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1. INLEDNING 

1.1 Inledning 

Ultima ratio regum betyder konungars sista argument och det var även det inristat på Ludvig 

den fjortondes kanoner. Krig har alltid varit en statschefs sista argument emot diverse 

motgångar, vare sig de tog form av en invasion eller prestigeförlust. I Europa har vi en 

mullrande jätte som erövrar länder och annekterar delar av autonoma stater. Den fria världen 

står lätt handfallen och låter mycket hända för att undvika krig. Forna delar av stora riken 

återtas med motiveringen att ”det var ju vårat förr i tiden”. Nationalism svärmar över Europa 

och radikalism över andra delar av världen. Sverige anklagas för revanschlusta över Poltava 

och kalifatet i mellanöstern närmar sig Europa.1 Vilket år låter detta som?  

När detta skrivs så är året 2015. Världen känns inte som 2015 utan som en tid för länge sedan 

svunnen. Länder anfaller inte varandra för att erövra jord och mark längre, det gjorde man ju 

förr i tiden. Konflikter löses diplomatiskt och krig undvikes till varje pris. Dock till vilket 

pris? I Ryssland regerar en man med järnhand som invaderar länder och ljuger öppet emot 

världen.2 2015 och 1945 låter väldigt lika helt plötsligt. Sverige har länge stått utan krig och 

klarat sig ifrån två världskrig och ett kallt krig utan att behövt sända sitt folk i hemlandets 

försvar.  

Det diskuteras livligt i stugorna och lägenheterna om huruvida Sverige skall gå med i den 

nordatlantiska pakten, Norge och Danmark är redan med och Finland funderar över detta.3 

Sveriges armé är inte vad den var och värnplikten är över så vänner utomlands borde sökas. 

Det försvar vi har är tätt samövat med NATOs styrkor och varje system är kompatibelt med 

alliansens. De flesta syftena med övningarna är att öva ett försvar av Norden från en östlig 

invasion.4 Med ett försämrat militärt läge i Europa börjar Sveriges riksdagspartier öppet 

diskutera ett avsteg från neutralitetspolitiken.5 Kanske borde vi alliera oss med den västliga 

försvarsalliansen i alla fall. Det har även diskuterats om en möjlig försvarsallians med Finland 

för att hålla länderna ifrån västalliansen och Rysslands blockbildning.6  

                                                             
1 Grönberg (2013) 
2 Laurén (2015) 
3 Winiger (2015) 
4 Gummesson (2015) 
5 Pehrson (2015) 
6 Nilsson (2014) 
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Byter man ut några ord och namn på länder så låter detta som 1945. Byter man ut Finland mot 

Norge och Ryssland mot Sovjetunionen så låter det som åren efter krigsslutet. I tiden mellan 

V-dagen i Europa och NATOs bildande var det en osäker tid i Europas säkerhetspolitik. 

Förhoppningarna var stora på FN och världen trodde på fred och att de stora makterna skulle 

gå varandra tillmötes och att framtiden var ljus. I Norden var Sverige det enda land som var 

förskonat från kriget tack vare landets neutralitet. Norge och Danmark hade också förklarat 

sig neutrala, men blivit ockuperade av Nazityskland i fem år och Finland bedrev två krig mot 

Sovjetunionen under samma period.7 Skulle man tala om huruvida en neutral ställning funkar 

i krig beror det nog på vart personen ifråga kommer ifrån. Samma fråga till en svensk eller en 

norsk innebär troligtvis helt olika svar baserade på olika erfarenheter.  

Sverige och Norge hade diskuterat en försvarsallians innan vårt broderland beslöt sig att 

ansluta sig till NATO 1948. Sverige har också fört en debatt en gång redan om huruvida 

NATO skulle passa oss. Nu för vi en sådan debatt igen med ett helt annat utgångsläge som 

dock är fruktansvärt likt det gamla. Så hur såg den gamla debatten ut egentligen?  

1.2 Syfte, forskningsfrågor och avgränsning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka den svenska säkerhetspolitiken under åren 

1948-1949 som avgjorde för landets behållande av neutralitet. När Sveriges riksdag 

förhandlade med Norge och Danmark om en allians försökte de skapa en blockfri del av 

Europa. Men med Finland i närmare hand med Sovjetunionen och Norge och Danmark som 

medlemmar i NATO stod Sverige med få alternativ. Med vilka argument fördes debatten 

kring NATO i början och varför Sverige inte gick med.  

 Hur gick debatten under åren 1948-1949 angående den nordiska försvarsunionen och 

Sveriges möjliga anslutande till NATO i Sveriges riksdag? 

Avgränsningen gjordes med tanke på en begränsad tidsrymd samt att detta var en händelserik 

period i svensk och internationell säkerhetspolitik. Med en ny världsordning efter Tredje 

rikets fall skulpterades den militära arenan om med nya supermakter som föll in i 

maktvakuumen som uppstod från de gamla kolonialmakterna. Detta tillförde stor turbulens 

och nya förhoppningar om FN-organet. Ytterligare anledning till avgränsning är det enorma 

material som finns tillgängligt på riksdagsnivå och behovet att minimera antalet volymer som 

behöver behandlas.   

                                                             
7 Willmott - Cross – Messenger (2005) ss 45-51 
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1.3 Tidigare forskning 

Detta ämne har det skrivits hyllmeter om och det finns flertalet möjligheter till ingångar för 

den som är intresserad. Det finns en avhandling av forskaren Jacob Westberg från 2010 som 

behandlar Svensk neutralitetspolitik samt innehar det som titel. Den behandlar tiden från 1814 

till början av 2000-talet med dåtidens aktuella debatter och där han påvisar de förändringar 

och diskussioner som präglat Sveriges säkerhetspolitik och vad vår neutralitet har värderats 

till. Den beskriver och analyserar huvuddragen i den svenska alliansfrihetens innebörd och 

tillämpning.8  

Professor emeritus i historia Karl Molin ger en annorlunda bild i sin avhandling Omstridd 

neutralitet från 1991 där han visar genom vilka ståndpunkter som från olika politiska faktorer 

i svensk politik fört fram sin kritik. Han talar tillexempel om Östen Undén som 1943 sade att 

neutralitet är ett bräckligt skydd när världen står i brand. Samt dåvarande ÖB Helge Jungs 

Lundatal 1949 som påvisade de svagheterna i svensk neutralitetspolitik ur militärens 

synpunkt. Den visar även svårigheterna en socialdemokratisk regering upplevde med att efter 

andra världskrigets slut jobba med en byråkratisk apparat som bestod av mestadels borgerliga 

sympatisörer. Denna apparat var heller inte sen med att uttrycka sina avvikande åsikter till 

utländska diplomater. Det bedrevs också en del internationell kritik mot Sveriges neutrala 

ståndpunkt främst från amerikanskt håll. Denna kritik fick stöd av ett flertal svenska 

diplomater och framförallt militärer som ville bedriva sin egen politiska agenda exempelvis 

som Helge Jung.9  

Jag fann även en intressant samling av dokument som behandlar svensk neutralitetspolitik 

sammanställt av Jur. Dr Rolf H. Lindholm i samlingen Sverige under kalla kriget – En 

dokumentsamling som Sveriges neutralitetspolitik, sammanställd år 2000. Exempelvis tar 

boken upp olika antal brev, tal, artiklar och andra medier som behandlar synen på 

neutralitetspolitiken. Detta är intressant då denna punkt behandlar vissa händelser som hade 

viktig påverkan i svensk politik och det svenska agerandet kring alliansfrihet. Exempelvis tar 

det upp ett tal från utrikesminister Öster Undén som skickat runt ett cirkulär till 

befattningshavare inom Sverige som i punktform tar upp varför Sverige bör vara alliansfria. 

                                                             
8 Westberg (2010) 
9 Molin (1991) 
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Undén invänder mot en allians med argumentet att Sverige såsom andra småstater inte kan 

göra någon större skillnad annat än möjligtvis försvara sitt eget territorium.10  

I Fil. Dr Olof Kronwall och historieprofessor Magnus Peterssons avhandling Svensk 

Säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991 ges det ingående diskussioner angående 

hur Sverige agerade i vissa säkerhetspolitiska händelser och tvister. Denna behandlar Sverige 

under rubricerade perioder 1945-1949 där Sverige går från att ha stort förtroende på FN till att 

övergå mer till en avskräckningstaktik med stora satsningar på försvaret politiska neutrala på 

värld scenen. Samt att Sverige kunde tänka sig en politisk och ekonomisk interaktion med 

väst med viss säkerhetspolitiska förbehåll. Resterande period av tidsrymden ges det mängd åt 

de stadigt försämrade relationerna österut och de förbättrade relationerna med väst. Det 

faktumet att Sverige bara förberedde sig mot en invasion från öst visar tydligt åt vilket håll 

ideologin i Sverige låg argumenterar Kronvall och Petersson. Avhandlingen behandlar ett 

större tidsomfång och går igenom många händelser under 1900-talet och avslutas med 

Sovjetunionens fall 1991.11  

Sverige har en lång period av tro till säkerhetspolitiska organisationer såsom FN och dessa har 

prövats genom åren och starkast åren efter första och andra världskriget. Sverige har varit 

tvungen att falla tillbaka till en neutralitetspolitik då större geopolitiska organisationer har fått 

ge vika för stormakternas ambitioner. Om Sverige efter andra världskriget tagit ställning i den 

nordatlantiska försvarspakten istället för behållit den traditionella säkerhetspolitiken hade 

man kunnat försvara detta ideologiskt. Moraliskt menar fil. Dr, Sten Ottosson är något man 

kan diskutera avsevärt angående den svenska politiken. Är den svenska säkerhetspolitiken 

moraliskt underställd politiken och bör den vara detta är flertalet frågor som tas upp. Vilka 

moraliska åtaganden har en politisk aktör i en situation, och om en offentlig debatt följs ses 

det gärna att den har moralisk försvarbar hållning. Sverige menar Ottosson har behållit en 

moralisk försvarbar neutralitetspolitik gentemot världen, dock har Sverige avvikit från den 

neutrala vägen ideologiskt då sympatierna har lutat åt väst mer eller mindre under hela kalla 

kriget.12    

Under den aktuella perioden diskuterades det mycket inom svensk politik angående ett 

agerande kring den nya världsordningen. I Brobygge eller Blockbildning diskuterar Lektor 

Erik Noreen de föreställningar Sverige och Norge hade efter andra världskriget till tiden innan 

                                                             
10 Lindholm (2000) 
11 Kronvall- Petersson (2005) 
12 Ottosson (2000) 
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Nato grundades. Båda länderna hade större tillit till FN de första åren efter krigsslutet, 

framförallt för organisationens förmåga hålla dess medlemsländer under en samlad 

säkerhetspolitisk bana och verka för att världen samlas som en och inte delas upp i block. 

Med skilda erfarenheter kring hur neutraliteten fungerade i krig gick Norge och Sverige in 

förhandlingar om en försvarsallians med starkt skilda åsikter. I avhandlingen beskrivs hur 

Norge kunde acceptera att Sverige ansåg sin neutralitetspolitik kunnat vara till god hjälp för 

dem då kriget undveks tack vare detta. Dock med vissa eftergifter för stormakter vilket gavs 

mycket kritik från de allierade åren efter 1945. Norges erfarenheter från neutralitet i krig var 

inte lika givande då detta inte hindrade en tysk ockupation på fem år. Med Harvard Lange i 

spetsen för Norge och Östen Undén för Sverige försökte de skapa ett nordiskt försvarsförbund 

med syfte att hålla Skandinavien utanför det kalla kriget. Sverige krävde att förbundet inte 

skulle vara bundet till något block medan Norge ville att förbundet skulle ha dörren öppen för 

att göra gemensam sak med väst. Tack vare dessa ståndpunkter föll förhandlingarna samman 

med Norge och Danmarks inträde i Nato 1949 och Sverige påbörjade sin alliansfria bana och 

Skandinavien blev säkerhetspolitiskt splittrat.13 

I den politiska världen förr fanns det en hel del material som var sekretessbelagt och med 

vilket regeringar bestämt vad som svenska folket bör fått veta. Hemlig utrikespolitik är en 

avhandling som behandlar stora delar mellan 1946-1959 och belyser vad och vilka som fick 

veta vad. Likväl denna såsom många andra ur liknande forskning belyser att Sverige 

operationellt förberett sig på ett krig med Sovjetunionen. Dock hade Sverige förbehåll mot 

USA speciellt i ett tidigt stadium och för att inte underlätta blockbildning försökte man bilda 

försvarsförbund med Norge. Under Koreakriget var såg man från svensk sida lätt skeptiskt på 

den amerikanska krigsföringen där vissa argumenterade att krigföringen var av idealistisk 

eller moralistiskt motiverande styrd vilket oroade många. Så fast man officiellt var neutral och 

ideologiskt vänlig mot väst var Sverige noga med att säkerhetspolitiken utgick från att visa 

Sovjetunionen att under en möjlig konflikt behövde länderna inte vara fiender. Praktexempel 

på svensk hemlig säkerhetspolitik är då när DC3an sköts ner 1952 var information till 

anhöriga och till pressen om det skarpa uppdrag som skedde saknat och under lång tid fick 

familjerna sväva i ovisshet om det aktuella läget. Sverige skötte även hemlig 

informationsinhämtning i Baltikum vilket avslöjades av Sovjetunionen och förnekades av 

                                                             
13 Noreen (1994) 



6 
 

staten. Trots de svenska försöken att med skicklig politik hålla sig utanför handlar det mer om 

tillfälligheter som gjort landet förskonat från krig.14  

Det finns forskning av Docent Fredrika Björklund som talar om hur världen och stater agerar 

baserat på tre olika perspektiv. Inledningsvis försökte avhandlingen vid namn Samförstånd 

under oenighet: svensk säkerhetspolitisk debatt under det kalla kriget, behandla ämnena 

realism och idealism men då dessa är svåra att bedöma övergick den till att behandla fyra 

olika ämnen baserat på tre perspektiv. 1815 perspektiven talar för att alla länder bör se om sitt 

eget hus med eget försvar och en balans mellan stormakterna sågs som det enda funktionella 

sättet att undvika krig. 1914 perspektivet kan tolkas som att om två makter får fram tillräckligt 

förtroende för varandra bör man kunna se en lösning annat än militärt, dock är svårigheten att 

upprätta förtroendet. Detta perspektiv är positiv då den ser världen som något solidariskt och 

alla bör samarbeta i fredens syfte. 1939 perspektivet handlar om att aggressivt bekämpa 

expansionistiska diktaturer för att nå en fredligare framtid. Denna är pessimistisk i närtid då 

det krävs det starka krigsmakter för att förverkliga detta men i långa loppet talar det för en 

optimistisk framtid. I eran efter andra världskriget hade en tidigare nämnd frontman Östen 

