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Abstract 

Mellan 1944-1950 gick Frankrike från att förorda ett decentraliserat, stympat och i praktiken 
svagt Tyskland till att medverka till den centraliserade Västtyska republikens statsbildning. 
Man tog dessutom, med Schumanplanen, initiativ till ett djupgående samarbete mellan 
staterna. Med ländernas historiska fiendskap som bakgrund var detta en snabb och betydande 
process. Syftet med den här studien har varit tvådelat: med Jakob Gustavssons modell för 
utrikespolitisk förändring har vi ämnat beskriva och analysera omställningen samt revidera 
modellen efter de svagheter vi funnit vid appliceringen. Arbetet har gått genom ett brett 
material av historiska andrahandskällor och genom några moderna statsvetenskapliga 
teoretiker inom utrikespolitisk förändring. Vi har funnit att samspelet mellan den 
internationella strukturen och ett fåtal individer resulterade i två genombrott för en ny fransk 
tysklandspolitik den berörda perioden. Internationella faktorer, Georges Bidault och Jean 
Monnet bör tillskrivas den franska kursändringen. Ett av modellens huvudinslag, att en 
förändring förutsätts ske i nyckelaktörens föreställningsvärld, har vi inte funnit belägg för i 
vårt fall och föreslår därmed att modellen revideras något.  
 
Nyckelord: Utrikespolitisk förändring, Frankrike, Tysklandsfrågan, fransk–amerikanska 
relationer, Kalla Kriget. 
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För övrigt anser jag att Tyskland bör försvagas…  

-en modellbaserad fallstudie av Frankrikes ompositionering i Tysklandsfrågan 1944-1950  
 
1. Inledning. 
Charles de Gaulle anknöt till en lång tradition av fransk tysklandspolitik då han under slutet 
av andra världskriget formulerade den franska hållningen i Tysklandsfrågan. Sedan Ludvig 
den XIV: s tid fanns en välrotad fransk föreställning om att ett starkt Frankrike förutsatte 
svaga, tyska förbundsstater. (Dedman 1996:59) Den provisoriska regering som de Gaulle 
företrädde 1944 yrkade på att Tyskland skulle decentraliseras för att undanhållas en central 
regering, det viktiga Ruhr-området skulle kontrolleras av en internationell myndighet och att 
den västra Rhen-stranden skulle avträdas. Bakgrunden var att Frankrike mellan åren 1870-
1944 invaderades av Tyskland inte mindre än tre gånger (1870, 1914 och 1940). de Gaulle 
med flera politiker av hans generation ville inte missa den historiska möjligheten att 
genomföra den försvagningspolitik gentemot Tyskland som de ansåg försummades efter 
första världskriget. Det var en naturlig politik för fransmännen att förespråka. Georges 
Bidault, dåvarande fransk utrikesminister, skrev 17 år efter att han avgått: ”Fienden var 
Tyskland, från generation till generation” (Bidault 1965:90). Emellertid anammade Frankrike 
redan 1948 en utrikespolitik som i praktiken innebar att det då delade landet skulle byggas 
upp och federationen Västtyskland erkännas. En politik som förtydligades fram till 1950. Det 
är en politisk omorientering av monumentala mått sett i den längre historiens ljus. Därom 
handlar den här uppsatsen. 
 
Det finns en betydande teoretisk aspekt i vår studie. Jakob Gustavsson skriver i The politics of 
foreign policy change apropå urikespolitisk analys: “Analysts have been inclined to focus on 
stability and inertia rather than on transition from one state of affairs to another.” Gustavsson 
understryker att det finns gott om modeller för utrikespolitisk förändring men att de sällan 
appliceras empiriskt. (Gustavsson 1998:3) Vår studie syftar till att råda bot genom en 
applicering men en kritisk sådan där modellen i sig står lika mycket i centrum som fallet. 
Därmed hoppas vi kunna göra ett bidrag till studieområdet även på ett teoretiskt plan. 
  
2. Forskningsfråga/Syfte 
Vår uppsats har två syften. För det första ett empiriskt. Vi försöker med hjälp av Jakob 
Gustavssons analysmodell för omvälvande förändringar inom utrikespolitik förstå varför 
fransmännen lade om sin politik i Tysklandsfrågan mellan 1944 och 1950. För det andra ett 
teoretiskt syfte. Vår ambitionen är att tillföra några idéer och/eller revidera Gustavssons teori 
för att den bättre ska passa andra fall av utrikespolitisk förändring. 
 
3. Teoretiskt ramverk 
Med ’Tysklandsfrågan’ menar vi vad som skulle göras med det besegrade Tyskland efter 
andra världskriget?  ’Tysklandsproblemet’ är den, talande, franska benämningen på 
Tysklandsfrågan. Med ’Frankrike’ syftar vi på statsapparaten, den franska staten och dess 
beslutande organ.  
 
4. Teoretisk bakgrund 
Studier som har gjorts om utrikespolitiks förändring presenteras i detta avsnitt för att ge en 
överblick över andra teorier inom studieområdet, och som en bakgrund till vårt val av 
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förklaringsmodell. För att visa på olika typer av teorier som finns för att förklara 
utrikespolitisk förändring presenteras här tre olika teorier som behandlar olika aspekter genom 
vilka förändring kan studeras. De fokuserar på olika faktorer som påverkar och orsakar en 
förändring av utrikespolitiken. Teorierna betonar faktorerna cykler, det internationella 
systemet och agent-strukturproblemet. 
 
4.1 Rosatis teori om utrikespolitiska cykler 
Jerel Rosati förklarar utrikespolitiska förändringar med längre perioder av stabilitet som 
avbryts av kortare perioder av förändring. Rosati talar om krafter i samhället som verkar för 
respektive emot förändring. Det är hur starka dessa krafter är mot varandra som avgör när en 
politisk förändring sker. I normala fall dominerar krafterna för status quo över krafterna för 
förändring, men samhällets ständiga förändring leder till en ökad spänning mellan de två olika 
krafterna. Utrikespolitiken betraktas som stel och statisk samtidigt som det internationella 
systemet, de inrikes och de miljömässiga förhållandena till vilka utrikespolitiken är anpassad, 
hela tiden förändras och utvecklas (Rosati 1994:225-227). Detta leder till att utrikespolitiken 
inte kan motsvara de krav som ställs på den eftersom den är utformad för andra förhållanden. 
Det är när utrikespolitiken inte längre klarar av att anpassa sig till de nya förhållandena som 
en förändring sker (Rosati 1994:231). Cykler av stabilitet avbryts således och övergår i cykler 
av förändring. När utrikespolitiken förändrats för att anpassa sig till de nya förhållandena går 
politiken in i en ny period av stabilitet (Rosati 1994: 221).  
 
4.2 Skidmores teori om det internationella systemet 
David Skidmore menar att det finns internationella och nationella begränsningar1 som 
påverkar en stats möjlighet att utforma sin utrikespolitik. Dessa begränsningar leder till att 
stater förändrar sin utrikespolitik på två olika sätt beroende på om staten är stark eller svag i 
förhållande till det internationella och nationella samhället. Teorin bygger på institutionella 
och realistiska förklaringar om utrikespolitisk förändring. Skidmore menar att institutionell 
teori om sporadisk förändring bäst förklarar utrikespolitisk förändring hos stater som har en 
stark position i det internationella systemet. Dessa stater är inte lika känsliga för de 
internationella begränsningarna som internationellt svaga stater. För att utrikespolitiken skall 
förändras krävs en krissituation av något slag som utsätter politiken för en situation som den 
inte längre klarar av. En sådan stat är mer känslig för nationell kritik och blir därför mer 
benägen att förändra sin utrikespolitik som en respons på nationell press för att lösa krisen. En 
stat som har en stark nationell, men svag internationell position är mer känslig för de 
internationella begräsningarna. Deras utrikespolitik tenderar att förändras mer som reaktion på 
förändrade förhållanden i det internationella systemet och förklaras därmed av realistiskt 
teori, till vilka staten måste förändra sin politik för att behålla sin position (Skidmore 1994:43-
63). Både Rosatis och Skidmores teori utgår båda ifrån internationella och nationella 
strukturer som begränsar möjligheterna för utrikespolitisk förändring.  
 
4.3 Carlsnaes teori om agent-strukturproblemet 
Walter Carlsnaes hävdar att utrikespolitisk förändring inte bara kan förklaras av strukturer 
utan att hänsyn måste tas till de aktörer som verkar inom strukturerna. Problemet att 
kombinera dessa kallar Carlsnaes för ”agent-struktur” problemet. Carlsnaes menar att 

                                                 
1 Eng. constraints 
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utrikespolitisk förändring måste förstås som en output av både struktur och aktörer ”human 
agents and social structures are in a fundamental sense dynamically interrelated entieties, and 
hence that we cannot account fully for the one without invoking the other” (Carlsnaes 
202:344). Carlsnaes teori bygger på detta då den förklarar förändring som ett resultat av 
aktörernas möjligheter att förändra politiken. Teorin utgår ifrån de individuella politiska 
beslutsfattarna (agenterna) som vill förändra utrikespolitiken, men deras möjligheter att driva 
igenom sina idéer begränsas av två faktorer, dels genom internationella och nationella 
begränsningar och dels genom aktörernas insikt att dessa begränsningar hindrar dem från att 
implementera politiken. Omständigheterna kan verka som begräsande eller innebära 
möjligheter för aktörens politik och det är hur aktörerna uppfattar dessa omständigheter som 
avgör deras möjligheter att förändra utrikespolitiken (Carlsnaes 2002:342-344). 
 
Mot bakgrund av dessa teorier har vi valt att använda oss av Jakob Gustavssons modell för att 
förklara varför Frankrike förändrade sin utrikespolitik. Modellen stämmer väl överens med 
vårt syfte att förklara varför och när utrikespolitiken förändras. Tillskillnad från andra teorier 
har den en klar fokusering att förklara varför förändring sker istället för som Rosatis och 
Skidmores teorier koncentrera sig på att förklara förutsättningarna till förändring och inte 
själva förändringen sig. Gustavssons modell innehåller analysnivåerna system, stat och 
individ vilka tar hänsyn till både aktören och strukturen. Detta gör även Carlsnaes teori men 
tillskillnad från Gustavssons modell, som betonar vikten av en krissituation som förklaring till 
när förändring sker, förklarar den inte när en förändring sker. Gustavssons modells 
utgångspunkt i analysnivåerna system, stat och individ samt modellens betoning av en 
krissituation som förklaring till när förändring sker stämmer väl överens med vårt syfte att 
förklara Frankrikes förändrade tysklandspolitik under åren 1944-50.  
 
