiken. 
Vi sa oss driva neutralitetspolitik. Samtidigt pågick en opinionsbildning mot denna politik som 
vi inte bemötte. Om det finns någonting som är livsfarligt för ett litet land inom utrikespolitiken, 
är det att ge en felaktig föreställning om vad man håller på med. Jag bedömde det därför som 
absolut nödvändigt att ge ett bestämt och klart besked, att hur ivriga vi än var att få till stånd ett 
ekonomiskt samarbete ämnade vi icke uppge vår neutralitetspolitik. Jag skulle vid det första 
tillfälle jag hade att hålla ett offentligt tal ta upp vår handelspolitiska situation på ett sådant sätt 
att inga missuppfattningar skulle kunna uppkomma. Så kom då det mycket omtalade metalltalet 
till.33    

I ovanstående citat motiverar statsminister Erlander med egna ord uppkomsten och 
syftet med det tal han höll inför Metallindustriarbetarförbundets kongress den 22 
augusti 1961 i Folkets Hus i Stockholm. Talets upphovsman har varit en omdiskuterad 
fråga och har tillskrivits många. Gunnar Hedlund34, Olof Palme och Sverker Åström är 
de som mest frekvent tilldelats ansvaret. Enligt Erlander bygger talet på en promemoria 
skriven av Åström knappt två veckor innan det hölls. Manuskriptet genomarbetades 
sedermera av Olof Palme för att få eftersökt effekt. Palme skall ha lämnat ett 
manuskript av talet till utrikesminister Östen Undén som återlämnat det med orden: ”Ett 
mycket märkligt tal”.35 Erlander bad i efterhand folkpartiledaren Bertil Ohlins om hans 
syn på talet och vad som framkallade dennes starka reaktion. Ohlin svarade att det ej var 
så farligt formulerat, men att själva framförandet lät förfärligt då det sändes i radio.36   

Erlander inleder talet med en beskrivning av de bakomliggande motiven som utgör 
grunden till EEC. Frankrike och Tyskland vill säkerställa freden och integrera 
Västtyskland med Västeuropa för att undvika en uppgörelse med Sovjet och stärka 

                                                

 

30 Handelsdepartementet, Sverige och EEC, s. 9. 
31 Kronvall, O – Petersson, M., Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991, s. 82. 
32 Handelsdepartementet, Sverige och EEC, s. 9. 
33 Erlander, T., 1960-talet, s. 123. 
34 Gunnar Hedlund (f 1900-1989). Centerns partiledare var övertygad om att Sverige ej skulle kunna 
förena ett medlemskap i EEC med bevarad neutralitet. 
35 Erlander, T., 1960-talet, s. 123 f. 
36 Erlander, T., 1960-talet, s. 125. 
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motståndskraften mot grannen i öster. Erlander påpekar att deltagarländerna ”sagt sig 
icke vilja öppna dörren för någon stat som inte löser den politiska inträdesbiljetten”.37 

Då skall ett parallellt europeiskt samarbete ha vuxit fram som saknade politiska 
tendenser och därför vara öppet för alla europeiska stater. Alltså även neutrala länder 
utanför NATO. Erlander konstaterar att Sverige är ett utpräglat lågtull land med 
frihetsvänlig linje. Han konstaterar därför nöjt att EFTA lyckats förverkliga 
förbättringar och reducerat tullarna mellan medlemsstaterna med 30 %.38  

Det engelska initiativet beskrivs som en utväg till att bryta dödläget de två 
organisationerna emellan, men även att det existerar fler bakomliggande orsaker. 
Framförallt skall det brittiska näringslivet skadas då det står stilla mellan 
organisationerna eftersom de är väl beroende av sin export. Likväl skall det finnas 
påtryckningar från amerikanskt håll eftersom en brittisk anslutning till 
Kontinentaleuropa är tänkt att stärka NATO. ”Det politiska syftet att förstärka 
Atlantalliansen utgör inget motiv för vår medverkan i ett europeiskt samarbete. Tvärtom 
utgör ju detta politiska syfte en för oss starkt återhållande faktor, med hänsyn till vår 
utrikespolitiska grundlinje”.39 Danmarks beslut att göra Storbritannien sällskap är 
naturligt då landet är beroende av just britterna för sin jordbruksexport, enligt Erlander. 
Den skiljer sig därmed från den svenska ekonomin vilken beskrivs som ”påtagligt 
gynnsam” då sysselsättningen, industriproduktionen, investeringarna och utrikeshandeln 
alla befinner sig i ett högt konjunkturläge.40         

Erlander utrycker glädje över vad han kallar en ”nära nog fullständig enighet mellan de 
politiska partierna […] om den svenska handelspolitiken såväl när det gäller dess 
principiella inriktning som praktiska utformning”.41 Även att det fanns en nästan 
enhetlig opinion till stöd för bildandet av EFTA. Rörande ett medlemskap i EEC väljer 
regeringen att ej följa England och Danmarks exempel och istället följa samma linje 
som övriga neutrala stater i EFTA.    

I centrum står självfallet de utrikespolitiska övervägandena. Svensk utrikespolitik har brukat 
beskrivas som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Denna beskrivning återger 
otvivelaktigt på ett korrekt sätt huvudlinjen i svensk säkerhetspolitik sedan lång tid tillbaka.42  

Erlander poängterar att den svenska neutralitetspolitiken ökat i respekt från 
stormakternas sida. Den skall vidhållas genom ett konsekvent ställningstagande i 
utrikespolitiska frågor samt, efter förhållanden, ha ett effektivt försvar som kan ”befästa 
tilltron till vår vilja att konsekvent hålla fast vid neutraliteten och till vår förmåga att 
värna den”. Statsminister anför vidare att alliansfriheten är ingenting man vill äventyra 
eftersom det kan medföra att Sverige vid en konflikt ej kan välja en neutral väg och 
därmed förlorar omvärldens förtroende.   

Regeringen har vid denna bedömning kommit fram till att ett medlemskap i sexstatsmarknaden 
enligt Rom-avtalet såsom detta för närvarande föreligger icke går att förena med den svenska 
neutralitetspolitiken.43  

                                                

 

37 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 198. 
38 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 198 ff. 
39 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 203. 
40 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 200 ff. 
41 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 204. 
42 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 204. 
43 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 206. 
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Tage Erlander säger att han anser de av Rom-avtalet uppsatta bestämmelser om 
ländernas förpliktelser i händelse av krig vara vagt formulerade vilket innebär villt 
skilda tolkningar om vad som verkligen är fallet. Han poängterar också:  

Vi kan heller inte bortse från att Rom-fördraget ofta uppfattas såsom en komplettering och 
förstärkning av Atlantpakten. Det behöver inte närmare utvecklas att Sverige, om vi vill hålla 
fast vid neutralitetspolitiken, icke kan ansluta sig till denna politiska målsättning för det 
europeiska samarbetet.44   

Erlander väljer också att avfärda förslagen om att få till en modifiering av fördraget så 
det anpassas till den svenska utrikespolitiken som endast önsketänkande. Sådana 
förändringar skulle ”beröra vad sexmakterna betecknar som själva livsnerven i sin 
samverkan”. Statsministern poängterar att de andra neutrala staterna Österrike och 
Schweiz intagit samma ståndpunkt som Sverige. Erlander anför vidare om vikten för 
EFTA-länderna av att få till stånd ett samarbete med EEC. Men samtidigt att det är 
vitalt att fortsätta och utveckla det framgångsrika samarbetet inom EFTA eftersom det 
är en organisation som har ”en anda av förståelse”. Det är av vikt att slå vakt om EFTA 
på grund av den ”ovisshet som präglar framtiden”, enligt Erlander.45 Statsministern 
avslutar talet med följande ord:  

Jag är fullständigt övertygad om att en överväldigande majoritet av det svenska folket först och 
främst önskar att vi dagens världsläge skall med fasthet och konsekvens fullfölja vår 
neutralitetspolitik. På den punkten får inga missförstånd råda.46   

1.5.4 Sveriges ansökan om associering med EEC  

Den 15 december 1961 överlämnade utrikesminister Östen Undén en kortare skrivelse 
till EEC: s ministerråd i Bryssel. I den poängterar Undén att Sverige under sommaren 
1961 givit uttryck för ett medverkande i en närmare europeisk marknad och det vidhålls, 
men efter överväganden har det beslutats att Sverige är fast beslutna att upprätthålla sin 
traditionella neutralitetspolitik. Därav beslutet att söka en ekonomisk association med 
EEC eftersom det anses förenligt med Sveriges, och andra neutrala staters, politiska 
ställningstagande såväl som med organisationens integritet. Undén besitter 
förhoppningar om förhandlingar ”i syfte att under hänsynstagande till berörda 
ekonomiska förhållanden sluta ett dylikt avtal”.47 Det påtalas att Sverige besitter 
förhoppningar om att få till stånd sådana förhandlingar då det tidsmässigt finns en 
möjlighet för samtliga medlemsstater i EFTA att samtidigt ingå i denna nya integrerade 
marknaden som utgör EEC. ”En sådan lösning skulle utgöra ännu en stor framgång för 
det europeiska samarbetet”.48   

1.6 Forskningsläge  

Metalltalet och den svenska debatten både innan och efter omnämns i flertalet studier 
där kalla kriget frekvent utgör den gemensamma beröringspunkten. Vad innehållet 

                                                

 

44 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 208. 
45 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 212 f. 
46 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 213. 
47 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 214. 
48 Fahlström, J., Sverige inför EEC, s. 215. 
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beträffar delges metalltalet och EEC-frågan som oftast med något stycke eller sida. Det 
som anses vara relevant för denna studie i dessa alster kommer lyftas fram i detta avsnitt.   

Ett undantag är statsvetaren Mats Bergquists avhandling Sverige och EEC, från år 1970. 
Avhandlingen har den tidsmässiga avgränsningen från sommaren 1961 fram till 
årsskiftet 1962/63, men innehåller åsikter presenterade både innan och efter den dragna 
avgränsningen. Syftet är att redogöra varför olika åsiktsinriktningar kom att 
rekommendera den ena eller andra politiska vägen i EEC-debatten. Källmaterialet 
utgörs av riksdagsprotokoll, UD: s pressklippssamling och tidsskrifter. Bergquist 
använder sig av ett specifikt analysschema där aktörer kategoriseras efter sina uttryckta 
åsikter i olika ”skolor”: Medlemskapsskolan, associeringsskolan, nonaccessionsskolan 
samt antiaccessionsskolan. Bergquist finner en gemensam nämnare för alla partierna 
och det är att ingen skola ville överge neutraliteten inkluderat medlemskapsskolan.49 De 
som tillhörde medlemskapsskolan var folkpartiet och högerpartiet. De hade en positiv 
inställning till Västeuropa och lyfte fram det stora europeiska kulturarvet i debatten 
samt de negativa konsekvenserna ett svenskt utanförskap kunde få på den inhemska 
ekonomin. Medlemskapsskolan såg inga problem med att suveräniteten inskränktes och 
poängterade att det redan skett då medlemskap ingicks i internationella organ såsom FN 
och GATT. Även om neutraliteten önskades vidhållas uppfattades den inte stå i vägen 
för ett anslutande. Ett medlemskap i EEC fick inte heller stå ivägen för ett fortsatt 
samarbete inom EFTA då skolan rädes en återgång till de tullmurar som rivits genom 
organisationen. Anhängarna till medlemskap förespråkade en ansökan där försök till 
prövning att förena neutraliteten med fullvärdigt medlemskap överlämnades till EEC-
staterna.50  

I associeringsskolan ingick socialdemokrater och centerpartister. De förnekade inte det 
europeiska kulturarvet, men hade en mer reserverad inställning till ett anslutning. 
Associeringsskolan yrkade på fortsatt nordiskt samarbete och hänsyn till Finlands 
position. Inom denna skola sågs ekonomiskt samarbete mellan EEC-staterna som 
positivt och viktigt för det inhemska välståndet. Likaså att den svenska marknaden även 
i fortsättningen skulle vara öppen för de västeuropeiska staterna. Däremot var skolan 
mer betänksam mot inskränkandet av suveräniteten som ett medlemskap skulle leda till 
och att ett medlemskap måste utformas så den traditionella utrikespolitiska linjen kunde 
fullföljas. Den ekonomiska förlust som ett utanförskap skulle kunna innebära fanns inga 
medel mot då skolan saknade tron på att ökad handel med östblocket eller u-länderna 
skulle kunna ersätta förlusterna. Socialdemokraterna var ej entydiga i denna skola och 
några socialdemokrater placerades i nonaccessionsskolan som utgjorde en liten grupp.51   

Medlemmarna i nonaccessionsskolan utgjordes, som konstaterats, av en liten grupp och 
de var kritiska mot EEC vilket betraktades som en intresseorganisation för katolska, 
privatkapitalistiska och konservativa länder. EEC var därav odemokratiskt och 
oansvarigt då besluten fattades av en politisk byråkrati. Målet för skolan var en ökad 
global solidaritet där Sverige inför valet mellan Europa och världen var tvungen att 
välja det sistnämnda. Den ekonomiska förlust ett utanförskap skulle kunna innebära 
sågs endast som kortsiktigt och skulle kunna kompenseras genom en ökning på andra 
marknader. Suveräniteten hade i sig inget eget värde menade skolan, utan det vitala var 
en samhällsutveckling mot ett socialistiskt system. Neutraliteten var obestridlig och 

                                                

 

49 Bergquist, M., Sverige och EEC, s. 198. 
50 Bergquist, M., Sverige och EEC, s. 76. 
51 Bergquist, M., Sverige och EEC, s. 93. 
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förhoppningarna var att Norge och Danmark skulle omvärdera sina ansökningar och 
ångra sig eller nekas medlemskap.52   

Antiaccessionsskolan hade, precis som nonaccessionsskolan, också en negativ 
inställning till EEC. Dock var de ännu mer kritiska och likställde EEC med nazisternas 
Neuropa och dess medlemsländer beskrevs i de mest osmickrande ordalag. Inom denna 
skola sågs allt överstatligt samarbete som ett hot mot den nationella självständigheten 
och därför var även EFTA någonting negativt som Sverige skulle akta sig för. På det 
ekonomiska planet fanns det inte heller några argument för en anslutning menade denna 
skola då det var EEC-länderna som var i behov av svensk produktion och inte tvärtom. 
Neutraliteten var okränkbar även för denna skola som dominerades totalt av medlemmar 
i kommunistpartiet.53 Bergquists avhandling kommer användas för att ge profil åt 
resultaten av denna studie.    