Undén ett optimistiskt 1914 perspektiv med stora förhoppningar för NF och FN men ju mer 

tiden framskred började ett 1815 perspektiv växa fram. Med den framskridande 

blockpolitiken och kalla krigets framväxt övergick förhoppningarna från att FN skulle fungera 

som statsförmedlare och fredsframtvingare till en mera pessimistisk hållning. Med Norges 

avvikande från de nordiska försvarsförbundsförhandlingarna började ett 1815 perspektiv växa 

fram vilket möjliggjorde att Sverige skulle se om sitt eget hus.15  

Östen Undén dyker upp i en annan avhandling som handlar om de svensk-amerikanska 

relationerna under 1948-1952. I Keep them strong, Keep them friendly behandlas de 

diplomatiska relationerna mellan Sverige och USA. USA hade efter andra världskriget börjat 

tänka på västblockets försvarsmöjligheter och Skandinavien är en vital del där. Med Sveriges 

stora inflytande över Danmark och Norge krävdes det att Sverige föll in i ledet. Men 

svenskarna valde att vara neutrala och Undén jobbade för inte vara för västorienterad. Han 

smädade USA och Sovjet med samma pensel i offentligt tryck. Den amerikanska 

ambassadören vid detta tillfälle hette Butterworth och var likväl Undén en stark idealist. Detta 

ledde till ansträngda relationer framförallt när Norge anslöt sig till Nato och Sverige 

förklarade sin neutralitet. Relationerna förbättrades med tiden och Sveriges hårda linje mot 

                                                             
14 Ekecrantz (2003) 
15 Björklund (1992) 
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Sovjet samt nya politiska aktörer med en mer pragmatisk hållning som tillät ett mera 

fruktsamt utbyte. Sveriges neutralitet behölls men goda relationer med amerikanarna tillät 

Sverige att räknas in i den västliga försvarsdelen informellt.16 

Avhandlingen Sveriges säkerhet och världens fred: svensk utrikespolitik under kalla kriget 

går igenom de större svenska frågorna kring säkerhetspolitik under kalla kriget. Sverige 

trodde på ett hoppfullt närmande efter andra världskrigets slut mellan nya stormakterna USA 

och Sovjetunionen. Många trodde på ett politiskt och ideologiskt närmande då Sovjet skulle 

bli mer demokratiskt och Väst mer socialistiskt. Sveriges agerade för att skapa förtroende mot 

Sovjetunionen och gynna internationella relationer med baltutlämningarna 1946 och 

Rysskrediten 1947. Dessa blev dock starkt kritiserade av väst. Sveriges brobyggarfilosofi som 

byggdes på föreställningen av att Sovjet var en vänlig stormakt som värderade sina grannars 

nationella integritet. Denna smulades sönder 1948 med kommunisternas övertagande av 

makten i Tjeckoslovakien. Med förtroendet krossat började Sverige en debatt angående en 

nordisk försvarsallians. När den föll började svensk upprustning och avskräckningspolitik 

föras framåt. Med Danmark och Norge i Nato och Finland med en vänskapspakt med 

Sovjetunionen blev ett neutralt Sverige en stabiliserande faktor i Skandinavien. Om Sverige 

gått med i Nato kunde detta pressat Sovjet att flytta fram sina positioner inom Finland och 

spänningen ökat. Sveriges linje i utrikespolitiken blev hårdare ju längre framemot 1960–70-

talet man kommer och Palmelinjen med dess hårda fördömande av Vietnamkriget byggdes 

förtroende upp för Sveriges neutralitet. Då Sverige kritiserat båda sidor i konflikten stärkte 

detta Sveriges relationer genom att visa att man var ett västvänligt land men med egen 

utrikespolitik. Avslutningsvis säger författarna att neutraliteten avgörs beroende på vem som 

ser den. Med ett synsätt skyddar den Sverige och med ett annat är det slumpen som styrt våra 

fredliga år.17  

Det finns fler som diskuterat om Sweden and the Scandinavian Defence Dilemma som baseras 

på den svenska integrationen i det västliga försvarssamarbetet utan formellt medlemskap 

1948-49. Till skillnad mot USAs bryska metoder att få svenskarna att falla in i ledet var det 

britterna som hade mest framgång med integrationen av Sverige. Med 600 000 soldater och 

mer tillgängliga vid krig var Sverige en vital del av Skandinaviens försvar och kunde inte 

lämnas utanför en kooperation med väst. En stor del av misskommunikationen och 

missförstånd mellan Sverige och väst var deras tolkningar av Sovjetunionens intentioner 

                                                             
16 Silva (1999) 
17 Bjereld-Johansson-Molin (2008) 
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under denna period. Konsekvenserna av den svenska politiken var att Skandinavien räknades 

som ett lågt riskområde för krig och en relativt stabil region. Då Sverige inte hade några 

planer på att föra krig emot väst kunde Sverige lämnas ifred med sin politik. En annan stor 

orsak till att Sverige inte pressades överdrivet mycket var att landet inte skulle ge upp om 

attackerat utan skulle försvara sig. Sverige skulle dock inte gå i krig utan att först blivit 

attackerad men skulle i binda upp avsevärda ryska militära resurser i försvaret av gränserna. 

Den norska ambassadören vid denna tidpunkt uttalade sig om att Sverige skulle utan att vara 

med i Nato försvara Norges östra flank och i viss mindre mån även agera som flankskydd för 

Danmark.18  

Många av dessa har arbetat utan ett metodavsnitt vilket gör det svårt att replikera och ta reda 

på hur avhandlingen är gjord. Utan att precisera har de kronologisk redogjort för sina valda 

ämnen och preciserat svaren grundat på deras frågor. Några av avhandlingarna med 

metodavsnitt redogjorde för vilka modeller som användes. Giltighetsprövning tillsammans 

med tankeskoleanalys och idéanalyser.  

Mycket av den tidigare forskningen har tagit upp många olika aspekter av svensk 

säkerhetspolitik och granskat dessa noggrant. Det som jag uppfattade saknades var en 

grundläggande diskussion till varför Sverige inte gick med i NATO när så många andra 

gjorde det? Mycket behandlar relationer med andra länder och detta är viktigt i åtanke med att 

Sverige nästan startade en egen försvarsallians. Då detta inte rimmade väl ihop med en 

neutralitetspolitik kändes det som att det behövde följas upp. Mycket av den tidigare 

forskningen har kommit fram till att neutralitetspolitiken inte var avgörande för att Sverige 

var förskonat från krig. Enligt dessa var det i många fall ren slump att Sverige inte har hamnat 

i krig under 1900-talet och inte intensiva och medvetna politiska beslut. Sverige har själva 

verket agerat offensivt i underrättelseinhämtning i Baltikum vilket försämrade relationerna 

med Sovjetunionen. Under vinterkriget förklarade sig Sverige icke krigförande och sände 

14 000 man inalles och 16 plan i frivilligkårer som sattes in i strid.19 Detta rimmar inte väl 

med en neutral stat.  

Det har även behandlats som slutsats att även om den svenska neutraliteten kan försvaras 

politiskt och moraliskt kan Sverige inte försvara sig ideologiskt. Då invasionsförsvaret inte 

var inriktat för att behandla amerikanska trupper som invaderade från väst utan sovjetiska 

                                                             
18 Petersson (2012)  ss. 221-229 
19 Kristiansson (1950) ss 1070, 1078 
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trupper. Faran från öster har nog alla pojkar och flickor som tjänstgjort i den svenska försvars 

och krigsmakten blivit varse om och detta är inte förändrat i denna dag. Den politiska kritiken 

som fördes mot stormakterna var också dragen åt båda hållen och beroende på vilken regering 

som satt så kritiserades både de NATO allierade och Warszawapakten angående konflikter 

utomlands. Stundtals har relationerna varit frysta både mot väst och öst men mestadels har 

spänningarna varit mot Sovjetunionen.  

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Teorin som jag har valt är en utav den politiska forskaren Angelo Panebianco och handlar om 

partiers organisation, institutioner och makt. I den finns det ett antagande att politiska ledare 

under tiden efter deras maktövertagande söker att behålla makten intakt. Ledarna försöker 

behålla ett homeostatiskt tillstånd under deras styre för att tjäna sina egna syften. Alltså att 

partiets tillstånd hålls konstant stabil och relativt konstant under tid. Deras ansträngningar 

söker framförallt att behålla en stabil organisation inom partiet. Ett politiskt beslut kan alltså 

fattas för att det är för partiets bästa och inte staten.  

Detta baseras på en rad olika faktorer såsom ledarskap, partiets historiska grunder och 

traditioner och deras institution. I partier med en stark institution har ledarskapet en stark 

autonomi över beslut medan ett parti med en svag institution tar beslut via koalitioner inom 

sig själva. En källa till ledarskapets makt är mångårig erfarenhet inom organisationen vilket 

gör dessa personer ovärderliga för partiets medlemmar. Ett partis nivå av institution avgör 

dess handlingsutrymme under organisatoriska förändringar och internt tryck från exempelvis 

fackorganisationer. De vill inte avvika hur långt som helst från sina traditionella politiska 

rötter då det kan riskera partiets enighet.  

För att inte riskera att skaka om partiet i sina grundvalar tas beslut dels beroende på det 

politiska läget utan också dels på hur detta skulle tas emot i det egna partiet. Partiets 

utveckling måste också justeras för att motsvara de aktuella förutsättningarna, men partiets 

grund måste tas i beaktande.20 

1.5 Metod 

Sveriges neutralitet och relation till närområdet och NATO är det grundläggande konceptet 

för denna undersökning. Arbetet började med många frågor och ett enormt tidsspann som 

                                                             
20 Panebianco (1988) s 220-273 
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sträckte sig mellan 1945 – 2015. Genom att avgränsa undersökningen till en specifik del 

gjordes undersökningen möjlig. Med tanke på nuvarande diskussion om NATO i Sverige 

valdes perioden 1948-49. Perioden valdes också för att det var under denna period som 

mycket säkerhetspolitiska förändringar skedde och världen gick från världskrig – stabil fred - 

kallt krig och slutligen till alliansblock.  

Den tidigare forskningen var omfattande och det var inte svårt att få tag på relevant forskning 

angående perioden i fråga. Dock krävdes viss gallring då det fanns mycket forskning som 

behandlar just den här epoken och svensk säkerhetspolitik. För att få relevant information 

behövdes sökningarna omfatta svensk säkerhetspolitik och breda politiska drag, påståenden 

och argument från ledande personer. Det fanns flertalet avhandlingar som behandlade 

ekonomiska frågor och juridiska fall som bortföll.  

Källmaterialet bestod av riksdagsprotokoll som täcker epoken januari 1948 till december 

1949. Med två kammare i riksdagen fram tills 1971 behövdes debatten följas upp i två 

kammarprotokoll för att få relevant information.  

Undersökningen behandlade de olika debatterna som omgav de svenska kammarna angående 

de valda säkerhetspolitiska ämnena. Genom att följa upp i de olika protokollen för de valda 

händelserna kan man utläsa de olika lägrens åsikter i de olika frågorna. Jag försökte hålla en 

representativ nivå på de politiska aktörerna i debatten då en övervägande majoritet speciellt i 

andra kammaren var socialdemokratisk. Alla partier blev representerade av minst två aktörer 

och deras ståndpunkter och hållning i debatterna.  

Då en tankeskoleanalys användes som teoretisk modell för att få fram de olika åsiktslägren i 

debatterna jämfördes dessa för och emot för att ge en tydlig bild om vilka som tycker vad och 

om vilken fråga. Genom att kartlägga vilka åsiktsläger som deltar i en debatt får man reda på 

de olika tankeskolorna. Analysen är relativt flexibel och kan göras på olika djup eller nivåer. 

Den ska inte endast fokusera på enskilda aktörer utan håller en mera för emot debatt.  

Tankeskolorna eller de åsiktsläger som ens politiska åsikter delar upp en i skildrar den 

politiska arenans åsikter på aktörs och partinivå. Det fanns ett fåtal aktörer vars åsikter skiljde 

sig från partipolitiken. När debatten är genomsökt och tillräckligt många aktörer funna 

delades dessa upp i tankeskolor. Tankeskolorna skildrade de mest väsentliga åsiktsvariablerna 

för denna uppsats och sammanfogades för att ge en överskådlig bild av huruvida vilka som 

tyckte vad och om vilket. Det exponerades på en tabell där aktörer placerades med personer 
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av liknande åsikter. Tabellen gick ut på ett enkelt plus och minus system där plus betyder att 

aktören/tankeskolan är övervägande positivt inställd och där minus innebär att densamme är 

övervägande negativt inställd. Variablerna som användes var MP (Marshallplanen) NU 

(Nordisk Försvarsunion) Nato (Atlantpakten) CCCP (Sovjetunionen) N (Neutralitet) AP 

(Anpassningsbar politik). Den sista står för att skolan står för en politik som bör anpassas för 

olika situationer och inte låsa fast sig i ett mönster av tradition. Neutralitetsvariabeln användes 

endast 1949. 1948 delades upp i tre tankeskolor och tack vare ett händelserikt år delades 1949 

upp i fyra tankeskolor då vissa åsikter polariserades.  

1.6 Material och kritik 

Denna undersökning som behandlar svensk politik på säkerhetsnivå har som primära källor 

riksdagsprotokoll mellan tiden 1948 och 1949 från båda kamrarna. Dessa källor skulle jag 

argumentera för har ett högt källvärde då det är offentliga dokument från ett offentligt organ. 

Samtliga propositioner och motioner som tas upp i riksdagen debatteras och förs ner i 

protokoll som blir tillgängligt en tid efteråt. Protokollen upprättas i en förteckning för varje 

kalendermånad och skall ange när varje ärende avgjordes och vem som fattade beslutet. 

Avvikande meningar skall också förtecknas i riksdagens öppna handlingar och dessa skrivs 

under av statsministern för utgång följande månad. Då debatten i handlingarna är mycket 

viktig för undersökningen gör det att källorna är högst relevanta och en korrekt nedtecknad 

debatt underlättar sannerligen. När ett ämne hamnar i riksdagen så kommer de argument som 

de olika parterna framför att blötas och stötas grundligt innan de får luft i de kamrarna. Med 

en väl arbetad argumentation underlättas mitt arbete med att sondera i argumenten. Då ett 

ämnes ståndpunkt framförs behövs kraftfulla argument som talar för saken utan knussel. Viss 

problematik återfinns även fast källorna har ett högt källvärde.  