5. Förklaringsmodell 
Gustavssons förklaringsmodell går ut på att förklara varför det uppstår en förändring i staters 
utrikespolitik. Modellen har två syften: det första är att förklara varför en förändring av 
utrikespolitiken sker och det andra är att förklara när en förändring sker (Gustavsson 1998:22-
27). Modellens två centrala begrepp är utrikespolitik och förändring. Utrikespolitik definieras 
som ”a set of goals, directives or intentions, formulated by persons in official or authoritative 
positions, directed at some actor or condition in the enviroment beyond the sovereign nation 
state, for the purpose of affecting the target in the manner desired by the policy-makers”. 
Förändring definieras som “a new act in a given situation or a given act in a situation 
previously associated with a different act” (Gustavsson 1998:22). 
 
5.1 Orsaker till utrikespolitisk förändring 
Förändringar i staters utrikespolitik bygger på förändringar i internationella och nationella 
förhållanden. Men för att förändringarna skall ha någon effekt på utrikespolitiken krävs att en 
individ, som är i en position att påverka utrikespolitiken, uppfattar och utnyttjar situationen i 
syfte att åstadkomma en utrikespolitisk förändring. Analysen utgörs av en procedur som sker i 
tre steg. Det första steget är att identifiera de källor som ligger till grund för en 
policyförändring. För att utrikespolitiken skall förändras fordras att förutsättningarna för den 
förändras. Källor är de strukturella tillstånd som råder internationellt och nationellt. 
Gustavsson delar upp källorna i ekonomiska och politiska källor. Internationella politiska 
källor är maktrelationer och militära resurser. Internationella ekonomiska källor är 
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gränsöverskridande ekonomiska transaktioner. Nationella politiska källor är väljarstöd och de 
samhällsaktörer som vidmakthåller en särskild utrikespolitik. Nationella ekonomiska källor är 
den generella ekonomiska utvecklingen, centrala begrepp är BNP-utveckling, inflation och 
arbetslöshet. Det andra steget i analysen sker på individnivå och är en kognitiv analys av de 
beslutsfattare som är centrala för policyförändringen. Modellen bygger på antagandet att 
källorna måste uppfattas av beslutsfattarna och åstadkomma en förändring2 i deras belief-
system innan de kan påverka utrikespolitiken. Fokus läggs på den eller de individer som har 
haft störst påverkan i beslutsprocessen. Att analysen sker på individnivå motiveras med att det 
inte är de internationella och nationella tillstånden i sig som påverkar utrikespolitiken utan hur 
de uppfattas och tolkas av beslutsfattarna. Eller som Gustavsson själv uttrycker det, ”The 
government of a state is an organization, and such it is not in itself capable of seeing, 
thinking, learning, or prefering. Only the human beings that make up the organization can do 
that” (Gustavsson 1998:24). Det tredje och sista steget består i att analysera de institutionella 
strukturer inom vilka beslutsfattarna måste driva igenom sina policyförändringar. De 
strukturer som analyseras är dels själva beslutsprocessen och dels det som Graham Alison 
kallar ”the pulling and hauling of politics”, vilket är de strategier som aktörerna använder sig 
av för att övertyga och manipulera andra att acceptera en ny policy (Gustavsson 1998:22-27).  
 
5.2 När sker en förändring av utrikespolitiken? 
Förklaringen till när en policyförändring sker bygger på två begrepp; policy fönster och policy 
entreprenör. En policy entreprenör är en individ inom eller utanför regeringen som driver en 
idé om reform. Det är denna individ som identifierar och tolkar det nya tillfället 
(policyfönstret) och tar chansen att driva igenom sin idé på den politiska agendan genom att 
övertyga de andra i beslutsprocessen om att denna idé är den bästa lösningen på problemet 
som ligger för handen. Ett policy fönster är en situation som uppstår där förutsättningarna för 
en policy förändring blir mycket goda. Som namnet antyder så kan ett policyfönster öppnas 
och stängas (Gustavsson 1998:26). Det handlar således om en situation som varar en viss tid, 
vars tillfälle entreprenören måste ta vara på och använda väl för att kunna driva igenom sin 
idé. Kriser av något slag utgör situationer som underlättar för entreprenörerna att driva 
igenom policyförändringar. Kriser definieras som situationer som karakteriseras av ett hot 
mot ett etablerat värde, osäkerhet över utgången och tidspress (Gustavsson 1998:27). Under 
dessa omständigheter är det lättare att låsa upp eller förändra de institutionella strukturer som 
finns i organisationen. Policyentreprenörens idé, vilken i vanliga fall inte skulle anses vara ett 
alternativ, blir en mer tilltalande valmöjlighet när den läggs fram som en lösning på 
krissituationen (Gustavsson 1998:26-27).         
 
6.1 Metod 
Arbetet kan betecknas som en fallstudie med syfte att lansera eventuella nya idéer till den 
teoretiska modellen (Gustavssons) vi använder oss av. Således har studien både teoriprövande 
och teorianvändande inslag. Nackdelen med en fallstudie är att den av sin natur inte erbjuder 
tillräckligt med underlag att generalisera utifrån (se Essaissons m.fl. sjunde krav på forskning, 
Essaison 2003:25). Fördelen är det djup och den insikt forskaren vinner på att ägna sig åt att 
ägna sig åt ett fall. 
 

                                                 
2 En förändring sker när individerna genomgår vad Gustavsson kallar en ”learning process” vilket innebär ”a 
change in beliefs following from the interpretation of new experience” (Gustavsson 1998: 144). 
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Vi har i någon mån strävat efter att skilja på de deskriptiva och analytiska delarna av 
uppsatsen. I motsats till renodlingsteoretiker som Hollis och Smith som anser det förkastligt 
att blanda samman de två är vi emellertid tveksamma till att en ren textmässig distinktion 
mellan ”objectivism” och ”interpretativism” är möjlig (se Carlsnaes 2002:342, Essaison m.fl. 
2003:35). Vi tillstår dock att man med fördel bör ange om man tänker gå endera hållet i 
berörda avsnitt. Jakob Gustavsson argumenterar för en syntes mellan ett objektivt perspektiv 
(”outsider”) och ett mer hermeneutiskt angreppssätt byggt på subjektiv förståelse (”insider”). 
(Gustavsson 1998:5) Det är likaså grunden för denna studie. Gustavssons analytiska modell 
vilar på en fenomenologisk grund. Grovt innebär en sådan utgångspunkt att verklighetens 
beskaffenhet är underordnad betydelsen av uppfattningen av verklighetens beskaffenhet. 
Individens mikrovärld av värderingar och trosuppfattningar blir således ett avgörande inslag i 
all samhällsvetenskaplig forskning inriktad på att förstå och förklara beslut; det är genom 
människan verkligheten filtreras. Vi vill understryka att det inte finns något utrymme att i 
detalj tillämpa Gustavssons modell. Det skulle avkräva oss en lika utförlig avhandling som 
hans egen. Vi har tvingats att välja var att placera tyngdpunkten på modellen och således 
uppsatsen. (se val och argumentation under ”Upplägg”). 
  
6.2 Material 
Det finns omfattande litteratur på området europeisk ”återfödelse” genom de berörda åren, om 
än är det skralt med stringent sådan i förhållande till vår forskningsfråga. Den mest 
detaljerade källan vi använt är John Youngs France, the Cold War and the western Alliance 

1944-49. Det är en minutiös genomgång av förhandlingsturerna kring Tysklandsfrågan, 
Marshallhjälpen och NATO. Bokens problemformulering är dessutom lik vår egen. Det som 
finns att invända mot boken är att den drunknar i överdåd av diplomatiska redogörelser som 
ibland blir träd som skymmer skogen. The United States and the making of postwar France, 
1945-1954 av Irwin M. Wall handlar nära exklusivt om de fransk-amerikanska relationerna 
under avgörande år. Originaltiteln på franska är mer talande: ”Det amerikanska inflytandet på 
fransk politik, 1945-54” och erbjuder förutom en detaljrik framställan ett något mer franskt 
perspektiv än flera av övriga, ofta anglosaxiska, författare och forskare. W.R Smysers From 
Yalta to Berlin lägger an ett givande holistiskt perspektiv på Tysklandsfrågan och vi 
rekommenderar hans genomgång för den som söker en introduktion i ämnet. Vi framhåller att 
Jasmines Aimaq’s avhandling från 1996 - For Europe or Empire?-  erbjuder en värdefull 
dimension till Europeisk integration och Frankrikes vägval. Särskilt två utmärkta biografier 
har hjälpt oss på vägen att spåra personernas roll i denna historiska process. Francois 
Duchènes Monnet – the first statesman of interdependance och Jean Lacoutures de Gaulle – 
The Ruler 1945-1970. Ett problem med studien är fåtalet förstahandskällor. Utan tillgång till 
de stora arkiven i Paris har vi förlitat oss på vår förmåga att jämföra andrahandskällorna 
sinsemellan. Georges Bidault’s självbiografiska D’une resistance à l’autre utgör ett undantag 
som värdefull förstahandskälla, om än är den tendentiös till de Gaulles nackdel. 
 
7. Upplägg 
Såsom framgår ovan är strukturen och dispositionen anpassad efter Gustavssons modell. 
Alltjämt har den nationella beslutsprocessen, hur frågan dras igenom inomstatliga strukturer, 
till dels förbisetts av oss. Tyngden ligger på de mekanismer som initierar denna process och 
de personer som uppfattar och styr den. De utrikespolitiska beslutsprocesserna i dåtidens 
Frankrike var korta då den fjärde republikens regeringsmakt var svag. Vi instämmer med 



 8 

Marie Demker i att detta skapade större handlingsutrymme för de som styrde diplomatin. 
(Demker 1996:40ff) Därför har vi valt att inte betona denna del nämnvärt.  
 
Del 1 är ett historiskt betonat avsnitt som med Tysklandsfrågan i centrum målar den 
internationella struktur som växer fram de berörda åren. De statliga faktorer med betydelse 
redovisas även i Del 1. Individerna och deras inverkan avhandlas därefter i Del 2. Del 3 
innehåller våra empiriska och teoretiska slutsatser. Detta fritt efter Jakob Gusatvssons upplägg 
i Politics of foreign policy change (Gustavsson 1998:14-5). 
 
Del 1. 