Statsvetaren Sten Ottosson har undersökt stats- och utrikesministrars bild av Sverige 
1950-1989 i Svensk självbild under kalla kriget. Ottosson menar att i början av 1960-
talet övergår svensk utrikespolitik från att vara återhållsam till mer aktiv. Neutraliteten 
kom att bli en mer vital roll för den svenska identiteten och var en förutsättning för det 
ökade internationella engagemanget. Ottosson menar att en anledning till den mer aktiva 
utrikespolitiken kan ha varit skiftet på utrikesministerposten år 1962 där Torsten 
Nilsson efterträdde Östen Undén.54   

Den svenska utrikespolitiken har kartlagts av statsvetaren Nils Andrén i Från Undén till 
Palme. Studien är tänkt att förmedla en gedigen översiktlig bild av den svenska 
utrikespolitiken efter andra världskriget. Andrén menar att Sverige fick ny respekt under 
1960-talet i omvärlden för sin neutralitetspolitik. Det skall bero på den internationella 
utvecklingen där avkoloniseringen förändrade maktstrukturen för tidigare 
kolonialimperier och när de nya staterna anslöt sig till FN fick även 
generalförsamlingen en förändrad maktstruktur. Enligt Andrén minskade det 
amerikanska inflytandet och de nya staterna önskade undvika ett beroende av ena 
supermakten därav ökat antal alliansfria stater i FN. Sverige förespråkade inga speciella 
maktintressen och därför gick neutralitetspolitiken att förena med en mer självmedveten 
roll på den världspolitiska arenan. Andrén menar att det svenska beslutet att stå utanför 
EEC baserades på ekonomiska grunder. Sverige befann sig i ett ekonomiskt välstånd 
och hade därigenom ett betydande inflytande. Medan Frankrike höll Storbritannien 
utanför EEC utgjorde EFTA ett utmärkt instrument för den svenska exportindustrin att 
fortsätta sin expansion. Ett utanförskap ansågs ej ha några negativa effekter på den 
svenska ekonomin.55     

I Svensk oro av historikern Sverker Oredsson behandlas de hotbilder som oroat det 
svenska folket efter andra världskrigets slut. Om det svenska ställningstagandet mot 
EEC skriver Oredsson att det till synes må ligga långt från vad som betraktas som en 
rädsla, men det bevisar vad som ansågs vara prioriterat för Sverige i världen. Oredsson 

                                                

 

52 Bergquist, M., Sverige och EEC, s. 107. 
53 Bergquist, M., Sverige och EEC, s. 108 f.  
54 Ottosson, S., Svensk självbild under kalla kriget, s. 27.  
55 Andrén, N – Möller, Y., Från Undén till Palme, s. 77 f. och Andrén, N., Maktbalans och alliansfrihet, s. 
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menar att debatten efter metalltalet låg till grund för att det tog närmare 30 år innan 
Sverige ansåg sig kunna ansöka om ett medlemskap i det som då kallades EG.56   

En förändring i den svenska doktrinen för utrikes- och säkerhetspolitik mellan åren 
1950-1975 har statsvetaren Hans Lödén sökt i sin avhandling, För säkerhets skull.   
Fokus läggs på socialdemokraterna, vilket motiveras med deras långa regeringsinnehav. 
Studien visar att doktrinen övergår från säkerhetsmål till ideologiska mål under 
undersökningsperioden. Enligt Lödén finns det fem stycken brytningsår i den 
utrikespolitiska doktrinen där denna övergång är möjlig att se. Inom ramen för 
föreliggande studie placerar sig endast det andra brytningsåret 1961 då den svenska 
regeringen deklarerar sin principiella ståndpunkt för koloniernas självbestämmande. 
Lödén förklarar det ökade utrikespolitiska intresset för tredje världen med att den 
svenska synen på EEC klargjorts av Tage Erlander vid metalltalet.57    

1.7 Teoretiska utgångspunkter  

Studiens teoretiska avsnitt behandlar socialkonstruktivismen vilken är ett 
grundperspektiv som finns inom flertalet olika inriktningar såsom sociologi, etnologi 
och statsvetenskap. Därav har teoretisk inspiration hämtats från flertalet olika fält för 
breddning av perspektiven. Statsvetare utgör majoriteten av inspirationskällorna där 
Emmanuel Adler, Michael Barnett, Alexander Wendt och Lisbeth Aggestam använts, 
men även sociologer som Anthony Giddens och Èmile Durkheim.58 Teorin ökade i 
popularitet inom forskning rörande internationella relationer i slutet av kalla kriget. 
Anledningen till det var att socialkonstruktivismen utmanade den rationalistiska teorin 
på den fundamentala punkten om att det existerar en opartisk norm för vad som går att 
betrakta som ett rationellt beteende.59   

Den teoretiska ansatsen har valts för dess forskningsobjekt lyfter fram yttre och inre 
påverkansfaktorer för en stats agerande på den internationella arenan. Här framkommer 
viktiga faktorer i en stats beslutandeprocess rörande utrikesfrågor där integritet, identitet, 
säkerhetspolitik, normer och intressen alla spelar en vital faktor. Precis sådana aspekter 
som tas till åtanke vid beslut såsom denna studie har för avsikt att utreda.    

Socialkonstruktivism är en teori som anser att den internationella verkligheten är socialt 
skapad och konstruerad av kollektiva uppfattningar. Dessa kollektiva uppfattningar 
inkluderas av normer som uppkommit genom social interaktion. Teorin menar att 
aktörer på den internationella arenan är inbäddade i en struktur vilken är både normativ 
och materiell (dvs. den innehåller både regler och resurser). Det utvecklas av Émile 
Durkheim som exemplifierar omvärlden som ett rum med flera dörrar där rummets 
konstruktion bestämmer vilka möjliga aktioner individen kan vidta. Bland annat 
kommer dörrarnas placering tillsammans med rummets form styra hur och var personer 
kommer in och ut ur rummet. Durkheim menar att samhällets strukturer begränsar våra 
handlingar och sätter gränser för vad vi kan åstadkomma. Durkheim får i sin tur medhåll, 
på vissa punkter, från Anthony Giddens som anser att samhället bara innehåller en 
struktur, men att möjligheten till handling endast finns om individen har en stor portion 

                                                

 

56 Oredsson, S., Svensk oro, s. 33-36.  
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58 Vissa litteraturförslag kommer från A-M, Johansson., Europeisk identitet i svensk utrikes- och 
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socialt konstruerad kunskap i bagaget. Enligt Giddens förutsätter all social handling att 
det finns strukturer, men att strukturerna i sin tur är beroende av handling.60   

Aktörer kan i kontakt med varandra skapa identiteter, intressen och normer.61 En stat 
ingår i ett nätverk av internationella sociala relationer som tillsammans kan skapa en 
kollektiv världsbild som de gemensamt kan utgå ifrån och bruka som referensram för 
sin egen roll som stat på den politiska arenan. Den referensramen utgör i sin tur en 
anvisning för hur stater kan fastställa sin identitet och sina intressen. Stater för en 
kommunikation med varandra, på samma sätt som människor, och ur denna kontakt 
skapas och påverkas tolkningar, intressen och idéer. Statsvetarna Adler och Barett 
uttrycker det på följande sätt:”Communication alone enables a group to think together, 
to see together and to act together”.62 James G. March och Johan P. Olsen påpekar dock 
att aktörer anpassar sig som oftast till varandra, men en dominerande kraftfull grupp kan 
däremot skapa en miljö vilken tvingar andra att anpassa sig till dem.63    

Grunden för socialkonstruktivism utgörs av staters intressen som definieras i kontexten 
av internationella normer och föreställningar om vad som utgör ett passande beteende 
från statens sida. Beslutsfattarna influeras av de internationella normerna samt sitt lands 
kulturella och historiska identitet.64 Det sistnämnda är en mer vital faktor för beslut än 
yttre hot eller krav från inhemska grupper, vilket rimligen skulle kunna anses som 
starka påverkande faktorer. Det innebär en viss problematik med identietsbegreppet 
eftersom det i sig är komplext och dess kulturella influens är diffust. Symboler och 
politiska ritualer bekräftar att gruppen har likartade värderingar och värdet av symboler 
har genom historien bevisats ha ett stort värde.65 March och Olsen uttrycker det på 
följande sätt: ”Control over symbols is a basis of power, like control over other 
resources”.66 Slutsatsen vi kan dra är att staters intressen och beslut fattas utifrån de 
strukturerade gemensamma normer och värderingar som konstruerats internationellt.67   

1.7.1 Identitet och intresse  

Vi har redan skrapat på ytan till identitets- och intressebegreppen, men skall studera 
dem närmare. Hur identitet och intresse skapas hos stater är komplext, beroende på att ej 
alla aktörer går att betrakta som en enhetlig enhet. Förklaringsmodellerna innehåller 
därför olika tolkningar till hur dessa begrepp skapas. Identitet och intresse ses som en 
efterbildning hos aktörerna när de tar till sig självuppfattningen hos dem som betraktas 
som framgångsrika. Vad som går att betrakta som framgångsrikt är upplagt för 
diskussion, men här fokuseras på två förklaringar; materiell- och statusmässig framgång. 
Materiell framgång utgör för många en form av ekonomiskt välbefinnande, men i 
internationell politik sammankopplas begreppet med innehav och möjligheten till 
maktutövande. Status berör termer såsom prestige och kan sålunda kopplas till materiell 
framgång.68  
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Intresse och identitetsskapande sker alltså i interaktion med andra. Exempelvis kan en 
identitet och dess motsvarande intresse förstärkas i kontakt med andra betydande och 
framgångsrika aktörer. Den bakomliggande principen är att aktörer ser sig själva som en 
reflektion av hur de tror att andra aktörer ser och värderar dem.69 Här finns hela tiden ett 
utbyte av normer, värderingar och självuppfattningar som grunden till den 
identitetsskaparprocess som är ständig. Genom denna interaktion mellan aktörer kan en 
gemensam världsbild skapas där ett utbyte av status, uppfattningar, normer och 
tolkningar pågår.  
            

Through transactions such as trade, migration, tourism, cultural and educational exchanges, and 
the use of physical communication facilities, a social fabric is built not only among elites but 
also the masses, instilling in them a sense of community, which becomes a matter of mutual 
sympathy and loyalties of ”we felling”.70  

Den sociala konstruktionen innefattar hela samhällsskicket genom interaktion på alla 
plan där det i ovanstående citat ges en metaforisk bild av en social väv där massornas 
gemensamma sympati erhålls, och det skapas en ”vi känsla”. Identifikationen mellan 
kollektivet och individen baseras på en känsla av ”kontinuitet och minnen” samt den 
ömsesidiga föreställningen om ett gemensamt öde.71 De identitetsuppfattningar som 
skapas via interaktion gör det i både positivt och negativt avseende.72  

Interaktion mellan stater är hela tiden en pågående process och då bör slutsatsen bli att 
identitet och intressen inte bara skapas genom interaktion utan hela tiden fortsätter att 
formas.73 En stats identitet förstärks och demonstreras genom kollektiva nationella 
aktioner. Ett förhållningssätt eller agerande betraktas endast som identitet om det är 
starkt förankrat i en aktörs självbild.74 Det betyder inte att aktörers identitet och 
intressen är oföränderliga, för här kommer historisk och kulturell identitet in i bilden 
som ett fundament för ett bestående förhållningssätt. Enligt March och Olson är USA 
och Kanada två av de länder på jorden som påminner mest om varandra. Trots det finns 
vissa huvudskillnader dem emellan vilket är resultatet av en olikartad historisk 
utveckling sedan den amerikanska revolutionen. Länderna må ha en likartad kultur och 
ekonomisk tolkning, men det har ändå utvecklats två tydligt skilda politiska kulturer.75    

Institutions are not simple reflections of current exogenous forces or micro-behavior and moties. 
They embed historical experience into rules, routines, and forms that persist beyond the 
historical moment and condition. If the institutions of the polity were instantaneously and 
precisely controlled by balance of exogenous political and social forces in a society, governance 
would be different from what it is.76  

En aktör kan däremot inte ständigt modifiera sin identitet utan den kräver viss 
varaktighet över tid för att den skall ingå i statens självbild. Wendt hävdar att bilden 
som aktören önskar förmedla måste accepteras i interaktionen med andra för att utgöra 
en identitet. ”John may think he is a professor, but if that belief is not shared by his 
students then his identity will not work in their interaction.”77 Grunden för den svenska 
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75 March, J – Olsen, J., Rediscovering Institutions, s. 168. 
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utrikespolitiken var neutralitetsproklamationen, vilket var den identitetsbild Sverige 
sökte förmedla till omvärlden. Tage Erlander betonar i metalltalet vikten av ett 
konsekvent handlande och därmed uppvisande, för omvärlden, av viljan att hålla fast 
vid neutraliteten.78 Ett medlemskap i en internationell organisation med egna 
utrikespolitiska intressen hade ej varit förenligt med den och dess trovärdighet skulle 
försvinna. En anslutning hade stridit mot neutralitetsproklamationen och den identitet 
som manifesterats. Statsvetaren Lisbeth Aggestam hävdar att en effektiv utrikespolitik 
vilar på en gemensam känsla om den nationella identiteten.79 March och Olsen 
beskriver statens roll som aktör där den fungerar likt en mäklare. Staten skall sprida 
information, identifiera möjliga kollationer, främja ekonomin och kohandla.80 För 
identitetsskapande inom riket är det till fördel om det sker via en ”top-down” – process. 
Det betyder att det är fördelaktigt om de normer och värderingar som skall spridas 
kommer från den politiskt styrande makten för att sedan spridas genom samhället. Det 
är en avsiktlig identitetspolitik och enligt Aggestam är syftet med den att skapa 
solidaritet och legitimera den av landet förda säkerhetspolitiken.81 Likväl har normen 
eller värderingarna som skall spridas en förankring som gör att den kan accepteras som 
legitim av samhället i stort har den stor chans att absorberas. Aggestam hävdar att hela 
identitesbegreppet är av en kognitiv karaktär eftersom ”the members of even the 
smallest nation will never know most of their fellow members, meet them, or even hear 
of them, yet in the minds of each lives the image of their communion”.82     

1.7.2 Realism och staters intressen  

Realismen har sin grund i den konservativa idétraditionen och 1800-talets realpolitik. 
Innebörden av den är hävdandet att stater tvingas prioritera nationell överlevnad och 
territoriell säkerhet på grund av den anarki som utmärker det internationella politiska 
systemet.83 Realismen påstår framförallt att stater är innehavare av givna intressen, 
vilket accepteras av socialkonstruktivismen. Vid interaktion tillkommer de socialt 
konstruerade intressena till de redan givna.  

Intressena brukar kategoriseras som tre stycken av Wendt och går alla rimligen att spåra 
i metalltalet. Intressena betecknas som fysisk överlevnad, autonomi och ekonomiskt 
välstånd. Dessa tre intressen måste bemötas av staten och är grunden till dess 
utrikespolitiska agerande.84 Statens fysiska överlevnad är det primära intresset vilket av 
vissa betraktas som nationens enda intresse. Begreppet är komplext då en stat kan 
ockuperas, men föreställningen om landet fortsätter existera i befolkningens minne. En 
nation behöver därför ej dö ut trots att den förlorat sin självständighet. Likväl finns 
identifikationen kvar hos folket i ockupationsmakten om vad som utgör kärnan och de 
ledande i det nyskapade territoriet. Ryssland och dess befolkning i Sovjetunionen är 
exempel på föregående påstående.85 Återvänder vi till grunden i begreppet som 
behandlar bibehållande av statens suveränitet går det spåra i metalltalet och den svenska 
utrikespolitiken. Statsvetaren Hans Lödén menar att det svenska avståndstagandet beror 
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på EEC: s överstatlighet och därmed hotar den svenska suveräniteten.86 Suveräniteten är 
rimligen även ett argument för den förda utrikespolitiken då ett ställningstagande för 
endera sidan mellan stormaktsblocken undviks samt satsning på förstärkning av 
försvaret. Tydligheten av det spåras i följande citat av Tage Erlander:   

Våra ställningstaganden i olika utrikespolitiska sammanhang liksom våra ansträngningar att 
vidmakthålla ett efter våra förhållanden effektivt försvar har haft till syfte att befästa tilltron till 
vår förmåga att värna den.87     

Autonomi betyder självstyre men åsyftar regioner inom en stat och deras 
självbestämmande. Enligt folkrätten har en minoritet inom en annan stat rätt till ett visst 
självstyre, exempelvis Baskien i Spanien. I detta sammanhang berör det frihet och 
handlingsfrihet vilket är nödvändigt för att staten skall kunna reproducera sin identitet. 
Av lika stor vikt är möjligheten att kunna välja regering och att staten besitter kontroll 
över sina nationella resurser. Utan frihet kan inte staten bemöta inrikes efterfrågan och 
agera på oförutsedda händelser i omgivningen. Dock är frihet i viss utsträckning en 
fråga om grader och en stat kan välja att byta friheten om fördelarna för ett beroende till 
annan stat överväger kostnaderna. Således kan vad som anses som säkrande av sin 
självständighet variera från fall till fall.88 Det finns tydliga spår av frihetssökande i 
metalltalet då Erlander poängterar vikten av obundenhet från EEC eftersom förpliktelser 
i händelse av krig undanbedes. Samt att en anslutning kan skada nationens intressen 
eftersom det kan ses som ett anslutande till NATO.89 I detta fall är det sammankopplat 
med statens fysiska överlevnad då en primär faktor är suveräniteten som stat.   