Det som kan vara besvärande med denna metod är att man kanske inte får fram en tillräckligt 

nyanserad bild av problemet. Då de huvudsakliga källorna är riksdagsprotokoll vilket är 

offentliga källor. Detta medför inte folkets åsikt annat än vad majoriteten har valt för parti att 

representera dem. Det är svårt att finna ett riksdagsparti som representerar alla åsikter som 

finns i samhället och detta kan göra att vissa debatter och beslut som tas av riskdagen inte är 

folkvalt. Så undersökningen kommer fokusera på vad de folkvalda riksdagspartierna tycker 

om de olika frågorna och debatten i de båda kamrarna angående dessa.  

Det starka med dessa källor och utgångspunkter är att den offentliga debatten är tillgänglig för 

gemene man även författaren. Den offentliga hållningen och agerandet är nedskrivna och 
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hemliga dokument är släppta fria nuförtiden då karenstiden har passerat. Undersökningen 

skulle vara svårare att genomföra om det var närmare i tiden.  

I Karl Molins avhandling Omstridd neutralitet från 1991 talar han om att den 

socialdemokratiska regeringen fick arbeta med en byråkratisk apparat som var nedärvd från 

borgerliga regeringar och därmed politiskt bundna till högern. Då min undersökning landar i 

den perioden som Molin påpekar är detta en möjlig svaghet för protokollen men jag skulle 

inte bedöma den som en komprometterande fara. Dock så skulle jag säga att under den valda 

perioden var det ett mycket osäkert internationellt läge med maktbalanser som skiftar åt höger 

och vänster. Så motioner som tagits upp av partier kan vara resultatet av långa perioder av 

förhandlingar utanför bordet. Förhandlingar som tas upp på luncher och hemmafester eller 

flertalet icke offentliga sammanhang som tillåter makthavare att diskutera med varandra 

ostört. Samt den diskussion som partiet för inom sig själv som inte nedtecknas. Processen till 

vad ett parti tycker och som inte är offentlig är en svaghet som den existerar då debatten som 

hålls i riksdagen då är uppgjord på förhand med kort som redan är spelade av händer som alla 

har sett.21  

Ett par rader om en källa som används för lite statistik och bakgrundsinformation är 

Världskriget i bild vilket är ett verk i flertalet volymer skrivet år 1950. Dess styrka är närheten 

till händelserna i fråga och expertisen av en generalmajor som korrekturläsare. Dess svaghet 

är all information som kommit fram flera år efter andra världskriget som inte togs med i 

serien böcker.  

1.7  Begrepp/Personer 

Första kammaren – En del av tvåkammarriksdagen som Sverige hade 1867-1970. Denna 

kammare valdes av indirekt val. 

Andra kammaren – Den andra delen av tvåkammarriksdagen Sverige hade mellan 1867-1970. 

Denna kammare tillsattes genom direkt val.   

Andra Världskriget – Krig mellan Tyskland, Italien, Japan mm mot Storbritannien, 

Sovjetunionen, Frankrike, USA mm mellan 1939-1945. Krigföring bedrevs på samtliga 

kontinenter mellan många av världens då ledande makter.  

                                                             
21 Molin (1991) 
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Finska Vinterkriget – Krig mellan Sovjetunionen och Finland november 1939- mars 1940. 

Finland blev invaderade och stod emot Sovjetunionen kraftfullt. Sverige sände en frivilligkår 

om flertalet tusen man.  

Östen Undén (1886-1974) – Svensk politiker som hade olika positioner mellan 1924-1965 

och är en av Sveriges kända utrikesministrar. Han drog upp grunderna för svensk 

neutralitetspolitik.  

Svenska Kommunistpartiet – Ett vänsterorienterat parti som hade riksdagsmandat under 

aktuella valperioder och skulle sedan brytas upp varav ett parti formades till vänsterpartiet. 

Benämns i riksdagsprotokoll generellt för kommunisterna.  

Socialdemokratiska arbetarpartiet – Regeringsbildande parti som benämns som 

socialdemokraterna i protokoll och debatter.  

Riksdagshögerpartiet – Ett högerparti som skulle utvecklas till moderaterna. Benämns i 

protokoll och debatt generellt som högerpartiet.  

Bondeförbundet – Parti som ligger väldigt centralt i den politiska skalan och skulle sedan 

utvecklas till Centerpartiet, 

Folkpartiet – Det största högerpartiet under vald period och innehar samma beteckningen i 

dags dato.  
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2. UNDERSÖKNING      

2.1 Bakgrund 

Sverige år 1948 hade ett annat politiskt system än vad landet har år 2015 och detta var ett 

tvåkammar system. I riksdagen fanns det två kammare, en som valdes via direkt val och en 

som valdes via indirekt val. Dessa båda kammare hade lika behörighet och myndighet men 

genom att den andra kammaren var folkvald fick den en ökande legitimitet genom åren.22 

Första kammaren hade 150 ledamöter och dessa var det landstingen och de större städernas 

stadsfullmäktige som utsåg. Från och med 1921 valdes dessa på en åttaårig mandatperiod och 

en åttondelförnyades succesivt varje år. Denna kammare brukade traditionellt sett bestå av en 

den rikare delen av befolkningen då det fanns inkomstvillkor fram till 1933. Åldersgränsen 

för att sitta i den första kammaren var fram till 1953 35 år, men den sänktes till 23 år. Av den 

gamla inkomstgränsen var detta länge en aristokratisk och höginkomsttagande samling 

politiker med ofta en kommunal anknytning. Med det succesiva utbytandet av politiker kunde 

denna kammare ha en viss opinionsmässig eftersläpning.23 Andra kammaren hade 230 

ledamöter valdes efter 1920 på fyraårs mandatperioder. För att vara valbar som ledamot var 

du tvungen att vara bosatt i din valkrets. Till andra kammaren valdes ledamöter genom öppna 

val och rösträtt för både män och kvinnor 1921.24 

Andrakammarvalet i Sverige som är aktuellt för denna uppsats är 1948 varav resultatet var 

följande med 82 % valdeltagande.25  

 

 

 

                                                             
22 http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/riksdagen 
23 http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rsta-
kammaren 
24 http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/andra-kammaren 
25 SCB. Riksdagsmannavalen 1945-1948 (1949) s 27 

Tabell 1.1 Andrakammarvalet 1948. Resultat i ledamöter samt procent 

Partier Kommunistpartiet Socialdemokraterna Bondeförbundet Folkpartiet Riksdagshögern 

Ledamöter 8 112 30 57 23 

I Procent 3,4 % 48,6 % 13.3 % 24,7 % 10 % 

Källa: SCB. Riksdagsmannavalen 1945-1948 (1949) s 55 



15 
 

2.2 Debatter i Första kammaren 1948 

Den 4 februari 1948 inleder den svenska utrikesministern Östen Undén ett första kammarmöte 

med en genomgång över de aktuella utrikespolitiska spörsmålen. Dels diskuteras det om 

Marshallplanen vilket Sverige är positivt inställd till. Denna plan kunde hjälpa till att bygga 

upp Europa som en ekonomisk faktor igen. Undén går även igenom huruvida om världen 

delats i två läger att Sverige bör undvika att hamna i en blockbildning. Misstron i världen 

grundar sig mestadels på motsättningarna mellan Öst och Väst. Detta gör sig tydligt i 

behandling av vissa frågor i FN och under fredsförhandlingarna efter kriget. Med olika block 

framväxande borde Norden kunna efter en samordning av sina intressen ses som en regional 

skild grupp utanför blockpolitik för fredens skull.26 

Andre vice Talmannen Harald Åkerberg från socialdemokraterna väljer att besvara 

utrikesministerns uttalande angående den nuvarande situationen. Halva Europa byggdes upp 

med hjälp av Förenta staterna och andra hälften ramades in av Sovjetunionen i en 

försvarsvall. Denna öst-vall i svenska ögon ställer upp med miljonarméer och vapensmedjor 

som drivs av en ekonomi som sätter gemena man i dessa länder i fattigdom. Dessa arméer och 

smedjor var inga saker man endast har för sakens skull. För att hålla en sådan här i fält krävs 

det ett syfte för denna armé, detta kan tyvärr leda till att kriget smyger sig på oss i norden. 

Sovjetunionen inbillar sig att de har ett godkännande att möblera om i Asien och östra Europa 

allt efter deras eget tyckande. England började i sitt parlament diskutera en möjlighet till en 

allians mellan Europas länder, där Sverige var inräknad. Detta borde ha varit ett svar på den 

ryska politikens utveckling under åren efter krigsslutet.  

Utrikesministern likväl Åkerberg ligger på samma sida angående den svenska 

neutralitetslinjen och majoriteten likaså. Om kriget kommer på nytt kan det vara svårt att vara 

helt neutral då Sverige antagligen är tvingat att slåss på den sida som önskar fred och ville 

upprätthålla denna. Ensamt borde Sveriges makt inte vara något större hinder för någon sida, 

hade Nordens folk dock samarbetat i denna fråga hade kraften blivit starkare.27 

Bondeförbundets Petrus Gränebo lika dels Förste vice talman tar upp talarstolen efter 

Åkerberg och ger sitt partis syn på saken. Det första han säger är ett starkt bifall till den 

                                                             
26 Första kammarens protokoll 1-13 (1948) Nr 5 s 13-28 
27 Första kammarens protokoll 1-13 (1948) Nr 5 s 39-42 
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regeringsledda linjen av neutralitet vilket bör fortsätta enligt Bondeförbundet. Han uttalar sig 

även starkt emot någon sorts av blockbildning av politiska eller andra skäl.28 

29 juni 1948 tas en liknande debatt upp med anledning av Sveriges anslutning till den så 

kallade Pariskonventionen om europeiskt ekonomiskt samarbete. Fritiof Domö från 

Riksdagshögern tar upp händelserna i Berlin och argumenten angående europeiskt samarbete. 

Spänningen i världen var vid denna tid hög med angående av den pågående blockaden av 

Berlin och motsättningarna öst mot väst högst labila.  

Vi nödgas helt kort med allvar och beslutsamhet konstatera, att världen har feber och att 

vi icke leva vid sidan av händelserna. De kasta sin tunga skugga över hela vårt liv.29  

Då en majoritet av det svenska folket stödjer den utrikespolitiska linje som kallades alliansfri 

borde dock denna inte undgå en hälsosam debatt vid behov. En del grupper i Sverige 

överväger anslutning till västpakten eller andra stormaktsblock. Dessa grupper representerar 

inte några större delar av folket. Riksdagshögern har drivit en politik som grundat sig på det 

utrikespolitiska läget i vårt närområde och omständigheterna gör att Riksdagshögern håller på 

den alliansfria linjen. Principiellt kan Riksdagshögern tänka sig en allians om denna tillåter en 

självständig utrikespolitik inom ramen för denna. De förhållanden som finns denna dag gör 

dock detta svårt.  

Diskussionen om försvarssamarbetet som hålls mellan Sverige, Norge och Danmark borde, 

trots den utrikespolitiska konsekvenserna av detta, övervägas. Problem som uppstått under 

dessa förhandlingar borde inte lösas hastigt utan med grundlig eftertanke. Försvarsproblemen 

som länderna lider av vid denna tid är mycket liknande och detta borde skapa naturliga 

förutsättningar för samarbete på flertalet nivåer. Man borde inte vara rädd att testa idéer från 

olika håll utan hålla saker öppna utan att låsa sig i en form.30 

Från svenska kommunistpartiets Gunnar Öhman kommer en lite annorlunda syn på den 

sammanslutning som gjorts i Paris och dess konsekvenser. Öhman fortsätter med att ge sitt 

partis gillande till den alliansfria politik som Sverige fört efter 1945 till denna dags debatt. 

Den apparat som byggs upp i den nuvarande marshallplanen syftade till att bygga upp ett 

kontrollsystem för att påverka och styra nationella regeringar enligt Förenta staternas vilja. 

                                                             
28 Första kammarens protokoll 1-13 (1948) Nr 5 s 46-49 
29 Fritiof J. Domö (29 juni 1948) 
30 Första kammarens protokoll 24-32 (1948) Nr 28 s 3-6  
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Syftet med planen är att binda Europa ekonomiskt beroende med USA för att skapa ett 

krigiskt block.  

Sveriges neutrala linje bör arbeta inom ramarna för FNs mål i världspolitiken. Samt att svensk 

politik inte får låta landet drivas in i ett av två möjligt begynnande stormaktsläger.31 

2.3 Debatter i Andra kammaren 1948 

Debatten som hölls i första kammaren 4 februari fördes även i andra kammaren samma dag 

och inledande talare var Bertil Ohlin från Folkpartiet. Då världen har blivit mindre gemytlig 

och mer betonad till motsättningar har vi sett framväxandet av två stora block. Det har varit 

en tydlig tendens från den östra sidan att skapa ett block i politiskt syfte. Detta håller på att få 

en motsvarighet i väster som svar på detta. Sveriges anslutande till marshallplanen gör inte att 

landet har anslutit sig till en begynnande västlig pakt utan mer strävar efter ett mer balanserat 

Europa.  

Så som det politiska läget är nu behöver Sverige inte ansluta sig till något sorts 

stormaktsblock. Dock bör vi försöka ha så goda förbindelser åt alla håll som det är möjligt. 

Norge och Danmark lutar åt samma hållning och under dessa oroliga tider är det möjligtvis en 

bra tid att samordna de nordiska folken. Trots rysk propaganda emot ett sådant samarbete 

borde detta vara det säkraste kortet för små länder såsom våra.   

En nordisk neutralitet av den modifierade typ som medlemskapet Förenta Nationerna 

förutsätter ett avståndstagande från storpolitiska engagement[sic] synes i nuvarande 

oklara läge vara den klokaste linjen.32 

Dock skulle inte detta vara ett uttalande om att Sverige och dess befolkning är neutrala i 

tävlan mellan diktatorskapet och demokratin. Sveriges demokratiska värderingar placerar oss 

närmare med väst än öst. Det får inte bli tal om att behandla amerikansk demokrati och rysk 

kommunism liknande, endast för neutralitetens skull.33 

En partipolitiskt skiljande linje kom från Socialdemokraternas Vilhelm Lundstedt. 