 
8. Tysklandsfrågan i en internationell kontext 1944-50 
”Hon hade varit den stora faran i krigstid, hon skulle bli den stora svårigheten i fredstid” 
skriver Georges Bidault i de inledande raderna av ett avsnitt tillägnat ”Le problème allemand” 
i sin D’une résistance à l’autre (Bidault 1965:89). Tyskland menar Bidault, blev en gisslan 
för den nya globala maktstruktur som växte fram och kom att äventyra freden mellan de under 
kriget allierade. Strukturen, det vill säga framväxten av det labila bipolära system vi kallar det 
Kalla Kriget, och spelet om Tyskland kommer vi grovt redovisa i detta avsnitt. Vi lägger 
betydande vikt åt segrarmakternas konferenser, genom vilka Tysklandsfrågan ofta var den 
dominerande frågan. Detta kan tyckas underligt då Frankrike inte var närvarande vid dessa 
möten. Anledningen är att utvecklingen omöjliggjorde fler möten av samma pregnans och 
sammankomsterna blev mer avgörande för efterkrigsvärldens utseende än vad som först var 
tänkt. En nyckelfråga är när Tyskland delades mellan öst och väst, mellan Stalin och övriga 
segerherrar. Vår uppfattning, med gott stöd litteraturen, är att Tyskland i praktiken delades 
tidigt eftersom samarbetet i frågan aldrig omsattes i de olikas ockupationspolitik (se Young 
1990:60-1). De diplomatiska turerna mellan västmakterna och Moskva och därefter mellan 
Frankrike och USA tar vid där de stora konferenserna slutar och tillsammans ger de en 
internationell bakgrund till Frankrikes ställningstaganden.  
 
8.1 Tysklandsfrågan 1944-46 genom Quebec, Jalta och Potsdam 
 
Ryggradsreaktionen på Tysklandsfrågan när den först ställdes till de allierade 1943 var 
bestämd och förståelig. Nazityskland skulle bestraffas och landet decentraliseras. De fria 
fransmännens exilregering under ledning av Charles de Gaulle hade ännu inte erkänts som 
sådan av alla allierade och hördes därmed inte i frågan. Kriget hade accelererat de motsatta 
trender som världsmakterna befann sig i och 1944 hade USA med all tydlighet emanerat som 
den ekonomiskt och militärt viktigaste västmakten. Franklin D. Roosevelt och hans 
administration ville dela Tyskland i fem olika delar med självstyre och stympa landet från 
industriellt, och särskilt militärindustriellt viktiga platser som skulle läggas under 
internationell kontroll. Administrationen skulle enligt ett förslag tillfalla Roosevelts Förenta 
Nationerna. (Smyser 1999:9) Strategin skisserades fram vid det första ”stora tre” – mötet i 
Teheran 1943 och fick bifall, med mindre reservationer, från både Churchill och Stalin 
(Smyser 1999:8-9). De tre storas attityd gentemot Tyskland bekräftades vid ett mindre möte i 
Quebec 1944. Den amerikanske finansministern Henri Morgenthau hade till mötet i Kanada 
en plan för Tyskland som kan sammanfattas i det sedan återkommande ordet 
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dismemberment
3. Enligt den långtgående Morgenthau-planen skulle Tyskland göras till en 

jordbruksekonomi, styckas upp och berövas Ruhrområdet som var det industriella 
nyckelområdet för kol- och stålproduktion och därmed exempelvis vapentillverkning. 
(Wegs/Ladrech 1996:9) Anspråken på det rika Ruhr-området i kombination med de 
skadeståndskrav som åter restes mot Tyskland skulle ha stympat landet ekonomiskt, vilket var 
avsikten. John Gillingham menar att Morgenthau- planen torde ha dömt Tyskland till en 
långvarig ”soppköks-exitens” och torde därmed vara det närmaste man kom ett nytt 
Versaillefördrag. (Gillingham s.101). När Charles de Gaulle och hans provisoriska regering 
1944 erkänts och Frankrikes territorium befriats delgav han en liknande agenda för Tyskland: 
 
> Rhenområdets västra strand skulle avträdas för att en buffert länderna emellan skulle uppstå 
> Landet skulle decentraliseras och varje del styras från de tidigare kejsardömen 
(bundesländer) som Tyskland bestått i före Bismarck enade landet 1870 
> Ruhrområdet skulle kontrolleras av en högre myndighet tillsatt av segrarmakterna (Wall 
1991:39) 
 
Morgenthau-planen implementerades aldrig. Planen övergavs i det tysta av USA och F.D. 
Roosevelt. USA bytte i ett tidigt skede fot i Tysklandsfrågan. Amerikanerna gjorde en tidig, 
radikal omprövning av den europeiska men även den globala maktbalansen därför att de 
upplevde Sovjetunionen som ett större hot än Tyskland. Rapporter om att samarbetet med 
Sovjet på den europeiska kontinenten var svårforcerat kom till Washington från Moskva 
redan 1944. Det här påverkade då inte det amerikanska militära engagemanget i västeuropa, 
men principbeslutet om Tysklands framtid togs. (Dedman 1996:36-7) Bortsett mindre delar av 
det amerikanska kabinettet som strikt vidhöll Morgenthau-planen förespråkade huvuddelen av 
den amerikanska administrationen från och med 1945 ett starkt, självförsörjande Tyskland 
med visionen om ett land som kunde agera ”buffert” mot ett expansivt Sovjet. Man föreställde 
sig ett västvänligt Tyskland. Då fransmännen vidstod sina krav upplöstes således den tidiga 
allierade konsensus kring Tysklandsfrågan som fanns med Morgenthau-planen.  
 
Frankrikes säkerhetspolitik byggde 1945 helt på att Tyskland som historiskt hot skulle hållas 
svagt och sönderdelat men samtidigt var de politiskt och ekonomiskt beroende av ett land som 
nu förespråkade ett enat Tyskland. Charles de Gaulle försökte lösa dilemmat genom att även 
förhandla med Stalin om stöd för sin tysklandspolitik. De två slöt en pakt innebärande att 
ingen av någondera part skulle sluta en separat fred med Tyskland. de Gaulle fick emellertid 
inte Moskvas stöd för sin tysklandspolitik då Kreml snarare hade en vision om ett enat 
Tyskland styrt från Berlin och med goda relationer till Sovjetunionen (Gildea 1997:5-11, 
Smyser 1999:13). Pakten tjänar dock de Gaulle i så mån att han höjer priset på ett franskt 
samarbete med väst. Det vill säga samarbetet i Tysklandsfrågan. 
 
8.2 Jalta 
Frankrike tilläts inte medverka i någon av de tre storas tre möten för att forma 
efterkrigsvärlden. Både Roosevelt och Stalin betraktade de Gaulle som en ”plåga” och 
Tysklandsfrågan hölls inom en ytterst exklusiv klubb att besluta om (Kumm 1999: 37). Detta 

                                                 
3 Eng. uppstyckning, sönderdelning  
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förfarande fick i likhet med de beslut som togs, oaktat Frankrikes hållning, långtgående 
konsekvenser för Frankrikes vidare medgörlighet med väst.  
 
Jaltakonferensen var den viktigaste efterkrigs-konferensen. På ytan var det ett gemytligt möte 
men undertill fanns ömsesidiga misstankar mellan Sovjet och de anglosaxiska makterna. 
Roosevelt var mån om att Sovjetunionen gick med i kriget mot Japan och utmanade inte 
Stalin. Polen flyttades västerut på Tysklands bekostnad men i övrigt bestämde sig de tre stora 
för att inte bestämma sig i detalj om Tysklands framtid. Den enighet som fanns begränsade 
sig till att krigsalliansen tillsammans skulle administrera det ockuperade landet. Därför 
bildades att antal råd för det gemensamma handhavandet. Winston Churchill förutspådde den 
obalans mellan ett allt starkare Sovjet och de två västmakterna som skulle uppstå i 
administrationsråden.  (Young 40-4) En fransk ockupationszon, och därmed franskt 
deltagande i de viktiga råden, låg således helt i deras intresse vilket Churchill övertygade 
Roosevelt om. Tanken var även att den bångstyrige de Gaulle med en egen zon skulle mutas 
att dra tillbaka sina militära underordnade från andra områden i Tyskland (Gildea 1997:6). 
Alltsamman förutsatte dock att den franska zonen blev praktiskt betydelselös och inte 
hindrade framkomligheten till de anglosaxiska zonerna. de Gaulles intryck var att han 
samlade ihop smulorna efter sina kollegors framfart. Ett franskt samarbete med väst 
försvårades av Jalta-konferensen. Det finns i övrigt flera missuppfattningar om Jaltamötet 
som fortplantat sig genom litteraturen 4 
 
Stalin vägrade i Jalta att avstå territorium från sin zon för att en fransk zon skulle kunna 
bildas. Detta var ett uttryck för den växande antagonism mellan anglosaxerna och 
Sovjetunionen som präglade mötet. Jasmine Aimaq, skriver ”The Yalta conference and it’s 
aftermath shattered any illusions of a future harmonious relationship between the Western 
Allies and the USSR. The Soviets and the Americans quickly assumed their supreme 
positions on the global chessboard.” (Aimaq 1996:16) 
 
8.3 Potsdam med efterspel 
Charles de Gaulle byggde mellan 1944-46 långsamt upp Frankrikes internationella status och 
hävdade både den franska statens och sin egen auktoritet. Akilleshälen kunde sägas vara 
fransmännens svaga krigsinsats -  varför skulle de ha något att säga till om? frågade Sovjet till 
exempel. Inför Potsdam kom de Gaulles medverkan på tal men Stalin motsatte sig den. 
Därmed hölls Frankrike utanför samtliga möten som ytterst satte ramarna för landets 
viktigaste utrikespolitiska efterkrigsfråga. Trots de nedärvda motsättningarna från 
Jaltakonfernsen var de tre stora vid Potsdam överens om att det ockuperade Tyskland skulle 
få en central administration, stationerad i Berlin med tysk personal. ”Oacceptabelt” blev de 
Gaulles reaktion. (Young 1990:62)  Jalta och Potsdam satte en ram för den gemensamma 
tysklandspolitiken men de så viktiga detaljerna i Tysklands restaurering lämnades till de olika 
råd som inrättades med krigskonferenserna. Makten skulle ligga i dessa råd som skulle arbeta 

                                                 
4
Vi vill särskilt sätta ljus på en uppfattning. Det hävdas i flera redogörelser för konferenserna att Roosevelt och 
Churchill något skulle ha fört frankrikes talan i dess frånvaro (se t.ex. Wegs/Ladrech s.7). Det här invänder vi 
mot då greppet tjänar att utmåla Frankrike som en otacksam diplomatisk motpart. I själva verket finns en rad 
punkter i Jalta-förhandlingarna som tjänade källor till fransk ilska, utöver faktum att de Gaulle inte fick delta.   
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fram ett fredsfördrag för ett enat Tyskland. Likt sin innehållsmässiga motsats Morgenthau-
planen skulle dock Potsdamfördraget om Tyskland omvärderas innan det hann implementeras.  
 
