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ABSTRACT 
 

Starting at the end of the Cold War, this publication assesses the impact of the upheavals in 
Eastern Europe and the atrophic Soviet Union on the Swedish doctrine of neutrality with its 
200 year old tradition. Since the end of world war two the proximity of the Soviet Union had 
constituted the major impetus for upholding a position of neutrality and as this vanished a 
pressure for change was created. This essay works with a theoretical framework delineated by 
Kjell Goldmann and under this disposition, the Swedish tradition of neutrality, governmental 
positions, opposition and four major influential newspapers are studied. The standings of each 
variable are canvassed in an attempt to explain the development of Swedish security policy 
during the crucial years of 1988-1992.  
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1. Inledning 
Den grekiske historikern Thukydides har i ”historia om de peloponnesiska krigen” skrivit om 
ön Melos öde. I de återkommande grekiska stadsstatskrigen ville befolkningen stå utanför, 
varför man förklarade sig neutrala då den atenska hären gjorde ett strandhugg för att värva en 
alliansvän. Efter att parterna satt sig ner för att lägga hävda sina ståndpunkter retirerade Aten 
innan man beslutade att underkänna Melos ställningstagande. Ön belägrades och på en atensk 
seger följe en massaker på befolkningen och annektering.1 
     Att vara neutral har länge varit politiskt kontroversiellt men viljan att stå utanför har 
troligen funnits lika länge som det funnits stater. För Sverige har neutralitetspolitiken varit en 
statsdogm under vilken man kunnat anamma rollen som den tredje vägens konciliante 
representant sedan 1800-talet. Det kalla kriget såg en formalisering av doktrinen och 
Sovjetunionens geografiska närhet utgjorde den impuls, kring vilken man byggde densamma.2 
Det kalla krigets slut och Sovjetunions sammanfall postuleras i denna uppsats utgöra ett 
förändringstryck på den svenska utrikespolitiken och neutralitetspolitiken, som i samband 
härmed förlorade en del av sitt existensberättigande. Neutralitetsdoktrinen kom under denna 
tid att omdefinieras och markera en brytning med Östen Undéns tradition samt bana väg för 
en utveckling där ett tabu började lyftas och den alliansfria hållningen allt oftare fick ge vika i 
den politiska debatten. 
     2003 konstaterade Anna Lindh att neutralitetspolitiken i princip hade blivit en chimär, som 
inte var önskvärd att vidmakthålla.3 Denna uppsats kommer att fokusera på tiden kring kalla 
krigets slut och omvälvningarnas inverkan på den svenska politiken. Detta är av stort intresse 
då dessa händelser i mycket kan anses utgöra en peripeti i svensk neutralitetshistoria.    

1.1. Problemformulering och disposition 
Med ovanstående i åtanke kommer jag att arbeta utifrån följande frågeställning: 
 

• Hur påverkade det kalla krigets slut den inrikespolitiska neutralitetsdebatten? 
• Hur kan den svenska neutralitetshållningens utveckling under denna period förklaras? 

 
Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka åren 1988-1992, vilka omspänner tiden för det 
kalla krigets slut. Perioden för tiden före omvälvningarna i Östeuropa, Sovjetunionens 
sönderfall och skeendets kulmen samt reaktionerna på det förra med avseende på 
neutralitetspolitiken kommer således att studeras. 
     Uppsatsens disposition kommer i hög grad att följa den analysram som min teori ställer 
upp (presenteras i kapitel 2). Innan dess kommer jag dock att teckna en bakgrund där vissa 
begrepp definieras och omvälvningarna i Europa skildras.  

1.2. Metod 
Förhandenvarande uppsats bygger på en kvalitativ textanalys, då jag inte ägnar mig åt 
kvantifiering. Fördelen med denna form av analys är att helheten i texten framkommer på ett 
annat sätt än i kvantitativ analys sedan helheten antas vara något mer än dess delar – en helhet 
som kommer fram genom intensiv närläsning.4 
     Detta är en utpräglad förklarande fallstudie, vilken ämnar ge ett djup åt analysen som 
övriga arbetsformer inte kan erbjuda.  För detta syfte har jag valt att nyttja en 
                                                 
1 Thukydides, History of the Peloponnesian War, 1998, Prometheus Books: London, sid 1-5. 
2 Agrell, Wilhelm, Fred och fruktan, 2000, Historiska media: Lund, sid. 7-10. 
3 Rieker, Pernille, Europeanization of Nordic Security, 2003, Unipub AS: Oslo, sid. 126-127. 
4 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan, 2003, Norstedts: Stockholm, sid. 233; Bergström, Göran (red.), Textens 
mening och makt, 2000, Studentlitteratur: Lund, sid. 44-46. 
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teorikonsumerande disposition. Här står det enskilda fallet i centrum, uppstöttat av 
hävdvunnen, etablerad teoribildning på området, med vilkas hjälp jag söker förklara vad som 
inträffat. Generellt kan sägas att teorikonsumerande studier har lägre förklaringskraft när det 
gäller möjligheterna att generalisera resultaten (extern validitet). Detta uppvägs dock av det 
faktum att teorikonsumtionen erbjuder en djuplodande analys med en insikt som svårligen 
hade kunnat ernås med teoriprövning. Resultatvaliditeten är enligt mitt förmenande hög i 
denna uppsats då materialet i hög grad är regeringsmaterial men även förstahandskällor från 
riksdag och tidningar som systematiskt bearbetats (borgar för hög reliabilitet).5 

1.3. Material 
Jag kommer främst att utgå från statligt riksdagstryck i form av protokoll och motioner från 
de fyra statsbärande partierna mellan 1988-92 Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet 
och Centerpartiet (mandatfördelning i riksdagen 1988: 156/66/44/426).  
     Riksdagsmaterialet kommer vidare att kompletteras av utrikesdepartementets 
dokumentsamling Utrikesfrågor 1988-1992. Därtill hoppas jag finna visst material av värde i 
följande memoarverk: statsministern Ingvar Karlssons Så tänkte jag och kabinettssekreteraren 
(1988-91) Pierre Schoris Dokument inifrån. Ingvar Carlssons bok tar upp personliga 
betraktelser från tiden som statsminister och oppositionsledare från slutet av 1980-talet till 
slutet av 1990-talet medan Pierre Schori redogör slutligen för sitt arbete inom 
utrikesdepartementet och sina iakttagelser i utrikesfrågor under regeringstiden. 
     Beträffande opinionsläget kommer jag att begagna mig av dagspressen i form av Arbetet (S 
– 115000 ex/dag 1988), Svenska Dagbladet (M – 225000 ex/dag), Dagens Nyheter (liberal – 
413000 ex/dag) och Skånska Dagbladet (C – 32000 ex/dag). Tidningarna har valts mot 
bakgrund av dominans inom svensk press, spridning och som exponenter för en viss politisk 
inriktning med viss koppling till ett av ovan nämnda riksdagspartier. Deras vidsträckta 
upptagningsområden samt ambitionen att bevaka rikspolitiken gör dem till ledstjärnor för 
övriga massmedier och goda representanter för den folkliga opinionen.7 Ur tidningsmaterialet 
kommer jag främst att nyttja ledarsidor och artiklar med säkerhetspolitiskt innehåll rörande 
den svenska neutraliteten. En anledning att välja tidningar före t.ex. TV är att även om TV 
anses kunna skifta ämne på dagordningen snabbast, så betraktas tidningarna fortfarande som 
bättre på att förmedla sakinnehåll, föra en debatt och hålla frågor levande under en längre tid.8 
     Vad gäller källkritiska problem så gör jag bedömningen att riksdagsmaterialet liksom 
föredragen i Utrikesfrågor är autentiska med en obestridlig vederhäftighet, även om det 
språkligt kan ha friserats i efterhand. Tidningsmaterialet är mikrofilmat och jag anser ej heller 
att detta bör vålla några större källkritiska problem. Samma sannskyldighet finns troligen inte 
i memoarverken som inte uppfyller samtidighetskriteriet. Vad gäller tendens kan konstateras 
att de nedtecknats för publicering, varför de innehåller personliga reminiscenser bemängda 
med anteckningar från olika tilldragelser. Att memoarerna får en personlig fernissa framstår 
som axiomatiskt och det är något man bör ha i åtanke då man läser texten.9 
 
 
 
 

                                                 
5 Esaiasson, Peter, 2003, sid. 61-64, 40-41; Bergström, Göran (red.), 2000, sid. 34-40. 
6 Mandatfördelning i riksdagsvalen 1970-2002, http://www.riksdagen.se, 2004-11-21. 
7 Strömbäck, Jesper, Makt och Medier, 2000, Studentlitteratur: Lund, sid. 154. 
8 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier 8: e upplagan, 2003, Bonniers: Falun, sid. 370-372; 
Gustafsson, Karl-Erik, Den svenska pressens historia band IV, 2002, Ekerlids förlag: Stockholm, sid. 249-250, 
301-302; Tidningsstatistik – TS – upplagesiffror för 1988. 
9 Esaiasson, Peter (red.), 2003, sid. 314. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Den teoretiska grunden för denna uppsats konstitueras av Kjell Goldmanns stabiliseringsteori. 
Teorin behandlar frågan om förändring och inrikespolitiska faktorers betydelse för 
utrikespolitikens stabilitet. Goldmann förutsätter att en omdaning av en förd politik inte sker 
ad hoc, utan har källor som ger upphov processer, vilka i förlängningen resulterar i en 
förändring av politiken. Teorins arkitekt urskiljer tre källor till omläggning av utrikespolitik, 
där den första utgörs av förändrade omgivande förutsättningar, vilka är i fokus i denna 
undersökning i form av kalla krigets slut. En förändring i omgivande förutsättningar kräver att 
förändringen uppfattas och den bör skapa ett kritiskt läge för staten. För att en omläggning av 
den utrikespolitiska kursen ska övervägas fordras dock att en alternativ politisk linje är möjlig 
och att nackdelarna med denna är mindre än fördelarna. Stabilisatorerna höjer eller sänker 
kostnaden för en reform och starka stabilisatorer verkar således genom att hämma eller 
förhala en förändring och vice versa.10 
     Uppsatsen kommer att fokusera på vad Goldmann kallar politiska stabilisatorer, vilka valts 
inte enbart för att en avgränsning behövs utan även för att dessa av Goldmann nämnts som 
vältjänliga för studier av neutralitetspolitik.11 Goldmann hävdar tre dimensioner av 
utrikespolitikens integrering i inrikespolitiken och pekar på tre stabilisatorer: 

• Den politiska vikten av institutionalisering, dvs. i vilken omfattning regeringen blivit 
övertygad om att fullfölja sin politik. 

• Betydelsen av stöd, dvs. i vilken utsträckning som inrikespolitiska aktörer stödjer, är 
neutrala till eller fronderar mot en aktuell politik. 

• Vikten av framträdande (salience), dvs. huruvida alliansfrihet och neutralitet spelar en 
framskjuten roll i den inrikespolitiska maktkampen.12 

 
 
Figuren implicerar att om perfekt koncensus råder med en 
institutionaliserad politik som åtnjuter ett vidsträckt stöd och spelar 
en framträdande roll i inrikespolitiken så fordras ett ansenligt tryck 
mot densamma för att få till stånd ett kursskifte. 
 