Utgångspunkten att Sverige ska vara neutral är rimligt nog inte praktiskt i dagens läge. Att 

fungera som en buffertzon utgör en alltför stor risk att Sverige blir inblandat med 

Sovjetunionen med de övriga randstaterna fån ishavet ner till svarta havet. Argumentet från 

                                                             
31 Första kammarens protokoll 24-32 (1948) Nr 28 s 15-19 
32 Bertil G. Ohlin (4 februari 1948) 
33 Andra kammarens protokoll 1-9 (1948) Nr 5 s 39-41 
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utrikesministern att folket stödjer denna linje är inte bevisat och det enda som är bevisat att 

han har de stora tidningarna på sin sida. Att Skandinavien bör fungera som en neutral del av 

Europa mellan öst och väst är bara farligt för Sveriges folk. Begreppet hasard har använts för 

att definiera svensk politik och detta är ett spel ett litet land aldrig får bedriva.  

Genom att lägga sin tro på att Sovjetunionen bedriver sitt spel chevalereskt och respekterar 

gränserna kan kosta oss högt. Vad är det som inte säger att en marinbas vid atlanten är att 

föredra. För att motverka detta tryck bör Västeuropa bör förena sig och inte stå ensam i denna 

framtid. Om alla västeuropeiska länder väljer att stå själva utan samarbete, kan de då hoppas 

att deras neutralitet respekteras. Genom att förena västerlandet kan österlandet stås emot men 

utan en mer aktiv politik kommer detta kunna kosta oss.34 

Axel Pehrsson-Bramstorp från Bondeförbundet håller sitt anförande senare angående de 

utrikespolitiska debatterna. Bondeförbundet uttalar härmed sitt stöd för de ekonomiska 

planerna på samarbete med Västeuropa och andra samarbeten via de Förenta Nationerna. 

Sverige bör göra mycket för att samarbeta angående världens uppbyggnad och arbeta med 

flertalet länder i detta mål. Den ståndpunkt som Sverige behållit och som tjänat oss i hundra 

år bör dock inte övergivas. En anslutning till någondera av de framväxande blocken torde 

vara främmande för oss svenskar. Trots de gemensamma kulturella värderingar bör man fråga 

sig var man bäst placerar sig för att skydda sin kultur.35 

29 juni tas det upp en debatt i andra kammaren också om Sveriges anslutning till 

Pariskonventionen och angående europeiskt ekonomiskt samarbete. Från Stockholm tar 

Kommunisten Gustav Johansson tar upp frågan efter utrikesministern Undéns inledande 

kommuniké. Genom att säga ja till marshallplanens hemliga agenda utan att veta vad vi tackar 

ja till är ett rent politiskt svek till det svenska folket. Ett avsteg från konventionell svensk 

neutralitetspolitik och ett inslag av nya vägar. Samt att den pro-amerikanska propagandan får 

spridas av Folkpartiet och deras vasalltidning Dagens nyheter och att dessa tillåts påverka 

regeringen under dessa tider är oroande.  

Ett politiskt och ekonomiskt ställningstagande poängterar liknande utrikespolitiska 

meddelanden. Motionen36 som lagts fram av partikollegan Hagberg i Luleå talar för den reella 

sanningen bakom marshallplanen. Den amerikanska staten väntar på en stor kapitalistisk kris 

                                                             
34 Andra kammarens protokoll 1-9 (1948) Nr 5 s 45-47 
35 Andra kammarens protokoll 1-9 (1948) Nr 5 s 49-50 
36 Motioner i Andra kammaren Nr 299-611 (1948) Nr 588  
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och för att kontra dessa, upprustar de och för en hotfull utrikespolitik. Genom att beväpna 

västra Europa försöker de skjuta sina problem framför sig. De svenska kommunisterna anser 

att Sverige bör bekämpa denna blockbildningspolitik och krigshets från väst. Sverige bör 

bevara sin oavhängighet och stå utanför marshallhjälpen och andra försök till ett 

imperialistiskt styre. Ett fortsatt samarbete för Sverige med Förenta staterna genom 

Marshallplanen och genom Norge angående ett försvarssamarbete är inget annat än ett sätt att 

driva in Sverige i den västliga imperialismens famnar.37 

Gustaf Liedberg från Riksdagshögern följer efter. Två maktgrupper av människor tävlar om 

herraväldet i världen idag. Försöket att upprätthålla ett statligt organ misslyckades på 30-talet 

och ser ut att vara nästan lika handlingslöst idag. Då vi är ett litet land är det inte konstigt att 

vi vill undvika ett krig som inte angår oss. Dock så blåögt kan man inte ignorera faktumet att 

om kriget kommer är det inte säkert att neutraliteten respekteras.  

De två vägarna som är tydliga för Sverige är att antingen söka sig till den begynnande 

västgruppen eller antingen föra den traditionella neutralitetspolitiken som tjänat landet under 

två världskrig. Dock bör båda vägar prövas sakligt och praktiskt för att inte behålla någonting 

endast av tradition.  

Talar man för en anslutning bör man se den samhörighet som vår demokratiska regering och 

land har men de andra demokratierna i väst. Rättsregler, kultur, yttrandefrihet och rösträtt gör 

att vi automatiskt hör till den en snarare än den andra sidan. Utsikterna för Sverige att stå 

utanför en konflikt mellan öst och väst har setts om små eller obefintliga och därför ytterligare 

ett argument. En uppslutning skulle tjäna Sverige på två sätt, dels skulle en uppslutning på en 

sida förebygga ett anfall och dels tack vare denna uppslutning räknas som en starkare 

motståndare genom att militärt stöd är garanterat. Argumenten bör prövas sakligt i riksdagen 

och inte tas som ett argument för en allians utan snarare ett argument för att pröva båda sidor 

innan beslut tas.  

Norge och Danmark står i en liknande situation som vi gör denna dag och i liknande 

utmaningar. Denna realitet bör beaktas som ett möjligt alternativ och med skyldigheten att 

föra en gemensam planläggning och rådslag angående dessa frågor. Regeringen bör driva 

frågan om försvarssamarbete med våra nordiska grannar ytterligare och med högerns stöd.38 

                                                             
37 Andra kammarens protokoll 26-32 (1948) Nr 28 s 28-30 
38 Andra kammarens protokoll 26-32 (1948) Nr 28 s 30-34 



20 
 

Statsministern Tage Erlander från Socialdemokraterna tar talarstolen efter herrarna innan. 

Genom att majoriteten av riksdagen stödjer den nuvarande politik kallad den Undénska 

neutralitetslinjen kan vi föra en stadig kurs i dessa oroliga tider. De förhandlingar som förts 

med Norge färgas av den olika historia som våra två länder drabbats av under det gångna 

kriget. Frågan om ett försvarsförbund får inte ses liknande som ett kulturellt utbyte utan bör 

erinras att det köps och bevaras med folkets blod. Som situationen ser ut nu svenskt blod då 

våra försvarsresurser är de enda att räkna med i händelse av en konflikt.  

Förhoppningarna och de löften som ges vid sådan här förhandlingar är något som måste var 

tydliga från alla håll. De nordiska regeringarna har en nära relation och detta gynnar 

förhandlingarna det inte finns plats för misstro.39 

2 november kommenterar partiledaren Hilding Hagberg från svenska kommunistpartiet svaret 

på en interpellation han ställt angående försvarsdebatten 29 juni. Då utrikesminister Undén 

förberedde en försvarspolitik som kunnat föras gemensamt med Norge och Danmark utan att 

han tog upp den agenda som marshallplanen hade i sitt sköte. Då denna plans största syfte är 

att svetsa ihop ett antal stater för en krigisk blockbildning kan argumentet, att en allians med 

Norge och Danmark som ett bidrag till freden, inte hålla. Med denna hållning samarbetar 

Sverige med länder som onekligen räknades till västländerna och dras onekligen in i en 

militär blockbildning. En nordisk försvarsunion det enklaste sättet att dra in Sverige i deras 

begynnande atlantpakt.40 

2.4 Debatter i Första kammaren 1949 

Under den första propositionen för året 194941 fördes diskussioner om mångt och mycket och 

även budgetfördelningen angående det svenska försvaret och möjliga allianser.  

Den 19 januari 194942 ger Hugo Osvald en filosofisdoktor med tillhörande parti folkpartiet i 

första kammaren en orolig syn på den svenska säkerhetspolitiken. Han uttrycker en 

övervägande oro för att Sverige ska bli överdrivet isolerat i sin neutralitetspolitik.  

Den nordiska planen för ett försvarssamarbete har följts med stort folkligt intresse och oron 

som tidigare uttryckte ökas av detta. Sverige förvisso har en stark försvarsmakt men utan 

västliga förbindelser kommer även denna att malas ner i orostid. I händelse av ett krig måste 

                                                             
39 Andra kammarens protokoll 26-32 (1948) Nr 28 s 36-40 
40 Andra kammarens protokoll 33-40 (1948) Nr 34 s 11-14 
41 K. Maj:ts proposition Nr 1. (1949)  
42 Första kammarens protokoll 1-13 (1949) Nr 2 s 102 
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den svenska krigsmakten föra sig med behag både militärt och tekniskt. Modern utrustning 

som radar och atombomber och även viktiga nyheter om bakteriellt och kemisk krigsföring 

missas om landet isoleras.  

Ett nordiskt försvar kan inte fungera utan att vara i samförstånd med de västliga makterna. I 

händelse av ett krig i norden måste armén vara beredd att ta emot vapensändelser och 

krigsmateriel och detta är inget man kan förbereda under tiden. Samverkan med de västliga 

makterna med vilket majoriteten av det svenska folket sympatiserar borde vara en svensk 

prioritet.  

Denna känsla av sympati och samhörighet borde också ta sig uttryck i en solidaritet 

med västerns demokratier i deras samverkan för världsfreden och för den demokratiska 

kultur- och samhällsutvecklingen. Visa vi en sådan brist på solidaritet med 

västerlandets kultur och dess demokratiska folk, att vi hellre gå helt ensamma än 

tillsammans med dem, blir det vi själva som svårast komma att få umgälla detta. Detta 

vore olyckligt, om den fredsfrämjande samarbetspolitiken skulle hindras av 

prestigehänsyn.43  

Svaret på detta uttalande kommer från en kommunistmedlem i första kammaren vid namn 

Gunnar Öhman. Det uttrycks även besvikelse över det kommunistiska partiets utelämnande 

under försvarsförhandlingarna i Köpenhamn med Norge och Danmark. Diskussionen visar att 

Sveriges kommunistiska parti har arbetat i andra riktningar än vissa andra regeringspartier.  

Den äventyrliga anslutningen till marshallplanen har förändrats Sveriges styre så pass att vi 

nu har fått en över regering som sitter i Washington och fattar de ekonomiska besluten åt 

Sverige varav vår uppgift är att utföra dessa i takt och tal. Marshallplanen upplevs äventyra 

Sveriges nationella frihet i ett spel med mycket långtgående utrikespolitiska konsekvenser.  

Kommunisterna förfäktar av den anledningen att Sverige under lång tid har hållit en gradvis 

ökande kurs mot de västliga makterna. Detta bekräftades från auktoriteter att just en sådan 

justering hade skett. Genom att ansluta sig till marshallplanen gjorde Sverige en aningen 

större sväng åt väst än vad som tidigare hade skett. Det som inte uppfattas av denna 

västskjutning är den militärpolitiska aspekten inom marshallplanen. Med bristande ekonomisk 

hjälp från FN blir det från USA som hjälpen kommer ifrån varav Europa blir beroende av en 

amerikansk marknad.  

                                                             
43 Osvald K. Hugo (19 januari 1949)  
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Jag undrar, om det inte vid det här laget borde stå klart för alla som vilja se vad som 

försiggår och förstå vad som sker, att bakom denna Marshallplan döljer sig den 

amerikanska imperialismen strävanden att erövra herraväldet i världen och förinta de 

europeiska ländernas nationella suveränitet.44 

Under denna period hölls även upprepade hemliga konferenser mellan den militära och 

politiska expertisen som oroas av detta faktum, samt så döljs detta från riksdagen och det 

svenska folket. En av den största säkerhetspolitiska farorna för Sverige närmar sig med USAs 

inpräglande av marshallplanen i Skandinavien. Ett säkerhetsarbete som grundas på den 

nygamla alliansen mellan England, Frankrike och Benelux ska utökas över atlanten och dra in 

Skandinavien också. Syftet sägs vara ädelt men om syftet vore så ädelt borde alliansens 

politik inrikta sig mot Förenta staterna som för krig regelbundet i Kina och Grekland för att 

utöka imperialismväldet. I själva verket bygger USA upp ett paktsystem för ett anfallskrig mo 

alla som inte vill foga sig under imperialismens välde.  

Rådet som ges är att den svenska regeringen inte bör ansluta sig till någon allianspakt och 

omedelbart avbryta förhandlingarna om en skandinavisk försvarsallians. Det svenska folket 

vill inte gå med i det anfallskrig som förbereddes av de Förenta staterna och väst. Samt att det 

fanns ingen krigsfara från de folkdemokratier som Sovjetunionen vars enda politiska mål är 

att bevara freden.45  

Utrikesminister Östen Undén från Socialdemokraterna följer argumentationen av Herr Öhman 

med en förteckning över hur absurda hans åsikter och förslag kommer ifrån och jämför dessa 

med satirer.  

Det uttalades hårda ord om Parisorganisationens militärpolitiska mål med syfte att samordna 

de västliga makternas arméer vilket icke stämmer då dessa är i sådana fall okända för den 

svenska regeringen som även sitter i dess styrande råd. Sverige aldrig skulle sluta ett förbund 

som skulle innebära en krigsfara i Europa. Undersökningen som sker i de nordiska länderna 

kring huruvida ett gemensamt försvarssamarbete kan ordnas håller på att undersökas grundligt 

under våren 1949.  

Då dessa förhandlingar är hårt kritiserade från amerikanskt håll påvisar det att det inte ligger 

någon undermedveten agenda från Förenta staterna att driva Skandinavien i en särskild fålla. 

Kritiken kommer mestadels från att förbundet ska bildas på neutralitetens grundval vilket från 
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45 Första kammarens protokoll 1-13 (1949) Nr 2 s 107-111 



23 
 

amerikanskt håll helst ses ändras till ett med västliga sympatier. Förbundet i det första kan 

inte räkna med amerikanskt krigsmaterial om förbundet bildas med neutralitet som grund. Ett 

alliansfritt skandinavisk försvarsförbund är målet med dessa förhandlingar även fast detta är 

kritiserat inom riksdagens båda sidor. Förståelsen finns för denna ståndpunkt och 

Socialdemokraterna vill driva denna linje och försöka se till att den genomfördes.46  

Andre vice talmannen Harald Åkerberg från Socialdemokraterna hade en lätt utläggning kring 

den nordiska försvarsalliansen och neutralitet i sig. Han kritiserar även svenska 

kommunistpartiet med att få sina idéer inte från Karl Marx utan från närmare håll, och att 

dessa synpunkter som luftas i riksdagen inte är ”svenska” åsikter.  