Ekonomiskt välstånd klassificeras som det tredje intresset och syftar till bevarande av 
statens resursbas och produktionsläge. Vilket på sikt rimligen är försök till förbättrande 
av befolkningens materiella tillstånd i sin helhet. Detta är fallet i länder med exempelvis 
en kapitalistisk strävan och kan därför inte appliceras på alla länder. I ett kapitalistiskt 
system är ökat materiellt välstånd för befolkningen ett nödvändigt sätt för legitimering 
av systemet eftersom tillväxt är det främsta kriteriet för välstånd inom 
kapitalismen. ”Tillväxt” och ”välstånd” är nyckelorden inom en kapitalistisk stats 
intressesfär.90 Ekonomiska intressen är frekventa i argumentationen och Erlander 
rapporterar om ett svenskt gynnsamt ekonomiskt läge. När resultatet av den förda 
politiken föranlett ett uppsving på sysselsättningen, industriproduktionen, 
investeringarna och utrikeshandeln finns det inga motiv till en kursomläggning, enligt 
Erlander.91   

Den amerikanske statsvetaren David Lumsdaine har ståndpunkten att idéer påverkar 
utrikespolitikens innehåll. Lumsdaine hävdar att hur landet väljer att utnyttja sina 
resurser i utrikespolitiken beror på vilket idémässigt förhållande som råder inom 
nationen. Förhållandena kan vara vilt skilda mellan olika stater, där vissa kan utnyttja 
sina resurser till att erövra grannländer eller starta internationella konflikter. Ett annat 
sätt för en nation att disponera sina resurser är att söka lösa just internationella 
konflikter eller hitta lösningar på globala problem som till exempel världsfattigdom. 
Lumsdaine anser att statens syn på omvärlden är i förening med de dominerande 
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inrikespolitiska idéerna. Har staten en väl fungerande nationell välfärd är stödet som 
oftast stort för u-landshjälp. Sambandet skall vara en stark ställning i både utrikes- och 
inrikespolitik för jämlikhet och solidaritet som politiska idéer. Under denna studies 
tidsmässiga avgränsning tar Sverige ställning för kolonierna, utvecklandet av u-
landshjälp blir ett centralt tema i utvecklingen av den socialdemokratiska 
utrikespolitiken.92 Detta sker under en period som kallas för den största 
socialdemokratiska reformperioden i nutida svensk historia. Förutsättningen till det var 
det långa sammanhängande regeringsinnehavet för socialdemokraterna.93 Lumsdaine 
menar att en stat kan förstärka sin säkerhet, inhemska sammanhållning och sitt 
internationella anseende genom tydlighet i vilka idéer de företräder.94 Det går att 
återkoppla till den manifesterade svenska neutraliteten som skulle hålla nationen utanför 
internationella konflikter och agera som föredöme. Erlander anför 1961 att han ser på 
Sverige som ett internationellt föredöme vilket ska aktiveras ytterligare för att sprida 
landets värderingar utrikes.95 Hans Lödén menar att den mer aktiva svenska 
utrikespolitiken har till syfte att utvidga det internationella samarbetet och genom detta 
minska krigsrisken.96    

1.8 Metod  

I detta avsnitt skall nyckelbegreppen identifieras från ovanstående avsnitt. Ett agerande 
av en individ kan spåras till hur omständigheterna eller strukturerna såg ut vid det 
tillfället. Eftersom det är detta som handleder eller tvingar individen att handla på det 
gjorda sättet. Således är omständigheterna oerhört vitala för agerandet. 
Händelseförloppet fungerar som en fortlöpande ”samverkan mellan aktörer och 
strukturer”.97 På den internationella arenan råder, som tidigare konstaterat, en komplex 
situation där olika aktörer beskrivs som mer viktiga än andra, likaså vissa organisationer 
som mer betydelsefulla och somliga relationer mer vitala än andra.98  Reaktionerna 
kommer analyserar utifrån motiven till aktörens ställningstagande med utgångspunkten i 
staters intressen. Den tidigare forskningen har preciserat riksdagspartiernas 
ställningstagande ifråga om EEC-medlemskap, således fokuserar denna studie på vilka 
intressen som betonas i argumentationen. I föregående avsnitt spårades samtliga tre 
intressen i metalltalet och därav skall resultatet visa var tonvikten ligger hos de 
undersökta aktörerna. Bergquists avhandling kommer användas för att ge ytterliggare 
djup åt resultaten av min egen studie.  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer en kvalitativ metod att 
användas vid vad som återges från debatten. Varken tids- eller platsmässigt finns 
möjligheten att bruka en urvalsprocess och därför är avsikten att söka de mest typiska 
åsikterna med sikte på högre ställning inom partierna. Det betyder att partiledares åsikt 
är mer väsentlig för denna studie än ledamöter på mindre betydelsefulla poster. 
Partiledare prioriteras, men på denna punkt är jag ej konsekvent. Fokus ligger på 
reaktionerna av Erlanders tal. Det betyder ej att socialdemokrater och Tage Erlander 
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själv utesluts från det empiriska underlaget som främst utgörs av riksdagsdebatten. 
Anledningen är enkel, Erlander och hans partikamrater deltar i debatten, utvecklar sitt 
resonemang och argumenterar för sin ståndpunkt mot andra ledamöter. Återges ej dessa 
aktörer skapas ett tomrum i materialet. Likaså är Erlanders ståndpunkt vital för ena 
forskningsfrågan. Yttranden refereras främst, men då orden är typiska för debatten eller 
laddade, citeras aktörerna.       

Dagboksanteckningar, memoarer och biografier finns närvarande i den empiriska 
undersökningen och de källkritiska problem detta material kan innebära har redan 
redogjorts för tidigare i detta kapitel.99 Trots brister är memoarer tacksamt material då 
det är enkelt att dokumentera en åsiktsförändring eller en ståndpunkt som vederbörande 
undvikit att vädra offentligt. Däremot måste alltid reservationer göras då aktören under 
sitt memoarskrivande gör förbehåll för hur den själv uppfattade ett visst händelseförlopp 
eller situation. Det problematiska med biografier berör att författaren kan överdriva 
aktörens roll och betydelse för sin samtid. Vid biografier över politiker är risken att 
huvudpersonen framställs som en symbol för hela sitt parti och dess förflutna.100 

Material av sådan karaktär framträder endast i mindre omfattning i denna undersökning 
och berör ej källmaterialet som ligger till grund för studien. Avsikten med dess 
inkluderande är att försöka ge ett bredare perspektiv till återberättandet av utvecklingen 
under studiens tidsmässiga avgränsningar.      

1.9 Disposition  

I nästkommande del har jag försökt ge en kronlogisk och lättöverskådlig bild över 
händelseförloppet från tiden innan metalltalet fram till Frankrikes beslut om att vägra 
England medlemskap och den efterföljande riksdagsdebatten. För att åstadkomma en 
förenklad läsning av avsnittet delas det in efter riksdagens sessioner. Dessa gränser är ej 
huggna i sten och överskrids ibland, men principen kvarstår och skall därmed bidra till 
en lättare orientering av det empiriska avsnittet samt kronologi. I det efterföljande 
avsnittet följer en slutdiskussion där de teoretiska utgångspunkterna träder in och jag 
skall försöka dra slutsatser från det framkomna i den empiriska undersökningen.                
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2 REAKTIONERNA PÅ TAGE ERLANDERS METALLTAL 1961-
1963  

2.1 Vägen fram till metalltalet  

Tage Erlander såg positivt på utvecklingen av ett närmare europeiskt handelssamarbete.   

Man behöver bara kasta en blick på Sveriges handelsstatistik för att se hur beroende vi är av vår 
utrikeshandel. Vårt välstånd skulle inte ha nått de höjder det gjort, om vi inte hade haft en stor 
exportindustri som ger oss möjligheter att köpa mängder av varor utifrån. Sverige var av 
utvecklingen predestinerat, förhandsbestämt, att vara en frihandelvänlig nation. Men lika 
glädjande som vi tyckte det var med ökat ekonomiskt samarbete i Europa genom borttagande av 
tullar och andra handelshinder lika oroliga var vi att vi skulle förlora den handlingsfrihet som vår 
neutralitetspolitik innebar. Vi trodde och tror alltjämt att neutralitetspolitiken har gett oss större 
möjligheter att bevara vår fred och vårt oberoende än vilken form av blockpolitik som man 
skulle kunna tänka sig.101   

Sverige hade ingått ett samarbete med de nordiska nationerna samt England, Portugal 
och de neutrala staterna Österrike och Schweiz inom organisationen EFTA. Tullarna 
skulle tas bort länderna emellan för en vidgad handel. Emellertid hade EEC en stark 
dragningskraft på flertalet EFTA-stater. Sverige stod inför en problematisk situation. 
Var EEC uteslutande en ekonomisk förening eller hade den också en politisk gren? Gick 
den i sådana fall att förena med den svenska neutraliteten? Det var de stora frågorna 
regeringen behövde söka svar på. Tage Erlanders egna tankar vid tillfället uttrycker han 
på följande sätt:  

Så småningom kom jag fram till att EEC var väl rustat att bli en god ekonomisk samarbetsform 
men också en form för politiskt samarbete. Många talade om att EEC var en förstärkning av den 
Atlantpakt som vi av politiska skäl inte kunnat ansluta oss till. Så var läget 1961.102  

England hade vid tillfället en konservativ regering och deras ansökan om medlemskap 
ställde frågan på sin spetts. England var den ekonomiska stormakten inom EFTA och ett 
engelskt avhopp skulle rimligen leda till ekonomiska besvärligheter för den svenska 
exportindustrin. De nordiska grannarna och likaså EFTA-medlemarna Norge och 
Danmark följde Englands spår med varsin ansökan om medlemskap. Man rädes att ett 
EEC-anslutande för dessa länder skulle föranleda en återgång till tullgränser inom 
Norden och svenska handelspartners för export skulle kunna skydda sig bakom 
tullmurarna. Det var upp till Frankrike, genom sitt veto, att avgöra om länderna skulle 
beviljas inträde till EEC. Relationen mellan Sverige och Frankrike betraktades som 
frostig efter den svenska kritiken mot konflikten i Algeriet.103   

Erlander höll överläggningar med utrikesnämnden och alla partierna var överens om att 
vidhålla neutraliteten. Folkpartiet och högerpartiet hävdade bestämt att Sverige borde 
följa Englands väg.104 Oppositionsledaren Bertil Ohlin hade tidigare varit osäker på 
vilka villkor Sverige borde samarbeta med EEC då han var rädd att den skulle ha en 
splittrande effekt på samarbetet inom Norden. Englands ansökan hade förändrat läget 
och efter mötet med utrikesnämnden motiverade han sin ändrade ståndpunkt med att ett 
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inträde av flera EFTA-stater skulle minska risken för överstatlighet. Enligt Ohlin 
motsätter sig den franska regeringen en ”federation med allt fler överstatliga 
befogenheter och förordar i stället samarbete mellan självständiga stater”. Ohlin 
proklamerade tydligt sin åsikt: ”Jag vill bestämt avråda regeringen från att redan från 
början avvisa tanken på fullvärdigt medlemskap”.105  Utrikesminister Östen Undén 
sammanfattar mötet på efterföljande sätt i sina anteckningar:   

Erlander gick hårt fram för nödvändigheten att beakta neutralitetens krav. Hedlund helt på 
regeringens sida. Ohlin och Hjalmarsson var ganska tama. Enligt vad Erlander sedan sade till 
mig hade de borgerliga – högern och folkpartiet – haft överläggningar med repr. för näringslivet 
före utr. nämnden, varvid dessa kraftigt varnat för upptagande av en skarp strid i denna fråga.106  

Gunnar Hedlunds anslutning till regeringens linje kom ej som någon överraskning för 
Erlander och Undén. Erlander förtäljer från mötet att ”Hedlund avböjde varje tanke på 
att Sverige skulle kunna komma med i EEC med bevarad neutralitet.”107 Undén har 
antecknat i sin dagbok att centerpartiledaren veckan innan mötet varit förbi hans kontor 
och meddelat det centerpartistiska anslutandet i frågan.108   

Beslutet från mötet blev att vänta lite innan dörren stängdes helt. Erlander säger att han 
såg folkpartiets och högerpartiets förslag om att försöka förhandla fram 
undantagsbestämmelser för neutraliteten med gemenskapen som dömda att misslyckas. 
Läget beskrivs som osäkert och enligt statsministern fanns det en oro hos många att de 
stora tidningarna skulle påverka regeringens politik och förmå den att lämna 
neutraliteten. Efter ett brev från den schweiziske utrikesministern som verkade 
övertygad om att Sverige var på väg att förändra sin utrikespolitik bestämde sig 
Erlander för att tydligt klargöra den svenska ståndpunkten. Sverker Åström berättar i 
sina memoarer att han blev tilldelad uppdraget att skriva en promemoria där slutsatsen 
skulle vara svårigheten att driva trovärdig neutralitetspolitik med medlemskap i EEC. 
Åström skriver att Olof Palme senare formulerade de rent politiska konklusionerna, men 
det var hans tolvsidiga promemoria som låg till grund för själva talet.109 Enligt Erlander 
var intentionen med metalltalet att klargöra den svenska inställningen som var positivt 
inställd till utvidgat ekonomiskt samarbete inom Europa, men det fick ej inkräkta på 
neutraliteten eller suveräniteten. Erlander återberättar vidare:   

Jag framhöll vidare att i det internationella samarbetet får man vara beredd på att i olika 
hänseenden modifiera sin nationella självbestämmanderätt. Sverige har påtagit sig sådana 
inskränkningar vid flera tillfällen, men det betydde inte att vi var beredda att uppge 
suveräniteten.110   

Statsministern menar också att en prövning av för- och nackdelar var tvungen att 
komma till stånd och att regeringen ej såg med pessimism på läget. Det ansågs ej som 
orimligt att nå en överenskommelse mellan gemenskapen och de neutrala staterna.111   

Självkritik påträffas hos Erlander som framhåller att talet måste ha haft stora brister 
eftersom det framkallade stark kritik. Han vill minnas ett samtal med Bertil Ohlin då 
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han bett denne belysa vad som föranlett den kritikerstorm som blossat upp. Ohlin skall 
ha sagt att det ej var så farligt formulerat, men att det lät förfärligt illa när det 
framfördes i radio. ”Det är en ganska märklig sak att ett i och för sig harmlöst tal kunde 
få en helt annan politisk effekt genom ett dåligt framförande” kommenterar Erlander.112    

2.2 Rektionerna under höstsessionen 1961  

Dagen efter statsminister Erlanders tal bemöts det på ledarplats i Dagens Nyheter. 
Beskedet som givits av Erlander genom talet anses ej vara överraskande, men beklagligt. 
DN pekar på risken av att Sverige blir isolerat från den övriga europamarknaden vilket 
kommer att ha negativa konsekvenser på den inhemska ekonomin. Erlanders 
argumentation anses vara ”efter modellen god dag yxskaft”.113 Dagens Nyheter kallar 
metalltalet för ”sakligt ogrundat” och förutspår det som en framtida belastning för 
regeringen ifall ståndpunkten om medlemskap måste omprövas vid annat tillfälle. ”Att 
döma av de hysteriska tonfall med vilken hr Erlander uppträdde i radio ämnar 
socialdemokratin tydligen satsa hårt på en skrämselpropaganda mot medlemskap i 
EEC” skriver DN.114   

Svenska Dagbladet förefaller ha en liknande åsikt då de kritiserar statsministern för hans 
beslut om att medlemskap ej är förenligt med alliansfriheten, dagen efter talets 
framförande. Det förespråkas att regeringen först borde undersöka på vilka villkor det 
går att uppnå fullt medlemskap innan ett beslut tas. SvD anser det vara ”en ofattbar 
naivitet att föreställa sig att vår ekonomi fungerar oberoende av den ekonomiska 
integrationen, som nu pågår i Europa”.115 De poängterar att två tredjedelar av den 
svenska exporten har adressen England, Norge och Danmark som alla ansökt om 
medlemskap. Därför kan ett svenskt utanförskap få stora konsekvenser för ”den svenska 
välståndsutvecklingen”.116   

Första kammarens utrikespolitiska debatt för höstsessionen inleds den 25 oktober 1961 
med en regeringsdeklaration av statsminister Tage Erlander. Statsministern besvarar den 
hårda kritiken från pressen inför kammaren:   