 
 

2.1. Institutionalisering, stöd och framträdande 
Institutionalisering kan, enligt Goldmann, antas påverka en politiks stabilitet såväl direkt som 
indirekt. Direkt genom att öka de politiska kostnaderna för en förändring och indirekt genom 
att minska sannolikheten för att alternativa tillvägagångssätt övervägs. 
     Författaren tillkännager två huvudsakliga sätt, på vilka en politik kan institutionaliseras: av 
politiska deklarationer från regeringen och av vana. Politiska deklarationer utgörs av 
regeringsdeklarationer för att främja handlingslinjens trovärdighet. Goldmann anger explicit 
neutralitetspolitik som ett exempel på en politik som endast kan lyckas om omgivningen är 
övertygad om dess stabilitet, varför det torde finnas ett egenintresse i att med hjälp av 
politiska deklarationer minska den egna handlingsfriheten i syfte att underblåsa omvärldens 
uppfattning om den förda politikens stabilitet och värde. 13 

                                                 
10 Goldmann, Kjell, Change and Stability in Foreign Policy: The Problems and Possibilities of Détente, 1988, 
Harvester Wheatsheaf: Hemel Hempstead, sid.  5-15, 25-29. 
11 Goldmann, Kjell, 1988, sid. 26. 
12 Goldmann, Kjell, 1988, sid. 43-44. 
13 Goldmann, Kjell, 1988, sid. 46. 
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Institutionalisering av vana är den mekanism som innebär att en regim genom konkludent 
handlande under en längre tid förmår göra en fortsättning på den etablerade linjen plausibel. 
Vanan avser att redogöra för hur resolut neutralitetslinjen fullföljts genom historien samt för 
eventuella omvärderingar för att därigenom belysa dess historiska legitimitet. 14 
     Vad gäller stöd är det viktigaste att studera de dominerande politiska partiernas hållning 
samt opinionsbildningen. Beträffande opposition kan sägas att väl planerade alternativ till en 
förd politik ger större möjligheter till en omläggning – något som också följer av en stark 
exponering och ökad tillgänglighet till information om den alternativa vägens politik. 
Goldmann menar också att en politik i avsaknad av historisk intermittent opposition torde bli 
ytterst känslig för förändrade förutsättningar, varför den mest stabiliserande effekten är den 
som springer ur en situation av modest opposition snarare än total samstämmighet. För det fall 
att partioppositionen och opinionsbildningen valt att opponera sig mot en förd handlingslinje 
är fastställandet av det substantiella avståndet till regeringslinjen avgörande. Starka intressen 
som skärmat sig från regeringen och hemfallit åt ytterlighetsalternativ antas ha ett starkt värde 
när det gäller att bryta den förda politiken.15 
     Graden av framträdande kan inverka starkt på den stabiliserande verkan hos 
”institutionalisering” och ”stöd”, då även ett institutionaliserat koncensusämne är mottagligt 
för störningar om det politiska etablissemanget trivialiserar frågan. Goldmann nämner den 
svenska neutralitetspolitiken som ett exempel på en fråga, kring vilken det råder koncensus 
(1988) med en mycket hög framträdandegrad. Neutralitetens latenta art hindrar inte att den 
intar en central position i debatten och utgör en sakrosankt helgd, vars karaktär dämpar 
politisk kritik under hot om graverande inrikespolitiska återverkningar mot den eller de som 
ifrågasätter dess legitimitet (av denna anledning kommer jag ej att affirmera detta 
påstående).16 
     Den av Goldmann utpekade variabeln investering kommer att väljas bort då denna av 
författaren ansetts mindre lämpad för studiet av neutralitet.17 
 

 
Figuren belyser hur positivt stöd inskränker utbudet av tillgängliga 
alternativ och stärker stabiliteten i systemet medan en stark opposition gör 
staten receptiv för förändringar, möjliggör kursomläggning och motverkar 
politisk stabilitet. 
 
 

2.2. Destabiliserande faktorer 
Utöver de stabiliserande faktorerna medger Goldmann att det kan finnas störningar, vilka 
besitter tillräcklig slagkraft för att påverka stabiliseringsprocessen men är otillräckliga 
såtillvida att de inte förmår kullkasta den politiska handlingslinjen. Det handlar om störningar 
som kan tvinga ett land att temporärt eller definitivt avvika från en tidigare handlingslinje 
beroende på hur institutionaliserad den drivna politiken är. Stabilisatorerna påverkas negativt 
såtillvida att det handlar om oförutsedda, plötsliga händelser på den internationella arenan 
som kan skaka ett land i grunden. En hög stabiliseringsgrad kan dock motverka detta. Som 
exempel nämns det tyska valet av år 1982 då en kristdemokratisk ministär tillträdde och slog 
in en kil i den socialdemokratiska östpolitiken, som visserligen inte övergavs men ändock 
fullföljdes med en lägre grad av övertygelse och ett mindre engagemang än tidigare.18 
                                                 
14 Goldmann, Kjell, 1988, sid. 47-52. 
15 Goldmann, Kjell, 1988, sid. 46-52. 
16 Goldmann, Kjell, 1988, sid. 52-54. 
17 Goldmann, Kjell, 1988, sid. 47-48. 
18 Goldmann, Kjell, 1988, sid. 76-78. 
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3. Bakgrund 

3.1. Neutralitetsbegreppet 
1907 års Haagkonventioner stipulerar att en neutral stat bör uppfylla följande huvudkriterier: 

• En neutral stat måste, med militära medel om så krävs, förhindra stridande part 
tillträde till sitt territorium. 

• Inget stöd får ges till en stridande part (civil handel undantagen). 
• Opartiskhet är av yttersta vikt vid då neutralitetsreglerna effektueras.19  

Haagkonventionernas stadganden förutsätter en klar distinktion mellan krig och fred, där det 
förra förhållandet kännetecknas av isolerad strid mellan militära land och sjöstridskrafter.  
Vidare gör man en åtskillnad mellan permanent och kontinuerligt neutrala, där de förra 
underkastat sin politiska handlingslinje internationell lag. En permanent neutral stat (Schweiz) 
tvingas inta en restriktiv hållning gentemot neutralitetens principer och tillstädjer ej någon 
form av alliansbildning eller åtgärd som skulle kunna försvåra möjligheterna att leva upp till 
sitt säkerhetspolitiska åtagande. En permanent neutralitet förutsätter vidare ett starkt försvar 
för trovärdigheten i den förda politikens skull. I motsats härtill kan nämnas att en stat som 
följer en linje av kontinuerlig neutralitet ej är bunden av samma regler och möjligheterna att 
reglera såväl som överge handlingslinjen ligger till fullo inom den suveräna statens nationella 
beslutskompetens (såsom i fallet Sverige).20  
     Utvecklingen av det kollektiva säkerhetssystemet med FN har under 1900-talet 
konstituerat en av de neutrala staternas stora stötestenar, som dock lösts genom en 
kompromiss. Medlemskap i FN har ansetts förenligt med en neutral politik då FN-systemet ej 
medger automatiska sanktioner. De neutrala har tillförsäkrats garantier om att Säkerhetsrådet 
ska undanta dessa vid beslut som strider mot deras säkerhetspolitiska övertygelse, vilket 
resulterat i att alla neutrala stater i Europa, Schweiz undantaget, var medlemmar i 
organisationen 1988.21 En svårare fråga fann man sedermera kring ekonomisk neutralitet och 
möjligheten att deltaga i ekonomiska samarbeten. Neutralitetens implikationer för ekonomin 
har endast i ringa omfattning upptagits i folkrätten, vilken fokuserar på krigstillståndet och 
enbart stipulerar att ett ostört civilt samröre med övriga parter ska upprätthållas i krig som 
fred. Formellt strider inte privat handelsutbyte av t.ex. vapen med stridande part mot 
neutraliteten, men detta till trots hade det 1988 utvecklats en samstämmighet kring betydelsen 
av att reducera dylika förbindelser. Detta för att minimera risken för att ett neutralt land dras 
in i en konflikt som en följd av ekonomiska mellanhavanden.22   
     Neutralitetsbegreppet bör ej förväxlas med begreppet alliansfrihet, vilket saknar stöd i 
internationell lag eller stormaktsavtal och är ett fredstidsbegrepp. Alliansfriheten diskuterades 
i samband med den koloniala frigörelsen vid Bandungkonferensen 1955, då det fastslogs att 
denna innebär ett ensidigt åtagande att avstå från att ta parti för endera parten i en permanent 
konflikt mellan två militära block samt att försaka militärt samarbete i alla dess former.23  
     I anslutning härtill ska termen neutralitetspolitik slutligen redogöras för. Denna definieras 
såsom ett säkerhetspolitiskt agerande, syftande till att lägga grunden för en stats neutralitet (se 
ovan) i en väpnad konflikt. Neutralitetspolitik omfattar främst utrikes- och försvarspolitiska 
frågor, men kan därtill beröra såväl handelspolitik som olika inrikespolitiska frågor.24  
                                                 
19 Karlsson, Svante, Freds- och Konfliktkunskap, 1992, Studentlitteratur: Lund, sid. 218-220. 
20 Leonhard, Alan T, Neutrality – Changing Concepts …, 1988, UPA: London, sid. 125-129; Lindholm, Rolf H, 
Sveriges Neutralitet/Swedish Neutrality, 1987, Juridiska Föreningen: Lund, sid. 71-77. 
21 Cramér, Per, Neutralitetsbegreppet, 1992, Norstedts Juridik, sid. 15-18; Leonhard, Alan T, 1988, sid. 160-162.  
22 Cramér, Per, 1992, sid. 25-26; Leonhard, Alan T, 1988, sid. 165-168; Lindholm, Rolf H, 1987, sid. 19-24, 
Karlsson, Svante, 1992, sid. 220-221. 
23 Karlsson, Svante, 1992, sid. 219-220. 
24 Agrell, Wilhelm, Alliansfri – tills vidare, 1994, Natur och Kultur: Stockholm. 
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3.2. Östblockets fragmentering – ett förändringstryck 
1985 hade Michail Gorbatjov valts till kommunistpartiets generalsekreterare i Sovjetunionen 
på parollen glasnost och perestrojka. Den förra kom under 1980-talet att leda till en skenande 
utveckling som kom att underminera auktoriteten politbyrån. En öppen debatt kom att 
framhäva komprometterande uppgifter och missförhållanden, vilket appellerade till 
subversiva strömningar i de olika delrepublikerna. På det utrikespolitiska planet resulterade 
nytänkandet i en avspänning mellan öst och väst och nedrustning, med reträtten från 
Afghanistan följande i dess spår. Gentemot Östeuropa sprängde Moskva en bräcklig 
kommunistisk sammanhållning genom att schavottera sina företrädares politiska kurs och 
därmed alienera sina forna allierade.25                            
     Polen slog an tonen för den östeuropeiska utvecklingen då den polska kommunistregimen 
1988 tvingades till eftergifter och erkände arbetarrörelsen Solidaritet, vilken påföljande år 
inhöstade en substantiell valframgång och tvingade kommunistpartiet i minoritetsställning. 
Gorbatjovs underlåtenhet att komma till de polska kommunisternas undsättning skulle visa sig 
ominös, då den gjorde Polen till katalysator i en process, över vilken Moskva skulle visa sig 
sakna reell kontroll. Snart följde Ungern exempel då János Kádár avsattes 1988, innan 
kommunistpartiet likviderade sig självt 1989 och fria val utlystes. Demonstrationer och 
öppningen av östtyska DDR: s gränser ledde till massflykt och det som en gång varit 
kronjuvelen i det sovjetiska imperiet störtade samman med sin grånade ledare Erich Honecker 
från att Berlinmuren raserats i november 1989 till att de båda tyska staterna sammanstrålat i 
juli 1990.  Den tyska progressen underblåste i sin tur ett jäsande missnöje i Tjeckoslovakien 
där utvecklingen var mer abstrus än i tidigare länder. När en laglig demonstration till minne 
av en mördad student ackompanjerades av västvänliga dissidenter och slagord mot regimen, 
valde den senare, hårt pressad och ängslig, att beordra våldsingripanden. Den påföljande 
misshandeln möttes av krav på demokrati och i maj 1989 hade sammetsrevolutionen 
genomförts; Vaclav Havel tillträdde presidentposten medan talmansämbetet vigdes åt 
Alexander Dubcek. Under tiden som följde föll kommunistfästen på rad. I Rumänien 
förestavades Nicolae Ceausescus fall av ett blodbad i Timisoara och ett föga urskuldande tal 
från ledaren, sammanstötningar mellan Securitate och folkhopar samt ”Nationella 
Räddningsfrontens” ökande popularitet. I Bulgarien föll ledaren Zjivkov efter att 
partikongressen avsatt honom och ersatt densamme med ett presidium. Kommunismens totala 
dominans i samhällslivet nedmonterades och i de fria valen 1990 vann det reformerade 
socialistpartiet en överväldigande seger med 53 % av rösterna. Den sista Östeuropeiska staten 
på Balkan att möta konsekvenserna av kommuniststyret var Jugoslavien, som dock mötte en 
svårare och blodigare utveckling än de tidigare då man under sin nye ledare Milosevic 
kastades in i ett inbördeskrig efter en utpräglat nationalistisk politik, där kommunismen fått ge 
vika för flerpartisystem och en lösligare konfederationsbildning.26   
     Satellitstaterna i öst drog i april 1991 med sig försvarsförbundet Warszawapakten i fallet 
innan den sista statsbildningen, östblockets kärnland Sovjetunionen, rämnade. Ställd inför 
hotet från sina egna reformskapelser under 1989-1990 stod unionen handfallen när 
nationalistiska strömningar resulterade i revolter i Baltikum, Ukraina och Kaukasus. 
Effekterna av militära ingripanden i Baltikum i januari 1991 uteblev och Gorbatjov tvingades 
delegera allt större befogenheter till delrepublikerna. En misslyckad kupp mot den sovjetiske 
ledaren i augusti 1991 blev dödsstöten för unionen som kom att splittras i sina beståndsdelar 
och officiellt upphörde att existera från den 31 december samma år – en försenad nekrolog för 
en stat som i realiteten tappat både planekonomi och maktutövning i december 1990.27 
                                                 