Att utelämnas vid de stora mötena var ett symboliskt nederlag för Frankrike och de Gaulle. 
Utrikesminister Georges Bidault fick berättat av sin stab på det franska utrikesministeriet, 
kallat Quai d’Orsay efter den plats i Paris det ligger på, att han hade en ”uppgift analog med 
den Talleyrand hade vid Wienkongressen” i att hävda Frankrikes auktoritet efter 
krigsnederlaget och den diplomatiska negligeringen. Men Frankrike, Bidault och de Gaulle 
argumenterade klokt för att få framförallt amerikanerna att lyssna. Man pekade effektivt på att 
Berlin låg djupt i den ryska ockupationszonen och att en Berlinsk maktkoncentration skulle 
kunna användas för att sprida ryskt inflytande över hela Tyskland. (Young 1990:ibid) 
Fransmännen spelade således det ”ryska kortet”5 för att undvika en tysk centralisering. 
Potsdams plan för centrala tyska institutioner kom sedermera att stranda i de råd där den 
skulle omsättas, med början i det högsta rådet. 
 
8.4. Tysklandsfrågan 1946-48 Genom Washington, Paris och Moskva 
 
8.5 Den centrala diplomatin - allians i upplösning 
Ett av råden som inrättades i Jalta och Potsdam hade överordnad betydelse – the Council of 
Foreign Ministers (CFM). Det var inom detta råd som flera av de internationella besluten som 
ledde fram till frankrikes omorientering togs. Den kyla som var de Kalla Kriget trängde sig 
tidigt in i CFM:s förhandlingar. Diplomatin har avgörande betydelse för att Frankrike 1946-48 
graviterar mot väst. Ofta ses diplomati som ett uttryck för en politik och därmed blir ”input”-
sidan för politiken genom diplomatin ibland förbisedd. Vi försöker att inte begå misstaget och 
tillskriver den stor betydelse i sammanhanget.   
   
På ett tidigt stadium visade 4-partssamtalen mellan segrarmakterna svårforcerade. 
Förhandlingarna inom det nybildade CFM var både upphov och konsekvens av detta. De 
amerikanska misstankarna, som härstammade dels från de sista tre-stora mötena dels från 
uppgifter på ambassadnivå, om Sovjets europaambitioner kunde i dessa samtal till dels 
bekräftas (Smyser 1999:27-8). I takt med att förhandlingarna inom CFM försämrades mellan 
1946-47 trodde sig den franska utrikesministern Georges Bidault och hans engelske kollega 
Ernest Bevin kunna skönja Moskvas motiv. De två misstänkte att Stalin och hans 
utrikesminister Molotov ville förhala processen mot ett enat Tyskland tills de amerikanska 
styrkorna dragit sig ur den europeiska kontinenten. De ville vidare komma åt Ruhr-området 
(som låg i den brittiska ockupationszonen) för att således kunna påverka även de västliga 
ockupationszonernas ekonomi, tolkade de två ministrarna det. Bidault pläderade vid de här 
samtalen för ett extrem-federalt Tyskland med omfattande lokal autonomi, utan armé, berövat 
västra Rhen-stranden och med Ruhr-området lagt under internationell kontroll. Bidault 
försökte fullfölja general de Gaulles tysklandspolitik (Wall 1991:64ff). 
 

                                                 
5 ’de Gaulle anspelade nära sytematiskt på amerikanernas rädsla för kommunistisk spridning redan tidigare under 
kriget. Även för att uppnå sina inrikespolitiska mål tvekade inte de Gaulle att varna för Moskva. Det var ett 
effektivt sätt att få de stundtals avvisande amerikanska tjänstemännen att lyssna. Därav benämningen ”det ryska 
kortet” i litteraturen.  
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Frankrike och Ryssland var de som hade de mest avvikande förhandlingspositionerna. Det 
fanns alltjämt få gemensamma ståndpunkter, personligen fann Bidault den ryska 
förhandlingsstrategin och dess företrädare ”motbjudande”. (Bidault 1960:147) Den ryska 
taktiken blev kontraproduktiv: istället för att processen förhalades så blev amerikanerna, 
representerade av James Byrnes, sedermera Georges Marshall, benägna att ompröva den takt 
med vilken trupper drogs tillbaka från västeuropa (Smyser 1999:29, Bidault 1965: 146 ff) Att 
överbrygga de olika ståndpunkter som fanns sedan stormötet i Jalta visade sig övermäktigt. 
Det finns därför anledning att ta till sig John Gillingham som menar att ett fyra-parts 
samarbete i praktiken Tyskland aldrig funnits (Gillingham 1998:102). I och med att 
diplomatin når vägs ände blir det uppenbart att en permanent delning av landet är nödvändig. 
Bidault börjar efter ett antal möten att förespråka en sådan (framförallt nämns det misslyckade 
maratonmötet i Moskva 1947). Han försäkrar även Marshall om Frankrikes avsikt att under 
rätt villkor fusionera frankrikes ockupationszon med anglosaxernas. Frankrike väljer inom 
CFM vilken sida om järnridån man föredrar (Wall 1991:66). De springande punkterna i det 
nyvunna samarbetet var Moskvas diplomatiska diskvalificering av sig själv och de 
ekonomiska överenskommelser Frankrike kunde uppnå med USA. Bidault och Quai d’Orsay 
kräver dock ekonomiska och säkerhetspolitiska garantier för att integrera den franska zonen i 
anglosaxernas ”bizonia”. Således kan istället 3-parts samtalen om Tyskland börja.  
 
8.6  Frankrike och USA 
Frankrikes relation till USA är den för Tysklandsfrågans utfall den viktigaste mellanstatliga 
relationen efter förhållandet mellan USA och Sovjet. Det bilaterala samarbetet mellan de två 
förbättrades efter de Gaulles avgång 1946. Tysklandsfrågan var dock den fråga som i det 
längsta gäckade förhållandet länderna emellan. I takt med att spänningarna ökade i det 
bipolära systemet ökade också pressen från amerikanerna om en ny fransk politik. Tanken var 
att Tyskland skulle bli en ”buffert”6 mot Sovjetunionen. Det blev dock en balansakt för USA 
vilket berodde på de inom-statliga förhållandena i Frankrike. Det franska kommunistpartiet, 
Parti Communiste Francaise (PCF), var starkt och ifall USA gick runt de icke-kommunistiska 
regeringar som satt 1946-50 i Tysklandsfrågan fanns risken för ett kommunistiskt 
maktövertagande. Förhållandet kan beskrivas som schizofrent, från bägge sidor. Frankrike 
präglades av en klassisk fientlighet mot ett Tyskland och en ny, växande skepticism mot det 
amerikanska inflytandet i västeuropa och i synnerhet i Frankrike. Icke desto mindre var landet 
beroende av ständiga lån från USA för att bygga upp sin ekonomi men kunde inte gå alltför 
långt i de politiska eftergifter, i form av t.ex. en mer öppen ekonomi och kulturpolitik, som de 
gjorde. Amerikanerna visade varierande förståelse för detta. (Young 1990:65ff)  
 
8.6.1 Marshallhjälpen.  
Frankrike var svagt och behövde hjälp på alla områden. Landet var 1945-47 ca. 75 % av 1938 
års jordbruksproduktion och industriproduktionen hade rasat med uppskattningsvis 30-40 %. 
En FN-kommission beräknade att ca. 100 miljoner västeuropéer levde på mindre än 1500 
kalorier om dagen under denna period vilket innebär att de gick hungriga eller svalt (Dedman 
1996:34). Marshallhjälpen, the European Recovery Program (ERP), gav i praktiken Frankrike 
de ekonomiska garantier de behövde. Udden med programmet blev dock tydligt med den 
konferens som skulle samordna de europeiska behoven, Pariskonferensen 1947. Programmet 

                                                 
6Eng.  ”bullwark” 



 13 

var inte i första hand utformat för Europa utan mot Sovjetunionen, vilket de ryska 
representanterna förstod och reste hem. ERP var inte ett enkelt lån- eller biståndsprojekt utan 
ett långtgående transgovernmentalt initiativ i form av ett ekonomiskt program som skulle dra 
amerikansk närvaro till de länder som ville delta. ERP var därför en upptrappning av 
motsättningarna i det internationella systemet och gjorde  en ”tredje väg” emellan de två 
blocken omöjlig. Svaret från Stalin kom då han återupplivade Comintern i form av 
Cominform som samarbetsorganisation för Sovjet och dess satellitstater. (Young 1990:165) 
Den anti-amerikanska agitationen kulminerade i Frankrike och Italien. De ekonomiska villkor 
Bidault efterlyst för att Frankrike skulle närma sig västs position i Tysklandsfrågan kan med 
Marshallhjälpen sägas vara uppfyllda. Frankrikes befann sig med all tydlighet i västsfären 
men gav ännu inte med sig i Tyskland.  
 
8.7 Till Londonkonferensen Maj-Juni 1948 
Ruhrområdet symboliserar de starka militärstrategiska och ekonomiska franska intressen som 
var kategoriska imperativ. Ruhrs kol-rikedomar skulle vara en materiel och ekonomisk nyckel 
för att bygga upp ännu en fientlig militärindustri mot Frankrike, argumenterade man. Den mer 
offensiva, underliggande tanken var att om området, som var en ekonomisk motor i Europa, 
lades under internationell kontroll kunde man få del i rikedomarna och lägga grunden till en 
stark fransk kontinentalmakt. Frankrike åtrådde, åter, maktpolitisk dominans i det europeiska 
sub-systemet. Ruhr och säkerhetspolitiken hamnade därmed i centrum i diskussionerna inför 
Londonkonferensen 1948. (Young 1990:187) I defensiva termer fruktade Frankrike inte 
längre en isolerad Tysk aggression 1948. Faran som man upplevde den var istället den Tysk-
Ryska axeln som tidigare allierat sig mot Napoleon och återuppstått i Ribbentrop-Molotov 
pakten som fransmännen hade i färskt minne.  
 
Rädslan för ett angrepp stärktes av Prag-kuppen som av hela Europa uppfattades som 
iscensatt av Moskva. (Wall 1991:132-3). Frankrike med flera Europeiska länder bildar 
Brysselpakten (BTO) i syfte att bygga en försvarsallians som USA deltar i. BTO blir fröet till 
NATO och ett viktigt steg mot den säkerhetspolitiska försäkring Frankrike vill ha. 
Pragkuppen accelererade förhandlingstempot mellan Frankrike, Storbritannien och USA om 
en gemensam zon. Bidault får en nyckelroll inför och i den konferens där Frankrike 
presenterar en ny politik. Mot att Ruhr läggs under internationell myndighet och vissa militära 
engagemang garanteras av USA går Frankrike med på att fusionera sin zon med de övrigas 
och låta en centraliserad västtysk stat bildas. Påtryckningarna var starka och beslutet väntat 
hos amerikaner och britter. Wall skriver: ”…Bidault had told Marshall earlier that his 
continued demonstration of concern for security was purely for domestic political reasons. By 
now everyone knew who was the real enemy.” (Wall 1991:133) I Frankrike visste emellertid 
inte alla vem som var den riktiga fienden vilket vi återkommer till under 
”’Tysklandsproblemet’ i Frankrike”.  
 