Jag skall inte läsa mycket om vad pressen skrev, men till att börja med vill jag citera Svenska 
Dagbladet där det heter: ”Herr Erlanders uttalande och framträdande i TV om resultatet av 
utrikesnämndens sammanträde tycktes ge bilden av en landsfaderlig statsminister, som i en 
kritisk situation lyckats ena partierna… Den vackra bilden av allmän enighet under 
statsministerns ledning torde emellertid tyvärr inte fullt ut motsvaras av verkligheten. Bakom 
herr Erlanders överslätande och inte alltför upplysande formuleringar döljer sig motsättningar, 
som knappast kan ha undgått att komma till uttryck vid den enligt uppgift livliga diskussionen 
inom utrikesnämnden.” Dagens Nyheter spinner på ungefär samma tråd: ”Politisk strid 
signaleras om Europamarknanden” och ”utrikesnämnden oenig om Europamarknanden”.117         

Erlander erkänner att med facit i hand var hans misstag att inte redan i juli tillkännage 
regeringens ståndpunkt. ”Debatten hade säkerligen blivit lika het som den sedan blev, 
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men den hade i alla fall aldrig byggt på den missuppfattningen att regeringen hade varit 
på glid bort från neutraliteten”.118  

Erlander fortsätter förklara regeringens ståndpunkt mot ett medlemskap i EEC, men för 
en associering. En associering skall utgöra ett utmärkt instrument i gemenskapens 
enhetssträvan och inte alls vara mindervärdig i förhållande till ett medlemskap, enligt 
statsministern. Erlander beskriver associationen på följande sätt: ”Association ger det 
associerade landet möjlighet till en strukturell sammanlänkning med gemenskapen 
under bibehållandet av självständighet på det politiska planet”.119 Statsministern anför 
vidare att Sverige respekterar de mål som fastställts av EEC och att gemenskapen bör se 
med blida ögon på den svenska neutraliteten då den ”har ett allmänt värde som 
fredsbefrämjande faktor i den internationella bilden”.120 Även att det ej bör ligga i något 
lands intresse att Sverige uppger sin neutralitetspolitik. Erlander understryker att 
Sverige är angelägen om ett ökat ekonomiskt samarbete i Europa genom deltagande i en 
integrerad marknad. Landet skall vara öppet för EEC-ländernas export som en 
förpliktelse mot dessa länder för att undvika en diskriminering mot den svenska 
exportnäringen. Erlander anser den svenska förhandlingsinställningen präglas 
av ”flexibilitet och kompromissvilja”.121   

Bertil Ohlins kritik mot talets röstläge bemöts av Erlander. ”Jag beklagar att min röst 
sätter herr Ohlin i affekt, men det kan jag inte hjälpa.”122 och han förutspår dess verkan:  

Jag tror att det på lång sikt komer [sic] att visa sig, att hur illa herr Ohlin än tycker om röstläget i 
Metalltalet, var det ett av de nyttigaste tal som hållits i den svenska politiska debatten. Det låter 
som självberöm, och det är det på sätt och vis också.123  

Statsministern avslutar sitt framförande med hur regeringen skall fortskrida:   

Med stöd av en nära nog enhällig folkopinion har den svenska regeringen inom ramen för en 
strikt neutralitetspolitik konsekvent främjat en aktiv svensk medverkan vid skapandet av en 
europeisk stormarknad. Denna handlingslinje skall vi fullfölja.124  

Erlanders förhoppningar om en enad utrikespolitisk linje där ledamöterna skall se förbi 
partigränser grusas snabbt av oppositionsledaren Bertil Ohlin. Ohlin anser att Erlander 
på ett felaktigt sätt refererar oppositionens åsikter i metalltalet då de egentligen 
förespråkar ett undersökande av möjligheterna att få till undantagsbestämmelser av 
hänsyn till neutraliteten, och avstå från att söka medlemskap om dessa ej går igenom.125 

Folkpartiledaren anser också metalltalet vara vilseledande126 och varnar för ett svensk 
utanförskap som kan få konsekvenser på den svenska ekonomin.127 En isolering från 
den västeuropeiska gemenskapen och dess marknad är av stor olägenhet och den 
förlorade handeln går ej att ersätta med ökat utbyte med östblocket och 
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utvecklingsländer, menar Ohlin.128 Det är också viktigt att ej uppvisa likgiltighet mellan 
demokratier och diktaturer, enligt Ohlin som poängterar att demokratierna finnes 
västerut.129 Ohlin förespråkar en prövning av termerna för medlemskap och sedan efter 
en utvärdering kan beslut om huruvida associering eller medlemskap är att 
föredra.130 ”Att först pröva och sedan besluta är klokare än att i förväg binda sina 
händer”.131 Regeringen kritiseras för beslutet till utanförskap som motiverats med synen 
på EEC som en politisk organisation: ”Ty vårt land har redan genom medlemskap i FN 
och andra organisationer åtagit sig en hel rad politiska förpliktelser”.132 Ohlin anser att 
ett svenskt utanförskap får konsekvenser för det nordiska samarbetet om Norge och 
Danmark väljer fullvärdigt medlemskap eftersom resultatet blir en tullmur som skiljer 
länderna åt.133 Bertil Ohlin bedömer ej neutraliteten och alliansfriheten utgöra ett hinder 
för ett samarbete om friare handel inom Västeuropa:   

Den [neutraliteten] är väl förenlig med en lika fast önskan att delta i det konstruktiva europeiska 
samarbetet på en friare handels grund som är en förutsättning för det demokratiska Västeuropas 
och vår egen fortsatta välståndsutveckling.134  

Ohlin får medhåll från centerpartiet genom partiledare Gunnar Hedlund på punkten om 
en friare handel inom Europa. Hedlund önskar undvika en ekonomisk splittring i 
Västeuropa och därigenom föra ett samarbete med EEC, men på grunder som garanterar 
den svenska alliansfriheten. Hedlund anser att även om EEC inte är en militär allians 
kan ej Sverige försätta sig i en sådan situation där det är uppenbart att neutralitet vid 
konflikt är omöjlig.135 Enligt Gunnar Hedlund har EEC långgående politiska planer 
och ”innehåller enligt vår [centerpartiet] mening bestämmelser som helt enkelt inte låter 
sig förenas med neutralitetspolitiken”.136 I Schweiz ser de saken på samma sätt som 
Sverige då ett medlemskap ej är förenligt med neutraliteten, och inom EEC är de 
införstådda med denna problematik, enligt Hedlund. Den engelska ansökan ses som ett 
tecken på ”de politiska motiven i EEC” eftersom England är en ledande makt i NATO. 
Därför skulle det vara paradoxalt om de verkade för en uppluckring av gemenskapen 
och då gå emot sina egna intressen.137 Hedlund konstaterar att ”en ansökan om 
medlemskap kan under dessa omständigheter bara tolkas så, att vi är på glid bort från 
vår utrikespolitiska linje” och ”det kan alltså inte blir fråga om medlemskap i EEC”.138 

Centerpartiledaren väljer att avsluta sin anförande med att betona handel och 
neutralitetsaspekter:   

Centerpartiet har på ett tidigt stadium bestämt sig för två saker, nämligen för det första att 
energiskt och målmedvetet arbeta för största möjliga samverkan med Europagemenskapen 
särskilt på handelns område, och för det andra söka det samarbetet i sådana former, att vår 
neutralitet, vid vilken vi håller orubbligt fast, inte kommer äventyras.139  
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Högerpartiets partiledare Gunnar Heckscher replikerar Hedlund med orden ”När jag 
hörde herr Hedlund frågade jag mig, om han hade fått tag i manuskriptet till mitt första 
anförande, ty det var exakt detsamma som jag yttrade där”.140 I sitt första inlägg inledde 
Heckscher med ett konstaterande att det råder enighet mellan de demokratiska partierna 
i landet om huvudlinjen för den svenska utrikespolitiken. Heckscher spår att England 
och Danmarks beslut om ett EEC-inträde kommer av att EFTA inte var tillräckligt och 
misslyckandet med den organisationen kan vara resultatet av en ”alltför stor ängslan att 
ge EFTA något innehåll utöver det rent handelspolitiska”.141 England diskuteras vidare 
då Heckscher betonar att engelsmännen proklamerat att de endast ser EEC som en 
handelsorganisation och ej som något försvarsförbund eller med politiskt innehåll. De 
som avser att bli fullvärdiga medlemmar vet vad det handlar om, medan ingen har 
någon kunskap om vad en associering skulle innebära, enligt Heckscher. Högerparti-
ledaren ser endast en punkt i Romfördraget som skulle kunna vara svårt att förena med 
neutraliteten. Det berör handelspolitiken utanför gemenskapens gränser där Sverige bör 
få gå sin egen väg i handeln med öststater. ”I själva verket är det mycket litet i 
Romfördraget som verkligen vållar några problem i samband med en rimligt tolkad 
alliansfrihet.”142 Heckscher menar att inget land hittills har blivit medlem utan att få 
några eller flera undantagsbestämmelser.143 ”Är det omöjligt för att få medlemskap? Det 
vet man inte förrän man har försökt. Självklart är att nu, sedan regeringen bundit sig, 
bjuder EEC inte ut sig åt Sverige.”144 Heckscher anser att det saknas belägg för 
påståendena om att det utomlands skulle ha funnits en diskussion om huruvida Sverige 
var på väg bort från neutraliteten. Skulle Sverige stå utanför leder det till ekonomiska 
problem mellan de skandinaviska länderna då några är anslutna till marknaden medan 
andra inte är det. Heckscher påpekar att inom gemenskapens tullmurar finns stora 
utvecklingsmöjligheter för den svenska industrin och ”om Sverige skall verka för att 
världshandeln skall gå i mera liberal riktning, kan man göra det genom medlemskap i 
den gemensamma marknaden.”145 Högerpartiet önskar en omprövning av beslutet om 
att ej ingå medlemskap.146 Heckscher har en annan syn än Gunnar Hedlund på 
neutraliteten i Sverige respektive Schweiz. Exempel som ges är att Sverige är medlem i 
Europarådet, vilket Schweiz inte är. Heckscher bedömer också den schweiziska 
neutraliteten ha ett annat innehåll än den svenska. ”Den är varken mer eller mindre 
respektabel än den svenska. Den är av en annan art och ställer andra krav. Det går därför 
inte dra paralleller.”147  

Kommunistpartiet, genom Gunnar Öhman, tog talarstolen i första kammaren och ansåg 
att Sverige bör stå utanför alla former av allianser och handelsblock. EEC ses endast 
som en ekonomisk grund för NATO och att det är USA som har en styrande hand inom 
organisationen. Kommunisterna tar avstånd från någon form av samröre med EEC.   

Vilka är det vi skall förena oss och bilda gemenskap med? Ja, det är den katolska reaktionen i 
Västtyskland och Italien. Det är med de Gaulles reaktionära persondiktatur, som för övrigt håller 
på att drunkna i Algerietkrigets blodbad. Vi skall bilda gemenskap med de gamla 
krigsförbrytarna från Hitlertiden, som nu befäster alla viktiga poster i den tyska industrien [sic], i 
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domstolarna, i den nya armén osv. Men inte nog med detta! I stallgångarna skymtar Portugals 
blodbestänkte diktator, vars dåd i Angola upprör en hel värld, och bakom honom står Spaniens 
Franco och vinkar.148   

Öhman sätter likhetstecken mellan EEC och Hitlers ”Neuropa” och säger sig vara 
förvånad över den ekonomiska diskussionen om vad ett utanförskap kan innebära. 
Enligt kommunistpartiet är de enda som tjänar på ett svenskt medlemskap de andra 
EEC-länderna eftersom Sverige är innehavare av råmaterial som behövs. Öhman 
poängterar också att den svenska exporten varit högre till EEC än till EFTA. För 
kommunisterna är EEC en tydlig politisk gemenskap och ej förenlig med den svenska 
neutraliteten. Sverige skulle förlora sin suveränitet och kontroll över all sin handel, 
enligt Öhman.   

Vi är övertygade om att vi kan trygga god sysselsättning och fördelaktig handel genom att inrikta 
vår handel mot de två tredjedelar av mänskligheten som går vägar i annan riktning än den 
kapitalistiska.149   

Dagen efter riksdagsdebatten drar ledarsidorna sina slutsatser. Både Svenska Dagbladet 
och Dagens Nyheter anser det vara andra tongångar från socialdemokraterna nu i 
jämförelse med hur det lät i metalltalet. ”Borta var de nedlåtande och inte så litet 
enfaldiga formuleringarna om EEC-staterna och dess ”reaktionära” regeringar” skriver 
SvD.150 DN anser det vara kritiken från oppositionen och näringslivet som förmått 
regeringen att ”acceptera det väsentliga i Romfördraget”.151 Svenska Dagbladet 
fortsätter kritisera Erlanders metalltal och hans förklaringar till dess innehåll: ”Hr 
Erlander själv var i bägge kamrarna tydligen angelägen om att släta över och gjorde 
gällande att han vid besöket hos Metall aldrig menat något annat än vad han nu menar i 
riksdagen”.152 Båda tidningars ledarsidor anser det vara positivt att en ansökan om 
associering skall komma till stånd, även om Dagens Nyheter påkallar viss problematik 
med associering då Sverige avstår från medbestämmarrätten och därför måste inrätta sig 
efter övriga medlemmars beslut. SvD är inne på samma spår med motiveringen att 
regeringen inom EEC önskar sänka tullarna, men att det är en rättighet som den avsäger 
sig då associering prioriteras framför medlemskap. DN väljer att instämma med 
högerledaren Heckscher om att regeringen felat då de redan deklarerat sin åsikt i frågan 
vilket leder till en sämre förhandlingsposition. ”Den klumpighet varmed hr Erlander och 
andra regeringsledamöter uppträdde under eftersommaren har bidragit till att skapa ett 
kärvt utgångsläge för förhandlingarna” poängterar Dagens Nyheter.153 Båda 
ledarsidorna söker en omprövning av beslutet där associering endast är ett etappmål 
som sedermera övergår till fullvärdigt medlemskap.  

2.2.1 Sveriges ansökan om associering  

Den svenska EEC-ansökan om association lämnades in den 15 december 1961 och var 
undertecknad av utrikesminister Östen Undén. Ansökan syftade till ett svenskt 
medverkande på alla plan inom gemenskapen med förbehåll för vad som ej anses vara 
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förenligt med den svenska neutraliteten, enligt Handelsdepartementet.154 Det skulle vara 
möjligt för Sverige att: 

 
Bibehålla en handelspolitisk frihet och kunna förhandla samt skriva avtal på eget 
initiativ med andra länder. 

 
Få vidta åtgärder som säkerställer livsviktiga förnödenheter vid ett eventuellt 
krig. 

 
Få säga upp avtalet eller avstå från vissa åtgärder med EEC vid krig eller annan 
kris.  

Dagens Nyheter anser dess utformning vara väntad och att det gäller en association har 
stått klart ”alltsedan statsministern för tre och en halv månad sedan behagade lätta på 
förlåten och upplysa den svenska allmänheten om att regeringen bestämt sig för att 
redan överläggningar om Sveriges inträde som medlem av den europeiska ekonomiska 
gemenskapen skulle innebära att vi övergav vår neutralitetspolitik”.155 Ett konsekvent 
undvikande från regeringens sida att ta upp frågan till diskussion har försämrat 
utsikterna för Sveriges förmåga att påverka utformandet av EEC. Enligt DN är 
anledningen till regeringens taktik en medvetenhet ”om att många ansåg att Sverige i 
första hand borde sikta på medlemskap”.156 Även om att få till stånd en markant skillnad 
i utformandet mellan association och medlemskap är en svårlöst ekvation för den 
svenska delegationen är den demokratiska opinionen enig om att en associering är bättre 
än ingenting alls resonerar Dagens Nyheter. Vad DN invänder främst emot är Tage 
Erlanders antydan om en lösning som är förenlig med både Österrikes- och Schweiz 
neutralitet likväl som den svenska. Det går ej likställa den svenska neutraliteten med 
den schweiziska och den österrikiska eftersom de vilar på olika premisser, menar 
Dagens Nyheter.157 Svenska Dagbladet instämmer och påpekar att statsministern ej kan 
komma ifrån att den schweiziska neutraliteten, till skillnad från den svenska, är 
garanterad av stormakterna och att Österrike fick sin neutralitet föreskriven vid 
tecknandet av fredsavtalet efter andra världskriget.158 Dagens Nyheter tillägger att 
Sovjet betecknat en österrikisk associering som oförenlig med avtalet och att 
schweizarna själva tolkar sin neutralitet så strängt att de anser sig inte ens kunna förena 
den med medlemskap i FN.159    

2.3 Reaktionerna under vårsessionen 1962  

Den 23 januari pågick en remissdebatt angående statsverkspropositionen och 
statsminister Erlander tog där tillfället i akt att ifrågasätta relevansen av en fortsatt 
debatt i EEC-frågan istället för att gemensamt bygga upp en god förhandlingsposition 
för associeringen.   