Då Sovjetunionen tackade nej till Marshallhjälpen samt till alla sina satellitstater och fortsatt 

sin upprustning varav Förenta staterna inte behållit någon mark utan avrustat och skickat hem 

sina arméer talar emot deras imperialistiska strävanden. Sveriges framtida öde är beroende på 

huruvida vi kan hålla samman gentemot de utvärtes faror som finns i världen.47   

Den 9 februari började en återkoppling på de nordiska försvarsförhandlingarna mellan Norge, 

Sverige och Danmark och anfördes av Statsminister Tage Erlander från Socialdemokraterna. I 

denna redogör han utförligt för hur förhandlingarna utföll och med vilka argument som fördes 

fram under de olika försvarsmötena i 1949, Karlstad 5-6 januari, Köpenhamn 22 januari och 

Oslo 29-30 januari.  

Dessa förhandlingar kunde komma till stånd tack vare den oroliga utvecklingen i 

Tjeckoslovakien 1948 där en demokratisk regering nedgjordes och en folkdemokrati 

upprättades med stöd av Sovjetunionen. Det andra orosmolnet i det skandinaviska närområdet 

är den finsk-sovjetiska vänskapspakten som upprättades 1948. Framförallt kände Norge av 

oro kring dessa utvecklingar och ville söka militärt och politiskt stöd. Samt att de Förenta 

staterna utfärdat sitt stöd till den västeuropeiska försvarskonsolideringen mellan Frankrike, 

Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg gjorde att Norge framförallt blev 

intresserad av liknande avtal.  

Den principiella skillnaden mellan den svenska och den norska linjen var att Norge inte kunde 

se ett tillfredställande skandinaviskt försvarssamarbete mellan våra länder utan att detta 

infogades i en större försvarsallians såsom atlantpakten. Alternativet av detta kunde visas med 
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försvarssamarbete mellan den nordiska unionen och den västliga pakten. Under 

förhandlingsproceduren lades det fram att alliansen kunde tidigareläggas från svensk sida till 

innan Norge och Danmark nått en erforderlig rustnings nivå och till viss nivå få militära 

bidrag från den svenska krigsmakten.  

Den svenska linjen står fast vid att en allians i Skandinavien skulle bli en acceptabel lösning 

endast om den baserades på ett fristående förhållande till stormaktsblocken och med en 

neutral inriktning i händelse av en konflikt. Den skulle försvara samtliga delar av 

Skandinavien utom de utomeuropeiska domänerna, framförallt Bouvetön som Norge innehar. 

Den danska linjen ligger mer åt den svenska linjen men dessa har icke en landsgräns mot 

Sovjetunionen.  

Norge avvisade inte den svensk-danska linjen på en alliansfri union men då länderna i 

händelse av en konflikt skulle snabbt bli materiellt beroende av leveranser från Storbritannien 

och Förenta staterna krävde de att detta var ett villkor som uppfylldes. Den huvudsakliga linje 

som norrmännen drev var att om ett Nordiskt försvarsförbund var tillräckligt för att föra ett 

effektivt försvar av den skandinaviska halvön på egen hand. Då Sverige och Norden ligger i 

frontlinjen mellan två dels militära fronter samt två ideologiska fronter är detta av stor 

betydelse. Dock denna dag så kunde inte den svenska linjen om total alliansfrihet enas med 

den norska linjen som ville ha ett samarbete med de västliga demokratierna.48 

Folkpartiets Elon Andersson svarade på statsministerns sammanfattning. Den svenska linjen 

som hållits i politik har fört oss undan konflikter under många år. Dock så är den nationella 

tillvaron inte en oskyldig idyll som inte kan tänkas störas av internationella makter. Svensken 

bör i fallet att bevara friheten även vara beredd på att värna denna. Detta har inte varit någon 

brist på nationell enighet kring då försvaret haft en folklig och nationell enighet. Det stora 

skiljeämnet under förhandlingarna om en nordisk försvarsunion har varit konstant och icke 

förändrat oavsett om paragraferna i avtalet ändrats är om Norden kan försvara sig själv under 

en stormaktskonflikt. Den linje som drevs av norrmännen är att detta inte var möjligt utan att 

Skandinavien kräver utomnordisk hjälp för att värja sin nationella integritet.  

Den mening som varit relativt enig inom Folkpartiet är att Sverige och Skandinaviens 

möjligheter att värna sig om kriget bryter ut är att det inte är möjligt. Ett nordiskt 

försvarsförbund är dock en avsevärd förbättring kontra om Sverige skulle stå utan hjälp.  

                                                             
48 Första kammarens protokoll 1-13 (1949) Nr 5 s 12-20 



25 
 

Ett Norden, utlämnat åt sig självt, [sic] skulle betyda en ohållbar position i händelse av 

en konflikt som gör dess territorium till ett eftertraktat områden för en stormakt.49  

Enligt ett uttalande från den norska statsministern i Oslo efter avslutade förhandlingar sades 

det att en sak som binder de nordiska länderna tillsammans är att det demokratiska 

samhällsidealet är djupt rotat i våra folk vilket har gett oss starka band till den demokratiska 

världen. Den skandinaviska upprustningen gjordes för att värna friheten, försvara demokratin 

och då främjade den samma värde som hållit den fria världen samman. Men då de 

skandinaviska intressen och de västliga demokratiernas intressen linjerar upp sig lika, ställdes 

frågan varför inte dessa sammanfogades. Då genom ett inlemmande av norden i den del av 

säkerhetssystemet som nu byggs i Europa, baseras på samma värderingar varför inte fullfölja 

detta. Det inget vet är med vilket trygghet detta tillför Sverige och Norden i den regionala 

aspekten.  

Det kan icke förnekas fördelarna med vilket det militära värdet med att gå med i en ett stort 

försvarssystem i trygghetssynpunkt. Sverige har en lång tradition av att hålla en 

trygghetspolitik och med hänsyn till den ökade militära kraft som fördel överväger kraftigt de 

politiska nackdelar som kanske följer. Ett alliansfritt nordiskt försvarsförbund kunde kanske 

komma betraktas med lika stor misstänksamhet som ett Norden som medlemsländer i 

Atlantpakten.50  

En någorlunda annorlunda linje än från moderpartiet Socialdemokraterna kommer ifrån Ture 

Nerman. Hans argumentation utgår från ett flertalet axiom som därmed ger stånd för hans 

åsikter. Axiomen är som följer.  

1. Sverige befinner sig på västerlandets sida, undantaget är de svenska kommunisterna.  

2. Ingen i Sverige räknar med ett väpnat angrepp från någon annan makt än 

Sovjetunionen. 

3. Militären och den civila sektorn är helt ense om att Sverige bara kan klara sig en 

begränsad tid i en väpnad konflikt emot Sovjetunionen.  

Den försvarsutredning som utreddes och fick stort bifall i riksdagen räknar med hjälp från 

väst och framförallt de Förenta staterna. Paradoxen i detta argument är att man inte ville på 

förhand förbereda denna hjälp på något sätt av den enda anledningen att den enda möjliga 
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angriparen kunde ta illa vid sig. Norrmännen fick sig en oförglömlig sådan läxa 1940 av hur 

mycket en improviserad hjälp är värd.  

Han menade även att om statsministern valde att fortsätta den svenska linjen av isolationism 

så skulle det få en storm av krav på upprustning. De argumentet som tagits fram är således att 

svenska folket skall rusta för att värna sig själv, de kan i längden inte göra detta själva men de 

får inte skaffa bundsförvanter. Det finns en stark övertygelse om att detta är en väl vald 

tidpunkt att ansluta sig till väst på grunderna av att Sovjetunionen för tillfället inte vill ha ett 

krig i Europa. Stalin anfaller bara när han har bundsförvanter exempelvis Polen 1939.   

Sveriges agerande under kriget har varit allt förutom neutralt och vi bör därefter söka en väg 

mer anpassad till den politik som förts. Militär hjälp till Finland 1939, hjälp till Hitler mot 

Norge, Danmark, transittransporten mot Sovjetunionen 1941 och slutligen förseelse av vapen 

till de danska och norska frihetskamperna. Sverige har inte agerat neutralt och man borde inte 

tro att den svenska fasaden av neutralitet kunde lura någon en längre tid, framförallt inte en 

imperialistisk makt såsom Sovjetunionen. Det gjordes en undersökning under 1948 där 52 

procent av det svenska folket inte hade någon åsikt angående västsamverkan. Slutsatsen därav 

är att folket är desorienterat angående säkerhet- och utrikespolitik.51  

Från Riksdagshögerns Fritiof Domö kom en mera avslappnad politik. Enligt herr Domö borde 

Sverige tänka mer på vad vår politik har förtjänat landet och se till att de inte hade fastnat i 

gamla hjulspår. 

Neutralitetspolitiken har tjänat landet väl och borde äras men kunde tänkas om. Sveriges 

riksdag och försvarsutskott har konstaterat att landet befinner sig i ett prekärt läge 1949. 

Förhandlingarna med Norge och Danmark föll igenom mestadels på grund av Sveriges 

framhärdande av neutralitet.  

Den traditionella linjen av alliansfrihet av Sverige har redan tagits avsteg ifrån i och med 

förhandlingarna om ett nordiskt förbund. Sverige borde inte tolka neutraliteten som ristat i 

sten utan en mer flytande och anpassningsbar politik som kunde ändras vid behov. Enligt de 

argument som har förts fram sades det att 1949 fanns det övervägande skäl till att inte ansluta 

till ett stormaktsblock. Dock borde en fördomsfri politik och debatt föras regelbundet för att 

mera vara anpassat till det säkerhetspolitiska läget som för tillfället rådde i närområdet. Faran 
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som fanns var att riksdagen och regeringen inte vågade resonera om nya problem. En 

fixerande politisk linje i en värld med regelbundna förändringar utgör för oss en fara.  

Isolationism är inget trygghetsmedel och bör inte annonseras för det svenska folket som ett 

sådant. Om Finland skulle ha blivit ett ryskt basområde skulle situationen försämras avsevärt, 

närområdets demokratiska karaktär bör vara en grund för det svenska agerandet. Sverige 

borde veta vilka hennes vänner är och med vilken mån vi kan räkna med hjälp från dessa samt 

att hon gör sina egna ansträngningar för att garantera säkerheten i den skandinaviska delen av 

världen.52  

Bondeförbundets Erik von Heland svarar med en tydlig linje för det svenska agerandet och 

den fortsatta politiken. Argumenten som används för en svensk isoleringspolitik föreföll 

honom som rent nonsens. Han bifaller tidigare argument förda av Rickard Sandler från 

Socialdemokraterna att Skandinavien som ett fritt starkt stående område borde vara en 

tillgång för bägge stormakter.  

Med den meningen att det svenska folket har tydligt sagt sin linje angående 

neutralitetspolitiken med att rösta fram ett starkt försvar bör anslutningen till atlantpakten icke 

övervägas. Ett starkt svenskt försvar är en nyckeltillgång för att behålla landets suveränitet 

och bondeförbundet har lagt fram en motion om att stärka det svenska flygvapnet. 

Bondeförbundet stödjer den Undénska neutralitetslinjen och partimotionen om ett starkare 

flygvapen borde räknas som ett tydligt stöd till detta.53   

Vi anser att det bästa neutralitetsskyddet är ett starkt flygvapen, ty med den betydelse 

som flyget får i ett eventuellt stormaktskrig, måste även en stormakt betänka sig om det 

är lämpligt att offra minst 10 000 flygplan för att kämpa ned ett svenskt flygförsvar.54 

Harald Nordensson från Riksdagshögern följer debatten med sina argument. Riksdagen bör se 

att den deklaration som sagts med förhandlingarna om de nordiska ländernas gemensamma 

försvar inte för intet har uttalat ett tydligt språk angående de svenska ställningarna. Genom 

förhandlingarna att ingå i en försvarsunion har Sverige förklarat sig solidariskt med sina 

grannländer så unionsanbudet har gett landet ett tydligt avsteg från neutraliteten. Det som var 

oklart under våren 1949 var hur atlantpakten skulle organiseras och genomföras. Vad var det 

den innebar för de anslutna länderna.  
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Neutraliteten är inte ett plagg, som kan dragas av och på allt efter bärarens egen 

sinnesstämning. Neutraliteten är en signal utåt, främst avseende framtida lägen, inte en 

paroll för inbördes tröst och uppmuntran, och den måste hållas konsekvent för att nå sitt 

mål, nämligen att blir trodd och respekterad av dem till vilka den riktas. [sic]55  

Den svenska linjen bör utgå för hur det säkerhetspolitiska läget ser i närområdet. Norge hade 

redan börjat trampa vägen mot atlantpakten och Danmarks väg liknar Norges men Sverige 

borde se efter hur de övriga skandinaviska länder agerar innan den svenska linjen bestäms. 

Handlingsfrihet borde vara argumentet som ledningen går efter och utan att ge löften agera 

efter konsekvenserna i Norden. Det ovissa läget gjorde att vissa aggressioner som kunde 

tänkas komma mot våra nordiska grannar borde utlösa starka reaktioner från svensk sida. Den 

isolering som de sammanbrutna förhandlingarna satt Sverige i bör inte hindra landet att söka 

möjligheter till samarbete med de krafter som arbetar i samma riktning som Sverige.56  

2.5 Debatter i Andra kammaren 1949 

Den 9 februari var en debatternas dag för den andra kammaren när denna tog del av 

Utrikesministerns kommuniké om de misslyckade förhandlingarna mellan de nordiska 

länderna.  

Gunnar Hedlund från Bondeförbundet inleder debatten efter Herr Undéns anförande om 

förhandlingarnas avbrott. Enligt honom är Bondeförbundet samtyckande till den möjliga 

unionen med de nordiska grannarna. Han tar även upp de möjliga påfrestningar för det 

svenska försvaret som detta skulle tillföra då Norge och Danmarks rustnings nivåer inte ligger 

på en särdeles hög nivå. 