25 Lundestad, Geir, Öst, Väst, Nord, Syd, 2004, Studentlitteratur: Lund, sid. 118-123, 240-243; Karlsson, Klas-
Göran, Europa och Världen under 1900-talet, 1999, Liber: Stockholm, sid. 276-279. 
26 Rothschild, Joseph, Return to Diversity, 1993, Oxford University Press: Oxford, sid. 227-230, 238-244. 
27 Karlsson, Klas-Göran, 1999, sid. 255-256; Rothschild, Joseph, 1993, sid. 234-238. 
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4. Den svenska neutralitetens institutionalisering 

4.1. Vana som stabiliserande faktor 
Den svenska neutralitetens rötter måste sökas tillbaka till 1721 då freden i Nystad blev en 
minnesbeta för landet om att dess knapphändiga resurser lämpade sig bättre för 
småstatspolitik än stormaktens dito. Det var dock först knappa hundra år senare, 1812, som 
neutraliteten med Karl XIV Johan upptogs i den svenska utrikesdeklarationen, och blev 
grunden för den neutrala positionen mellan England och det Ryssland. Det lyckosamma 
resultatet i form av garantier för en annektering av Norge som ansträngningarna att som 
medlare söka nivellera divergenser mellan England och Ryssland renderade innebar att 
Sverige slagit in på en ny politisk väg – neutralitetens.28 
     Med kungens död inträdde Oscar I och därefter Karl XV på den politiska scenen och 
neutralitetspolitiken tvingades genom ekluten under inflytande från skandinavismen. Oscar I 
närde en dröm om att återbörda till Sverige dess förlorade stormaktsposition och under det 
dansk-preussiska kriget 1848-49 var inställningen snarare icke-krigförande än neutral. Med 
Krimkrigets utbrott betygade den svenske kungen visserligen sin neutralitet 1853, men landet 
tvingades i praktiken in i en teoretisk anglofransk allians mot Ryssland, genom vilken 
västmakterna paradoxalt nog kom att garantera Sverige-Norges oberoende i 
Novemberfördraget 1855. Denna knäck mot neutralitetslinjen väckte förtret i St. Petersburg, 
och Europa skulle få skäl att hysa betänkligheter kring den svenska politiken ännu en gång då 
skandinavismen gjorde sig påmind med det dansk-tyska kriget 1863 och kung Karl XV 
utlovade en truppkontingent till Danmarks stöd. Bara ett regeringsbeslut hindrade detta år att 
Sverige ingrep och underminerade neutralitetspolitiken.29  
     Sverige satsade i krisens eftermäle på franska kort, vars valörer näppeligen motsvarades av 
förväntningarna. När Napoleon III: s armé besegrades av Tyskland 1870 förflyktigades 
garantierna från 1855 i praktiken, vilket tvingade Sverige till en isolerad neutralitet där man 
övergav rätten till en aktiv utrikespolitik för att klara en svår balansgång mellan 
kejsartyskland och Ryssland. Adolf Hedin och Erik Palmstierna pläderade 1899-1902 för att 
Sverige borde anamma en för Skandinavien permanent neutralitet – appeller som dock 
förkastades av riksdagen. Trovärdigheten i neutraliteten var inför första världskriget sargad. 
En episod där Ryssland 1914 planerade att slå ut den svenska flottan av rädsla för ett tysk-
svenskt förbund togs i efterhand som intäkt för att den svenska neutralitetspolitiken framgent 
måste åtnjuta en hög grad av internationell trovärdighet.30 
     Sverige lyckades, i likhet med sin motsvarighet i Centraleuropa, Schweiz, tämligen 
lättvindigt manövrera sig igenom det första världskriget. En officiell neutralitetsförklaring 
promulgerades efter några dagar, med ett inofficiellt förbehåll om ”välvillig” neutralitet 
gentemot Tyskland. Territoriellt respekterades den svenska inställningen och konflikterna 
kom istället att förskjutas till handelspolitikens område. 1914 utfärdade Storbritannien en 
fjärrblockad och krävde garantier mot svensk reexport till Tyskland – något som avfärdades 
av neutralitetens ivrige tillskyndare statsminister Hammarskjöld, varför Sverige var försatt i 

                                                 
28 Wahlbäck, Krister, Den svenska neutralitetens rötter, 1984, Norstedts: Stockholm, sid. 7-9; Leonhard, Alan T, 
1988, sid. 150-151; Hugemark, Bo, Neutralitet och Försvar – Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-1985, 
1986, Militärhistoriska Förlaget: Stockholm, sid. 12-22. 
29 Wahlbäck, Krister, 1984, sid. 10-13; Cramér, Per, 1992, sid. 65-71; Lindholm, Rolf H, 1987, sid. 84-86; 
Hugemark, Bo, 1986, sid. 13-16. 
30 Åström, Sverker, Svensk neutralitetspolitik, 1983, Sverigehuset: Stockholm, sid. 5-6; Lindholm, Rolf H, 1987, 
sid. 85-88; Wahlbäck, Krister, 1984, sid. 16-17; Cramér, Per, 1992, sid. 71-72. 
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en prekär ekonomisk situation då det finska inbördeskriget utbröt 1918. Sverige intog inför 
denna strid en konsekvent neutralitet, undantaget resetillstånd för ett frivilligförband.31 
     Finlands självständighet gjorde Åland till brännpunkt i neutralitetsdebatten, emedan 
rapporter om ryska övergrepp mor befolkningen ledsagades av vädjanden om svenskt stöd 
och inkorporering i Sverige. En temporär interventionisk politik knäsattes då man utan 
värdlandets inbjudan försatte en svensk armé på krigsfot för att övervaka evakueringen av 
Åland – ett högst ostentativt förfarande som misskrediterade neutralitetspolitiken och 
uppfattades av Tyskland som ett försök att förmå Finland att cedera öarna. Ärendet kom att 
avgöras i Finlands favör genom skiljedom i det Nationernas Förbund, som utgjorde nästa 
kompatibilitetsfråga för neutraliteten. Även i fråga om det kollektiva säkerhetssystemet kom 
man att dagtinga med den vedertagna handlingslinjen då Hjalmar Branting med diffusa 
argument sökte framhäva försoningstanken och förringa förbundets sanktionsmöjligheter när 
han deklarerade neutralitetens förenlighet med ett fullvärdigt medlemskap. När 
Abessinienkrisen bröt ut 1935 var neutralitetsargumentet redan skjutit i bakgrunden och några 
argument restes aldrig för att avstyra biståndet i form av ambulansexpeditioner.32  
     Under hela mellankrigstiden präglades den svenska debatten av argument rörande 
affiniteten mellan de nordiska länderna och ett eventuellt utvidgande av den svenska 
neutraliteten till att gälla alla dessa folk. En grundstöt mot denna strävan kom dock 1939 då 
Sovjetunionen avstyrkte en propå ett om gemensamt svensk-finskländskt försvar av Åland, 
som hade kunnat fälla neutralitetspolitiken inför det stundande stormaktskriget.33 
     Den första september avgav Sverige en ovillkorlig neutralitetsförklaring med anledning av 
att tysk trupp brutit in över den polska gränsen – en deklaration som inte gentogs då finska 
vinterkriget bröt ut även om man avböjde att militärt bistå sitt östra grannland. Annan än tyst 
sympati var däremot inte aktuellt då ett konsekvent neutralt Sverige betraktade 
ockupationerna av Danmark och Norge 1940. Efter Frankrikes sammanbrott och 
omringningen av Sverige detta år hade samlingsregeringen och utrikesminister Günther 
svärdet mot strupen, varför man den 18 juni valde att efterkomma tyska krav på att få nyttja 
svenska järnvägar för att transitera soldater på permission och vapenmateriel till Norge – en 
handling som formellt dock ej stred mot folkrättens neutralitetsregler, vilka stadgade att 
”neutral makt icke är pliktig att förhindra genomförsel för den ena eller andra krigförande 
partens räkning av vapen, ammunition eller över huvud taget allt som kan vara till gagn för en 
armé”.34 Tyskland kom att utöva ett påtagligt inflytande över Sverige, som inte minst genom 
det omfångsrika handelsutbytet av krigsmateriel länderna emellan, hamnade i ett 
beroendeförhållande till Berlin och tvingades till än fler eftergifter under 1941. Detta år 
tvingades Per Albin Hanssons ministär till ett flagrant övergrepp på neutraliteten då tyska 
krav på transitering av ”Division Engelbrecht” till Finland bifölls den 15 juni. Anfäktelsen om 
att medgivandet skulle stjälpa trovärdigheten i neutralitetslinjen föranledde dock avslag på 
vidare tyska krav under året trots att man aldrig undfått några officiella protester från London 
eller Washington för att man accepterat transiteringen. Avskaffandet av eftergiftspolitiken på 
bred front mot Tyskland dröjde dock till dess att den tyska östfronten brutit samman. Sverige 
vände då landet ryggen, genom att delvis strypa järnmalmstillförseln till tysk krigsindustri och 
låta amerikanskt flyg transportera norska trupper genom svenskt territorium – detta likaså ett 