Tala om att jag i mitt så kritiserade tal den 22 augusti deklarerade att svenska regeringens avsikt 
är att söka en så nära anslutning som möjligt! Säg det, men kom inte med påståenden som är 
felaktiga, om ni inte är ute efter att försvåra att Sveriges förhandlingar med EEC skall leda till ett 
lyckligt resultat!160  
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Svenska Dagbladet skuldbelägger regeringen istället och anser att de inte arbetat 
tillräckligt aktivt för att skapa förståelse för den svenska politiken utomlands. ”Sedan 
regeringen bestämt sig för en viss politik, har den väl all anledning att anstränga sig för 
att skapa internationell förståelse för denna – annars lär det bli svårt att få dragliga 
villkor vid förhandlingarna med EEC-staterna.”161  

Vårsessionens utrikespolitiska debatt hölls den 14 mars och inleddes som brukligt med 
en regeringsdeklaration av statsminister Tage Erlander. Erlander betonar vikten av ett 
fortsatt ekonomiskt samarbete inom Europa och att det är med stöd av en nästan 
enhällig opinion som Sverige ansökt om förhandlingar med EEC. Det i sin tur är en del i 
ledet för att skapa en snabb och gynnsam utveckling för den svenska ekonomin. En 
stark ekonomi föranleder ”en fortsatt politisk och social stabilitet i vårt land liksom 
också för våra möjligheter att vidmakthålla det militära försvar som vi anser 
erforderligt”.162 Erlander väljer dock att reservera sig för ekonomiska önskemål kontra 
neutraliteten: ”Vi tänker inte skjuta fram neutralitetspolitiska betänkligheter för att 
motivera rent ekonomiska önskemål, och vi räknar i gengäld med att de sex skall 
respektera den avgränsning som neutraliteten kräver”.163   

Erlander proklamerar en medvetenhet om att en associering innebär såväl ekonomiska 
rättigheter som skyldigheter. Statsministern förtäljer att Sverige ej kommer att motverka 
gemenskapens politiska enhetssträvanden, men att Sverige ej kan taga del i dem. 
Därigenom önskar Erlander ett fortsatt samarbete inom EFTA fram tills det står helt 
klart vilken plats länderna har inom EEC. Anförandet avslutas med att Erlander återigen 
uttrycker en önskan om ett fortsatt starkt ekonomiskt samarbete inom Europa och att det 
skall leda till att länderna kan ”lämna ett maximalt bidrag till den ekonomiska 
utvecklingen i den övriga världen.”164   

Högerpartiets Gunnar Heckscher kliver upp i talarstolen i andra kammaren och pekar på 
det betydelsefulla med uppbyggnaden av samverkan i Europa oavsett vilka ekonomiska 
intressen Sverige må ha. ”Alliansfriheten är fullt förenlig med svensk medverkan i det 
europeiska samarbetet”.165 Däremot poängterar han att det enda Sverige inte kan 
medverka i är vid ”maktpolitiska eller militärpolitiska åtgärder” på grund av just 
alliansfriheten. Heckscher anför vidare om vikten av ett starkt försvar eftersom det är på 
den punkten som neutraliteten och alliansfriheten vilar.   

Det är i försvarets stryka som vi har att söka garantierna för Sveriges frihet och fred, som den 
alliansfria politiken syftar till att bevara. Utan ett tillräckligt starkt försvar blir allt tal om 
alliansfrihet eller neutralitet meningslöst.166  

Heckscher betecknar EEC som en gemenskap, där finnes ”många av våra gamla 
vänner” och småstater med vilka Sverige besitter liknande problem. Högerpartiledaren 
berömmer de Gaulles arbete för att ”skapa ökat välstånd och större social rättvisa” i 
Frankrike, Västtyskland för sitt återuppbyggnads arbete och återställande av 
levnadsstandard, Storbritanniens regering för dess arbete för en friare handel samt 
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liberalisering och Italien ”som av ålder mött stark sympati hos oss”.167 Skulle det 
ekonomiska och sociala samarbetet i Europa fungera bevisar det ”att kommunismen är 
underlägsen de fria, demokratiska samarbetsformerna” menar Heckscher. ”Naturligtvis 
är det just därför som Sovjetunionen och exempelvis de svenska kommunisterna så 
ivrigt bekämpar den europeiska gemenskapen”.168 Den svenska ansökan om associering 
ses som ett steg på vägen av Heckscher och han betonar att det bör ligga i Sveriges 
intresse vara med i gemenskapen i ”så pass stor utsträckning som alliansfriheten, rimligt 
tolkad, ger oss möjlighet till”.169   

Hilding Hagberg, partiledare för kommunisterna, anser regeringen ”fjäska” för EEC-
länderna vilka är anslutna till NATO, en organisation som Hagberg kallar för ”redskapet 
för det planerade tredje världskriget.”170 Hagberg fortsätter att kritisera Erlander som 
denne numera inte anser vara lika klar beträffande regeringens linje som ”i 
statsministerns riktiga deklaration inför metallkongressen i somras”.171 Hagberg anser 
att nackdelarna överväger fördelarna då debatten om ett utanförskap kan leda till 
tullmurar endast är ”obevisade antaganden”. Går Sverige ej in i gemenskapen kan 
neutraliteten vidhållas och den nationella självständigheten behållas enligt Hagberg. 
Kommunistpartiets partiledare tycker att regeringen gett vika för högern i denna fråga 
och hoppas ”att det skall trassla till sig så England inte vinner medlemskapet.”172 

Kommunisterna önskar att regeringen omprövar sin inställning i denna fråga 
och ”genom ett riktigt beslut göra en insats för att påverka historiens gång i en fredlig, 
progressiv riktning.”173   

Folkpartiets partisekreterare Birger Lundström talade inför första kammaren om oron 
över ett svenskt utanförskap då en associering ej anses vara tillräckligt. Likväl då två 
andra skandinaviska länder är på väg bli fullvärdiga medlemmar.   

Att anslutningsproblemen för Danmark och Norge kommer att kunna lösas med positiva resultat 
är nog enligt min mening ganska klart – givetvis under förutsättning att de engelska 
förhandlingarna föres i hamn, och hur besvärliga dessa än kan förefalla, torde ingen annan på 
allvar räkna med annat än en slutgiltig uppgörelse.174  

Lundström proklamerar att han anser de mest vitala motiven till en ansökan om 
associering är ett vidgat ekonomiskt samarbete inom Europa. ”Men det är också ett 
svenskt intresse att, och det kan sägas på klart språk, att Västeuropa blir politiskt solitt 
och demokratiskt och ekonomiskt starkare”.175 Bertil Ohlin hade under en tidigare 
debatt beskyllt regeringen för deras handlande kan leda till att Sveriges intresse 
missförstås och även innebörden av metalltalet. ”Jag tänker då särskilt på 
statsministerns famösa metalltal som han förklarat alltjämt utgöra grunden för den 
svenska regeringens politik i dessa frågor” anför Ohlin och fortsätter frågande 
om ”statsministerns metalltal icke längre är grunden för regeringens politik när det 
gäller inställningen till EEC?”176 Lundström väljer att instämma med Erlander om 
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vikten av sambandet mellan förmåner och förpliktelser inom gemenskapen. Det skulle 
bli fel om associerade länder hamnade i en mer förmånlig position då de kan ta del av 
allt, men slippa förpliktelserna menar Lundström. Detta skall undvikas genom att ta del 
av allting förutom det som inte är förenligt med neutraliteten. Lundström anser också att 
den svenska neutraliteten skiljer sig från den österrikiska och schweiziska då Sverige ej 
har några ”signatärmakter eller internationella garanter” för sin neutralitet. Det betyder 
att Sverige ej behöver ta hänsyn till andra när dess innehåll skall bestämmas. ”Vad 
svensk alliansfrihet och neutralitet innebär, avgör vi själva efter bästa förstånd.”177  

Torsten Bengtson representerade centerpartiet i första kammaren och anser det ej vara 
några större ”meningsskiljaktigheter mellan de demokratiska partierna.”178 Bengtson 
tycker att det under senare tid bevisats att centerpartiets inställning om att neutralitet 
inte är förenligt med medlemskap var den korrekta. Bengtson säger att det ej betyder att 
hans parti på något sätt motsätter sig ett handelspolitiskt samarbete i Europa.179   

Sexstatsunionen är numera inte endast en sammanslutning för samarbete på handelns område 
utan är också en organisation för politiskt samarbete. Vi protesterar inte på något sätt mot att 
dessa länder etablerar en sådan organisation och vi har heller ingenting att invända emot att den 
också utgör ett organ för politiskt samarbete. […] Ett svenskt medlemskap skulle inte kunna 
förenas med vår hittillsvarande neutralitetspolitik. Centern hälsar därför med allra största 
tillfredsställelse att vårt land nu har ansökt om association och vi hoppas att den skall komma till 
stånd på för vårt land acceptabla villkor.180   

Gunnar Hedlund påpekade samma sak under remissdebatten i januari då han ansåg att 
EEC: s politiska syfte godkänts och därför kan ett svenskt medlemskap inte komma på 
fråga.181 Hedlund konstaterade: ”Det är omöjligt att tänka sig vinna inträde i EEC om vi 
fullföljer neutralitetspolitiken. Fri handel utan politiska bindningar är vårt mål.”182   

Bengtson poängterar att argumenten för ett handelssamarbete oftast utgörs av materiella 
fördelar och betonar att det finns saker av ännu större värde. Dock är det högst önskvärt 
om Sverige genom association kommer med i det europeiska samarbetet, ”men vi måste 
givetvis vara beredda till vissa uppoffringar”.183 Centerpartisten avslutar sitt anförande 
med att betona vikten av neutraliteten:   

Vår neutralitet är dock så värdefull att vi bör vara beredda att avstå vissa förmåner för att 
uppehålla den. Centern har alltid slagit vakt om vår alliansfria, neutrala utrikespolitik och är 
beredda att handla så även i fortsättningen.184   

Dagens Nyheter anser sig, dagen efter debatten, ha fått positiva besked av 
regeringsdeklarationen. ”Ett steg i rätt riktning” och bort från ”sur negativism” skriver 
dess ledarsida. ”Lägger man den aktuella deklarationen vid sidan av statsministerns 
ominösa tal vid Metallkongressen i augusti, framstår skillnaden som enorm” tycker 
DN.185 Svenska Dagbladet går ännu längre och betraktar partierna som närmast eniga i 
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EEC-frågan ”även om stridsyxan icke kan betraktas som helt nedgrävd.”186 Enligt 
Dagens Nyheter är det regeringen som närmat sig oppositionen och den tillsammans 
med näringslivet ”är att gratulera till att deras upplysningsverksamhet burit frukt.”187 

DN betraktar EEC som en tillgång ”för den fria, demokratiska världen”, ”freden i 
Europa” och att den föranleder ekonomisk uppgång. Därför kan ingen rimlig tolkning 
av alliansfriheten sätta sig mot en anslutning till organisationen. Tidningen menar att 
EEC därför är lika viktig för oss som för deltagande stater i det militärpolitiska 
samarbetet. Just ekonomin och handeln är de främsta argumenten för ett anslutande 
enligt Svenska Dagbladet. De räds en försämrad export vid ett utanförskap och oroas 
över vilka efterverkningar det kan få på den svenska ekonomin. SvD poängterar därför 
det väsentliga i att förhandlingarna med EEC sköts ”med all tänkbar effektivitet och 
smidighet” från svenska regeringens sida.188  

2.4 Reaktionerna under höstsessionen 1962   

Hösten år 1962 passerar förbi utan en uttalad utrikespolitisk debatt vilket påpekas av 
oppositionsledamöter under vårsessionen 1963. Det som ventileras under hösten om 
utrikespolitiken sker under remissdebatten den 15 november. Högerpartiet och Gunnar 
Heckscher föreslår en ”borgfred” i EEC-frågan vilket motiveras med vetskapen om att 
en associering är det främsta som för tillfället går att uppnå i frågan – ”och då skall vi 
inte göra något från oppositionen för att hindra att denna association uppnås.”189 

Erlander kommenterar Heckschers uttalande med att just högerpartiet varit med och 
uppförstorat skillnaderna i förslagen som funnits mellan regering och opposition i EEC-
frågan. ”Om man har lugnat sig på den punkten, så tror jag, att både högerpartiet och 
landet får glädje av det”, säger Erlander.190 Gunnar Hedlund anser det ej vara någonting 
katastrofalt för den svenska industrin om Sverige ej blev anslutna, men påpekar 
samtidigt vikten av att bli det då exporten är inriktad mot EEC: s medlemsländer.191 

Hilding Hagbergs åsikt är att en anslutning ej kommer generera en enda ny kund åt den 
svenska exporten eftersom den redan är inriktad mot dessa länder. Istället kommer 
resultatet bli ruinerade bönder vars verksamhet kommer att övertas av storindustrier. 
Hagberg påpekar också att Sveriges, liksom andra kapitalistiska länders, export ökat 
under EEC: s existens och snabbare än medlemsländerna själva.192   

Den 17 november redogör Svenska Dagbladet för näringslivets ståndpunkt och påpekar 
att ingen branschorganisation tagit ställning mot en svensk anslutning till EEC. Likväl 
att det har konstaterats vara ”i avgörande grad” viktigt för en gynnsam exportutveckling 
att få till stånd ett svenskt anslutande till gemenskapen. SvD betraktar dock det svenska 
förhandlingsläget för dagen som inte särskilt gynnsamt, medan grannländerna Norge 
och Danmark kommit relativt långt i sina förhandlingar. Svenska Dagbladet frågar: ”Är 
icke tidpunkten snart inne för en ny giv i vårt förhandlingsarbete? Tänker hr Erlander ta 
något initiativ?”193     
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2.5 Erlanders statsbesök i Paris och de Gaulles veto   

I januari 1963 gör Tage Erlander ett statsbesök hos president Charles de Gaulle i 
Frankrike. Dagens Nyheter framhåller att det sker på samma dag som förhandlingarna i 
Bryssel påbörjas där EEC-länderna skall ta ställning till den engelska medlemsansökan. 
DN är medvetna om att den svenska associeringen är beroende av om Storbritannien 
uppnår fullt medlemskap eller inte. Likväl att de Gaulle ej är positivt inställd till ett 
brittiskt medlemskap, frågan är bara hur negativ han är. DN anser det vara Englands 
förre premiärminister Winston Churchills ord, ”Om Storbritannien ställs inför valet 
mellan Europa och de öppna haven, så måste vi välja de öppna haven” som väckt 
irritation hos de Gaulle. Då skall det vara osäkert om nuvarande premiärminister 
Macmillans försök till att nästan hävda dess motsats är tillräckliga för att påverka de 
Gaulles inställning.194 Erlander säger att han hade ett långt samtal med de Gaulle och att 
den franske presidenten ”imponerade kolossalt”.195 ”Jag hade en känsla av att han 
tillhörde de få människor som kan bära titeln statsman. Ingenting han gjorde eller sa 
under vårt besök motsa det intrycket jag haft.”196 Erlander berättar att han befann sig på 
en middag när den var tvungen att avbrytas på grund av att de Gaulle kallat till 
presskonferens. Statsministern deltog ej själv men fick den återberättad av chefen från 
utrikesdepartementet, Sverker Åström, som hade anat att presskonferensen skulle bli av 
stort intresse och därför smusslats in.197 Åström återberättar i sina memoarer vad som 
skedde klockan tre i Elyséepalatset den 13 januari 1961:   

de Gaulles presskonferens var stor teater. Den noggrant uttänkta dramaturgin skulle skapa en 
historisk stämning. Respektavståndet mellan talare och publik (det är nog rätta ordet) var enormt. 
de Gaulle inledde med att räkna upp de frågor som ”borde” intressera allmänheten och gjorde 
sedan kommentarer till var och en av dessa. Utan att ha papper framför sig höll han på en hel 
timme. Det påstods att hans pressombudsman var så säker på att presidenten inte skulle staka sig 
att han släppte iväg hela texten till medierna när chefen började tala.198        