 Fördelarna med ett gemensamt skandinaviskt försvar är tydliga och efter erforderlig 

upprustning bör öka chanserna för att hindra att Norden dras in i en konflikt. Bondeförbundets 

parti stödjer den regeringsledda linjen med att en försvarsunion borde vara baserad på 

neutralitetens grunder och inget annat.57 

Folkpartiets Bertil Ohlin uppföljer detta med att debattera om de ökade spänningarna i 

världen och motsättningarna mellan öst och väst. Då den militära samverkan mellan Norge, 

Danmark och Sverige var högst aktuell och reell enligt den militära undersökningen som skett 

inför förhandlingarna borde frågan huruvida Sveriges avsteg från neutraliteten skulle komma 
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att tolkas. Militärt sett fanns det övertygande skäl för att ingå i en försvarsunion med de nära 

grannarna då krigsmakten i sig inte kunde försvara Sverige effektivt. Argumentet lyder även 

att om en union skulle komma att ske, gör det bara att försvarsmöjligheterna för Skandinaven 

bättre. Det skulle dock inte under några omständigheter garantera att länderna i denna 

undviker en stormaktsockupation.  

Den stora tvistefrågan är om unionen bör hålla kontakter med västmakterna för materiella och 

ideologiska anledningar. Norge hade stora skäl till detta då leveranser av krigsmateriel från de 

Förenta staterna behövdes för att rusta upp det norska försvaret i rimlig tid. Med den svenska 

linjen om att en union skulle vara helt alliansfri skulle dessa komma att försenas och inte 

garanteras till förmån för andra medlemmar i atlantpakten. Då dessa länder hade haft en 

närmare allians med USA prioriterades dessa först.  

Leveranser från dess skulle vara ett tecken på västligt samförstånd och en prioritet på en arena 

i Europa som inte är fast i något block för tillfället. Dock kräver leveranser samförstånd från 

den svenska linjen med ett uttalande för ett nordiskt försvarssamarbete med väst. Sverige som 

land hade inte råd att stöta sig med de västliga demokratierna då vi är beroende av dessa i 

händelse av konflikt, med eller utan en nordisk försvarsunion.  

En alliansfri nordisk försvarsunion skulle inte betraktas som helt neutral union av de östliga 

makterna bara för det uttalas som sådant. Sovjetrysk propaganda talar helt emot både den 

nordiska försvarsunionen och atlantpakten med liknande negativitet. Då utrikesminister Östen 

Undén talar för vår kulturella och ideologiska samhörighet med väst och vars gensvar görs i 

Europa och Amerika. Folkpartiets linje talar för en union med västliga samarbeten med 

förutsättningarna att Skandinavien inte blir ett områden för ett utbyggande av militärbaser på 

de svenska och norska suveräna territorierna. Hade Skandinavien blivit ett område där ingen 

av stormakternas motsättningar mötts och fungerat som en buffert hade detta varit att föredra. 

Som sådant borde denna lösning vara något som endera av supermakterna i denna tid kunna 

funnit som en acceptabel variant av säkerhetspolitik.58 

Socialdemokraternas Erik Fast gör sina uttalande om läget från ett partipolitiskt starkt läge. I 

och med Hitler och Mussolini fall så föll inte de diktatoriska staterna. Det finns de i riksdagen 

som kallar diktaturer för folkdemokratier även fast dessa styrs med järnhand och fria val inte 

är regel. Då försvarsförhandlingarna i norden föll igenom gjorde de detta med öppna kort och 

med tydliga linjer som länderna inte ville korsa. Om Sverige hade gett vagare löften hade 
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detta inte löst problemet utan bara skjutit på det utan att få bifall från Norges linje. Linjen som 

förts av regeringen om den svenska neutraliteten har inte ändras utesluts från 

socialdemokratiskt sida. Dock borde den neutrala linjen lämna öppet för att kunna söka 

materiellt stöd och sälja överskottsmateriel till olika länder menar Fast. 

Då den svenska gamla linjen för neutralitet behållits har regeringen inte avvikit från den 

alliansfria linjen utan endast försökt att hålla hela norden utanför stormaktsblocken och 

kommande krig erkänner Herr Fast detta som en seger för svensk politik trots förfallna 

förhandlingar. Likgiltighet färgade inte den svenska linjen utan ett fredsfrämjande perspektiv 

som den står för. Samt att marshallplanens ekonomiska politik för ett starkt och oberoende 

Europa bör erkännas som en diplomatisk seger.59 

Svenska kommunistpartiets Knut Senander från Göteborg ger en lite annorlunda syn på 

atlantpakten och försvarsförhandlingarna med Norge och Danmark. Han börjat med att 

kritisera de förhandlingar som förts om en försvarsunion som tydligen skett utan riksdagens 

vetande och godkännande. Samt att riksdagen endast fick reda på resultatet på 

förhandlingarna efter de senaste förhandlingarna fallit igenom. Då förhandlingarna skett 

bakom lyckta dörrar handlade de om saker som inte bör föras fram i ljuset för dessa var 

skändliga. Då ett nordiskt försvarsförbund skulle ha som endeliga skäl att rikta en spjutspets 

på Sovjetunionen och att skandinaven förr eller senare skulle slagit sig samman med de andra 

blockbildarna i Europa.  

Det påstådda hotet från Sovjetunionen är ren fiktion och ett påhitt av regeringen. Det är inte 

Sovjetunionen eller folkdemokratierna i öst som försökte ordna in Europa i en aggressiv 

militärallians. Efter krigsslutet utrymde Sovjetunionen Nordnorge och Bornholm medan 

Förenta staterna behållit baser både på Grönland, Island och att atlantpakten är bara ytterligare 

ett sätt att jaga baser i Norge. Då en atlantpakt är en enorm provokation av de kapitalistiska 

finansmagnaterna för att få socialisterna i folkdemokratierna att reagera för att kunna bli 

erövrade och för att hålla ner arbetarklassen. Då de västliga kapitalisterna är rädda för att 

arbetarna i våra länder skulle höja fanan såsom de gjort i Sovjet, folkdemokratierna och Kina 

med lyckade resultat, då detta skulle ha blivit slutet för kapitalismen. Den svenska linjen med 

neutralitet har redan tagits avsteg då marshallhjälpen blev tillgängligt för landet och dess 

regering. Genom att acceptera dessa villkor av den imperialistiska makten i Amerika har 

Sverige gått med på vissa utrikespolitiska krav.  
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Det var under tiden efter marshallplanens förverkligande i Sverige som planerna för ett 

nordiskt försvarsförbund började aktualiseras. Då var detta en av de osynliga planerna för 

marshallplanen, genom att skapa ett nordiskt försvarsförbund hade Skandinavien kunnat ledas 

in i fållan. Tvistefrågan för det nordiska förbundet var militära materielleveranser från 

Förenta staterna och samarbete med väst. Genom att hålla undan löften om leveranser av 

behövt material kunde USA utöva tryck på Skandinavien kring vart deras utrikespolitiska 

politik skulle föras. Genom att gå på den svenska linjen av neutralitet saknade Norge och 

Danmark leveranser av material som krävdes för upprustning, men lovade Norden en 

vänskapspakt med väst så skulle dessa komma. Alternativen som gavs var anslutning till 

atlantpakten för material eller proxyanslutning till pakten för samma. Sverige borde fundera 

över sin utrikespolitik. Vem som är den aggressiva stormakten samt att den blockpolitik och 

marshallplanspolitik bör överges för Sveriges fred och frihet.60 

Riksdagshögerns Martin Skoglunds började sin argumentation med att svara på svenska 

kommunistpartiets riksdagsledamots påstående och argument i debatten. Mindre länder hade 

under denna osäkra tid känt sig otillräckliga och oroliga med så starka makter nära inpå som 

inte alltid respekterat landsgränser. Bakgrunden till förhandlingarna om det nordiska 

förbundet grundade sig i denna osäkerhet. Somliga upplevde en lättnad över förhandlingarnas 

avbrott men Skoglund vill påpeka att resultatet som uppnåddes inte var bra för Norge eller för 

Sverige. Det säkerhetspolitiska läget förbättras inte om Norge skulle välja atlantpakten. 

Förhandlingarna om ett nordiskt förbund borde ha startat innan 1948 och inte under denna 

komprimerade period.  

Trots att förhandlingarna inte kunde enas skulle delegationen som skötte dessa ha beröm för 

hur dessa hade skötts. Då samtliga partier velat har en alliansfri politik för ett nordiskt 

försvarsförbund försökte den svenska delegationen inte lura eller ge svaga löften. Sverige hör 

till de demokratiska folken i världen andligt, kulturellt och ekonomiskt och 

säkerhetsproblemen som uppkom bör vägas för hur mycket beroende vi var av import från 

västerut. Regeringens politik borde inte följa en strikt linje utan borde vara mer flytande och 

anpassningsbar angående hur vårt närområde påverkas av den östra grannen. Om Finland 

hade blivit ett basområde för Sovjetunionen borde regeringen fundera angående en 

omprövning av svensk säkerhetspolitik, helst västerut. 
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Norge antecknade nyligen en nonaggressionspakt med Sovjet och de svenska kommunisterna 

hävdade att detta endast var mer bevis för hur fredsälskande grannen i öst verkligen var. Dock 

hade Sovjetunionen 1939 en nonaggressionspakt med Polen vilket förklarades upphävd för att 

beskydda de ryska folken varav den röda armén marscherade in österifrån. Samt att Baltikum, 

Ungen, Tjeckoslovakien, Polen och ytterligare andra ”folkdemokratier” hade 

nonaggressionspakter och likväl styrs från Moskva.61 

Sven Wedén från Folkpartiet ger sina åsikter senare under dagen. Inledningsvis argumenterar 

han för att relationen mellan det kommunistiska partiet och Sovjetunionen påminner 

skrämmande mycket om de nazistiska partiernas hållning till Hitlers Tyskland. Den svenska 

idén om neutralitet hade nästan fått ett nästan magiskt värde i svensk politisk mun.  

… men ännu möter man alltför många, i andra avseenden kloka och omdömesgilla 

personer som fullt och fast synas tro, att ordet neutralitet är ett slags trollformel som – 

om man upprepar den tillräckligt ofta – kan frälsa oss ifrån all världens olyckor.62 

Moraliskt sägs det att neutralitet ställer utövaren på en högre nivå än övriga som fördelade 

sina åsikter. Icke drivande faktorer för en neutral stat borde då vara makt och intressen. 

Neutralitet kan motiveras om bidraget från den neutrala småstaten inte tjänar till annat än att 

offras meningslöst för demokratins skull. Den traditionella imperialistiska motsättningen 

mellan länder som präglat den svenska utrikespolitiken har även denna förändrats. 

Motsättningen stod inte längre mellan två maktlystna stater utan mellan demokratier och 

kommunism. Den svenska hållningen mellan dessa två parter torde var självklar med 

statsministerns uttalande om vår ideologiska tillhörighet.  

Avvägningen står mellan att hamna i en allianskonflikt med våra ideologiska bröder i de 

västliga demokratierna kontra en isolerad konflikt mot en stormakt. Detta hade kunnat ske 

utan ett allmänt krig, det visades under åren innan andra världskriget hur långt en angripare 

vågade gå mot neutrala stater.  

Då Sovjetunionen för tillfället är militärt överlägsen i Europa borde inte Sverige söka hjälp 

västerut. Den svenska krigsmakten saknar värnkraft och material och genom att lägga detta 

till ett av de första argument som läggs fram emot västanslutning att hjälpen inte hinner 

komma fram i tid och tillräcklig mängd, anses fåfängt av folkpartiet. En del motiverar 

neutralitet för att undvika atombombernas verkan, men dessa glömde att med Rysslands 
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temporära överlägsenhet i traditionell krigsmakt står Europas demokratier i skydd av 

amerikanska atombomber för tillfället.   

Ett utträdande ur svensk isolering behöver inte ansvara som katalysator för ett kärnvapenkrig. 

Dock om den demokratiska fronten får svenskt tillägg blir detta ett bidrag till fredsutsikterna 

att Sverige inte stod självt utan enat med övriga demokratiska folkslag i väst.63 

Socialdemokraten Fridolf Thapper fick tid senare under dagen att säga sin mening i den 

förlängda debatten. Med denna debatt har riksdagen varit eniga i frågan angående 

utrikespolitiken och de förhandlingarna om ett nordiskt förbund. Med den stora enighet som 

rått bakom den nordiska unionen med neutralitet som bas, bland de svenska partierna, är de 

röster som talar för en anslutning till västmakterna få och ringa värda. Han svarade även på ett 

argument64 som höjts av folkpartisten Häckner att genom att ansluta oss till den nya 

atlantpakten slapp Sverige höja skatterna för att ha råd med försvarsupprustningen som 

tvunget skulle ske. Men då väst inte hade outtömliga resurser och problem att förse även de 

mest viktiga nya medlemmar i den nya pakten, såsom Frankrike och Västtyskland, varför 

trodde vissa opinioner i riksdagen att dessa skulle rikta sina materiella leveranser norrut.  

Frankrike för tillfället har en mindre armé än Schweiz tack vare denna materialbrist som 

plågat väst. Då borde svensk säkerhetspolitik inte förlita sig mestadels på att leveranser från 

väst skulle lösa de problem som finns för försvaret.  

Grunderna att kunna hålla en effektiv neutralitetslinje baserades mycket på agerandet under 

kriser och diplomati. Majoriteten av riksdagen höll sig till linjen att Sveriges framtid ligger 

antingen i en nordisk försvarsunion eller själva i den alliansfria vägen. För att kunna driva en 

effektiv neutral politik bör ett land inte förlita sig på löften och andra länders samtycke. En 

stark neutralitet måste kunna försvaras med starka begrepp och försvar då diktaturer inte 

respekterar en neutralitet bara för sakens skull.65 

Kommunisten Gustav Johansson följer och faller in i debatten. Det första argument Johansson 

använder sig av i debatten är den om vilket fiende Sverige har. Enligt honom har ingen i 

debatten pekat ut någon fiende som utgör ett direkt hot mot Sverige utan bara ett direkt hot 

mot Amerika. Det var norrmännens fel 1940 att Tyskland kom så nära och 1949 är det 

fortfarande norrmännens fel att en stormakt släpps in i Sveriges närhet. Den tyska inmarschen 
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i Polen 1939 var samtidigt även polackernas fel då deras fascistiska regering inte ville ingå i 

ett förbund mot nazismen.  

Begreppet neutralitet betyder att Sveriges folk har rätten att försvara sig om amerikanarna 

anfaller. Att ens argumentera för att samarbeta med dessa är lika med landsförräderi och 

samma sak som att släppa in Förenta staterna i Sverige. Sovjetunionen inte använder sina 

atombomber för de inte vill ha krig utan endast fred. Då folkdemokratin varit inblandad i två 

världskrig under trettio år vore detta inte konstigt. Marshallplanen är inte ett påfund som 

svenska kommunistpartiet stödjer och dessa stödjer heller inte riktlinjerna som Sveriges 

regering får från Washington angående hur landets politik skulle bli skött.  