                                                 
31 Wahlbäck, Krister, 1984, sid. 17-21; Cramér, Per, 1992, sid. 72-78; Lindholm, Rolf H, 1987, sid. 93-102; 
Viklund, Daniel, 1988, sid. 19-24; Linder, Jan, Svår neutralitet, 2003, Infomanager Förlag: Avesta, sid. 41-45. 
32 Wahlbäck, Krister, 1984, sid. 19-23; Karlbom, Rolf, 1979, sid. 8-10; Linder, Jan, 2003, sid. 50-55. 
33 Linder, Jan, 2003, sid. 50-59. 
34 Linder, Jan, 2003, sid. 23-24 (citat), 99-119; Cramér, Per, 1992, sid. 81-87, 91-92; Leonhard, Alan T, 1988, 
sid. 153-154, Lindholm, Rolf H, sid. 107-109; Wahlbäck, Krister, 1984, sid. 28-35; Agrell, Wilhelm, 2000, sid. 
58-75. 
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neutralitetsbrott som motiverades med behovet och rätten till grannlandets frihet från 
ockupation.35  
     Sverige gick neutralt ur andra världskriget med ett nödrop och en harangerad politik, som 
dock åter testades när landet upptogs i FN med motiveringen att stormakterna, vilka blivit nytt 
huvudargument för politiken i den gryende blockbildningen, måste enas för att påbörda ett 
land sanktioner och därmed ej kunde dra in Sverige i de direkta 
stormaktssammanstötningarna. Ett mer eklatant avsteg från neutralitetslinjen utgjorde dock 
Östen Undéns invit till Danmark och Norge 1948 om ett gemensamt nordiskt försvarsförbund, 
vilken dock föll på den norska intransigensen, manifesterad i uppslutningen med väst i NATO 
sedan kraftiga dubier om förbundets framtida slagkraft rests.36  
     I andra världskrigets omedelbara efterföljd hade regeringen Erlander med utrikesminister 
Östen Undén anammat en s.k. brobyggarpolitik, där Sverige skulle agera medlare mellan 
stormakterna och stundtals föra en eftergiven politik gentemot Moskva – en linje som dock 
övergavs till förmån för den strikta neutraliteten då man ställdes inför fait accompli med en 
befäst blockpolitik och ett stupat försvarsförbund. Sverige övergick till en sträng militär 
neutralitet och övervägde aldrig blockanslutning – en hållning som på intet sätt sades 
inbegripa ekonomisk-, kulturell- eller åsiktsneutralitet då Tage Erlander proklamerade att 
Sveriges ideologiska hemvist återfanns i väster. Undén kungjorde i februari 1949 att 
blockanslutning vore otillfredsställande för Sveriges intressen och utifrån detta förfärdigades 
den devis som skulle få status av doktrin i svensk säkerhetspolitik under efterkrigstiden: 
”Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”.37 
     Neutraliteten blev en svensk institution, om vars trovärdighet Sovjetunionen skulle 
övertygas för att förhindra att Sverige invecklades i ett tredje världskrig. Sovjetunionen blev 
hotet bakom kulisserna som neutralitetspolitiken strukturerades runt med förtroendeskapande 
åtgärder. Dessa var omfattande och spelade en avgörande roll i beslut om alliansfrihet, 
bemantlandet av västliga kontakter och avskärmningen från EEC och den västeuropeiska 
integrationen från och med Tage Erlanders Metalltal av år 1961. Det nationella försvaret 
hamnade i anslutning härtill i blickfånget under Undén, som förespråkade en upprustning för 
att komplettera blidkningen med en allmän avskräckningsstrategi österut – något som ej 
hindrade Sovjetunionen från att skjuta ned ett svenskt flygplan på Östersjön 1952 och utlösa 
den s.k. Catalinaaffär som reste anspråk på att överge alliansfriheten och endast som ett 
resultat av Undéns tillförsikt kunde lösas. Lika lite hindrade dock neutralitetspolitiken att 
Sverige kastade sig in i det s.k. Trondheimsprojektet för fördold militär samverkan med 
väst.38 
     Att trovärdigheten i neutraliteten utåt var högprioriterad framgick 1959 av den s.k. 
Hjalmarsonaffären, då högerledaren Jarl Hjalmarsson stämplade Sovjetledaren Chrusjtjov 
som en barbarisk krigshetsare inför ett statsbesök och tvingades bära konsekvenserna i form 
av exkommunicering från den svenska FN-delegationen med motiveringen att han motverkat 
och äventyrat svensk neutralitetspolitik.39   
     Den relativa isolering som neutralitetspolitiken framtvingade under 1950-talet ersattes på 
1960-talet av en allt aktivare utrikespolitik, då landets goda alliansfria renommé nyttjades för 
                                                 
35 Wahlbäck, Krister, 1984, sid. 36-49; Lindholm, Rolf H, 1987, sid. 107-119; Linder, Jan, 2003, sid. 133-137, 
Agrell, Wilhelm, 2000, sid. 58-87; Cramér, Per, 1992, sid. 85-93; Hugemark, Bo, 1986, sid. 130-148. 
36 Agrell, Wilhelm, 200, sid. 105-108; Wahlbäck, Krister, 1984, sid. 50-52; Åström, Sverker, 1983, sid. 14-16; 
Andrén, Nils & Landqvist, Åke, Svensk utrikespolitik efter 1945, 1965, sid. 42-47. 
37 Cramér, Per, 1992, sid. 95-97; Kronvall, Olof, Östen Undéns Sovjetsyn och Sovjetpolitik1945-1962, 2003, 
Sverige under kalla kriget: Göteborg, sid. 13-20, 43-49, 76-78; Ottosson, Sten, Sverige mellan öst och väst, 
2001, Sverige under kalla kriget: Göteborg, sid. 23 (citat); Agrell, Wilhelm, 2000, sid. 172-173. 
38 Agrell, Wilhelm, 2000, sid. 114-128, 140-152; Kronvall, Olof, 2003, sid. 43-54, 63-65, 89-91; Leonhard, Alan 
T, 1988, sid. 120-128. 
39 Kronvall, Olof, 2003, sid. 88-89; Linder, Jan, 2003, sid. 198-199. 
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att befrämja nedrustning och fredsbevarande genom det FN, som var en viktig kugge i svensk 
politik även om man underlåtit att hörsamma kallet på trupper under Koreakriget 1950-53 
med hänvisning till neutralitetsförpliktelserna och rädsla för rysk vedergällning.40  
     Även nord-syd relationerna i världen kom att påkalla Sveriges uppmärksamhet och Olof 
Palme medverkade till att ge Sverige en nimbus av moralisk rättfärdighet då man som 
blockautonom aktör grovt sablade ned bl.a. det amerikanska ingripandet i Vietnam. I samband 
härmed var det enbart ett hot om amerikanska repressalier som hindrade Sverige från att 
utbetala ett utlovat lån till det krigförande Nordvietnam och därmed överträda 
neutralitetsreglerna i Haagkonventionerna.41 
     Svensk neutralitet utsattes under 1950-60-talen för hårt tryck, inte minst från USA, som 
1948 initierade ett program för koordinerade insatser med Västeuropa i fråga om 
exportkontroll och handelsembargon till Sovjetunionen via COCOM. Därest Sverige anslutit 
sig till denna politik hade trovärdighetsproblem uppstått kring neutralitetspolitiken varför man 
förhöll sig avvisande. Vapen- och teknologiutbytet med USA liksom den ordinarie handeln 
påkallade dock anpassning varför Sverige valde att stå utanför COCOM men man kom i 
praktiken att agera medlem efter förhandlingar där man valde att inhibera försäljning österut 
med motiveringen att detta låg i det nationella egenintresset. Ett dolt västsamarbete hade om 
det avslöjats varit djupt komprometterande för den utrikespolitiska handlingslinjen och var i 
egenskap av sin förtäckta natur en hållhake på Sverige, som 1961 tvingades in ett 
försvarstekniskt samarbete med USA och därmed upprättade närmare förbindelser med landet 
än många NATO-medlemmar.42 
     Sveriges förment strikt neutrala hållning under 1960-talet utmanades vidare av spörsmålen 
kring en anslutning till EEC med spirande överstatliga strukturer, som aktualiserades med den 
öppna ansökan, vilken inlämnades 1967. Utvecklingen inom samarbetet tedde sig dock 
illavarslande med avseende på neutraliteten och 1970 års deklaration om väsentliga svenska 
reservationer följdes året därpå av ett direkt uteslutande av möjligheten till medlemskap helt i 
enlighet med Metalltalets innebörd från 10 år tidigare.43 1970-talets relativa neutralitetsstiltje, 
karakteriserad av en trankil debatt utan resultat om huruvida neutraliteten borde 
grundlagsfästas 1974, bröts under 1981. Detta sedan en sovjetisk ubåt grundstött, kränkt 
svensk neutralitet och utlöst en våldsam säkerhetspolitisk debatt, vilken enligt Wilhelm Agrell 
föranledde ett förstulet närmande mellan det svenska försvaret och NATO i form av västtyska 
marinen för samordning i ubåtsjakten i Östersjön.44  
     Olof Palmes återkomst som statsminister 1982 präglades fram till 1986 av en vilja att låta 
den neutrala positionen rättfärdiga en medlarposition i kampen för att dämpa de 
internationella spänningarna och upprätta en kärnvapenfri zon i Norden. Statsministern 
hävdade så sent som 1985 obestridligheten i och vikten av neutraliteten för Nordeuropas 
stabilitet och Sveriges säkerhet i ett tal i Genève – något som inte upprepades av Ingvar 
Carlsson, vilken 1987, som en följd av avtagande slitningar, kände sig föranlåten att uttrycka 
sympati och samhörighet med väst under ett statsbesök i USA. 45 
 
 
 
 

                                                 
40 Kronvall, Olof, 2003, sid. 57-61; Ottosson, Sten, 2001, sid. 30-34. 
41 Cramér, Per, 1992, sid. 98-100; Agrell, Wilhelm, 2000, sid. 172-181. 
42 Agrell, Wilhelm, 2000, sid. 196-209. 
43 Lindholm, Rolf H, 1987, sid. 19-20; Cramér, Per, Neutralitet och europeisk integration, 1998, Norstedts 
Juridik: Stockholm, sid. 309-312. 
44 Agrell, Wilhelm, 2000, sid. 226-249; Leonhard, Alan T, 1988, sid. 132. 
45 Ottosson, Sten, 2001, sid. 51-55. 
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4.2. Politiska deklarationer som stabiliserande faktor 

4.2.1. 1988-1991 
Den socialdemokratiska utrikesministern Sten Andersson inledde riksdagens utrikesdebatt 
med att konstatera att:  

Neutralitetspolitiken är den främsta garantin för vårt lands fred och oberoende. Denna politik 
kommer regeringen också framgent att föra med fasthet och konsekvens. 46 

Den sovjetiska öppningen mot väst och avspänningen i relationerna mellan blocken förmådde 
inte rubba regeringens förtroende för neutraliteten, som ”skapat stabilitet i Norden och 
Europa” samt möjliggjort solidaritet med Östeuropa genom den ”goodwill” som neutraliteten 
skapat åt Sverige – något som framstår som ett avgörande argument för Andersson.47 
     Tidigare hade även kabinettssekreteraren Pierre Schori skridit till neutralitetspolitikens 
försvar då han gav sin syn på handlingslinjen: 

Neutralitetspolitiken är ingen handelsvara, den är en nationell tillgång som bidragit till en sekellång 
fred. […] Det är en politik som socialdemokratin lagt grunden till i vårt land på grund av det långa 
regeringsinnehavet. Man kan, om man vill, tala om en socialdemokratisk säkerhetspolitisk 
hegemoni. […] Neutralitetspolitiken ligger i vårt eget nationella intresse. Med alliansfriheten och ett 
starkt försvar som garanterar oss största möjliga trygghet i en otrygg värld. […] Med 
neutralitetspolitiken ger Sverige ett rejält bidrag till att hålla spänningen på så låg nivå som möjligt 
på gränsen mellan militärallianserna i vår del av Europa.48 