8.8 Tysklandsfrågan 1949-50 Schumanplanen 
Sedan 1946 förde Frankrike en långsiktig ekonomisk politik enligt Monnet-planen, döpt efter 
sin arkitekt. Politiken gick ut på att modernisera fransk ekonomi för att göra den 
internationellt konkurrensmässig. Planen hängde samman med att Frankrike i 
låneförhandlingarna med USA gått med på att öppna sin ekonomi för konkurrens på fler 
områden. Monnet-planen förutsåg en relativt snabb återhämtning av fransk ekonomi vilket 
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berodde på att den kalkylerade med ett långtgående fransk inflytande över tysk industri och 
ekonomi (Dedman 1996:58-9). Londonkonferensens beslut om att gradvis låta en Västtysk 
stat och ekonomi utvecklas försvårade dessa ambitioner. I den transgovernmentala 
organisation som skulle administrera Ruhr, hade fransmännen också kalkylerat med ett 
betydande inflytande. När så inte blev fallet var ett av fundamenten för fransk 
återuppbyggnads-politik rubbat. 1950 hade amerikanerna drivit sin tysklandspolitik så långt 
att nästa mål var att avsluta ockupationen och lita till ett starkt Västtyskland. Därför krävde 
USA att Frankrike tog initiativ för ”integrera och försona” Västtyskland med övriga Europa 
(Dedman 1996:60). Således underminerades Frankrikes ekonomi, de riskerade konkurrens 
från ett Västtyskland och nya eftergifter mot Tyskland som skulle betyda kölhalning av den 
franska opinionen. Regeringen och den nye utrikesministern Robert Schuman stod inför en 
kris i paritet med den Bidault ställdes inför sommaren 1948.  
 
Lösningen på Frankrikes begynnande ekonomiska och politiska kris hette Schumanplanen och 
arbetades fram av Jean Monnet som var chef för den statliga franska enheten för ekonomisk 
planering7. Planen innebar att genom skapandet av en gemensam fransk-tysk marknad för kol 
och stål gavs Frankrike lika tillgång till Ruhr. Marknaden skulle kontrolleras av en överstatlig 
”Hög myndighet”. Således säkrades Frankrikes ekonomiska plan, amerikanerna 
tillfredställdes och Ruhr-området tillföll ingendera och bådadera. Kol- och stålgemenskapen 
(ESSC) som samarbetet kallades skulle bjuda in andra att delta och presenterades insvept i en 
pro-europeisk retorik som dolde de underliggande franska avsikterna med planen (Dedman 
1996:91). Dessa var inte ens det egna parlamentet insatta i och, liksom Bidault, fick Schuman 
hård kritik för den nya politiken i parlamentet. Den franska Schumanplanen var ett sätt att 
leva med den nya Västtyska republiken, den var ”en ny lösning på ett gammalt problem” 
(Smyser 1999:110). Den var lösningen på Tysklandsproblemet. 
 
9. ”Tysklandsproblemet” i Frankrike 
Den franska politiska eliten och landets medborgare gick någorlunda i takt med varandra 
under efterkrigstidens första år. I Tysklandsfrågan (eller ”Tysklandsproblemet” som det hette 
och Frankrike) fanns en rörande enighet om vikten av att montera ner Tyskland. Men USA 
omsvängning och Kalla Krigets snabba framväxt hamnade den politiska eliten i kläm då de 
internationella realiteterna krävde en sak, den franska opinionen en annan.  
 
9.1 Fjärde republiken och kommunisterna 
Amerikanerna hade fog för sin fruktan att Frankrike skulle bli kommunistiskt antingen genom 
en statskupp eller på demokratisk väg. Under ockupationen hade kommunisterna tillhört de 
mest ihärdiga i motståndsrörelsen och de kunde efter kriget skörda de politiska frukterna av 
sitt arbete. Cirka en femtedel av fransmännen var kommunister vilket innebar att det fanns 
relativt sett fler kommunister i Frankrike än i Sovjetunionen under dessa år (Bidault 
1965:112). Det franska kommunistpartiet (PCF) var dessutom Moskvatroget. 
 
Den fjärde republiken präglades av en svag regeringsmakt. Systemet var labilt och 
regeringarna alternerade ofta även om del ministrar, som Bidault, förblev på sina poster. Även 
presidentmakten var svag: det var i parlamentet och hos partierna som makten låg. (Demker 

                                                 
7 Titel: Commisariat Géneral au Plan 
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1996:60ff) Under sin tid som provisorisk regeringschef åsidosatte de Gaulle en del 
demokratiska principer för att frånhålla kommunisterna makten men inom den fjärde 
republikens fanns en gräns för hur mycket demokratin kunde manipuleras. Inte minst på 
grund av hotet av ett maktövertagande i kupp-form. Young skriver: ”France through its 
geographical position and large Communist majority was particularly exposed to Soviet 
pressure” (Young 1990:180). Opinionen var överlag tyskfientlig och Moskvavänlig, en svår 
situation för den politiker som vill driva igenom en politik mot Sovjetunionens vilja 
innebärande ett restaurerat Tyskland. Den franska tysklandspolitiken måste förstås som en 
balansakt mellan internationella och nationella faktorer: att vara de livsnödvändiga 
amerikanerna till lags utan att verka ge några som helst eftergifter eftersom sådana 
obönhörligt skulle straffas av den franska opinionen och dess parlament.  
 
9.2 Kolonial dimension 
Jasmine Aimaq framhåller i sin doktorsavhandling For Europe or Empire? att nyckeln till 
Frankrikes möjligheter att hävda sig som stormakt låg i dess kolonier. Det var åtminstone så 
de Gaulle och det republikanska etablissemanget tänkte. ”...the continental weakness of 
France vis-à-vis Germany was compensated by the securing of an overseas empire.” (Aimaq 
1996:88) Hon menar också att detta intresse troligen var den viktigaste drivkraften för att 
hålla kommunisterna borta från makten. PCF motsatte sig den republikanska tanken på ett 
”odelbart” Frankrike och förespråkade koloniernas rätt till självbestämmande. (Aimaq 
1996:88ff) Aimaq fokuserar på det som är den militära aspekten av Tysklandsfrågan. USA 
ville mot slutet av 40-talet beväpna Tyskland inom ramarna för det framväxande NATO vilket 
var otänkbart för Frankrike. Lösningen blev Schumanplanens militära komplement Pleven-
planen som Aimaq menar i ett slag återgav fransmännen initiativet i Tyskland och fick 
amerikanerna att stödja Frankrike i Indokina. Hon beskriver planen, utarbetad av Jean 
Monnet, som ett diplomatiskt verktyg, ett ”mästerverk” för att vinna tillbaka den franska 
stormakten (Aimaq 1996:232-33). Hennes framställning visar varför det var livsviktigt att 
hålla PCF från makten och att den militära aspekten av Tysklandsfrågan, det vill säga om 
Tyskland skulle beväpnas och i så fall hur, lyftes ut och löstes apart från Schumanplanen.  
 
10. Teoretisk applicering: internationell och statlig nivå. 
Två saker på systemnivå förutsätts utlösa ett policyskifte i Gustavssons modell. Terminologin 
talar om ett tryck och en kris, inte nödvändigtvis beroende av varandra. I modellens 
applicering på Frankrike i Tysklandsfrågan går det tydligt urskilja det tryck på Frankrike som 
enligt teorin utgör motorn för förändring. Trycket utlöses av USA:s förändrade politik mot 
Tyskland 1945 och västeuropa i övrigt 1947. Trycket övergår under tre års tid till en kris 
innan Frankrike tvingas ta ny ställning i Tysklandsfrågan. Krisen, alstrad av det Kalla Kriget, 
består i den isolering som Frankrike riskerar med den tredje vägens politik som de Gaulle 
slagit in på. Historien upprepar sig sedan, med modifikation, då Västtysklands bildande är 
annalkande och USA åter pressar Frankrike. Trycket kommer utifrån och blir till en kris då 
USA:s krav till pro-tyska initiativ sammanfaller med insikten om att ekonomin äventyras med 
en Västtysk republik.  
 
Det finns i den ”tredje vägen” en analogi till Sveriges inställning till EG-medlemskap som 
Gustavsson studerar; i bägge fallen är en kris dödstöten för en alternativ, av allt att döma 
långsiktigt orealistisk utrikespolitik. De strukturella faktorer som enligt Gustavssons modell är 
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avgörande för ett policyskifte finns närvarande då Frankrike och Georges Bidault beslutar att 
stödja Västtysklands framväxt. De återkommer och finns i annan form då Robert Schuman 
presenterar Schumanplanen.  
 

Del 2.  

 
11. Individerna 
I detta avsnitt presenteras de individer vars uppfattning av den internationella kontexten kom 
att ha betydelse för fransk tysklandspolitik. Charles de Gaulle, Jean Monnet och Georges 
Bidault8 var tre personer vars uppfattningar hade stor betydelse för Frankrikes 
tysklandspolitik åren 1944-50. Valet av dessa grundar sig på personernas inblandning i de 
beslut som togs om Tysklandsfrågan. Regeringschefen de Gaulle, utrikesministern Georges 
Bidault hade på grund av sina politiska positioner en betydelsefull roll i processen. Jean 
Monnet var inte politiker men likväl viktig för de förutsättningar (i synnerhet ekonomiska) 
politikerna hade att driva sina egna politiska agendor i Tysklandsfrågan. För en analys av 
individernas tolkning av den internationella utvecklingen redovisas personernas bakgrund, 
deras beliefssystem och vilken inverkan detta kom att ha för Frankrikes tysklandspolitik. Av 
individerna har en grovt skisserad analys gjorts av deras beliefssystem efter Gustavssons 
hierarkiska indelning i fundamentala, strategiska och taktiska beliefs9 (Gustavsson 1998:143). 
Väl medvetna om de spekulativa aspekterna av att en sådan analys anser vi det ändå 
nödvändigt för en uppfattning om individernas föreställningsvärld. För att kategorisera 
individernas personlighet har vi hämtat inspiration från Holstis beskrivning av de olika 
personlighetstyperna ”hardliner” respektive ”accomondationist”. 
 
11.1 Charles de Gaulle 

1944 befriades Frankrike från den nästan på dagen fyra år långa tyska ockupationen (Willis 
1968:7). Fyra år tidigare hade ingen trott att detta var möjligt, ingen utom general Charles de 
Gaulle. de Gaulle hade mycket starka åsikter om hur Tysklandsfrågan borde lösas efter andra 
världskriget, förklaringen till hans politiska åsikter och uppfattningar grundlades i hans liv 
före Frankrikes befrielse.  
 