Svensk politik sköts med ett stort problem med att antagonisera Sovjetunionen. Landet som 

räddade oss under andra världskriget och som Sverige ivrigt bekrigade genom att sända män 

och materiell till Finland. Svenska kommunistpartiet representerar det parti som stod för 

svensk fred och frihet och ett som vägrar ansluta sig till dollarkapitalismens krigsblock.66 

2.6 Tankeskolor 1948  

Under 1948 fann jag att det var tre olika tankeskolor som cirkulerade inom riksdagens båda 

kammare. Dessa var till stor del fördelade efter partilinjer men med vissa men få undantag. 

För att klassificera mina tankeskolor har jag tagit fram ett par variabler för att bryta ner 

debatten i enklare steg. Det används 5 stycken akronymer för detta och dessa är som följer, 

MP (Marshallplanen) NU (Nordisk Försvarsunion) Nato (Atlantpakten) CCCP 

(Sovjetunionen) AP (Anpassningsbar politik). Den sista står för att skolan står för en politik 

som bör anpassas för olika situationer och inte låsa fast sig i ett mönster av traditionellt 

beteende.  

Den först av tankeskolor består av en och samma grupp politiska aktörer varav dessa tillhör 

Sveriges Kommunistiska parti. Denna tankeskola står för att Sverige inte bör ha något med 

marshallplanen att göra då denna har en dold agenda. Samt står dessa personer emot att 

ansluta sig till antingen till en nordisk försvarsunion eller ett västligt militärt samarbete. 

Genom att skolan är en helt homogen politisk grupp kan man se att partiet behåller sin 

traditionsenliga grund med att vara positivt inställd till Sovjetunionen och den östliga delen av 

Europa. Denna tankeskola kallas för tankeskola A och det fanns ingen skillnad i åsikter 

mellan första och andra kammaren i riksdagen.  
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Den andra tankeskola som kallas för tankeskola B består av en lite mer spridd grupp politiker 

som representerar två olika partier. Dessa ställer sig överlag positiva till ett ekonomiskt 

samarbete med Västeuropa genom Marshallplanen. De ser inga större nackdelar med att 

ansluta sig och ta del av uppbyggnaden av Europa. Deras ställning angående en försvarsunion 

mellan Sverige, Norge och Danmark är också tydlig, speciellt angående på vilken grund 

unionen skall stå på. Socialdemokraterna och Bondeförbundet innehar denna tankeskola och 

advocerar för ett skandinaviskt försvarsförbund som står sig på neutralitetens grunder. 

Socialdemokraterna som ledande parti i riksdagen driver denna politik med Bondeförbundet 

som en stadig anhängare av regeringens politik. Denna skola ser inte att ett samarbete västerut 

med den begynnande atlantpakten är något intressant då detta skulle avvika från den 

traditionella neutralitetslinjen. Angående den andra delen av kartan ser denna skola att det 

största hotet mot Sverige kommer från Sovjetunionen vilket framförallt syns i debatten efter 

Pragkuppen under våren 1948.  

Tankeskola C och den sista tankeskolan under 1948 består av inte mindre än 3 olika partier 

som delar liknande åsikter angående variablerna. För det första är alla tre positivt inställda till 

Marshallplanen och den västliga anslutning denna innebär. Den nordiska försvarsunionen är 

också en positiv utveckling enligt dessa och bör förhandlas vidare om. Angående blockpolitik 

vill denna skola ha ett Sverige som inte ansluter sig till ett av de två begynnande blocken. 

Deras känslor angående Sovjetunionen är relativt negativa och det hot de ser mot Sverige 

kommer österifrån. Tankeskolan som har politiker från Folkpartiet, Riksdagshögern och en 

Socialdemokrat är också den enda som argumenterar för att det bör hållas en dörr öppen 

förändrade situationer. De är överens om att det finns utvecklingar inom närområdet som bör 

beaktas innan visas beslut tas. Politiken de argumenterar för är den anpassningsbara vilket 

skulle tillåta att olika säkerhetspolitiska alternativ ska stötas och prövas i riksdagen.  
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2.7 Tankeskolor 1949 

Det fanns några aspekter som skiljer 1948 med 1949 men den tydligaste skillnaden är att 

istället för att ha tre tankeskolor får vi här fyra stycken. Det används 6 stycken akronymer för 

detta och dessa är som följer, MP (Marshallplanen) NU (Nordisk Försvarsunion) Nato 

(Atlantpakten) CCCP (Sovjetunionen) N (Neutralitet) AP (Anpassningsbar politik). Den sista 

betyder att skolan står för en politik som bör anpassas för olika situationer och inte låsa fast 

sig i ett mönster av tradition. 

Rangordningen av tankeskolorna sker på samma sätt med inledande påvisning med 

tankeskola A. Denna lutar åt en negativ hållning mot Marshallplanen med en tydlig 

antiamerikansk linje som drivs öppet i riksdagen. Deras hållning gentemot den nordiska 

försvarsunionen och en möjlig västatlantisk försvarspakt är strikt negativa. Samtliga 

ledamöter i denna tankeskola kommer från Svenska kommunistpartiet varav en debatt emot 

amerikansk imperialism hålls regelbundet. Tankeskola A ställer sig positiv till den 

neutralitetslinje som Sverige bejakat sedan 1945 och advocerar för denna öppet. De uttalar 

även sitt stöd för ett ökat samförstånd med Sovjetunionen som endast arbetar för fred enligt 

tankeskola A.  

Tankeskola B domineras av Socialdemokrater och personer från Bondeförbundet. Dessa talar 

för ett ökat samarbete mellan marshallplanens medlemsländer och att det ekonomiska 

samarbetet bör fortsätta. Ståndpunkten angående den nordiska försvarsunionen är klart 

Tabell 1.2. Tankeskolor år 1948 

MP(Marshallplan) NU (Nordisk Försvarsunion) NATO (North Atlantic Treaty 

Organisation) CCCP (Sovjetunionen) AP (Anpassningsbar Politik) FK (Första 

Kammaren) AK (Andra Kammaren)  

Tankeskola A Tankeskola B Tankeskola C 

– MP 

– NU 

– NATO 

+ CCCP 

+ MP 

+ NU 

– NATO 

– CCCP 

+ MP 

+ NU 

– NATO 

– CCCP 

+ AP 

Öhman K (FK) 

Johansson K (AK) 

Hagberg K (AK) 

Åkerberg S (FK) 

Gränebo BF (FK) 

P. Brahmstorp BF (AK) 

Erlander S (SM) 

Domö HP (FK) 

Ohlin FP (AK) 

Lundstedt S (AK) 

Liedberg HP (AK) 



37 
 

positivt med förbehåll att försvarsunionen grundas med neutralitet som bas. Uppfylles inte 

detta krav av de övriga nordiska länderna drar sig tankeskola B för att driva ett militärt 

samarbete med väst utan kommer då advocera för en helt neutral linje med stödet från de båda 

partierna i skolan. Med sitt stöd uttalat för västlig samhörighet är denna skola även överens 

om att det största säkerhetspolitiska hotet kommer från Sovjetunionen.  

Tankeskola C är en av de mindre tankeskolorna och håller en betydligt lägre profil i 

debatterna. Den domineras totalt av personer från Riksdagshögern och ligger överens i 

mycket med tankeskola B. De är positivt inställa till en nordisk union, marshallplanen och 

svensk neutralitetspolitik. Deras inställning till Sovjetunionen delar de även med tankeskola 

B. Det som gör denna grupp till en egen skola är deras advocerande av en anpassningsbar 

politik. De uttalar sig inte för eller emot NATO men talar varmt om att svensk politik inte får 

köra fast i gamla hjulspår utan måste vara flexibel nog att kontra morgondagens utmaningar.  

Tankeskola D är den sista skolan för 1949 och den andra mest avvikande av de fyra. I denna 

tankeskola är fyra av fem politiska aktörer folkpartister och en socialdemokrat. Denna likväl 

två av de tre andra skolorna talar varmt för marshallplanen och detta gör även tankeskola D. 

De stödjer även regeringens förhandlingar med de andra nordiska länderna angående en 

möjlig försvarsunion och är mycket positiva till detta. Mönstret följes med åsikterna om 

Sovjetunionen som det största hotet mot Sveriges säkerhet. Det som skiljer denna skola ifrån 

de andra är deras negativa inställning till neutralitetspolitiken som förts av regeringen. De vill 

istället att Sverige skall närma sig de andra demokratierna i väst militärt och ansluta sig till 

NATO. Deras starkaste argument är att Norge troligtvis går den vägen och Sverige inte har 

möjlighet att försvara sig effektivt på egen hand.  
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Tabell 1.3 Tankeskolor år 1949 

MP(Marshallplan) NU (Nordisk Försvarsunion) NATO (North Atlantic Treaty Organisation) CCCP 

(Sovjetunionen) AP (Anpassningsbar Politik) FK (Första Kammaren) AK (Andra Kammaren) 

Tankeskola A Tankeskola B Tankeskola C  Tankeskola D 

+ N 

– MP 

– NU 

– NATO 

+ CCCP 

+ N 

+ MP 

+ NU 

– NATO 

– CCCP 

+ N 

+ MP 

+ NU 

+ AP 

– CCCP 

– N 

+ MP 

+ NU 

+ NATO 

– CCCP 

Öhman K (FK) 

Senander K (AK) 

Johansson K (AK)  

Undén S (FK) 

Åkerberg S (FK) 

Erlander S (FK) 

Heland BF (FK) 

Hedlund BF (AK) 

Fast S (AK)  

Thapper S (AK)  

Domö HP (FK) 

Nordensson HP (FK) 

Skoglund HP (AK) 

Osvald FP (FK) 

Andersson FP (FK) 

Nerman S (FK) 

Ohlin FP (AK) 

Wéden FP (AK)  
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3. DISKUSSION 

I debatten som undersökningen behandlar ser man också bristen på en diskussion baserad på 

den realpolitiska situationen. Det var inte vid något tillfälle under de undersökta åren aktuellt 

med någonting annat för svensk säkerhetspolitik än neutralitet eller en allians grundat på 

neutralitet. Under 1948 fanns det en stark sammanhållning med regeringen angående stödet 

kring den nordiska unionen. Socialdemokraterna som leder regeringen hade stöd från 

riksdagens fyra demokratiska partier. Svenska kommunistpartiet kan inte riktigt räknas med 

bland dessa och deras åsikter vädras tydligt under debatterna. Flertalet av riksdagens 

medlemmar uttalar sig mot kommunisterna i riksdagen just för deras täta kontakter med det 

sovjetiska bolsjevikpartiet.  

Under 1948 var det en del oroligheter på gång i världen varav några påverkade svensk politik. 

Några av dessa oroligheter var Pragkuppen våren 1948, Berlinblockaden och den 

efterföljande luftbron samt den signerade vänskapspakten mellan Finland och Sovjetunionen. 

Dessa händelser med flera gjorde säkerhetspolitik till ett högst aktuellt ämne. Norge och 

Danmark hade liknande försvarsutsikter om hotet från öster skulle komma och en allians 

verkar rimligt. Genom att framhärda neutralitet som en basis för denna allians så faller 

förhandlingarna igenom. Den stenhårda neutralitetslinjen drevs hårdast av 

Socialdemokraterna och deras inställning ändrades aldrig. Då kan man fråga sig huruvida det 

beslutet att inte ansluta sig till NATO hörde till en korrekt politisk ställning för tillfället eller 

för att bevara en traditionell socialdemokratisk hållning. För argumenten att Sverige bör vara 

neutralt är något de håller fast vid, långt efter förhandlingarna med Norge och Danmark faller 

igenom.  Detta trots att försvarsexperter och utskott tydligt talat för att Sverige inte skulle 

klara sig i en långvarig konflikt med en stormakt utan hjälp från västerlandet.  

1949 ändrades ljudet i skällan något med fler röster som talar för en anslutning till väst och 

mindre som talar för att neutraliteten bör upprätthållas. Folkpartiet visar en ändring i sin 

politik som kan bero på deras högerkopplingar till försvaret. Genom att vara vänliga västerut 

och stå på andra sidan mot Socialdemokraterna faller även dessa tillbaka till en traditionell 

politisk grund.  

Frågan man kan ställa sig under dessa två år är hur många av besluten som togs för Sveriges 

bästa och hur många togs för partiets bästa? Genom att avvika från neutraliteten tappar 

Socialdemokraterna en klassisk hållning vilket kan ge en negativ återkoppling inom vissa 

kretsar av det partiet. Folkpartiet som stött förhandlingarna för en nordisk union talar även för 
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att en allians med väst borde vara det enda logiska med tanke på vad de svenska militära 

experterna uttalat sig om och den demokratiska samhörigheten vi delar med Västeuropa och 

Förenta Staterna. Tage Erlander talar för den demokratiska samhörigheten också under några 

gånger men när Socialdemokraternas förhandlingsvillkor förkastas ändras ljudet i skällan. Det 

hålls ingen prövning av andra alternativ än att Sverige skall gå på den traditionella 

neutralitetspolitiken.  

Den realpolitiska situationen 1949 var en högst polariserad värld med ökade motsättningar 

mellan öst och väst. Militärt och säkerhetspolitiskt stod Sverige utan allierade och med en 

krigsmakt som tydligt markerat att allena stod Sverige sig inte mot det hot som Sovjetunionen 

utgjorde. Det mest korrekta om man inte innehar styrkan att försvara sitt land vore att stärka 

försvaret eller att söka militära allianser utanför landets gränser. Regeringen Erlander hade i 

stort sett egen majoritet i andra kammaren dikterades villkoren utefter den socialdemokratiska 

partipolitiken. Angelo Panebianco talar om i sin teori om makt och partier att partier tar beslut 

som bäst passar partiets sammanhållning vilket inte alltid sammanstrålar med statens behov.67  

Den traditionella linjen av neutralitet har varit ett rättesnöre och något som 

Socialdemokraterna alltid fallit tillbaka till i oroliga tider. Som situationen såg ut med ett 

högst aggressivt Sovjetunionen var den realpolitiska situationen att Sverige var militärt 

sårbart och Försvarsmakten fungerat som en sparkassa som investeringar kunnat dras ifrån. 

Det bästa för staten vore att säkra Sverige militärt oavsett om en neutral allians med Norge 

och Danmark föll igenom eller inte. Det kan då argumenteras att beslutet att inte pröva en 

möjlig Natoallians var i Socialdemokraternas bästa intresse för att inte skaka om partiets 

traditionella grundval. För att behålla partiet intakt krävdes det att Sveriges intressen offrades 

för partiets sammanhållning och för att ledningen ville behålla makten. Genom att inte hålla 

en prövning rubbas inte cirklarna i partiets gamla garde som tjänat under Per Albin Hansson 

vars neutralitet var en fast punkt i tillvaron.  