Schori ser med tillförsikt på utvecklingen i Sovjetunionen och Östeuropa samt deklarerar att 
processen är i ett alltför tidigt skede för att dra något större slutsatser, och överge den 
neutralitet som han menar gett Sverige en stark röst i FN.49 
     Att socialdemokraterna inte var beredda att riskera det förtroendekapital som 
neutralitetspolitiken skapat fastslås med emfas då alla former av upptagning i EG fördöms av 
utrikesministern av neutralitetshänsyn.50 Detsamma gentas av statsminister Carlsson, 
medveten om betydelsen av internationell trovärdighet, den 17: e maj:  

Neutralitetspolitiken är till stort gagn för vårt land. Men vi vågar också tro att denna 
neutralitetspolitik är till nytta för hela Europa. [….] I skärningslinjen mellan öst och väst […] ger 
Sverige ett vikigt bidrag till säkerhet, avspänning och stabilitet i Europa. […] Vi tror inte att något 
land vore betjänt av att Sverige ändrade sin neutralitetspolitik. Just därför är vi också angelägna om 
att föra vår politik så att inga tvivel uppstår om dess inriktning och hållfasthet.51 

     Samma koncensus återfinns under 1989 då både Schori och Andersson inskärper att 
Skandinaviens situation i det kalla kriget inte förändras på ett sådant sätt som krävs för att en 
omvärdering av neutralitetspolitiken ska bli aktuell. Under den utrikespolitiska debatten i 
riksdagen förklaras den utgöra en sakrosankt statsdogm som ska stå fast. 52 
     En grundläggande förutsättning för neutralitetspolitiken sägs vidare vara att man avhåller 
sig från alla former av närmare affiliation i den europeiska gemenskapen, vilka kan tänkas 
hota trovärdigheten i handlingslinjen.53 Utrikesministern vinner senare bifall för sin 
uppfattning när statsminister Carlsson i regeringsdeklarationen hävdar utanförskapets 
betydelse för alliansfrihetens tillförlitlighet i strävan efter oberoende.54 Samme Carlsson hade 
tidigare under 1989 förklarat sig vara en hängiven pådrivare i den Östeuropeiska 

                                                 
46 Regeringsdeklarationen 1988, Utrikesfrågor 1988, 1989, UD: Stockholm, sid. 8-9. 
47 Andersson, Sten, ”Inledningstal vid Arbetarrörelsens Fredsforums och Arbetarrörelsens Arkiv och Biblioteks 
seminarium” i Utrikesfrågor 1988, sid. 166-167.  
48 Schori, Pierre, ”Alliansfrihet och Europasamarbete” i Utrikesfrågor 1988, sid. 21-22. 
49 Schori, Pierre, ”Alliansfrihet och Europasamarbete” i Utrikesfrågor 1988, sid. 28. 
50 Regeringsdeklarationen 1988, sid. 8-18. 
51 Carlsson, Ingvar, ”Anförande inför Deutscher Industrie- und Handelstag” i Utrikesfrågor 1988, sid. 225-226. 
52 RD 1988/89:71, sid. 3, 44-46. 
53 RD 1988/89:71, sid. 44-46. 
54 Carlsson, Ingvar, ”Regeringsdeklarationen 1989-10-03” i Utrikesfrågor 1989, sid. 8-9. 
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demokratiutvecklingen, men menade samtidigt att allt stöd till Europa ska ske utifrån 
neutralitetspolitikens premisser.  
     Samma stämningar ger Pierre Schori vidare ännu en gång uttryck för då han i ett 
säkerhetspolitiskt tal i Linköping visserligen välkomnar avspänningen i Europa men samtidigt 
behåller sina reservationer då han påpekar att stormaktsintressena i Nordeuropa är allt 
påtagligare och att koncentrationen av vapen och truppstyrkor på kontinenten fortfarande är 
massiv.55 
     Den vacklande Sovjetunionen och Tysklands återförening skulle under 1990 komma att 
förändra villkoren för svensk utrikespolitik enligt Ingvar Carlsson, vilken som en följd av 
dessa händelser såg argumenten för neutralitetspolitiken dras upp med rötterna. 
Statsministerns konstaterande, att det svenska folket som en följd av en lång tradition inte 
skulle komma att sanktionera ett prisgivande av neutraliteten eller medlemskap i NATO, kom 
därför att resultera i att man hemföll åt en tidigare undertryckt sida av neutralitetsargumentet 
– valfriheten i den svenska modellen. Med denna skulle man modifiera alliansfriheten till att, 
likt i fallet Österrike, medge ett aktivt samarbete inom EG, något som ansågs vikigt inte bara 
för att Sverige fann sin kulturella hemvist hos gemenskapens länder utan även då den tidigare 
bedyrade solidariteten med Östeuropa skulle komma att kräva ett medlemskap.56 Ett förebud 
om vad som komma skulle presenterades på SAP:s partikongress i september1990:  

Om det militära säkerhetstänkandet i Europa inte längre dominerar, och ett system av gemensam 
säkerhet blir verklighet, då kommer mycket annat också att förändras.[…] Risken för krig i vår 
världsdel tonar bort, då förändras förutsättningarna för vår egen säkerhetspolitik. Med en sådan 
utveckling kommer Sverige i ett nytt läge, där neutralitetspolitiken inte behöver bära samma tunga 
börda.57 

En logisk följd av de något vaga inklinationerna mot EG-medlemskap under 1990 blev att 
regeringen förklarade sig villig att ansluta sig till gemenskapen med den bibehållna 
neutralitetspolitik, som enligt Carlsson var djupt förankrad i folksjälen:58  

[…] Förutsättningarna för ett svenskt medlemskap i EG har förändrats, tack vare den positiva 
utvecklingen i Europa. Ett svenskt medlemskap i EG med bibehållen svensk neutralitetspolitik ligger 
i vårt nationella intresse.59 

Beslutet frambringade en våldsam debatt60 om att regeringen underminerat alliansfriheten, 
varför Sten Andersson i sitt svar på en fråga valde att fatta posto och accentuera det ansvar 
som valfriheten i neutralitetspolitiken ålägger regeringspartiet: 

Självfallet måste vi beakta de krav som trovärdigheten i vår strävan att även i kritiska lägen slå vakt 
om neutraliteten ställer. Men det betyder inte att vår politik skulle vara statisk eller att vi skulle 
sakna förmåga att anpassa vår utrikespolitik till en föränderlig verklighet.[…] Det kalla kriget tillhör 
det förflutna. Warszawapakten har i praktiken upphört att existera. […] Därmed förändras också 
förutsättningarna för vår egen utrikes- och säkerhetspolitik.61 

Utrikesministern vidhöll dock att den rådande säkerhetspolitiska doktrinen även 
fortsättningsvis kommer att vara förhärskande inom svensk utrikespolitik. Som grund för 
detta anfördes ett för tidsperioden ovanligt argument om neutralitetspolitikens anor tillbaka 
till 1814 i motsats till den uppfattningen om hållningen som ett efterkrigstida fenomen.62 
     Att EG-länderna under december 1990 initierat förhandlingar i Maastricht om en 
gemensam försvarslösning, vilken dock först senare kom att etableras inom ramen för det 
tvångsfria sidosamarbetet i Västeuropeiska unionen, tycktes inte rubba regeringens 
övertygelse om neutralitetspolitikens förenlighet med ett medlemskap. Sten Andersson 
                                                 
55 Schori, Pierre, ”Ett säkert Sverige – Om hotbilder, styrka och svaghet” i Utrikesfrågor 1989, sid. 64-71. 
56 Carlsson, Ingvar, 2003, sid. 371-374, 402-404, 406-408; 1990/91:UU8, sid. 20-23. 
57 Carlsson, Ingvar, ”Anförande vid SAP:s partikongress 1990-09-15”  i Utrikesfrågor 1990, sid. 79. 
58 Carlsson, Ingvar, 2003, sid. 403. 
59 ”Utdrag ur Regeringens skrivelse 1990/91:50” i Utrikesfrågor 1990, sid 289-290.    
60 Se t.ex. RD 1990/91:23; 1990/91:25; 1990/91:36. 
61 RD 1990/91:23, sid. 16. 
62 RD 1990/91:23, sid. 5-6.  
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avfärdade i riksdagens bestämt den militära samarbetsformen som illusoriskt svärmeri, och 
fastslog, liksom utrikeshandelsminister Anita Gradin gjort en månad tidigare, att 
möjligheterna att forma det nya Europa genom EG väl uppvägde de risker som man tvingas 
utsätta den alliansfria linjen för.63  
     I enlighet härmed deklarerade Ingvar Carlsson vid ett möte i Paris att Sveriges ambition 
var att med en bibehållen neutralitetspolitik engagera sig i skapandet av det nya Europa 
simultant med aktiva ställningstaganden i enlighet med denna linje av icke-åsiktsneutralitet.64  

4.2.2. 1991-1992 
Det överordnade målet fred för Sverige och Europa accentueras som ett argument för ett 
”neutralt EG-medlemskap” i den utrikespolitiska debatten 1991.65 Neutralitetspolitikens 
främste tillskyndare under 1988-89, Pierre Schori, skriver själv i sina memoarer att lika viktigt 
som det var att visa fasthet och konsekvens i neutralitetsfrågan under kalla kriget, ”lika 
angeläget är det idag att idag visa öppenhet och flexibilitet i sökandet efter säkerhet för oss 
själva och vår omvärld”.66 Han hävdar vikten av nya samarbetsformer, vilka ses som en del av 
en naturlig utveckling från det att Sverige invecklades i FN, och framhåller samtidigt 
Maastrichtfördraget som föredömligt för Europas stabilitet, trots dess ambitioner om en 
politisk union och försvarssamarbete. Detta parallellt med otaliga, till synes motstridiga, 
hedersbetygelser till den fortsatta neutralitetspolitiken som svensk ledstjärna, vilket visar på 
vilken brännbar fråga den säkerhetspolitiska linjen utgjorde under detta skeende av den 
svenska historien.67 
     Utrikesutskottet hade redan under 1990, med anledning av Tysklands återförening, 
förklarat att en svensk omtolkning av neutralitetspolitiken vore både möjlig och önskvärd med 
en blockpolitik på fallrepet. Särskilt framhölls möjligheterna till samarbete med det nya 
Östeuropa, Warszawapaktens frånfälle och strävan efter fred som omständigheter, vilka talade 
för att trovärdigheten i alliansfriheten inte skulle riskeras vid ett närmande mot Europa.68 
Detta är uttalanden som blir politiska slagträn under 1991 och åberopas av bl.a. Sten 
Andersson innan Ingvar Carlsson i juli 1991 valde att lämna in Sveriges formella 
medlemsansökan till EG med reservationer för den svenska neutraliteten.69  
     Riksdagsvalet i september 1991 medförde att socialdemokratin tvingades från 
regeringsmakten, som övertogs av koalitionen bestående av moderata samlingspartiet, 
folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna (mandatfördelning 138/80/33/31 mellan 
s/m/fp/c)70 
     Regeringen, ledd av Carl Bildt, intygade i regeringsdeklarationen från oktober att: 

Alltjämt innebär de strategiska realiteterna i det nordeuropeiska och nordatlantiska området att den 
svenska säkerhetspolitiska huvudlinjen, som kan sammanfattas i uttrycket ”alliansfrihet i fred, 
syftande till neutralitet i krig”, bibehåller sin grundläggande betydelse.71 

Sveriges nyutnämnde utrikesminister Margaretha af Ugglas befäste därtill i sitt första 
anförande vad som dagar tidigare sagts, även om dörren hölls öppen för framtida 
säkerhetspolitiska samarbeten.72 
                                                 