11.1.1 de Gaulles bakgrund 
de Gaulle hade inte planerat att bli politiker, han utbildade sig istället till militär och deltog 
som fransk soldat i både första och andra världskriget (Shennan 1993:5-10). Hans militära 
karriär tog dock slut när han i början av andra världskriget (1940) blev utsedd till biträdande 
krigsminister av Frankrikes dåvarande regeringschef Paul Reynaud (Ståhlberg 2004:46) På 
uppdrag av regeringen befann sig de Gaulle i London när beskedet om Frankrikes kapitulation 
slog ner som en blixt från klar himmel (Ståhlberg 2004:49-52). För de Gaulle innebar detta att 
han återigen bara var general, och att en ny fas i hans liv tog vid. Till skillnad från Reynaud 
vägrade de Gaulle acceptera Frankrikes kapitulation (Ståhlberg 2004:77-78). Han inte bara 
vägrade acceptera den utan bildade motståndsorganisationen ”Det fria Frankrike” som han 

                                                 
8 Vi nämner även Robert Schuman. Anledningen till att en djupare analys inte görs av honom är att hans roll är 
att hans roll i processen var mer som en länk än en drivande kraft för förändring. 
9 Fundamentala värderingar definierar Gustavsson som ”basic values and perceptions of the world” (Gustavsson 
1998:146), strategiska som ”general principles for policy” (Gustavsson 1998:148) och taktiska som ”specific 
ideas and preferences about the orientation of policy” (Gustavsson 1998:151).  
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ensam bedrev ifrån London (Shennan 1993:16). de Gaulles motståndsorganisation slogs 1942 
samman med den inre motståndsorganisationen i Frankrike (Stålberg 2004:172-174). Under 
tiden de Gaulle var i London blev han nära vän med Churchill, de två ledarna brukade träffas 
dagligen för att äta lunch tillsammans (Ståhlberg 2004:98) och Churchill var den ledaren som 
först erkände de Gaulle som ledare för det fria Frankrike (Ståhlberg 2004:90-91). de Gaulles 
förtroende för Churchill fick honom att senare söka ett samarbete mellan Frankrike och 
Storbritannien. Rollen som ledare för motståndsorganisationen gjorde de Gaulle till en symbol 
för Frankrikes befrielse (Shennan 1993:26). Detta gav honom så stark legitimitet att han var 
den självklare ledaren för den provisoriska franska regeringen som bildades i Frankrike efter 
befrielsen 1944 (Lacouture 1993:18). Han kom att leda den provisoriska regeringen fram till 
det första valet 1946 efter vilket han valde att avgå då han inte fick det absoluta stöd han hade 
förväntat sig (Shennan 1993:40-47). 
 
11.1.2 de Gaulles beliefssystem 
de Gaulles personlighet stämmer väl överens med Holstis teori om hardlinerpersonligheter 
som karakteriseras av bestämda uppfattningar om mål och medel, kompromissvårigheter samt 
brist på empati för andras perspektiv. Målet för en hardlinerperson är vinst till varje pris 
(Holsti 1995b: 279). Flera av de Gaulles beslut tyder på att han inte hade några intentioner att 
kompromissa om sin grandeurpolitik. Hans politiska utgångspunkt var axiomet att allt som 
innebar ett svagt Tyskland också innebar ett starkt Frankrike, uppfattningen medförde att han 
hade svårt att acceptera de andra lösningar på Tysklandsfrågan som de andra segermakterna 
uppvisade i efterkrigskonferenserna. De Gaulles realistiska och symboliska perspektiv på 
utrikespolitik återspeglas i hans tysklandspolitik. Tillskillnad från USA och Storbritannien, 
som ansåg att Frankrike kapitulerat 1940 och därmed förlorat kriget, utgjorde Frankrikes 
nederlag för de Gaulle bara en tillfällig incident i kriget10 (DePorte 1968:279). Detta var 
utgångspunkterna och målen för de Gaulles tysklandspolitik vilka han inte var villig att 
kompromissa om. Hans utrikespolitik avspeglar detta då han vägrade att acceptera alla beslut 
som togs utan Frankrikes närvaro på efterkrigskonferenserna. Hängivenheten till Frankrike, 
snarare än en speciell ideologi gör att hans strategiska beliefs utgörs av en obotlig nationalism 
och patriotism. de Gaulle till och med identifierade sig själv som Frankrike (Lacouture 
1993:6). Hans taktiska beliefs reflekterar hans fundamentala då syftet med hans utrikespolitik 
var att stärka Frankrikes position och det innebar för de Gaulle ett svagt Tyskland.   
 
11.1.3 La politique de grandeur 
För de Gaulle var återinrättandet av Frankrike som Europas stormakt en förutsättning för att 
Frankrike överhuvudtaget skulle kunna föra en utrikespolitik, som de Gaulles poängterade 
”To rebuild our power: that is what is henceforth the great cause of France” (Gildea 1996:5) 
och ”to me France cannot be France without grandeur” (DePorte 1968:17). Men för att 
Frankrike skulle kunna vara Europas stormakt var det viktigt att undanröja hotet från den 
tidigare stormakten Tyskland att konkurrera med Frankrike. de Gaulle formulerade tidigt sin 
uppfattning om vad som borde göras med det besegrade Tyskland. Så tidigt som i juli 1944, 
då krigets utgång kunde anas men knappast förutsättas, delgavs den amerikanska 
administrationen den franska exilregeringens uppfattning. Västra banken av Rhen borde 

                                                 
10 Inför de Gaulles tal i Paris efter befrielsen 1944, fick han frågan av Georges Bidault, om han inte skulle 
proklamera den nya Franska republiken. På detta svarade de Gaulle ”The republic has never ceased to 
exist…Why should I proclaim it?” (Shennan 1993:40). 
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avskiljas från Tyskland och hamna under fransk kontroll, Ruhrområdets tillgångar skulle 
kontrolleras av en internationell myndighet och viktigast av allt: landet skulle återgå till 
decentraliserade enheter. Sovjetunionen fick i december ta del av samma franska förslag 
(Shennan 1993:44). 
   
Till en början fungerade de Gaulles fokusering på Frankrike som Europas nya stormakt. I 
Quebec 1944 antogs Morgenthau-planen som innebar ett sönderdelat Tyskland och förstörelse 
av tyska industrier (DePorte 1968:159). Detta stämde väl överens med de Gaulles 
tysklandspolitik. När planen övergavs försökte de Gaulle uppnå sina politiska mål med andra 
medel. I november 1944 besökte Churchill Paris och samtalade med de Gaulle. de Gaulle 
försökte övertyga Churchill om en tredje väg som innebar att Frankrike och Storbritannien 
tillsammans skulle skapa en fred i stället för att vända sig till USA eller Sovjet. Churchill var 
dock inte överens med de Gaulle eftersom han ansåg att det var bättre att ”in politics as in 
strategy, it is better to persuade the stronger than to pit yourself against him” (Lacouture 
1993: 42-45). Åren 1944-47 stämde fransk tysklandspolitik överens med de Gaulles 
grandeurpolitik (trots att han avgick som ledare för den provisoriska regeringen 1946). 
Politiken avspeglar sig i Frankrikes handlande i efterkrigskonferenserna. Frankrike var inte 
inbjuden till de första efterkrigstidskonferenserna (Teheran, Jalta och Potsdam) vilket de 
Gaulle reagerade på med att avisera Frankrikes obundenhet av de beslut som togs angående 
Tysklandsfrågan i Frankrikes frånvaro (Willis 1968:15-17). Roosevelt bjöd in de Gaulle till 
ett möte i Algeriet på vägen hem från Jalta konferensen men de Gaulle tackade nej11. de 
Gaulles avvisande kylde ner Frankrikes redan bistra relationer med USA. Att de Gaulle 
tackade nej till mötet berodde mer på USA: s förolämpning av Frankrike än mot de Gaulle 
som person. För sitt agerande fick de Gaulle motta stark kritik från både amerikansk och 
brittisk press men också franska tidningar kritiserade de Gaulle för att skada franska intressen 
(Ståhlberg 2004:303-304). Relationerna med USA underlättades då Truman blev USA: s 
president eftersom Truman hade en förståelse för de Gaulle men inte för de Gaulles åsikter 
om vad som skulle göras med Tyskland. Det Truman inte förstod var Frankrikes rädsla för en 
tysk invasion då hotbilden enligt Truman inte längre var Tyskland i sig utan bestod i ett 
kommunistiskt Tyskland (Lacouture 1993:64). Trots de problem som de Gaulles 
stormaktspolitik innebar resulterade hans stormaktspolitik i en plats i FN: s säkerhetsråd och 
en plats bland segermakterna (Shennan 1993:49). 
 
När de Gaulle avgick 1946 uttryckte han i sitt avskedsbrev till den nya presidenten för 
nationalförsamlingen: ”We are holding the Rhine. We are participating, in the first rank, in the 
new international organization, and it is in Paris that the first peace conferance is to be held 
this comming spring” samt en önskan att den nya regeringen “may succed in the task that is 
still to be carried out”  (Lacouture1993:121-122). Detta var det arv de Gaulle lämnade efter 
sig och som kom att påverka tysklandspolitiken efter hans avgång. 
 

 

                                                 
11 Ståhlberg pekar på tre skäl till varför de Gaulle tackade nej till Roosevelts inbjudan. Det första var att de 
Gaulle ansåg att genom att komma på mötet skulle han acceptera att Frankrike inte blivit inbjuden till Jalta. Det 
andra var att de Gaulle inte var en exklusiv gäst utan ett av många möten Roosevelt hade bokat in på båten 
”Quincy”. Det tredje var att mötet skulle äga rum i Alger vilket var en tidigare Fransk koloni till vilken de Gaulle 
inte kunde inbjudas utan endast bjuda (Ståhlberg 2004:304). 
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11.2 Georges Bidault 

Utrikesminister Georges Bidault var den person som fick representera Frankrike i CFM. 
Bidault var därmed personen som förde Frankrikes talan men också den som insåg vilka 
möjligheter fransk tysklandspolitik i realiteten hade.  
 
11.2.1 Bidaults bakgrund 
Georges Bidault, som före sin politiska karriär titulerade sig historielärare föddes 1899 i 
Frankrike. Under den tyska ockupationen kämpade Bidault mot ockupationsmakten, och 
väckte stor uppmärksamhet för sin opposition mot fransk eftergiftspolitik mot Tyskland 
(Bidault 1965:10-16). Som aktiv inom motståndsrörelsen (i Frankrike) blev han efter mordet 
på motståndsrörelsens ledare Jean Moulin 1943, vald till ordförande i motståndsrörelsens 
nationalråd (Demker 1996:39). Efter befrielsen 1944 utsåg de Gaulle Bidault till 
utrikesminister för den provisoriska franska regeringen (Ståhlberg 2004:282). Åren  
1944-48 (med undantag för en månad) var han Frankrikes utrikesminister (Willis 1968:15) 
och ledare för det kristdemokratiska partiet MRP (Mouvement Républicain Populaire) 
(Ståhlberg 2004:326). 
 