Efter presskonferensen återvände Åström till hotellet där Erlander bodde för att återge 
vad som sagts. Erlander berättar att han aldrig trodde Åström skulle komma till poängen 
då ”han gick igenom vilka människor som hade varit där, hur de suttit”.199 Erlander 
erkänner att han blev förvånad över vad de Gaulle sagt när Åström refererat dennes 
anförande. ”Efter några vänliga ord om England hade de Gaulle förklarat: ”England är 
nog bra men det tillhör inte Europa. Talet om att England skulle komma med i Europa 
är meningslöst. England är en ö och Europa är en kontinent som sträcker sig från 
Atlanten till Ural. England får klara sig självt.”200 Frankrike satte sig helt på tvären mot 
ett engelskt medlemskap och enligt Erlander berodde det på en strävan om att Europa 
var en kontinent som skulle ledas av Frankrike i samarbete med Tyskland. Ett engelskt 
medlemskap skulle vara fel eftersom det var ett land som hade sina förbindelser på 
världshaven. Erlander var främst lättad över de Gaulles besked:   

För oss var det här en händelse som befriade oss från mycket bekymmer. Den debatt som 
framkallats i Sverige genom Englands inträdesansökan försvann. Det var en stor lättnad. Men vi 
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kände ändå oro över att det för oss viktiga ekonomiska samarbetet i Europa sköts på en oviss 
framtid.201    

Östen Undén uttrycker, i sin dagbok, precis som Erlander en lättnad över det 
inträffande. ”Kommer inte England med i EEC, blir det ju inte tal om ett 
associationsavtal för Sveriges del. Jag sade till Erlander att han hade tur, vilket han 
tycktes anse också.”202   

2.6 Reaktionerna under vårsessionen 1963   

Den 25 januari hålls riksdagsdebatt rörande statsverkspropositionen och då tas tid till 
anspråk för att beröra det franska beslutet. Tage Erlander har önskats redogöra för sitt 
officiella statsbesök i Frankrike inför första kammaren och säger sig ha förklarat den 
svenska ståndpunkten beträffande EEC för de Gaulle. Likaså att den svenska 
neutraliteten är till för att förstärka ”stabiliteten i Europa och följaktligen är en 
fredsfaktor”.203   

Vi hade glädjen att kunna konstatera, att de franska statsmännen föreföll att dela denna 
bedömning, något som också kom till uttryck i kommunikén, där det talas om Sveriges roll för 
jämvikten i Europa. I detta uttalande i kommunikén kan man ju icke undgå att finna ett 
erkännande av den svenska neutralitetspolitikens värde.204   

På det ekonomiska området säger sig Erlander ha klargjort att Sverige är förberett till 
långtgående ekonomiskt samarbete, med reservation för att det måste vara inom ramen 
för neutraliteten. Problematiken om huruvida EEC var en politisk allians eller icke och 
att den svenska regeringen bedömde den som en anslutning till NATO togs också upp 
enligt statsministern själv. Erlander konstaterar att Frankrike skall ha instämt i åsikten 
om att länder som önskar ansluta sig måste få utarbeta en uppgörelse efter sina 
förutsättningar samt bindningar med andra organisationer.205   

Det franska vetot mot en engelsk anslutning ses med lugn av Erlander. Statsministern 
lovar ett fortsatt svenskt verkande för att det ekonomiska samarbetet inom Europa skall 
föras vidare. Erlander påpekar också att det ej finns någon anledning till att gripas av 
panik på grund av det franska beslutet. ”Vi har i Sverige all anledning att följa 
utvecklingen med lugn”.206   

Den 13 mars hölls en interpellationsdebatt i båda kamrarna där statsminister Erlander 
betts delge sin syn på vilka åtgärder som måste vidtas efter att förhandlingarna om ett 
engelskt medlemskap strandat.207 Erlander säger att den svenska regeringen konstant 
utgått från att de engelska förhandlingarna skulle gå i lås och att det ur svensk synvinkel 
är beklagligt att chansen till ett ekonomiskt enande i Europa gått förlorad. Däremot skall 
det ej finns anledning till dramatisering av det inträffade eftersom Europa redan 

                                                

 

201 Erlander, T., 1960-talet, s. 134. 
202 Undén, Ö., Anteckningar 1952-1966, s. 678. 
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befinner sig i en integrationsprocess och tanken på en stormarknad finns fortfarande fast 
förankrad menar Erlander.208   

Någon anledning för Sverige att i dagens läge återtaga sin ansökan om association med 
gemenskapen föreligger icke. Under alla omständigheter står det dock klart att det nu icke kan 
bli fråga om en svensk förhandling vid denna tidpunkt vi ursprungligen räknat med.209   

Tage Erlander framhåller att regeringen ej är beredda att förändra den svenska politiken 
på grund av händelseutvecklingen i Europa: ”Den frihandelsvändliga kursen ligger 
fast”210 och ”på Sveriges positiva grundinställning till ekonomiskt samarbete kan ingen 
ta miste.”211 Enda reservationen är när ekonomiskt samarbete är sammankopplat med 
politiska syften vilket skulle omöjliggöra ett fullföljande av neutralitetspolitiken. 
Erlander konstaterar att han från sina officiella statsbesök i England och Frankrike fått 
bekräftelse för den svenska utrikespolitiska linjen. Det poängteras vidare att det ej 
föreligger någon anledning till oro att det franska beslutet skall få ekonomiska 
konsekvenser för Sverige, enligt Erlander.212   

Statsministern vill framhålla att det ej finns någon anledning till en fortsatt debatt kring 
huruvida ansökan om associering eller fullt medlemskap skulle ha varit det mest 
fördelaktiga. Erlander understryker att associering visade sig vara det korrekta beslutet 
och att en medlemskapsansökan skulle ha lett till negativa konsekvenser.213 ”Vi hade 
komprometterat den svenska neutraliteten utan att ha vunnit ett dugg, ty efter de Gaulles 
besked den 14 januari blev det ingenting av hela diskussionen.”214 

   
Centerpartiets Gunnar Hedlund tar till orda i andra kammarens debatt och säger sig se 
positivt på situationen då EFTA finns tillhands och därför är de strandade 
förhandlingarna ingen stor förlust. Likväl är utkomsten ej att betrakta som negativ 
eftersom England skulle helhjärtat stödja EEC: s politiska målsättning mot en nära 
anknytning till NATO där de är medlemmar, menar Hedlund. Utvecklingen av 
framtiden mellan EEC och EFTA ser Hedlund som en förhandlingsfråga där en 
associering för hela EFTA skulle vara önskvärt.215 Han anser dock att inom den närmsta 
tiden bör Sverige ej ta något nytt initiativ till associering utan istället prioritera arbetet 
med EFTA för att göra organisationen i sin helhet mer anknytningsbar. Metalltalet anses 
inte vara någon ”dagsaktuell musik” men dess innebörd om associering är väl 
användbart om frågan återigen skulle aktualiseras, fast denna gång mellan 
organisationerna säger Hedlund. ”Vad medlemskapstanken beträffar hoppas jag att det 
idag står klart för alla att vi inte bara får lov att lägga den på hyllan utan definitivt göra 
oss av med den.”216 Hedlund bedömer riskerna med Frankrikes inlagda veto vara 
tullmurar och därför måste Sverige verka för tullsänkningsaktioner med ett globalt 
perspektiv. Hedlund spår att efter det inträffade har kursvärdet av EFTA ökat och 
konstaterar: ”I dag har vi faktiskt huvudsakligen EFTA att lita till.”217   
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Kommunisternas blivande partiledare Carl-Henrik Hermansson anser att den svenska 
ansökan om associering bör återkallas och att regeringen begick ett grovt fel i första 
skedet. Även om de, enligt Hermansson, haft svårt att erkänna det offentligt. Vid en 
svensk anslutning skulle de Gaulle ha dikterat den svenska inrikespolitiken och 
självständigheten skulle vara i fara, påstår Hermansson.218 ”Vad som inträffade under 
det senaste året har bekräftat hur rätt de kritiska röster hade som förklarade att varje 
praktisk tänkbar form av anslutning till EEC – vare sig associationens eller 
medlemskapets form – innebar ett hot mot vår självständighet och vår alliansfria 
politik.”219 Hermansson säger sig ej ha några invändningar mot tullsänkningarna som 
pådrivs genom EFTA, men är kritisk mot att organisationen skall användas till en senare 
associering oavsett om det sker enskilt eller kollektivt. EEC betyder 
gemensam ”militärpolitik och utrikespolitik” enligt Hermansson.220 All form av 
ekonomisk integration eller närmande ses ej som positivt av C-H Hermansson utan han 
betonar att kapitalismen är ett sådant exempel som måste bekämpas då det leder till 
monopol och ”utplundring av konsumenterna”. Likväl dras paralleller till Hitlers vision 
om Storeuropa som enligt Hermansson också var en integrationssträvan, ”men den stred 
mot folkens ideal och därför gick det snett.”221 Sveriges strävan bör vara främja friare 
handel och förmågan att bidra till en fredligare utveckling samt ökat välstånd i världen 
anser Hermansson.   

Bertil Ohlin anser, inför andra kammaren, att president de Gaulles nej till e anslutning 
för England riskerar leda till sämre relationer mellan USA och Västeuropa i både 
politiskt och militärt avseende. Skulle USA dra tillbaka sina trupper från Europa 
föranleder det någonting som ”förefaller ganska skrämmande” enligt Ohlin. 
Folkpartiledaren säger sig dock vara lättad över utfallet då Sveriges ansökan om 
associering troligtvis underkänts om andra EFTA-länder ingått fullt medlemskap, vilket 
skulle ha inneburit ogynnsamma villkor för det svenska näringslivet.222 Ohlin får 
medhåll på denna punkt av partikollegan Birger Lundström som förutspår förödande 
tullgränser inom Skandinavien.223 Bertil Ohlin har en handlingsplan för framtiden 
föreslagen:   

Risken för att Sverige då – eventuellt i sällskap med Schweiz – blir utestängt från den framtida 
stormarknaden bör kunna minskas för vårt land om vi för en klok politik under mellantiden. Jag 
förutsätter att vårt land målmedvetet inriktar sin politik på att minska risken för en framtida 
svensk isolering.224   

Ohlin anför vidare om att det är i svenskt intresse att genom EFTA och europeisk 
ekonomisk samverkan försöka vinna acceptans för neutralitetspolitiken i Washington. 
Där han anser amerikanerna varit kyligt inställda till de neutrala staternas medverkan i 
den europeiska integrationen. Likväl bör det handelspolitiska samarbetet som det 
ekonomisk-politiska mellan EFTA-staterna stärkas. Ohlins förslag är tullfrihet inom 
EFTA och i framtiden upprättande av en tullunion.225 Enligt folkpartiledaren är det ej ett 
avståndstagande från EEC som han ”betraktar som någonting mycket konstruktivt”. 
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EEC kan utföra ett mycket konstruktiv arbete även om de endast är sex stater, om de 
samtidigt söker andra organisationsformer menar Ohlin.226  

Gunnar Heckscher säger sig instämma med Bertil Ohlin om att en framtida tullunion 
vore ett positivt steg och att det direkt sker en kraftig tullsänkning inom EFTA. 
Partiledaren för högerpartiet proklamerar också, inför andra kammaren, att det franska 
ställningstagandet är föga överraskande då de ”alltid varit mycket skeptiska mot 
europeiskt samarbete”, men anser det vara ett mycket olyckligt ställningstagande. 
Heckscher förutspår en framtid präglad av långvarig handelspolitisk splittring i 
Europa.227   

Otvivelaktigt har EFTA i det läget myket [sic] stor betydelse för oss. Självfallet kan det inte bli 
tal om att EFTA skall vara någon kamporganisation mot EEC. Dess uppgift är tvärtom att 
förbereda den ekonomiska enhet i Europa som så småningom måste komma.228   

Heckscher anser att EFTA-staterna måste vidta åtgärder på det handelspolitiska området 
likväl som andra. Bland annat samordna sin ekonomiska politik och 
arbetsmarknadspolitik i samma takt som EEC för att underlätta en framtida anknytning 
organisationerna emellan.     

Dagen efter debatten konstaterar Dagens Nyheter att det ej finns några 
meningsskiljaktigheter att tala om mellan partierna och att frågan om medlemskap 
kontra associering nu endast är av akademiskt intresse.229 Svenska Dagbladet hävdar att 
stämningen mellan partierna dämpats på grund av det långa dröjsmålet mellan de 
Gaulles besked och riksdagsdebatten. SvD anmärker att även om Sverige undsluppit 
den ”mardrömsliknande situationen att ensamma ställas utanför Europamarknaden” är 
framtiden mycket oviss. DN poängterar att både regeringen och oppositionens talesmän 
var lättade över att landet undgått isolering från sina partners i EFTA. De instämmer 
med Bertil Ohlins förslag om närmare samarbete inom EFTA och integration som 
omöjliggör att Sverige lämnas utanför vid framtida europeiska närmanden. Därigenom 
skall Sverige vara mer förberedda nästa gång frågan aktualiseras fastslår Dagens 
Nyheter.230                
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3 SLUTSATSER  

Den empiriska undersökningen har visat på både avståndstagande och anslutande till det 
tal Tage Erlander framförde inför Metallindustriarbetarförbundets kongress i augusti 
1961. I detta avsnitt skall jag försöka dra slutsatser från denna debatt, som av Mats 
Bergquist beskrevs som en av de mest intensiva utrikespolitiska diskussioner i 
mannaminne. Bergquists egen avhandling används således för att ge profil åt resultaten 
av min egen studie. Mina frågeställningar var: Hur motiverar Erlander sitt 
ställningstagande i riksdagsdebatten? Vilka väljer att ansluta sig till Erlanders linje och 
hur motiverar de sitt ställningstagande? Vilka tar avstånd från Erlanders ståndpunkt och 
på vilka grunder? Vilken alternativ väg förespråkas av kritikerna? Vilka förslag fanns 
till hur Sverige skulle fortskrida efter att förhandlingarna ställts in föreslås?   

Tyngdpunkten på denna avslutande diskussion kommer att ligga på riksdagsdebatten 
och frågan om vilka intressen som främst betonades i partiernas reaktioner och 
föreslagna linjer. Staters intressen anses utgöra grunden för dess utrikespolitiska 
agerande och definieras som: fysisk överlevnad, autonomi och ekonomiskt välstånd. 
Dessa intressen kommer att jämföras med Bergquists resultat som i sin tur har 
utgångspunkten i de fyra skolor som tidigare presenterats, nämligen 
medlemskapsskolan, associeringsskolan, nonaccessionsskolan och antiaccessionsskolan.   

Enligt Bergquist återfanns de flesta socialdemokrater i accessionsskolan och rimligen då 
inkluderat Tage Erlander. Accessionsskolan hade en mer reserverad inställning till en 
anslutning. De förespråkade fortsatt nordisk samverkan, men såg ekonomiskt samarbete 
mellan EEC-staterna som positivt och viktigt för det inhemska välståndet. 
Accessionsskolan var mer betänksam mot ett inträde i en överstatlig organisation 
eftersom det skulle inskränka på suveräniteten. Därav proklamerandet att ett 
medlemskap måste utformas så att den traditionella utrikespolitiska linjen kunde 
fullföljas. Utöver socialdemokraterna återfanns även centerpartiet i denna skola vilket vi 
återkommer till.  