63 RD 1990/91:25, sid. 26-27; RD 1990/91:36, sid. 9-11; RD 1990/91:43, sid. 118-119; 
Lundgren, Rydén, Lizelotte, Ett svenskt dilemma, 2000, Parajett: Göteborg, sid. 193-195. 
64 Carlsson, Ingvar, ”Anförande vid ESK-toppmötet i Paris” i Utrikesfrågor 1990, sid. 164-168. 
65 ”Regeringens deklaration vid 1991 års utrikespolitiska debatt 1991-02-20” i Utrikesfrågor 1991, sid. 14. 
66 Schori, Pierre, Dokument inifrån, 1992, Tiden: Stockholm, sid. 398. 
67 Schori, Pierre, 1992, sid. 398-400; Schori, Pierre, ”Anförande på Chatham House i London” i Utrikesfrågor 
1991, sid. 56-66; Andersson, Sten, ”Anförande vid riksdagens utrikesdebatt” i Utrikesfrågor 1991, sid. 18-24. 
68 1990/91:UU8, sid. 20-23. 
69 Andersson, Sten, ”Anförande vid Europabevegelsen i Norges årsmiddag i Oslo” i Utrikesfrågor 1991, sid. 45-
51; Lundgren, Rydén, Lizelotte, 2000, sid. 190. 
70 Mandatfördelning i riksdagsvalen 1970-2002; http://www.riksdagen.se, 2004-11-21 
71 Bildt, Carl, ”Regeringsdeklarationen 1991-10-04” i Utrikesfrågor 1991, sid. 31. 
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     Utfästelserna om respekten för den traditionella neutralitetspolitiken skulle dock visa sig 
lite värda när Bildt i ett linjetal  i Bonn deklarerade att: 

Vår utrikespolitik kommer med nödvändighet att behöva anpassas [...] till de nya realiteterna i 
Europa. [...] Det är uppenbart att termen ”neutralitetspolitik” inte längre kan användas som en 
adekvat övergripande beskrivning av den utrikes- och säkerhetspolitik vi önskar föra inom den 
europeiska ramen. Vi ska föra en politik med en klar europeisk identitet.73  

Talet, som enligt Carl Bildt huvudsakligen var ämnat för att få till stånd en debatt kring 
neutralitetspolitiken då Sovjetunionen var på väg bort från den europeiska kartan, upprepades 
i stort av utrikesministern två veckor senare – dock utan några vidare utvecklingar.74 
Statsministern gjorde dock gällande att Sverige skulle gå in i Europasamarbetet med 
föresatsen att deltaga i det säkerhetspolitiska samarbetet och främja utvecklingen av den 
politiska union som Maastrichtfördraget börjat lägga grunden till.75 
     Oklarheter om den svenska utrikespolitiska linjen kombinerat med en intensiv press med 
anklagelser om en dubbelspelande perfid politik tvingade under januari 1992 Carl Bildt till 
klargöranden i fråga om neutralitetspolitiken: 

Vår alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig [...] byggde på de förutsättningar som 
stormakterna – eller, rättare sagt, en stormakt – skapat. Jag tänker på hur Sovjetunionen med hjälp av 
styrkan i sina vapen utvidgade sitt imperium till ockuperade nationers jord [...].76  

Betydelsen av det överordnade målet fred genom samarbete i nya säkerhetsstrukturer 
framhävs för att lösa framtida konflikter när blockuppdelningen i Europa inte längre existerar 
– en förändring av världspolitiken som anförs som det direkta huvudargumentet för en 
omvärderad utrikespolitik: 

Det går inte längre att tala om rivaliserande stormaktsblock i Europa. Det är mot denna bakgrund [...] 
som beteckningen ”neutralitetspolitik” inte längre passar som samlad beteckning på vår utrikes- och 
säkerhetspolitik.77  
  
Om öst-väst-konflikten har fallit bort, gentemot vem skall man då vara neutral? Skall vi vara 
neutrala mot månen […]. Vi skall överge neutralitetspolitiken och den alliansfria politiken om det är 
så att målen för den svenska säkerhetspolitiken uppfylls på ett bättre och effektivare sätt […].78 

Paradoxalt nog, alla utfästelser om neutralitetspolitikens obsoleta karaktär till trots, är det 
dock just neutralitetspolitiken som även i Carl Bildts regering utgör kärnan i utrikespolitiken 
då han hävdar att: 

Den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik är fortfarande den militära alliansfriheten med dess 
skyldighet att upprätthålla en betryggande självständig försvarsförmåga för att vi ska kunna vara 
neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. 79 

Detta kom att bli den nya säkerhetspolitiska grundprincipen att substituera den gamla 
neutralitetsdevisen. Den äldre betoningen av neutraliteten sköts i bakgrunden till förmån för 
begreppet alliansfrihet, även om möjligheten till neutralitet i avsmalnat geografiskt område 
bestod.   
     Efter att ha marginaliserat risken för krig i Europa med Sovjetunionens frånfälle 
konstaterar Bildt att neutralitet är förenligt med ett fullvärdigt säkerhetspolitiskt samarbete 
inom den europeiska unionen, då den ”nya” neutralitetspolitiken ej skulle vara automatisk 
utan snarare avhängig en situationsavvägning, då det sägs finnas konfliktformer som kräver 
aktivering av europeisk konfliktlösning snarare än åberopande av folkrättslig neutralitet.80 

                                                                                                                                                         
72 Af Ugglas, Margaretha, ”Sveriges utrikespolitik...” i Utrikesfrågor 1991, sid. 81-85. 
73 Bildt, Carl, ”Från en motvillig till en engagerad europé” i Utrikesfrågor 1991, sid. 95. 
74 Af Ugglas, Margaretha, ”Från självtillräcklighet till samverkan” i Utrikesfrågor 1991, sid. 101-108. 
75 Bildt, Carl, ”Anförande i Stockholm 1991-12-07” i Utrikesfrågor 1991, sid. 108-112. 
76 RD 1991/92:52, sid. 18. 
77 RD 1991/92:52, sid. 21. 
78 RD 1991/92:119, sid. 10. 
79 RD 1991/92:52, sid. 21. 
80 RD 1991/92:52, sid. 21-22, 32.  
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Den nya regeringen såg av allt att döma sin policyväxling som en naturlig länk i en längre 
förändringsprocess, av anslutningar till fredsbevarande organisationer. Detta är väl illustrerat 
av följande uttalande från Carl Bildt: 

Det var en motsvarande situation efter första världskrigets slut. Det fanns då de som ville att Sverige 
skulle gå med i Nationernas Förbund, och det fanns de som ansåg att detta var alldeles fel och att den 
klassiska neutraliteten skulle ligga kvar.[...] Nästa gång vi stod i samma situation var i samband med 
andra världskrigets slut. Frågeställningen var: Skall vi gå med i Förenta Nationerna eller inte? [...] 
Nu är vi där igen. Nu är det inte ett hett världskrig som är slut - nu är det det kalla kriget som är slut, 
och nu måste vi fatta nya beslut.81 

5. Stöd som stabiliserande faktor 

5.1. Partipolitiska förhållanden 

5.1.1. 1988-1991 
Neutralitetsfrågan är helt undanskymd hos Moderaterna fram till 1990 och man nöjer sig med 
att konstatera att man ej avser ifrågasätta den principen 1988 samt hävda dess avgörande 
betydelse för den svenska utrikespolitikens stabilitet i en motion 1989.82 
     Neutralitetspolitiken diskuteras enkom som ett hinder eller möjlighet med avseende på ett 
framtida EG-medlemskap och man polemiserar starkt mot de som menar att denna skulle 
obstruera en svensk anslutning. Detta blir tydligt under 1990 då man menar att Östeuropas 
frigörelse gjort att det ej längre finns ett behov av ett strikt beaktande av neutralitetspolitiken.  
Istället menar man att EG-medlemskap bör sökas med neutralitetsförbehåll, vilket skulle 
balansera upp gemenskapen till nytta för alla.83  
     Mot bakgrund av Sovjetunionens instabilitet, det sovjetiska biståndsorganet SEV:s 
erkännande av EG som internationell aktör och initierade EG-förhandlingar i Österrike och 
Schweiz hävdade partiet att:  

Om fler neutrala länder visar intresse och blir medlemmar i EG, så kommer utvecklingen i Europa 
att bli sådan att medlemsländernas utrikespolitiska integritet inte bara respekteras, utan stärks. Man 
kan därutöver förmoda att de medlemsländer som är medlemmar i NATO, i likhet med den 
västeuropeiska alliansen, ser den svenska neutraliteten som viktig för den säkerhetspolitiska 
balansen i Europa.84  

Den moderata hållningen i skuggan av kalla kriget sammanfattas av Margaretha af Ugglas: 
”den hårda kärnan i den svenska neutralitetspolitiken kommer att kunna förenas med ett 
medlemskap i EG”.85 
     För folkpartiets del följdes den utrikespolitiska debatten under 1989 av en partimotion, i 
vilken man tillkännagav att Sverige borde närma sig ett EG-medlemskap även om de 
neutralitetspolitiska reservationerna behölls med hänvisning till den fortsatta instabiliteten i 
Europa.86 Senare under året framhölls samtidigt, liksom hos moderaterna, betydelsen av att 
säkra freden, vilken ytterst alltid varit neutralitetens syfte. Österrikes kompromissförslag 
gentemot EG med bibehållen neutralitet framhålls här som föredömligt då man pläderar för en 
svensk anslutning med bibehållen neutralitet.87 Bengt Westerberg uttrycker sina 
förhoppningar inför omvälvningarna i Östeuropa och Sveriges förhållande till kontinenten: 

Det kräver emellertid att den politik vi för måste bevara vår omvärlds förtroende för såväl vilja som 
vår förmåga att upprätthålla neutraliteten. […] En stormaktskonflikt ter sig i dagsläget synnerligen 

                                                 
81 RD 1991/92:119, sid. 14-15. 
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osannolik, men detta är inte något tillräckligt skäl för en långsiktig förändring av försvarspolitiken. 
Det kan inte uteslutas att utvecklingen i världen blir så positiv att en sådan förändring så småningom 
blir motiverad. Men på förhoppningar kan försvarspolitiken inte bygga. […] Om Warszawapakten 
upprättar nära förbindelser med EG och avspänningen mellan militärallianserna blir bestående 
ändras förutsättningarna för Sveriges säkerhetspolitiska överväganden. […] Det vore till gagn för 
svenska medborgare och för den europeiska integrationen i stort, om också alliansfria länder som 
Sverige kunde bli medlemmar […].88 

Under utrikesdebatten 1990 klargör man att partiet anser att neutraliteten måste omvärderas 
för att möta Europas nya realiteter, då man har ett ansvar gentemot Östeuropa att förse dess 
folk med samma fred och frihet som svenskarna åtnjutit under efterkrigstiden – ett argument 
som får allt mer näring i partiet efter Berlinmurens fall.89  
     Centerpartiet var inledningsvis neutralitetslärans mest ståndaktiga apologet. Föga 
imponerat av den världsliga utvecklingen deklarerar man att: 

Den låsta situationen i Mellaneuropa har lett till att stormakterna i det nordatlantiska området prövar 
nya strategier, vilket leder till att Sveriges roll som alliansfri stat blir allt viktigare. Helt klart är att en 
omprövning av den svenska neutralitetspolitiken skulle förändra den säkerhetspolitiska situationen i 
Nordeuropa på ett sätt som knappast skulle välkomnas av någon.90 