11.2.2 Bidaults beliefssystem 
Bidault var en praktiker med ett stort pragmatiskt förhållningssätt till politik. Han såg hellre 
till lösningar än till principer. Bidaults karriär som diplomat och skicklig förhandlare gör att 
han kan sägas tillhöra Holstis definition av en ”accomdationist personlighet” som försöker 
undvika konflikter och använder sig av medel såsom förhandlingar och diplomatiska 
lösningar i första hand samt lägger stor vikt vid internationella organisationer (Holsti 
1995b:279). Hans ideologi fanns i hans katolska kritdemokratiska värderingar som formade 
hans politiska åskådning. Bidault var Frankrike trogen men var inte som den nationalist de 
Gaulle var. Bidaults mål med Frankrikes tysklandspolitik var ett svagt Tyskland, men till 
skillnad från de Gaulle var han beredd att kompromissa om medlen för att nå det målet, om än 
med vissa reservationer. Detta visar sig i hans taktiska beliefs då han som praktiker hade 
förmågan att kunna skilja på han helst ville utforma politiken, från vad som faktiskt var 
möjligt. 1948 befann han sig mellan pressen från inrikespolitisk opinion om ett decentraliserat 
Tyskland och insikten av att det inte kunde realiseras. Bidault valde att gå emot opinionen och 
undertecknade det förslag som innebar ett restaurerat och centralstyrt Västtyskland vilket för 
honom skulle innebära ett kraftigt försvagat Tyskland, detta var hans huvudmål med 
tysklandspolitiken. Beslutet resulterade i att han avgick som utrikesminister.  
 
11.2.3 Utrikesminister 1944-48 
Som utrikesminister i CFM representerade Bidault Frankrike. Bidault kämpade för Frankrikes 
tysklandspolitik vid dessa konferenser. Positionen som Frankrikes utrikesminister innebar att 
Bidault var den person som fick en direkt kontakt med de andra segermakternas 
tysklandspolitik och deras uppfattningar om Frankrike och fransk tysklandspolitik. Få 
människor visste, under en lika utdragen tid, som Bidault och hans stab på Quai d’Orsay var 
möjligheterna för fransk tysklandspolitik började och slutade.   
 
Som utrikesminister i de Gaulles regering (1944-46) fick Bidault representera hans 
stormaktspolitik som utgångspunkt för Tysklandsfrågan om ett federalt Tyskland berövat 
västra Rehnstranden och med Ruhr under internationell kontroll. Bidault insåg på ett tidigt 
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stadium att en tysklandspolitik grundad på de Gaulles stormaktsambitioner inte var realistisk. 
Redan i januari 1946 i en debatt om utrikespolitik i nationalförsamlingen, förespråkade han en 
ny taktik för lösningen på Tysklandsfrågan baserat på hans uppfattning av svårigheterna att 
kunna genomdriva Frankrikes planer för Rehnområdet i synnerhet och men även för Ruhr. 
Han förespråkade istället en fokusering på planerna för Ruhr och det också åtråvärda 
Saarområdet. Bidaults uppfattningar (men även andra oenigheter kring Tysklandsfrågan) 
visade sig dock ha föga påverkan då det var Gaulle, och inte Bidault, som kontrollerade 
tysklandspolitiken (DePorte 1968:268-270). Till sammanhanget hör att de två under 
regeringstiden byggde upp en långvarig antipatisk relation till varandra, Bidault kallade till 
och med de Gaulle för ”galen” (Lacouture 1993:107). 
 
de Gaulles tysklandspolitik styrde till en början Bidaults förhandlingar med de andra 
segermakterna. Efter Potsdam 1945 gjorde Bidault uttalandet på de Gaulles vägnar att 
Frankrike inte skulle komma att anse sig bundna av några beslut rörande Tysklands framtid i 
vilka Frankrike inte varit deltagande. Senare i september samma år presenterade Bidault 
Frankrikes tysklandspolitik i detalj med varningen att Frankrike inte skulle acceptera några 
beslut om Rehnstranden som inte beslutats i CFM. Detta saboterade kontrollrådets arbete då 
Frankrike ständigt motsatte sig alla förslag till lösningar för Rehn och en centraliserad tysk 
administration (Willis 1968:16-17). Det sista slaget för Frankrikes tysklandspolitik, såsom de 
Gaulle fastställt den 1944, utkämpade Bidault under våren 1947 i CFM. Molotov motsatte sig 
Bidaults förslag om en extrem-federal tysk stat med lokala regeringar och ett 
internationaliserat Ruhr. Bidault insåg under dessa möten att den symboliska pakt de Gaulle 
slutit med Stalin 1945 inte skulle innebära de förhandlingsmässiga fördelar för Frankrike som 
de Gaulle hade hoppats på. Det var därför nödvändigt för Frankrike att byta taktik i sin 
tysklandspolitik. Bidault ”changed French policy without changing French strategy” skriver 
Smyser och syftar till att utrikesministern förstod att de enade väst-zonerna skulle dela 
Tyskland, inte ena det. Således såg han hur de Gaulles politik syftande till ett splittrat 
Tyskland skulle kunna realiseras (Smyser 1999: 70). Inför Londonkonferensen 1948 befann 
sig Bidault inte i någon lätt sits. Pressad mellan fransk opinion att driva igenom fransk 
tysklandspolitik (om ett svagt, decentraliserat Tyskland) och insikten av den hårda 
verkligheten att Frankrike med en envis decentraliseringspolitik skulle stå ensam i 
konferensen (Gildea 1996:12). Bidault som efter Moskvakonferensen förespråkat en 
permanent delning av Tyskland försökte förhandla med Marshall om en kompromiss som 
innebar att Frankrike var för ett centralstyrt Västtyskland mot utbyte av ekonomiska och 
militära garantier av USA samt inflytande över Ruhr-området. För Bidault innebar ett 
Västtyskland ett delat Tyskland och därmed ett svagt Tyskland vilket hade varit målet för 
fransk tysklandspolitik sedan 1944. Resultatet av mötet blev att en överenskommelse slöts 
mellan de tre parterna. Denna överenskommelse innebar att dock att Rhenlandet inte fick 
någon speciell behandling, Västtyskland fick en starkt centraliserad regering och en tillfällig 
lösning om Ruhrs industrier nåddes. För detta fick Bidault motta mycket hård kritik från 
kommunisterna, de Gaulle (som anklagade Bidault för att vara en agent för att återuppbygga 
Tyskland)12 och Gaullistpartiet (Willis 1968:22-24). Bidaults förklaring och försvar av 
situationen var att ”There is not the slightest shadow of a chance that we can combine the 

                                                 
12 de Gaulle, som motsatt sig franskt samarbete med vare sig USA eller Sovjet, ansåg att Frankrike befann sig i 
en ytterst farlig situation och deklarerade att han nu var beredd att leda regeringen igen. Erbjudandet i princip 
ignorerades i Frankrike (Willis 1968:23).  
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benefits of Marshall Aid and refusal to accept a Germany which in any case maches 50 per 
cent of our plans. If we want to go it alone we will lose everything”. Efter att ha blivit utskälld 
i parlamentet, avgick Bidault som utrikesminister och förlorade själv sitt inflytande över 
Tysklandsfrågan (Gildea 1996:12). Londonkonferensen innebar slutet för Bidaults karriär som 
utrikesminister men samtidigt början på en ny politisk kurs i Tysklandsfrågan. På den vägen 
skulle Jean Monnet fortsätta.   
 
11.3 Jean Monnet 

Frankrikes ekonomiska situation efter andra världskriget var av stor betydelse för vilka 
förutsättningar deras tysklandspolitik skulle komma att ha. En man kom att spela speciellt stor 
roll för den franska ekonomin både nationellt och internationellt under åren 1944-50, han var 
Jean Monnet.  
 
11.3.1 Monnets bakgrund 
Monnet föddes 1888 och växte upp i cognac på franska landsbygden i en familj som drev ett 
cognacföretag. Monnets uppväxt blev som hans karriär, internationell. Redan vid sexton års 
ålder slutade Monnet skolan och flyttade till London där han lärde sig Engelska (trots sin 
internationella karriär var Franska och Engelska de enda språk han talade). Efter två år reste 
han vidare som försäljare utomlands av sin familjs cognacföretag i Amerika, Europa, 
Ryssland och Egypten (Duchêne 1994:27-30). Under första världskriget arbetade han för 
Frankrikes civila försörjningsorganisation i London (Duchêne 1994:33). Efter första 
världskrigets slut deltog Monnet i skapandet av Nationernas Förbund i vilket han sedan blev 
generalsekreterare. Monnet ansåg dock att världsorganisationen var både ineffektiv och 
byråkratisk vilket gjorde att han lämnade sin post i Nationernas Förbund i slutet av 1922 
(Duchêne 1994:41-43). Därefter arbetade Monnet som ekonomisk rådgivare och förhandlare 
till olika länders regeringar (bland andra Ryssland, Kina och USA). När andra världskriget 
bröt ut reste Monnet till Washington där han jobbade för de allierades försörjningsplanering 
varifrån han reste till Algeriet för att bli medlem i franska motståndsrörelsen (Willis 1968:84). 
Monnet var den person som genom sitt arbete med Monnet- och Schumanplanen, blev den 
drivande aktören bakom det slutgiltiga skiftet i fransk utrikespolitik kring Tysklandsfrågan. 
 