I den första efterföljande riksdagsdebatten tog Erlander ställning för en associering som 
skulle vara en länk till EEC-ländernas enhetssträvan och ej vara mindervärdig i 
jämförelse med ett medlemskap. Statsministern tydliggjorde att skillnaden mellan 
medlemskap och associering utgörs av att det sistnämnda betyder bibehållande av 
självständigheten på det politiska planet. Det framhölls också ett svenskt intresse av ett 
europeiskt samarbete på den ekonomiska marknaden och att neutraliteten verkar som 
fredsbefrämjande instrument. Erlander konstaterade att regeringens inställning skulle 
präglas av flexibilitet och kompromissvilja när förhandlingarna väl kommer till stånd. 
Erlander motiverade uppkomsten av talet som en viktig deklaration för att sätta stopp 
för spekulationerna om huruvida Sverige var på väg att överge sin neutralitetspolitik. 
Samma argument som framkom under höstens debatt kvarstod när statsminister 
Erlander klev upp i talarstolen under vårsessionen, men denna gång drogs slutsatsen att 
en stark ekonomi var sammankopplat till möjligheten att upprätthålla ett erforderligt 
försvar. Erlander betonade också en medvetenhet om de ekonomiska förpliktelser som 
medföljer en associering och förespråkade ett fortsatt samarbete inom EFTA till beslut 
tagits om ansökan. Däremot fanns denna gång rimligen en starkare proklamation av att 
ekonomiska vinstintressen ej väger tyngre i vågskålen än neutralitetsaspekten. Under 
vårsessionen 1963, efter det att de Gaulle vägrat England inträde till unionen, 
deklarerade Erlander ånyo den svenska neutraliteten som ett fredsbevarande medel i 



 

40

 
Europa. Likafullt skulle den svenska utrikespolitiken ha bekräftats av både Frankrike 
och England vid statsministerns officiella statsbesök i länderna     

I metalltalet fanns rimligen spår av samtliga tre intressen och därför bör 
ställningstagandet i riksdagsdebatten ej ha varit annorlunda. Inför kamrarna har 
Erlander försvarat neutraliteten och utformandet av den svenska utrikespolitiken. Det 
fanns även en uttalad betänklighet mot inskränkande av statens suveränitet vilket bör 
betraktas som intresset för statens fysiska överlevnad. Neutraliteten och önskan om att 
associeras istället för ett fullt medlemskap bör rimligen kunna sammankopplas med 
intresset för autonomi. Då syftet var handlingsfrihet för att själv kunna välja väg vid en 
eventuell händelse då ett ställningstagande måste göras. Samtidigt är det oklart om EEC 
hade en politisk karaktär, varvid ett medlemskap i organisationen skulle ha kunnat 
skada svenska intressen. Erlander tog ej ställning i riksdagsdebatten huruvida han 
betraktade EEC som en organisation med politiska intressen eller ej, men med 
utgångspunkt i återberättelser och dagböcker kan det fastslås att så rimligtvis var fallet. 
Ekonomiskt välstånd var ett intresse som även det bejakades då Erlander framhävde ett 
svenskt intresse av en expanderad ekonomisk marknad inom Europa. Eftersom Erlander 
gjorde det tydligt att ekonomiska intressen ej föregick upprätthållandet av den neutrala 
hållningen bör intressena för statens fysiska överlevnad och automani rimligen ha 
övervägt ekonomiskt välstånd. Fysisk överlevnad och autonomi bör även utgöra de 
starkast lysande elementen i accessionsskolan och därför finns en samstämmighet 
mellan mitt resultat och Bergquists analys på denna punkt.   

De som anslöt sig till Erlanders linje var centerpartiet, där störst fokus i denna studie 
legat på dess partiledare Gunnar Hedlund. Via Erlanders återberättande och Östen 
Undéns anteckningar stod det klart att Hedlund var på deras sida redan innan metalltalet 
framfördes. Vid den första utrikespolitiska debatten tog Hedlund ställning för friare 
handel inom Europa och att ett ekonomiskt splittrande av Västeuropa borde försöka 
undvikas, vilket motiverade ett samarbete med EEC. Däremot menade Hedlund att 
närmanden och anslutningar till EEC måste vara av en sådan karaktär att den svenska 
neutraliteten garanterades. Hedlund upprepade flertalet gånger att ett medlemskap i 
EEC var oförenligt med den svenska alliansfriheten och att EEC hade en politisk 
karaktär. Under vårsessionen 1962 fick Hedlund medhåll från partimedlemmen Torsten 
Bengtson som menade att neutraliteten var så pass värdefull att det var värt att avstå 
från de ekonomiska fördelar ett medlemskap kunde innebära för att kunna bibehålla den. 
Bengtson klargjorde dock att centern hade en positiv syn på handelspolitiskt samarbete 
och ingenting mot att EEC hade politiska ambitioner. Men samtidigt menade han att det 
ej var acceptabelt för Sverige att ingå medlemskap i en sådan organisation. Enligt 
Hedlund borde målet för Sverige vara fri handel utan politiska bindningar.   

Det mest utmärkande hos centerpartiet i riksdagsdebatten var det konsekventa 
påpekandet att alliansfrihet inte gick att förena med medlemskap i EEC och att 
organisationen hade en politisk prägel. Det bör vara ett starkt argument för det 
autonomiska intresset eftersom ett anslutande skulle kunna ha en negativ effekt på den 
svenska handlingsfriheten. Önskan om att fortsättningsvis bedriva en stark 
handelspolitik inom Europa förmedlades likväl från centerpartiet, men då det 
underströks att det ej fick ske på bekostnad av neutraliteten bör rimligen autonomi 
betraktas som ett starkare intresse än ekonomiskt välstånd för partiet. Skillnaden mellan 
socialdemokraterna och centerpartiet var att hos de sistnämnda prioriterades inte 
intresset för fysisk överlevnad. Det fanns betänkligheter om EEC: s överstatlighet, men 
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inget uttalat om att ett medlemskap skulle ha inneburit en suveränitetsinskränkning. Det 
som prioriterades var en fortsatt alliansfri kurs vilket innebär praktisk handlingsfrihet 
och därmed främst sammankopplat med autonomi. Socialdemokraternas större intresse 
för fysisk överlevnad bör rimligen vara förenat med partiets roll som 
regeringsföreträdare och det yttersta ansvaret för nationens säkerhet som därmed 
medföljde. Slutsatsen är att autonomi var centerpartiets primära intresse och ekonomiskt 
välstånd sekundärt, medan statens fysiska överlevnad ej bejakades i större omfattning.         

De partier som framförde hårdast kritik mot metalltalets innehåll var högerpartiet, 
folkpartiet och kommunistpartiet. Dock fanns en markant skillnad i vad som betonades i 
den framförda kritiken mellan de borgerliga och kommunistpartiet. Högerpartiet och 
folkpartiet tillhörde båda två medlemskapsskolan enligt Bergquist. Medlemskapsskolan 
hade en positiv inställning till Västeuropa och varnade för de negativa konsekvenser ett 
svenskt utanförskap kunde få på den inhemska ekonomin. Medlemskapsskolan såg inga 
problem med att suveräniteten inskränktes och poängterade att det redan skett då 
Sverige ingått medlemskap i andra internationella organisationer såsom FN och GATT. 
Ett fortsatt samarbete inom EFTA, även vid en anslutning till EEC, var prioriterat hos 
aktörerna vilket skulle vara en garanti för att motverka en återgång till de tullmurar som 
tidigare rivits genom organisationen. Medlemskapsskolan förespråkade att neutraliteten 
skulle vidhållas, men ansåg den inte stå ivägen för ett medlemskap. Därav skulle det 
optimala ha varit en ansökan där försök till prövning att förena neutraliteten med 
fullvärdigt medlemskap överlämnats.   

Gunnar Heckscher klargjorde direkt att högerpartiet hade en annorlunda syn på en 
anslutning till EEC än regeringen. Heckscher ansåg att EEC inte hade något politiskt 
innehåll vilket baserats på ett uttalande från England om att de endast såg gemenskapen 
som en handelsorganisation. Likaså skulle det inte ha funnits någonting i EEC som var 
oförenligt med den svenska neutraliteten eller alliansfriheten. Heckscher menade på att 
vid ett anslutande som medlem var innebörden redan känd, tillskillnad från vid en 
associering där kunskap saknades om innebörden för anslutningsformen. Ett svenskt 
utanförskap skulle leda till ekonomiska bestyr för länderna i Skandinavien medan ett 
medlemskap skulle skapa stora utvecklingsmöjligheter för den svenska industrin, 
hävdade Heckscher. Högerpartiet vidhöll samma argument vid nästa debatt då EEC 
även betecknades som en organisation där flertalet av Sveriges vänner redan var 
medlemmar. Enligt Heckscher borde det ligga i svenskt intresse att få till stånd en så 
pass nära anslutning som möjligt till EEC, inom ramen för den svenska alliansfriheten. 
Av stor vikt skulle ett starkt försvar vara eftersom det var på den punkten neutraliteten 
och alliansfriheten vilade poängterade högerpartiledaren. Högerpartiet tog ställning mot 
kommunismen och menade på att ett lyckat samarbete socialt och ekonomiskt inom 
EEC skulle vara bevis för överlägsenheten med fria och demokratiska samarbetsformer. 
Det mest utmärkande hos högerpartiet var en konsekvent hållning för att Sverige först 
borde pröva på vilka villkor ett medlemskap var möjligt och sedan besluta i frågan. 
Därav partiets önskan om att regeringen skulle ompröva sitt beslut. I slutet av 1962 
uppgav Heckscher att högerpartiet ej skulle fortsätta driva frågan om medlemskap 
eftersom det då stod klart att en associering var det främsta som gick att uppnå.    

Högerpartiet präglades rimligen av intresset för ekonomiskt välstånd i sina påpekanden 
om stora utvecklingsmöjligheter för den svenska industrin vid en anslutning genom 
medlemskap. Det är lika tydligt i argumenten mot ett utanförskap då det varnades för 
vilka konsekvenser det kunde ha på ekonomin i Skandinavien. Gunnar Heckscher fäste 



 

42

 
inte alltför stort avseende vid risken att ett medlemskap i EEC innebar en 
suveränitetsöverlåtelse. Istället benämndes EEC i olika positiva ordalag och som en 
organisation där flertalet av Sveriges vänner, bland de europeiska staterna, redan var 
medlemmar eller hade ansökt om medlemskap. Detta bör även vara sammanlänkat med 
ett icke-existerande av det autonomiska intresset då högerpartiet ej uttryckte några 
farhågor över att ingå medlemskap i en organisation som tilldelas överstatliga 
befogenheter. Heckscher ansåg lyckat demokratiskt, ekonomiskt och socialt samarbete i 
Europa vara bevis för kommunismens underlägsenhet. Återigen visades 
suveränitetsaspekten ingen hänsyn då att ej ta ställning för endera sidan i den bipolära 
världen utgör intresse för statens fysiska överlevnad. Däremot fanns spår av intresset 
om fysisk överlevnad i Heckschers proklamerande att alliansfriheten och neutraliteten 
vilade på ett starkt försvar. Det bör gå dra slutsatsen att högerpartiets primära intresse 
var ekonomiskt välstånd medan autonomi föreföll vara utanför intressesfären. Fysisk 
överlevnad är ett intresse som går att spåra i liten utsträckning. Dessa resultat 
överensstämmer med innehållet i medlemskapsskolan.   

I riksdagsdebatten förespråkade folkpartiet ett undersökande av möjligheterna att få till 
stånd undantagsbestämmelser av hänsyn till neutraliteten, och efter det bestämma vilket 
av medlemskap kontra associering som var mest fördelaktigt. Partiledare Bertil Ohlin 
klargjorde dock att de ej ansåg neutraliteten och alliansfriheten stå ivägen för ett 
medlemskap. Det var partiets bestämda åsikt att Sverige redan ingått medlemskap i 
politiska organisationer och därför kunde det ej användas som ett argument mot ett 
anslutande till EEC. Då associeringsansökan redan var inlämnad underströk partiet 
vikten av deltagande på alla områden som var förenliga med neutraliteten. Innebörden 
av landets alliansfrihet och neutralitet var någonting som vi avgjorde själva poängterade 
Bertil Ohlin. Ohlin varnade även för de ekonomiska konsekvenserna ett utanförskap 
kunde få på landet och att den förlorade exporten till västeuropeiska stater ej gick att 
ersätta med utökat handelsutbyte med östblocket och u-länder. Friare handel inom 
Europa skulle utgöra grund för fortsatt välståndsutveckling för Sverige och Västeuropa, 
spådde folkpartiet. Ohlin menade på att ett svenskt utanförskap vore förödande för 
samarbetet i Norden då både Norge och Danmark via sina ansökningar om medlemskap 
skulle komma att ligga bakom en framtida tullmur. Folkpartiet tog ställning mellan öst 
och väst genom påpekandet att demokratierna hittas väster ut tillskillnad från diktaturer, 
och att regeringen ej fick bli likgiltig i denna fråga.   

Folkpartiet var också hemmahörande i medlemskapsskolan och utav denna studie finns 
möjlighet att konstatera ett intresse för ekonomiskt välstånd hos partiet. Den 
folkpartistiska debatteringen om problematiken med ett utanförskap och vikten av ökad 
välståndsutveckling i Västeuropa genom medlemskap bör vara belägg för det. Likväl 
önskan om att förhindra skapandet av en tullmur mellan de nordiska länderna. Precis 
som med högerpartiet fanns inga större suveränitetsbetänkligheter över ett medlemskap 
i EEC utan det påpekades att Sverige redan ingått medlemskap i politiska organisationer. 
Inte heller intresset för fysisk överlevnad bejakades då folkpartiet hade en ännu skarpare 
hållning mot de kommunistiska öststaterna än högerpartiet, och tog tydligt ställning för 
väst. Det autonomiska intresset framträdde vid diskussionen om på vilka områden 
Sverige skulle medverka via en associering, där folkpartiet lyfte fram ett aktivt 
deltagande på alla områden som var förenliga med neutraliteten. Bertil Ohlins 
deklarerande att beslutanderätten över neutralitetens innehåll tillhörde Sverige själva 
bör vara en autonomisk aspekt då det påvisar en självbestämmanderätt utan att för den 
skull ge intrycket av att folkpartiet var berett till en inskränkning av den rätten. Hos 
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folkpartiet bör det kunna konstateras att ekonomiskt välstånd var det starkast lysande 
intresset, medan autonomi inte var prioriterat och statens fysiska överlevnad icke-
existerande. Mellan de borgerliga, folkpartiet och högerpartiet, fanns en stor 
samstämmighet mellan resultaten i denna studie. Det primära intresset hos båda partier 
var ekonomiskt välstånd, medan övriga intressen diskuterades i mycket liten omfattning. 
Hos högerpartiet fanns små inslag av fysisk överlevnad och folkpartiet hade 
autonomiska komponenter i sin polemik. En samstämmighet mellan partierna bör ha 
varit förväntad då de placerats i samma skola och resultaten av partiernas intressen 
passar sannolikt väl in i medlemskapsskolan.  

Kommunistpartiet tog kraftigt avstånd från tanken om ett medlemskap i EEC och från 
Erlanders linje. Partiet har placerats i antiaccessionsskolan som hade en mycket negativ 
inställning till europeiskt samarbete. Inom denna skola sågs allt överstatligt samarbete 
som ett hot mot den nationella självständigheten och därför var både EEC och EFTA 
någonting negativt som Sverige borde akta sig för. Antiaccessionsskolan ansåg det som 
otänkbart att förena neutralitet med medlemskap i EEC, en organisation som likställdes 
med Hitlers visioner för Europa. Inte heller på det ekonomiska planet fanns argument 
för en anslutning menade skolan eftersom det var EEC-länderna som var i behov av 
svensk produktion och råvaror, istället för tvärtom. Enligt Bergquist dominerades denna 
skola uteslutande av medlemmar i kommunistpartiet.   

Kommunistpartiets Gunnar Öhman tog till orda efter metalltalet och ansåg att Sverige 
borde stå utanför alla former av allianser och handelsblock. EEC var en organisation 
som var ansluten till NATO, vilket i sin tur var redskapet för det planerade tredje 
världskriget menade Öhman. Övriga medlemsstater bestod av diktatoriska stater med 
blodsbestänkta styrande ledare och Öhman utryckte likheter mellan EEC och 
Hitlers ”Neuropa”. Kommunisterna hade den bestämda åsikten att ett medlemskap i 
EEC var oförenligt med neutraliteten och vid en anslutning skulle Sveriges ha förlorat 
sin suveränitet. Öhman kritiserade beslutet om associering och hävdade att ett 
anslutande inte skulle generera en enda ny kund åt den svenska industrin eftersom 
exporten redan var inriktad mot EEC: s medlemsländer. Kommunistpartiet menade 
istället att det var EEC-staterna som skulle tjäna på ett svenskt medlemskap och inte 
tvärtom eftersom de alla var i behov av svenskt råvarumaterial. Istället för att överlämna 
bestämmande rätten över sin handel till EEC, borde Sverige inrikta sin export mot icke- 
kapitalistiska länder, tyckte Öhman. Det poängterades att Sveriges, liksom andra 
kapitalistiska länders, export ökat under EEC: s existens och i snabbare takt än 
medlemsländerna själva. Vid efterföljande debatt ifrågasatte partiledare Hilding 
Hagberg argumenten om att ett utanförskap skulle leda till tullmurar. Detta skall endast 
vara obevisade spekulationer hävdade Hagberg. Kommunistpartiet önskade ett 
omprövande från regeringens sida beträffande beslutet om associering och istället välja 
ett utanförskap vilket skulle påverka historiens gång i en fredligare riktning.   