Bindningar till EG i strid med neutralitetspolitiken förkastas kategoriskt och man varnar för 
att historiska nedvärderingar av den svenska neutraliteten alltid resulterat i en upprustning i 
landets närområde.91 
     Partiets utrikespolitiske talesman Pär Granstedt visar påfallande antipati mot alla former av 
utmaningar mot den säkerhetspolitiska doktrinen under 1989. Under utrikesdebatten sägs: 

En av våra viktigaste nationella tillgångar är vår neutrala ställning till världspolitiken – inte bara 
därför att neutralitetspolitiken ger oss ett hopp om att kunna hålla oss utanför ett nytt europeiskt 
krig,[…] och inte heller bara på grund av den väldigt viktiga roll som den svenska 
neutralitetspolitiken spelar för den nordiska stabiliteten. […] Vår neutralitetspolitik ger oss alldeles 
speciella möjligheter. Den ger oss en trovärdighet som innebär att man lyssnar på oss, inte som 
företrädare för något stormaktsblock utan som en självständig aktör på världsarenan.92 

Revolutionerna i Östeuropa borgade dock för den förändring i frågan, som framskymtade 
första gången under 1990 då man i en partimotion förklarade att neutraliteten fortlöpande 
borde prövas med anledning av utvecklingen i DDR, Baltikum, Polen, Bulgarien och 
Tjeckoslovakien. Om avspänningen bestod förklarade sig centerpartiet t.o.m. villigt att på sikt 
sanktionera ett svenskt medlemskap i EG.93 
     Först under senhösten 1990 tar man dock steget fullt ut och stämmer in med den majoritet i 
riksdagen som vurmat för EG-anslutning, dock med ett viktigt neutralitetsförbehåll. Granstedt 
anger att centerpartiet är villigt att ingå i europasamarbetet som en aktiv pådrivande part, som 
en direkt följd av ”den föränderlighet som vi ser i Europas utveckling”.94 En drivande faktor 
tycks vara möjligheten att skapa en paneuropeisk integration där inte bara Västeuropa ingår 
utan dörrar öppnas även för Baltikum och öst, även om man påpekar att alla former av 
neutralitetsvådliga säkerhetssamarbeten är centerpartiet främmande.95 

5.1.2. 1991-1992 
Neutralitetsdebattens dödläge under hösten 1991 är total. Inte förrän efter statsminister Bildts 
linjetal och omdefinieringen av Sveriges säkerhetspolitiska linje väcks gammal rancune till 
liv. Oppositionspolitikern Pierre Schori levererar en kraftig admonition till regeringen, som 
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han anser har bedrivit en trolös och illojal politik, då man utlovat fortsatt styre på den 
vedertagna doktrinens grund i regeringsförklaringen bara månader tidigare. Den nya 
doktrinen, menar han, är en: 

Förkrympt fattigmansversion av svensk säkerhetspolitik […]. Detta är inte ett heltäckande begrepp 
för svensk säkerhetspolitik. […] Svensk säkerhetspolitik har ju i alla tider definierats i ett europeiskt 
sammanhang. […] När det sedan gäller neutralitetspolitikens hårda kärna gäller ju den alltjämt: 
militär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Carl Bildt har nu alltså canossat sig tillbaka 
till riksdagen med detta besked. Det är bra. Denna klassiska formulering har giltighet till dess att vi 
kan börja ersätta den med något annat.96 

Schori lamenterar vidare över att regeringen skulle ha försummat sina medborgare och 
åsidosatt deras val av neutralitet – en åsikt som flankerad av ideliga reprimander i fråga om 
den säkerhetspolitiska linjen återkommer under debatten den 25:e maj.97 Debattintensiteten är 
dock under 1991, mot bakgrund av vilken magnitud Bildts deklaration var av, förbluffande 
dämpad. Ett påtagligt konfyst oppositionsparti i socialdemokraterna söker villrådigt utröna om 
det är regeringsdeklarationen eller linjetalet som är den nya normen och om den nya normen i 
sin tur bara är en gammal tradition i ny skrud. Talande för socialdemokratins hållning är den 
passus där Hans Göran Franck yttrar: 

Jag hoppas att regeringsdeklarationen och vad som är sagt i den står fast.  […] Vad som står där går 
ut på att vi skall föra en alliansfri politik i fred syftande till neutralitet i krig. Det är den 
formuleringen som gäller för vår utrikespolitik till dess att något annat beslut har fattats. Jag kan 
därför inte riktigt förstå varför statsministern inte klart och tydligt kan ställa sig bakom detta.98 

5.2. Opinionsbildning 

5.2.1. Arbetet 
Arbetet slår under periodens första år orubblig vakt om neutralitetspolitiken och följer den 
socialdemokratiska partilinjen. Ledaren framhåller vid ett flertal tillfällen att det ännu är för 
tidigt att sänka garden samt att perestrojkan och avspänningen bara är tendenser som bör 
avvaktas. Detta då utrikespolitiken måste bygga på långsiktighet.99 
     EG-samarbetet avfärdas under 1988-89 kategoriskt som ett vedervågande av den svenska 
säkerhetspolitiken innan man kan skönja en brytpunkt under 1990 då den nytillträdde 
chefredaktören Anders Ferm för en diskussion om möjligheterna att ompröva doktrinen, 
emedan ”det är poänglöst att säga att man bedriver en alliansfri utrikespolitik om det inte 
längre finns några allianser att stå fria ifrån”.100 En anslutning till EG förespråkas med 
bibehållen neutralitet, samtidigt som ett förslag till reviderad doktrin ådagaläggs: 

Självständig utrikespolitik för internationellt samarbete och gemensam säkerhet, med neutralitet i 
händelse av krig.101 

1990 präglas i övrigt av en tvehågsenhet kring säkerhetspolitiken. Å ena sidan framhålls 
vikten av att avvakta Östeuropas utveckling och inte förkasta en hävdvunnen politik 
(Sovjetunionen misstänks kunna överleva som en aggressivare stat) och å andra sidan syns 
tydliga tendenser på en vilja att närma sig djupare samarbeten med Europa inom EG. De 
senare inklinationerna tilltar med utvecklingen och 1991 anbefaller Ferm NATO-medlemskap 
på sikt. Detta då neutralitetsdoktrinen med Sovjetunionens sönderfall inte är något 
självändamål: 

Ironiskt nog är det lättare för Sverige, om Europas säkerhet bygger på ett fortsatt och utvidgat 
NATO, som drar in Öst och Sovjet i processen och kanske samordnas med den europeiska 
säkerhetskonferensen. Om både USA och Sovjet finns ombord är ju risken mindre att vi dras in i en 
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militär konflikt mot någon av de två, än om säkerhetspolitiken får en ”europeisk” – läs EG – 
identitet. […] Ska alltså Sverige överväga att på sikt gå med i NATO? […] Sannerligen, världen är 
sig inte riktigt lik.102 

Yttranden för omläggning på sikt kommer även 1992:  
Kort sagt är de framtida krigen i Europa så osäkra att det enda säkra förefaller vara att gå ihop med 
likasinnade till förmån för en kollektiv säkerhet. […] Sverige har något att vinna men inget att 
förlora. Läget för att likt Finland byta säkerhetspolitik är då väl valt. Björnen sover. Han sover 
ibland under historiens lopp, som vi vet, men sällan länge.103   

Med likasinnade menas endast NATO. Det till EG knutna VEU är enligt Ferm ”inte värt 
pappret det är skrivet på” (betecknas som en papperskonstruktion). 104 NATO däremot sägs ha 
större resurser och mäktiga medlemmar som kan garantera landets säkerhet. 105 
     Fram till dess att ställning tagits för NATO och att förhållanden stabiliserats menar man 
dock att EG-medlemskap ska förenas med neutralitetsförbehåll. Bildt kritiseras för att ha 
reviderat doktrinen utan ett fullgott alternativ och en dystopi målas upp där Sverige riskerar 
att invecklas i Baltikums gränsstrider och bli Sovjetunionens fiende.106 

5.2.2. Svenska Dagbladet 
Svenska Dagbladets allt överskuggande mål under denna tid är ett svenskt EG-medlemskap. 
Neutralitetsdoktrinen tillmäts liten betydelse per se och används i debatten för att påvisa hur 
Östeuropas befrielse avhänder landet de sista traditionella argumenten mot medlemskap. 
Genom perioden löper serien ”EG och neutraliteten” där man pläderar för en säkerhetspolitik” 
mindre av ogenomtänkt dogmatik och mer av öppenhet inför den historiska process som 
omdanar Europa och som kan lämna ett självbelåtet Sverige isolerat i periferin”.107 Inför den 
traditionella linjen talar man om revision: 

Socialdemokratiska bullor inte behöver vara heliga eller ens alltid befrämja den traditionella och 
övergripande målsättningen att militär alliansfrihet i fred skall möjliggöra neutralitet i krig 108 

Neutralitetspolitiken beskrivs som en undfallande och omoralisk falsk trygghet, vilket 
illustreras av en diskussion om att bara 6 av 20 länder under andra världskriget fick sin 
neutrala status respekterad.109 1990 skriver man följande:  

[…] Vi vågar inte ansluta oss till det europeiska samarbetet, utan hukar oss ner bak det imaginära 
skydd som neutralitetens Maginotlinje erbjuder – imaginärt för att, som många inte vet och andra 
ansträngt sig för att glömma, neutraliteten är ett minst sagt bräckligt skydd i ond bråd tid. Fråga 
härom belgier och holländare, danskar, norrmän, finländare, liksom våra vänner och bröder i de tre 
baltiska staterna. Vilket skydd hade ni, då det behövdes, av er neutralitet?110 

Neutralitetspolitiken beskrivs som ett historiskt gissel i Europa som leder till instabilitet och 
osolidariskt tänkande. 1989 anklagas den socialdemokratiska ministären för att stå på 
Moskvas sida:  

Hade Sverige kunnat bestämma utvecklingen skulle de krafter som idag förkastas inte bara i 
Östeuropa utan även inne i Sovjetunionen stått mycket starkare. […] I själva verket har det varit så 
att Stockholms utrikespolitiska på för Moskva viktiga områden, dvs. rustningsfrågor i Norden och 
Europa, sällan löpt så parallellt med de sovjetiska ståndpunkterna som under 1980-talet. Vem kan 
vara stolt över en svensk utrikespolitik som uppvisat sådan följsamhet visavi en havererad och 
fördömd sovjetisk hållning? […] När når perestrojkan arvfurstens palats? Hur länge ska det dröja i 
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Sverige innan tomma skrytet och självberömmet ersätts av omprövning och insikt om begångna 
misstag?111 

Istället ser man med avund på Norge som tagit ställning för väst genom NATO och kan 
påkalla obetingat stöd av stormakterna i händelse av konflikt. I grannlandet, menar man, 
frodas en sund debatt, medan Sverige präglas av neutralitetspolitikens primat, där minsta 
antydan till nytänkande renderar i total utfrysning.112 
     Under 1992 slår man åter fast att utvecklingen i öst devalverat den svenska 
säkerhetspolitiken och man yttrar sig positivt om VEU och Sveriges möjligheter att bli 
medlem däri. En armering av EG genom VEU skulle stärka Sveriges internationella rolls 
substantiellt enligt SvD: 

Sverige skulle alltså genom EG bli en kärnvapenmakt. […] Och inte skulle väl världen bli 
osäkrare om Sverige tillsammans med Österrike, Danmark, Irland, Nederländerna, etc. fick säga 
sitt om Frankrikes kärnvapenstyrkor? Den skulle tvärtom bli mycket säkrare om dessa länder fick 
något inflytande över världens samlade massförstörelsevapen.113  