Folkpartiet håller en relativt stadig linje kring deras relation till svensk utrikespolitik och 

försvarsallianserna. Deras linje kring om Sverige bör ingå i en allians förändras med en 

starkare opinion inom riksdagen för ett tätare samarbete med väst. Det låg i partiets bästa 

intresse att hålla en linje som opposition samt att motarbeta den socialdemokratiska 

regeringen. I denna situation går partiets intresse som fackelbärare för oppositionen och den 

militära rådgivarnas råd om Sveriges försvar hand i hand och även i landets intresse. Men 

                                                             
67 Panebianco (1988) 
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agerandet bakom detta kan argumenteras har lika stor nytta för partiets ideologiska grund som 

nytta för landet. Det är även det enda partiet som enskilt övergivit samtalen om den nordiska 

alliansen 1949 på grund av ändrade omständigheter i världspolitiken.  

Bondeförbundet hade en tydlig hållning kontra det västliga militärsamarbetet vilket var en 

avvisande tanke. Deras ståndpunkt ingick i den klassiska neutralitetslinjen där Sverige borde 

stå utanför allianssamarbeten mellan militärblocken men de höll sig positiva till ett nordiskt 

samarbete med neutralitet som grund. Samma resonemang som drivs av socialdemokraterna 

återkommer i bondeförbundets resonemang. Genom att hålla en liknande linje som 

regeringspartiet tillåts det egna partiet och dess ledare att behålla en del av makten genom att 

stödja Erlanders konstellation. Trots flertalet rådgivare rådde riksdagen om annat. Dock 

avviker Bondeförbundet inte från sin traditionsenliga linje och vill stärka försvaret och 

samarbetet med väst men på ett behövligt avstånd. Realpolitiskt följer Bondeförbundet 

Panebiancos teori nästintill på bokstaven.  

Riksdagshögerns åsikter under 1948-1949 håller sig relativt konstanta med regeringens linje 

angående allians och utrikespolitik. De framhåller värdet av den nordiska neutraliteten men 

argumenterar samtidigt för en politik som författaren valt att kalla anpassningsbar och vilket 

de är nästan allena att argumentera för regelbundet. 1948 fick de sällskap av folkpartiet i 

diskussionen som stöd med denna politik. 1949 övergav folkpartiet den anpassningsbara 

politiken för en mer uttalad positiv natopolitik. Riksdagshögern valde att behålla linjen av 

neutralitet i sitt valmanifest trots den realpolitiska situationen som flertalet experter rådde till.  

Svenska kommunistpartiet går även dessa i en stark traditionsenlig anda framåt under 

diskussionerna som undersökningen behandlar. De avvisar kraftigt alla samarbetsmöjligheter 

med väst och är högst kritiska till marshallplanen och ser denna som ett verktyg för en 

imperialistisk politik förd av USA. De talar för att Sverige bör behålla sin neutrala status men 

söka vänskap med den enda fredssträvande stormakten i vår närhet vilket var Sovjetunionen. 

Den nordiska försvarsalliansen och det som skulle bli NATO går totalt bort enligt deras partis 

traditionsenliga politik. I den teorin som behandlas i denna undersökning följer SKP denna 

nästan slaviskt med en politik som drivs totalt av sin egen klassiska agenda och med total 

avsaknad till realpolitisk distans.  

Argumenten som framförs och som talar i diskussionen om dessa olika ämnen som virar in 

sig i varandra talar för att partierna agerar utifrån sina egna varianter av vad som är bäst för 

Sverige och partiet och inte nödvändigtvis i den ordningen.  
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Det är inte konstigt att det ändrades en del opinioner under dessa år med tanke på vad som 

händer i världen. Det finns ett uttalande under en debatt som talar om att det svenska folket 

inte visste så mycket om svensk utrikespolitik. Närmare 50 % av befolkningen skulle ha 

svarat att de inte visste någonting angående atlantpaktens fördelar kontra nackdelar jämfört 

med en neutralitetspolitik. Betyder det då att allmänheten har hållits undan information för att 

ett partis politik skall få gå igenom? Vilken mångårig ledarfigur kan tänkas manövrera sitt 

parti för att behålla makten?  

Ett intressant fynd som gjordes under undersökningen var Marshallplanens betydelse för 

debatten mellan Sverige, Öst och Väst. Diskussionerna som hölls 1948 var av om det 

europeiska ekonomiska samarbetet och om Sverige skulle ansluta sig till Marshallplanen. Det 

som upptäcktes att Marshallplanen fungerade som en katalysator kring vilket diskussionen 

huruvida Sverige skulle ansluta sig till Väst helt ut eller vara ideologiskt. Nästan varje gång 

det togs upp fanns det röster som talade för och emot planen, vissa talade emot den med 

motivationen att det var en imperialistisk plan att krossa arbetarklassen och de som talade 

emot såg fördelarna med ett ekonomiskt samarbete med de ideologiska kusinerna på 

kontinenten. Innan undersökningen trodde jaga att debatten skulle hållas i ett egen forum men 

detta var oftast en katalysator för diskussionen om Sverige skulle ansluta sig till Atlantpakten.  

Styrkorna med denna uppsats är det starka källmaterialet som är minutiöst nedtecknat och 

finns lätt tillgängligt. Vem som talar och när finns alltid upptecknat med tydliga direktiv och 

register angående var och hur man hittar olika fakta. En annan styrka är att jag lyckades hitta 

flertalet exempel från samtliga partier för att sprida bredden i uppsatsen och påvisa att det 

fanns en debatt.  

Svagheterna är framförallt att även fast materialet var lättillgängligt och omfattande var det 

inte alltid lättnavigerat. En del av debatterna fördes under andra artiklar än det som 

diskuterades. Denna debatt om vart Sverige skulle ta vägen letade sig in i många olika 

debatter, speciellt ekonomiska sådana vilket i retroperspektiv känns logiskt men när man 

försöker finna dessa underlättar det ej.  

En annan möjlig begränsning under undersökningen är den mänskliga faktorn eller 

författarens ifråga egna politiska åsikter om ämnet. Jag har försökt hålla en distanserad bild av 

samtliga partiers politik och inte avslöja för mycket men den mänskliga faktorn är just det, 

mänsklig. 
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I den tidigare forskningen talar exempelvis Karl Molin om hur dåvarande ÖB 1949 offentligt 

uttryckt åsikterna angående svagheterna kring den svenska neutralitetspolitiken och hur 

mycket av budgeten som lades på försvarsmakten för att balansera upp detta. Det visades 

tidigt i undersökningen att militären ville ha ett samarbete med Nato eller en nordisk allians 

för med de resurser som fanns tillgängliga var Sverige ett lätt mål.68 

En annan avhandling tar upp utvecklingen som sker i Sverige i aktuell epok och visar 

Sveriges övergång från ett hoppfullt 1945 till ett mera kritiskt 1949. I min undersökning såg 

jag hur pendeln svängde bara på ett år från att vara hoppfulla neutrala till att en stor del av 

riksdagen såg en militärallians med väst som något potentiellt. De tar även upp att Sverige 

ideologiskt är knutet till väst och endast förberett sig för en invasion från öster. 69  

Ottossons avhandling tar även upp detta ämne med att Sverige ideologiskt inte spelat som 

neutrala under kalla kriget utan alltid hejat på väst. Detta diskuteras i riksdagen regelbundet 

om på vilken nivå Sverige vill tillhöra väst och att vi räknades som väst även fast vi var 

neutrala.70 

Valda delar av den tidigare forskningen har bekräftats genom denna undersökning men har 

trots det haft stora skillnader i var som undersökts. Jag fann inga avhandlingar som tar upp 

debatten i Sverige angående detta ämne. Slutsatsen därav är att det krävs mer resurser och mer 

forskning kring detta ämne för att belysa detta ytterligare. Alternativt fokusera hur 

neutralitetens ställning försvaras i riksdagen under perioder såsom Catalinaaffären, 

ubåtskränkningar och liknande fall.  

                                                             
68 Molin (1991) 
69 Kronvall- Petersson (2005) 
70 Ottosson (2000) 
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4. Slutord 

4.1 Slutord 

Det många inte vet är att åren efter andra världskriget så diskuterade Sverige med Norge och 

Danmark om möjligheterna att skapa en Nordisk försvarsunion fristående från atlantpakten 

eller Warszawapakten. Den svenska neutraliteten som varit ett led snöre i svensk politik åren 

efteråt var högst diskuterad på högsta möjliga politiska nivå. Parallellt med diskussionerna 

kring en nordisk försvarsunion pågick en diskussion kring fördelarna med att ansluta sig till 

den västliga alliansen som började växa fram och som skulle bli NATO. Genom att analysera 

debattens för och emot argument fick jag fram olika tankeskolor. 3 stycken tankeskolor år 

1948 och fyra stycken år 1949.  

För att kunna avgöra huruvida olika tankeskolor tyckte om aktuella frågor användes ett antal 

olika variabler. Vilka för och emot argument använde de politiska aktörerna om 

marshallplanen, Nordiska försvarsunionen, Sovjetunionen, Neutralitetspolitik, NATO och 

anpassningsbar politik. Det skiljde 1948 emot 1949 var ett ökat stöd för ett medlemskap till 

NATO speciellt efter förhandlingarna om den nordiska pakten såg ut att ha fallit igenom. Det 

fanns även utrikespolitiska händelser som färgade debatten såsom Pragkuppen och 

Berlinblockaden. 

I Angelo Panebiancos partipolitiska teori ser partierna först och främst till sin eget bästa och 

fattar beslut som grundas på vad som är bäst för partiet för det mesta och ledningen söker 

behålla sin maktstatus genom att inte röra om för mycket i partiets grunder. Det som skulle 

varit det bästa beslutet för Sverige är inte alltid det som beslutas. Beslutet som tas baseras dels 

på realpolitiska scenen men mestadels på vilka beslut ett parti kan ta som inte avviker från de 

traditionella grunderna som partiets politik grundar sig på. Samtliga partier faller in i denna 

kategori då dessa för diskussionen baserat på de godkända argument partiet kan föra fram. 

Det finns undantag i leden som består av en socialdemokrat som avviker från partilinjen. 

Folkpartiet ändrar också sin röst lite men fortfarande står fast vid sin partipolitiska tradition.  

Debatten var en debatt som kom upp till ytan under olika andra debatter såsom ekonomisk 

politik eller handelsfrågor. Dels var det vissa enskilda debatter som endast koncentrerade sig 

på utrikespolitik.



 

Sammanfattning 

Debatten som pågår 2015 i Sverige handlar mycket om huruvida den svenska neutraliteten 

skall behållas eller bytas ut mot ett NATO medlemskap. 1948-49 pågick en liknande debatt på 

högsta nivå i Sverige huruvida landet skulle gå med i en Nordisk allians med Norge och 

Danmark eller om de skulle ansluta sig till västliga atlantpakten. Undersökningen analyserar 

debatten kring dessa ämne i riksdagen genom en tankeskoleanalys via politiska aktörer som 

representerar alla riksdagspartier. Riksdagspartierna vid den här tiden var 

Socialdemokraterna, Bondeförbundet, Riksdagshögern, Folkpartiet och Svenska 

Kommunistpartiet. Forskningsfrågan var som följer. 

 Hur gick debatten under åren 1948-1949 angående den nordiska försvarsunionen och 

Sveriges möjliga anslutande till NATO i Sveriges riksdag? 

Tidigare forskning var avsevärd och väl täckande under denna period med flertalet olika 

vinklar och synsätt representerade. Källorna i sig bestod mestadels av avhandlingar men 

majoriteten av källmaterialet som nyttjades var riksdagstryck. Riksdagsmaterialet var 

protokoll förda åren 1948 och 1949 för att belysa de olika partiernas hållning till behandlade 

frågor. För att nå målet med forskningsfrågan användes en tankeskoleanalys för att underlätta 

hanteringen av åsikterna placeras dessa i olika fack så de kunde överblickas lättare.  

Den teoretiska utgångspunkten kom från Angelo Panebianco och hans teori och partipolitiskt 

styre. Den innebär att ett parti vid maktposition agerar för att stärka partiets position och 

sammanhållning framför statliga behov.  

Tankeskolorna delades upp i 1948 och 1949 och visades sig ha få skillnader. 1948 fanns det 

tre tankeskolor där första var pro sovjetunionen och neutralitet, en som var pro USA väst och 

för nordisk allians men mot NATO och en sista som var emot Sovjetunionen, för nordisk 

allians och för en diskussion angående NATO. Skillnaden 1949 var att en tankeskola tillkom 

som klart argumenterade för NATO. Denna sist tillkommande tankeskola var nästintill 

uteslutande sprungen ur Folkpartiet. Genom debatten kan man se att händelser som 

Berlinblockaden och Pragkuppen påverkade folkopinionen och därmed riksdagen.  

Debatten i riksdagen var relativt flödande men med tydliga skiljelinjer varav 

Socialdemokraterna innehade majoritet och valde den svenska neutraliteten när 

förhandlingarna med Norge, Danmark föll igenom. Nästintill samtliga partier föll in i 



 

Panebiancos teori med ett tydligt politiskt språk som passade den traditionella hållningen 

inom partiet och avvek från den aktuella realpolitiska situationen.  



 

Abstract  

The debate in progress in 2015 in Sweden is very much about whether Swedish neutrality 

shall be retained or replaced by a NATO membership. In 1948-49 there was a similar debate 

at the highest level in Sweden, whether the country should join in a Nordic alliance with 

Norway and Denmark, or whether they would join the western Atlantic Alliance. The study 

analyses the debate of the topic in parliament by a given school analysis via political actors 

representing all parliamentary parties. The parliamentary parties at the time, the Social 

Democrats, the Agrarian Party, the parliamentary Conservatives, the Liberal Party and the 

Swedish Communist Party. 

The Schools were divided by 1948 and 1949, and have but a slight difference. In 1948 there 

was three schools of thought where the first one was pro-Soviet Union and neutrality, one that 

was pro US West and for Nordic alliance, but against NATO and the last one was against the 

Soviet Union, the Nordic alliance and for a discussion concerning NATO. The difference in 

1949 was that one school of thought came about as clearly argued for NATO. Events like the 

Berlin blockade and the Prague coup influenced public opinion and thus the Parliament. 

The debate in parliament was relatively abundant but with clear dividing lines of which the 

Social Democrats held the majority and chose the Swedish neutrality when the negotiations 

with Norway, Denmark fell through. 
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