Kommunisterna hävdade bestämt att ett utanförskap var vad Sverige borde eftersträva 
eftersom vid ett medlemskap skulle suveräniteten gå förlorad. Statens fysiska 
överlevnad var rimligtvis därmed ett prioriterat intresse, men samtidigt framförde partiet 
en stark kritik mot västeuropeiska stater vilket motsäger ett fullständigt bejakande av 
det intresset. Autonomi var primärt hos kommunistpartiet i deras strävan att ej ingå 
någon form av medlemskap med handelsblock eller allianser. Ekonomiskt välstånd var 
ett intresse som kan påstås existera i förslagen om att inrikta handeln mot icke- 
kapitalistiska stater och på så sätt komma runt problemet med tullmurar i Europa. Det 
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var i sig inget intresse för att öka det inhemska välståndet utan rimligtvis mer en lösning 
för att ej skapa en ekonomisk nedgång, sammankopplat med ideologiska betänkligheter. 
Likaväl var ekonomiskt välstånd ett intresse som främst kan appliceras på kapitalistiska 
stater, vilket var en ideologi kommunisterna uttryckt önskan om att bekämpa. Men då 
partiledare Hilding Hagberg i debatten definierade Sverige som ett kapitalistiskt land 
bör sådana intressen kunna tillämpas även om innebörden blir något diffus. Att 
kommunistpartiet inte prioriterade intresset för ekonomiskt välstånd bör bevisas i 
argumenten om att det är EEC-staterna som tjänar på en svensk anslutning eftersom de 
var i behov av landets råvaror. Autonomi är i viss mån sammankopplat med fysisk 
överlevnad beträffande inskränkningar i suveräniteten och därmed bör dessa två 
intressen rimligen vara de starkast markerade hos kommunistpartiet. Sålunda 
prioriterades andra intressen framför ekonomiskt välstånd av kommunistpartiet. 
Intressena som varit framträdande i denna studie stämmer överens med Bergquists 
analys på denna punkt.   

När Frankrikes president de Gaulle avvisade den engelska ansökan om medlemskap 
avaktiveras frågan om formerna för en svensk anslutning. Istället tog en debatt form där 
olika alternativ föreslogs om frågan skulle återaktualiseras i framtiden. Tage Erlander 
uppmanade till lugn och påpekade att den frihandelsvänliga kursen skulle ligga fast. 
Statsministern beklagade att chanserna om ett ekonomiskt enande i Europa spolierats, 
men ansåg tanken på en sådan stormarknad redan finnas starkt förankrad. Erlander 
uttryckte en önskan om ett svenskt deltagande på ett sådant område om det var förenligt 
med neutralitet och alliansfrihet. Ekonomiskt samarbete sammankopplat med politiska 
syften var någonting Sverige även fortsättningsvis skulle undvika menade statsministern. 
I detta resonemang fanns liknande deklarationer som avgetts sedan metalltalet och 
rimligtvis vägde autonomiska intressen tyngst här medan ekonomiskt välstånd var ett 
annat vitalt intresse. Det som ej framhölls denna gång var suveränitetsaspekten och en 
möjlig förklaring är att frågan ej längre var aktuell snarare än ett specifikt avsteg. 
Utöver det finns en samstämmighet mellan intressena nu och under tidigare debatter då 
fysisk överlevnad och autonomi prioriterades framför ekonomiskt välstånd.  

Centerpartiets Gunnar Hedlund beklagade också det franska beslutet, men såg det ej 
som en förlust då EFTA fortfarande fanns tillhanda. Likväl att ett medlemskap för 
England skulle ha föranlett starkare politiska målsättningar och en närmare anknytning 
till NATO för EEC. Beträffande framtiden gav Hedlund uttryck för önskan om att en 
associering för hela EFTA skulle komma till stånd om frågan skulle återaktualiseras. 
Därutav borde Sverige prioritera arbetet i EFTA och verka för tullsänkningar ur ett 
globalt perspektiv om resultatet av det franska vetot således blev tullmurar. 
Centerpartiet hade förhoppningar om att tanken på medlemskap i EEC förkastats för 
alltid. Då det fanns en aktualitet i frågan om medlemskap kontra associering gav 
centerpartiet uttryck för intressen om autonomi och ekonomiskt välstånd. Det 
resonemanget fanns rimligen kvar då det uppmanades till verkan inom 
handelsorganisationen EFTA samt sänkta tullar vilket bör vara hemmahörande i 
ekonomiskt välstånd. När det gäller autonomi bejakades det rimligtvis i åsikten om att 
för alltid förkasta tanken på medlemskap. Vid detta tillfälle nämndes NATO och den 
negativa inverkan försvarsorganisationen skulle få på EEC: s karaktär vilket också bör 
kategoriseras som ett autonomiskt intresse, men fysisk överlevnad bör också kunna 
spåras i resonemanget. Hur tydligt det framträder är spekulativt, dock bör slutsatsen 
kunna dras att centerpartiet bibehöll sina intressen genom hela undersökningsperioden. 
Likaså att det var ungefärligen samma intressen som framträdde mellan regeringspartiet, 
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socialdemokraterna, och centerpartiet som anslöt sig till regeringens linje. Skillnaden de 
två emellan var främst ett större intresse för fysisk överlevnad hos socialdemokraterna i 
de första riksdagsdebatterna vilket rimligtvis kan återkopplas till partiets roll som 
regeringsföreträdare och därmed det yttersta ansvaret för nationens säkerhet.         

Högerpartiet betraktade det franska ställningstagandet som olyckligt, men föga 
överraskande. Beslutet kommer leda till lång handelpolitisk splittring i Europa menade 
partiledare Heckscher. Istället uttrycktes intresse för att inom EFTA samordna 
ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik samt verka för tullsänkningar vilket skulle 
förenkla en framtida anknytning mellan EFTA och EEC. Heckscher spådde att ett 
ekonomiskt enande inom Europa till slut skulle ske och då skulle EFTA fungera som ett 
instrument verkande med den målsättningen. Det bör betraktas som ett intresse för 
ekonomiskt välstånd eftersom handelsorganisationen EFTA skulle prioriteras för att få 
till stånd en framtida anknytning till EEC. Ekonomiskt välstånd har varit prioriterat hos 
högerpartiet under hela perioden medan farhågor kring suveräniteten saknats. Tidigare 
hittades spår av fysisk överlevnad i en liten omfattning när vikten av en stark 
försvarsmakt togs upp. Några sådana argument presenterades ej vid detta tillfälle och 
det bör gå att fastslå ekonomiskt välstånd som högerpartiets primära intresse genom 
hela undersökningsperioden.   

Folkpartiets Bertil Ohlin uttryckte rädsla över att de Gaulles dekret skulle komma att 
leda till försämrade relationer mellan Europa och USA. Det kunde i sin tur betyda en 
synnerligen ogynnsam situation om USA skulle besluta att dra tillbaka sina trupper, 
menade Ohlin. Folkpartiledaren gladdes åt att den svenska ansökan om associering 
troligen underkänns eftersom det annars skulle ha betytt tullgränser inom Norden om 
andra EFTA-stater uppnått medlemskap. Folkpartiets förslag till hur Sverige skulle 
fortskrida var verkande för att undvika en framtida isolering och söka acceptans för 
neutraliteten i Washington. Det sistnämnda ansågs som angeläget då amerikanarna 
skulle ha varit skeptiska till neutrala staters medverkan i den europeiska integrationen. 
Inom EFTA skulle det handelspolitiska samt ekonomiska samarbetet stärkas och 
tullfrihet införas. Bertil Ohlin hoppades på att i framtiden få se etablerandet av en 
tullunion vilket bör kunna sammanlänkas med intresset för ekonomiskt välstånd. 
Folkpartiet präglades även av det intresset i proklamerandet för en fortsatt verkan inom 
EFTA och de olika åtgärder som borde komma till stånd inom organisationen. Det 
överensstämmer med vad folkpartiet gett uttryck för tidigare under perioden. Dock har 
folkpartiet tidigare haft avsaknad av intresse för fysisk överlevnad, men väl fragment av 
autonomi. Vid detta tillfälle påvisades en rädsla över vad som komma kan vid en 
amerikansk truppreträtt från Europa vilket rimligen bör kunna betraktas som både ett 
intresse för fysisk överlevnad likväl som för autonomi då suveräniteten kunde hotas. 
Önskan om acceptanssökande i Washington för neutraliteten var rimligtvis även det ett 
autonomiskt intresse eftersom det berörde önskan om att ej skada nationens intressen. 
Det bör gå att konstatera en samstämdhet mellan de borgerliga oppositionspartierna 
genom undersökningsperioden då ekonomiskt välstånd varit högprioriterat såväl som 
vid metalltalet liksom efter de Gaulles underkännande av Englands 
medlemskapsansökan. Utöver det har inslag av intressen för autonomi och fysisk 
överlevnad hittats i debatten, men alltid i en sådan marginell utsträckning att det är 
problematiskt att fastslå det som ett rent intresse.   

Hade Sverige anslutit sig till EEC skulle den svenska självständigheten och 
alliansfriheten ha varit i fara, menade kommunistpartiet. Hermansson ansåg innebörden 
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av EEC vara gemensam utrikespolitik och militärpolitik och jämförde den med Hitlers 
integrationssträvan som liksom EEC stred mot folkets ideal vilket ledde till dess 
misslyckande, enligt honom. Kommunistpartiet ställde därför ej upp på förslaget om att 
bruka EFTA som en språngbräda mot en framtida anknytning till EEC. Däremot tyckte 
partiet sig inte ha några problem med att tullsänkningar genomdrivs inom EFTA. 
Hermansson gav uttryck för att Sverige borde eftersträva att främja fri handel och öka 
välståndet i världen. Samtidigt betonades att kapitalismen måste bekämpas eftersom det 
leder till monopol och en försämring för konsumenterna. Kommunistpartiet bejakade 
intressena för fysisk överlevnad och autonomi i argumentationen om att medlemskap i 
EEC skulle betyda förlorad självständighet. Avståndstagandet till en framtida anslutning 
bör ses som en autonomisk aspekt då handlingsfriheten och bestämmanderätten 
önskades bibehållas. Dessa intressen överensstämmer med det tidigare framkomna i 
studien. Dock fanns här komponenter av intresse för ekonomiskt välstånd då 
kommunistpartiet inte ansåg sig ha någonting emot tullsänkningar och deklarerandet att 
Sverige borde verka för ökat välstånd i världen. Fysisk överlevnad och autonomi bör gå 
att definiera som prioriterade intressen för partiet genom hela undersökningsperioden 
och att element av ekonomiskt välstånd kan hittas i de deklarationer som avgetts.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla partier har en konsekvent hållning till sina 
intressen genom hela studiens tidsmässiga avgränsningar. I specifika fall har 
komponenter av ett ytterliggare intresse spårats, men aldrig i större omfattning. I de 
fallen måste en felmarginal finnas med i beräkningen då partierna kan ha gett uttryck för 
det intresset på andra platser än i riksdagen. Den konsekventa hållningen syns även i 
anslutande respektive avståndstagande till innehållet i Tage Erlanders metalltal. 
Socialdemokraterna och centerpartiet hade en liknande uppfattning genom hela 
undersökningsperioden och det sker inga avsteg i större omfattning där båda partier 
bejakade autonomiska intressen främst och i viss utsträckning ekonomiskt välstånd. Den 
borgerliga oppositionen hade också en samstämmighet i sina åsikter och hade främst 
ekonomiskt välstånd som intresse. Kommunistpartiet hade den mest negativa synen till 
EEC av riksdagspartierna och betonade intressena för fysisk överlevnad och autonomi i 
sina argument till varför Sverige borde stå utanför denna förening. Intressant i 
sammanhanget är att efter de Gaulles beslut önskade alla partier få till stånd ett fortsatt 
handelspolitiskt samarbete inom EFTA, i mer eller mindre omfattning. Det återspeglar 
en samstämmighet som skall ha existerat inom politiken fram till metalltalet. Hade den 
samstämmigheten återvänt igen? Det kan ej besvaras i denna studie, men Dagens 
Nyheter konstaterar, dagen efter sista riksdagsdebatten, att det inte längre fanns några 
meningsskiljaktigheter att tala om mellan partierna.             
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4 SAMMANFATTNING  

Den 22 augusti 1961 höll statsminister Tage Erlander ett tal inför 
Metallindustriarbetarförbundets kongress där spekulationerna avslutades om huruvida 
Sverige var berett till att ingå medlemskap i EEC. Debatten som växte fram efter talet 
har beskrivits som en av de mest intensiva utrikespolitiska diskussionerna i 
mannaminne. Debatten var av en sådan intensiv karaktär att den, enligt Erlander, 
förmörkade hans tid på statsministerposten. Syftet med denna studie är att undersöka 
riksdagspartiernas reaktioner på metalltalet och fastställa vad som förespråkas efter att 
beslutet kommit om att alla förhandlingar med nya medlemsländer ställts in. 
Frågeställningarna som avses besvaras lyder: Hur motiverar Erlander sitt 
ställningstagande i riksdagsdebatten? Vilka väljer att ansluta sig till Erlanders linje och 
hur motiverar de sitt ställningstagande? Vilka tar avstånd från Erlanders ståndpunkt och 
på vilka grunder? Vilken alternativ väg förespråkas av kritikerna? Vilka förslag fanns 
till hur Sverige skulle fortskrida efter att förhandlingarna ställts in föreslås?   

Källmaterialet utgörs av riksdagsprotokoll samt dagboksanteckningar och memoarer i 
viss utsträckning. Studiens teoretiska utgångspunkter har sin förankring inom social 
konstruktivismen och staters intressen som anses utgöra grunden för dess 
utrikespolitiska agerande. Intressena är tre stycken, nämligen fysisk överlevnad, 
autonomi och ekonomiskt välstånd. Samtliga tre intressen har spårats i metalltalet.    

Studien visar på att alla partier hade en konsekvent hållning till sina intressen genom 
hela undersökningsperioden. Till innehållet av Erlanders metalltal anslöt sig 
centerpartiet som ansåg det vara omöjligt att förena ett medlemskap i EEC med 
neutralitetspolitik. Både socialdemokraterna och centerpartiet prioriterade autonomiska 
intressen framför ekonomiskt välstånd. Till dem som tog avstånd från Erlanders linje 
fanns den borgerliga oppositionen och kommunistpartiet. Folkpartiet och högerpartiet 
hade en enighet i sina åsikter och ansåg att Sverige borde undersöka möjligheten att få 
till stånd ett medlemskap som gick att förena med neutraliteten. För att sedan utvärdera 
vilket som var mest fördelaktigt, associering eller medlemskap. Partierna räddes de 
ekonomiska konsekvenser ett utanförskap kunde få på den svenska industrin. Båda 
borgerliga partier prioriterade ekonomiskt välstånd bland intressena. Kommunistpartiet 
hade den mest negativa synen till EEC av riksdagspartierna och betraktade EEC som 
någonting ondskefullt som Sverige borde akta sig för till varje pris. Kommunistpartiet 
betonade intressena för fysisk överlevnad och autonomi i sina argument till varför 
Sverige borde stå utanför denna förening.   

Efter att förhandlingarna om medlemskap med nya stater ställts in fanns en 
samstämmighet kring hur Sverige borde agera. Alla riksdagspartier förespråkade ökat 
samarbete inom EFTA, i mer eller mindre omfattning.            
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