5.2.3. Dagens Nyheter 
Neutralitetsfrågan ges i DN litet utrymme. Redan från 1988 skymtar dock en klart negativ 
inställning till doktrinens existens i svensk säkerhetspolitik då man menar att den alltid varit 
en chimär som aldrig kunnat påräkna någon trovärdighet i Moskva samt att den skapar 
instabilitet i Norden:  

Svensk neutralitet skapar ett vakuum som lockar stormakterna – åtminstone Sovjet – att i förtid 
försöka inteckna Sverige för egen del. I krig kan vi bli ett slagfält där väst och öst böljar fram och 
tillbaka ungefär som svenska armén i Tyskland under trettiåriga kriget […].114  

Under 1990 förklarar man att Östeuropas omvälvningar och Sovjetunionens sönderfall i 
grunden förändrar den svenska utrikespolitikens grundvalar.115 Man säger sig vara beredd att 
närma sig Europa genom EG, men ser inte alliansfriheten som ett problem i detta avseende. 
Under 1990 skriver Thomas Hall:  

När EG-motståndare lägger ut texten om kan man få intrycket att ett svenskt medlemskap skulle 
innebära slutet på en konsekvent tillämpad neutralitetsdoktrin som givit landet nästan två hundra 
år av fred. Så är naturligtvis ingalunda fallet. För det första är neutraliteten som politisk dogm 
av ungt datum. Att Sverige så länge undgått krig är snarare betingat av lyckosamma 
omständigheter än en konsekvent neutralitetspolitik. För det andra är EG inte en militärallians 
utan en sammanslutning med programmatiskt fredligt syfte av stater med vilka Sverige naturligt 
hör hemma.116 

Ett EG-medlemskap med neutralitetsförbehåll förespråkas fram till EG-ländernas 
förhandlingar i Maastricht 1992, då man menar att resultatet av dessa blivit att VEU 
oundvikligen kommer att knytas till EG och ge gemenskapen en militär prägel.117 I ljuset av 
denna utveckling tar man under 1992 en annan ståndpunkt och menar att Sverige bör avvakta 
den situationen i Östeuropa innan man involverar sig i någon form av samarbete som kan 
skada neutralitetspolitikens trovärdighet. Man framhåller dock att det på sikt är önskvärt med 
ett närmande till Europa och ett svenskt medlemskap i EG, även om samarbetet skulle bli 
militärt till sin karaktär. I ett sådant läge, menar man, måste neutralitetsdoktrinen avvecklas. 
Att som Österrike försöka vidmakthålla densamma vore att ge landet en bromsklossroll i 
Europa, då man inte skulle vara en gemenskapsmedlem samma villkor som övriga.118   
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     Under 1992 lovordas vidare Carl Bildts kursomläggning och i ett försök att vinna stöd för 
en ny linje driver man 1991-92 en artikelserie där man bl.a. kritiserar vad man menar är en 
falsk alliansfri position under kalla kriget. 1991 skrivs t.ex.: 

Kontinuitet kan också vara en svaghet. När får vi höra en ledande socialdemokrat säga: ” Vi tar 
avstånd från Erlanders Metalltal. Det var arrogant i tonen och vittnade om stor okunnighet om 
vart EG syftar”.119 

5.2.4. Skånska Dagbladet 
Skånska Dagbladet blir i denna studie en representant för de tidningar som enträget skred till 
neutralitetspolitikens obetingade försvar.  
    Under 1988-89 tillbakavisas all närmare integrering med EG och NATO, då man ej kan 
riskera att involveras i en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med hänsyn till 
neutraliteten. Vidare skriver tidningen, med anledning av utvecklingen i Östeuropa, att 
”fortsatt avspänning och nedrustning kan sätt stopp för att europeiska krig nödvändigtvis 
utvecklas till storkrig. Men någon garanti för att slippa krig över huvud taget ger inte den 
nuvarande utvecklingen”.120  
     Samma fasthet som man haft i sin argumentation har man även under 1990 då man möter 
en för denna undersökning ovanlig insikt om att neutraliteten inte blott är ett 
efterkrigsfenomen: 

Som många andra knyter han i alltför hög grad den svenska neutralitetspolitiken till 
efterkrigstidens motsättningar mellan öst och väst. Men Sverige har ju förhållit sig alliansfritt 
och neutralt mycket längre än så. Även i den nya Europamiljön har Sverige mycket att vinna på 
att försöka slå vakt om sin handlingsfrihet […].Det är dessutom alldeles för tidigt att dra 
slutsatsen att ”Sovjetunionen kommer att upplösas”. Även om de baltiska staterna och några 
andra sovjetiska områden erövrar sin efterlängtade självständighet är det inte liktydigt med att 
Sovjetunionen upplöses. Snarare innebär det ett återupplivande av mellankrigstidens 
Sovjetunionen.121 

Farhågorna inför vad som ska hända i Sovjetunionen är otaliga och två veckor senare höjs 
rösten åter för vilka konsekvenser det skulle få om Sverige blev medlem i EG och sedan 
tvingades in i den baltiska frigörelsekampen och på sikt i ”ett tredje världskrig”.122 Under 
sommaren framkommer åter misstron mot Europa och fruktan gentemot öst: 

Ett sönderfall i en supermakt är ingen tebjudning. Det finns såväl i Sovjetunionen som utanför 
denna stat bedömare som inte utesluter kärnvapenterror i Sovjetunionen. Upplösningen av 
sovjetimperiet har också frigjort politiska krafter och motsättningar som måste behärskas av vad 
som i bästa fall kommer att vara sköra demokratier med svag ekonomi under åratal framåt. Allt 
talar för att nittiotalet kommer att kännetecknas av instabilitet och ständig kamp […].Innan 
svenska politiker bestämmer sig för att ändra på förutsättningarna att driva svensk utrikespolitik 
så bör de föra ett längre samtal med den Djävulens advokat som de förhoppningsvis alltid 
konsulterar i dessa frågor och som de ständigt bör bära med sig. Utrikespolitiken får aldrig 
bygga på förhoppningar och det är särskilt vikigt att varna för detta i ett läge där de goda 
förhoppningarna till synes, men bara till synes, tycks bli infriade.123 

Även under resterande delen av 1990 framkommer ideliga åsikter i samma riktning och det är 
en konsternerad redaktion som definitivt dömer ut EG efter Maastrichtförhandlingarna.124 
I samband med Carl Bildts linjetal framlägger man massiv kritik och menar att den nya 
doktrinen är onöjaktig, luddig och ogenomtänkt. Man medger att det nya Europa öppnat nya 
möjligheter men detta ska inte ske på neutralitetspolitikens bekostnad.125 
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6. Slutsatser 
Denna undersökning har visat att den svenska neutralitetsdebatten i mycket hög grad kretsat 
kring skeendena i Östeuropa under 1988-1992 och vilka implikationer dessa händelser skulle 
få för främst Sveriges möjligheter att deltaga i det europeiska integrationsprojektet EG, även 
om inflikningar med krav på Natomedlemskap även förekommer. Neutraliteten diskuteras 
också, om än i mindre omfattning, utifrån sina egna premisser, dvs. huruvida det finns ett 
egenvärde i att förhålla sig neutral med alliansernas upphörande eller om neutraliteten har ett 
värde även i förhållandet till den imploderade Sovjetunionen och Östeuropa. Kalla krigets slut 
ges stort utrymme i samhällsdebatten och det är märkbart vilken betydelse en stark 
Sovjetunionen haft för upprätthållandet av en svensk neutralitetsdoktrin. 
     Socialdemokraterna intog under 1988-1990 en position av resolut och konsekvent lojalitet 
gentemot den klassiska neutralitetspolitiken såsom den av hävd definierats under 
efterkrigstiden. Detta ställningstagande harmonierade dock allt sämre med 
oppositionspartiernas och opinionsbildarnas uppfattning ju längre tiden gick. Således fann sig 
Sverige under sommaren 1990 i en situation av kompakt motstånd mot den styvsinta 
tolkningen av alliansfriheten – ett motstånd som i riksdagen gick tämligen försiktigt framåt 
medan flertalet dagstidningar i praktiken kom att betrakta neutralitetspolitiken som avskaffad 
och illegitim utan Sovjetunionens existens. Det handlade, med Kjell Goldmanns terminologi, 
om en situation av stabiliserande verkan i form av de politiska regeringsdeklarationerna 
flankerad av den 200-åriga (40 år av ”strikt” neutralitet) vanan/neutralitetstraditionen, viken 
torde ha utgjort en mycket stark faktor under den socialdemokratiska ministären (vilket visade 
sig under socialdemokratins tid i opposition, då den historiska traditionen delvis tvingade 
regeringen till reträtt från vad som skulle bli en omdefinierad säkerhetspolitisk doktrin). Detta 
då neutralitetspolitiken var intimt förbunden med SAP. Mot dessa faktorer stod en 
destabiliserande verkan i partioppositionen och framförallt opinionsbildningen. Att man i 
denna situation valde att valde att beträda medelvägen och luckra upp neutralitetsbegreppet 
med en medlemskapsansökan till EG under slutet av 1990 kom som en logisk följd då man 
värnade den svenska enigheten utåt. 
     Regimskiftet 1991 ackompanjerades av en relativt stark uppslutning mot neutraliteten i 
pressen, vilket säkerligen underlättade för Carl Bildt att då han valde att ”dödförklara” den 
svenska neutralitetshållningen i Bonn. I detta läge återinföll dock jämvikten i den politiska 
debatten sedan socialdemokraterna, nu i opposition, bistådda av en lång neutralitetstradition 
klandrade regeringen för kursomläggningen och ställde de politiska deklarationerna och 
opinionsbildarna mot oppositionen och vanan. Av detta följer att den borgerliga regeringen i 
princip tvingades att regrediera till kärnan i den gamla neutralitetspolitiken även om man 
utformat den nya doktrinen med vissa förbehåll om t.ex. ett avsmalnat tillämpningsområde. 
     Det förefaller vid denna tid i historien ha funnits starka incitament för att överge 
neutralitetspolitiken men likaså mycket starka för en bibehållen handlingslinje. Någon 
enhetlig stabilitet var det knappast fråga om – undersökningen visar tydligt hur 
koncensusandan övergått i en discessuspolitik med hotbilden Sovjetunionens förflyktigande – 
den yttre enigheten bakom den inre splittringen som Björklund beskriver har förvandlats till 
en splittring såväl utåt som inåt. Att neutraliteten kom att omprövas på regeringsnivå ter sig 
dock inte huvudsakligen vara ett resultat av stark opposition eller bristande tradition utan 
snarare ett resultat av en extraordinär händelse – en destabiliserande störning med Goldmanns 
begreppsapparat. Det borgerliga, främst det konservativa, inträdet på regeringsarenan var 
visserligen inte synonymt med entrén för socialdemokratins uttalade antites men 
neutralitetspolitiken var de facto en i huvudsak socialdemokratisk konstruktion och såväl 
moderater som folkpartister hade, understödda av partipressen, intagit en starkt europavänlig 
hållning och inte explicit uteslutit t.ex. säkerhetspolitiska samarbeten inom EG eller NATO. 
Den svenska utvecklingen bär enligt mig slående likheter vad Goldmann ger som exempel på 
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en destabiliserande faktor – likt regeringsskiftet i Tyskland innebar ett avbräck för 
Östpolitiken kom den svenska regeringen att anamma en politik i grunden definierad som 
neutral men med större förbehåll och mindre övertygelse än tidigare. 
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8. Förkortningar 
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SAP Socialdemokratiska arbetarpartiet 

SEV Sovjetiska rådet för ömsesidig ekonomisk 

hjälp 

SkD Skånska Dagbladet 

SvD Svenska Dagbladet 

UU Utrikesutskottet 

VEU Västeuropeiska unionen 

 

 