11.3.2 Monnets beliefssystem 
Hela Monnets karriär visar på att han var en utpräglad internationalist. Han var en typisk 
pragmatiker och skicklig förhandlare vilket fick betydelse för Frankrikes tysklandspolitik då 
han hade stort förtroende från både franska regeringen och utländska regeringars 
beslutsfattare. Monnets personlighet är ett tydligt exempel på en accomondationist 
personlighet, eftersom han använde sig av diplomatiska lösningar för att förhandla sig till 
lösningar på problem, och lade betydande vikt vid internationella institutioner. Monnets 
beliefssystem grundar sig i hans fundamentala liberala värderingar vilka uttrycker sig i hans 
strategiska beliefs. Han ansåg att det bästa för de Europeiska staterna var ett ekonomiskt 
samarbete byggt på frihandel. Monnets fundamentala och strategiska beliefs visar sig i 
Monnets karriär som förhandlare och problemlösare. Det tydligaste exemplet på Monnets 
taktiska beliefs är hans initiativ till Schumanplanen vilket visar på hans hängivenhet till ett 
förenat Europa. För Monnet var Schumanplanen inte bara lösningen på Tysklandsproblemet 
utan ett första steg till ett enat Europa.  Monnet kan sägas vara en fransk internationalist, och 
agerade därefter. 
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11.3.3 Chef för planeringskommisariatet 
Frankrikes ekonomi var i stort behov av kapital då Frankrike förlorat mer än en fjärdedel av 
sitt nationalkapital i andra världskriget (Duchêne 1994:150). Monnet deltog i förhandlingar 
med representanter från den amerikanska regeringen. Efter arton månader kunde ett avtal, 
lend-lease avtalet (fritt översatt: låne-uthyrnings avtalet), undertecknas den 28 januari 1945. 
Leand-lease avtalet avbröts dock redan efter sex månader av president Harry Truman efter att 
Japan kapitulerat (Duchêne 1994:143). I augusti samma år träffade Monnet de Gaulle i 
Washington. Monnet övertygade de Gaulle om behovet av en modernisering av den franska 
ekonomin för att tillgodose behovet av dollar, Monnet sa till de Gaulle: ”You speak of 
greatness…but today the French are small. There will only be greatness when the French are 
of a stature to warrant it...For this purpose, they must modernise-because at the moment they 
are not modern. Materially, the country needs to be transformed”. Varpå de Gaulle kort och 
koncist svarade “You are certainly right. Do you want to try?” Internationalisten Monnet och 
nationalisten de Gaulle var överens (ironiskt nog var det behovet av dollar de var överens om) 
(Duchêne 145-146). Tillbaka i Frankrike blev Monnet chef för planeringskommisariatet som 
var det råd som skulle ansvara för den ekonomiska återuppbyggnaden av Frankrikes nerkörda 
ekonomi (Ståhlberg 2004: 327). Monnet upprättade en plan som skulle få Frankrike på fötter 
igen efter kriget. Planen var den femåriga Monnetplanen som undertecknades den 14 januari 
1947. Trots Monnets diplomatiska framgångar med amerikanerna fanns bara ungefär hälften 
av nödvändigt kapital 1947 då planen skrevs under, vilket innebar att planen var lite av ett 
risktagande. Lösningen på detta blev nästa stora internationella plan: Marshallplanen. Den 5 
juni 1947 meddelade USA: s utrikesminister George Marshall att USA skulle komma att 
hjälpa till med återuppbyggnaden av Europa genom ekonomisk hjälp. Marshallplanen var 
riktad till hela Västeuropa, även Västtyskland, vilket skapade problemet med hur 
Västtyskland skulle behandlas. Europeisk återuppbyggnad inkluderade också västtysk 
återuppbyggnad. Monnet och William Clayton (statssekreterare på finansdepartementet i 
USA) diskuterade problemet och kom fram till den slutsats som senare återkom i 
Schumanplanen 1950 (Duchêne 1994: 166-168). 
  
Monnet hade en viktig roll för fransk utrikespolitik av flera anledningar. Monnet hade 
förtroende från i princip alla beslutfattare i Frankrike (Duchêne 1994:199), och var den 
ovedersägligt viktigaste personen för fransk ekonomi under tidsperioden 1944-50, som 
plankonstruerare och låneförhandlare. Hans många arbetsgivare och arbetsplatser innebar för 
Monnet att han fick många betydelsefulla kontakter (Duchêne 1994:63). Monnet var inte 
heller bunden till något parti eller ideologi, och hade på därmed fördelen att kunna se på 
situationen utifrån ett mer objektivt sätt utifrån problem och lösningar (Duchêne 1994: 199). 
Han hade en inställning till problem som ”Crises are oppertunities” vilket bekräftar den 
uppfattning vi har om hans sätt att tänka (Duchêne 1994: 23). 
 
11.3.4 Visionen 
Monnets vision om Europa bestod i ett enat, integrerat och jämlikt Europa med gemensam 
ekonomi, försvar och utrikespolitik. Detta skulle minska destruktiv nationalism och risken för 
krig (Guymarch et al: 20). Visionen om ett enat Europa hade Monnet haft sedan en lång tid 
tillbaks. Redan i Algeriet 1943 i ett möte med de Gaulle talade Monnet om planerna för ett 
enat Europa. Monnet ansåg då att det bästa för Europas stater vore ett ekonomiskt 
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frihandelssamarbete (Duchêne 1994:127). Han hade försökt övertyga franska politiker om 
denna strategi flera gånger men ingen hade varit beredd att anta hans förslag eftersom 
förslaget om ett europeiskt samarbete även innebar ett samarbete med Tyskland vilket var 
otänkbart. Men när Bidault 1948 förändrade strategin för fransk tysklandspolitik innebar det 
nya förutsättningar för Monnet att driva igenom sin idé.            
 
11.3.5 Schumanplanen  
Den kanske viktigaste roll Monnet kom att spela under perioden 1944-50, var som arkitekten 
bakom Schumanplanen. För att förstå Monnets roll krävs en förståelse av den situation som 
den dåvarande utrikesminister Robert Schuman stod inför våren 1950.  
 
11.3.6 Schuman och hans dilemma 
Som Frankrikes utrikesminister stod Schuman inför ett svårt dilemma. Han, liksom 
ministrarna i regeringen, visste att Frankrikes dominans över Ruhr och Saar inte kunde hållas 
för evigt. Samtidigt skulle det innebära politiskt självmord att föreslå en lösning som gick ut 
på att restaurera Tysklands position i Europa (Duchêne 1994:199) (vilket Bidault gjorde 1948 
och som ledde till hans avgång). Schuman hade dessutom en speciell bakgrund för en fransk 
politiker som förmodligen inte underlättade situationen för honom. Schuman föddes i 
Luxemburg och utbildade sig till advokat i Tyskland. Under första världskriget deltog han 
som soldat i den tyska armen. Först vid 32 års ålder (1919) blev han fransk medborgare. 
Schuman valde till en början under andra världskriget att stödja Frankrikes dåvarande 
president Philippe Pétains samarbete med tyska ockupationsmakten. Detta ångrade han snabbt 
och bröt med Pétain varpå han blev tillfångatagen av Gestapo och deporterad till Tyskland där 
han fick tillbringa sju månader som krigsfånge. Schuman kan med sin bakgrund på två sidor i 
två krig sägas ha varit den rätta mannen att försona Frankrike och Tyskland. Efter andra 
världskriget slut engagerade han sig i det kristdemokratiska partiet (MRP), 1946 blev han 
finansminister och 1948 efterträdde han Georges Bidault som Frankrikes utrikesminister 
(Willis 1968:86). Enligt Schumans personalchef visste Schuman inte vad han skulle göra, 
1950 års kris stod för dörren och Schuman var rådlös. Monnet med sina politiska kontakter 
och sin oberoende politiska ställning, van att lösa problem och att förhandla blev den naturliga 
personen att vända sig till (Duchêne 1994:199). 
 
Det var alltså på Monnets förslag som planen kom till, Monnet var arkitekten bakom planen 
och det var han som kom med den lösning Schuman sökte. Monnet och Schuman såg på 
planen på två helt olika sätt, vilket inte är så underligt med tanke på deras olika bakgrunder. 
För Monnet var Schumanplanen ett första steg mot ett enat Europa (Duchêne 1994:199), och 
hans kända uttalande i samband med planens offentliggörande om att den skulle göra ”any 
war between France and Germany not only unthinkable, but materially impossible”  visar på 
hans övertygelse om möjligheterna för ett enat Europa (Willis 1968:88). För Schuman var 
planen endast en lösning på Tysklandsproblemet. Schuman var särskilt skeptisk mot iden om 
iden om överstatlighet men antog ändå principen eftersom den var det alternativ som 
situationen erbjöd (Duchêne 1994:199).      
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12. Teoretisk applicering: Individnivå 
Jean Monnet är själva sinnebilden av den entreprenör som Gustavsson målar upp i sin modell. 
Hans idé bestod i ett federalt, integrerat Europa vilken han sedan förverkligade när ett window 
of oppurtunity öppnade sig. Detta skedde våren 1950 då Monnet konstruerade 
Schumanplanen som lösningen på Frankrikes pressade situation inför den annalkande krisen. 
Planen innebar både lösningen på Tysklandsproblemet för Frankrike och möjligheten för 
Monnet att ta ett första steg mot ett enat Europa. Londonkonferensen 1948 utgjorde ett annat 
window of oppurtunity för en annan entreprenör, Georges Bidault, som då tog chansen att 
realisera målet med tysklandspolitiken. Hans nya politiska taktik att stödja ett Västtyskland 
innebar för honom möjligheten att hålla Tyskland svagt och var början på den långsiktiga 
lösningen på Tysklandsproblemet. De stora förändringarna i de internationella källorna 
skapade ett starkt tryck på Frankrike som begränsade de planer som framför allt de Gaulle 
satte för Tyskland 1944 och i det långa loppet gjorde omorienteringen nödvändig. Detta 
stämmer väl överens med Carlsnaes teori om strukturella begränsningar som sätter ramar för 
aktörernas möjlighet att utforma utrikespolitiken. Omorienteringen såg dock ovan nämnda 
entreprenörer till genomfördes med mesta möjliga ekonomiska och maktpolitiska vinst för 
Frankrike.  
 
Del 3 

 
13. Empirisk summering 
Frankrikes omsvängning i Tysklandsfrågan sker i etapper över en sex-års period. De 
viktigaste momenten är Londonkonferensen och Schumanplanen vilka tillsammans 
representerar de starkaste uttrycken för Frankrikes förändrade tysklandspolitik. Den 
övergripande strukturella orsaken till policy-förändringen var det Kalla Krigets framväxt. 
Denna var en monumental systemförändring och innebar en återgång till det allianstvång som 
hade präglat de två föregående krigen. de Gaulle såg sig inte manad att följa de principbeslut 
som togs i konferenserna och kom att blockera dem så fort han gavs möjlighet. Han kom att 
lämna ett tungt arv som innebar att varje eftergift mot Tyskland var förräderi. Frankrike 
behandlades efter sin faktiska styrka och inte sin potential, som sagts dem. Det var ett 
Frankrike med sårad stolthet som bjöds in till överläggningar i CFM. Två villkor, präglade av 
Frankrikes inom-statliga situation, var tvungna att uppfyllas innan Frankrike kunde övertygas 
i Tysklandsfrågan: säkerhet och ekonomi. Marshallplanen gav delvis Frankrike de garantier 
som behövdes. Georges Bidault såg även en möjlighet i 4-partssamtalens sammanbrott. De 
Gaulle och Bidault hade samma mål i ett svagt Tyskland men såg olika på medlen för att 
uppnå det. Ett enat Västtyskland var ett misslyckande för de Gaulle, medan Bidault i 
delningen av Tyskland, ironiskt nog, såg möjligheten att fullfölja de Gaulles politik. 
Västtyskland var inget enat Tyskland för Bidault, det var ett delat och därmed svagt Tyskland. 
Skillnaden ligger inbäddad i personerna: de Gaulle såg det som ett symboliskt nederlag och 
Bidault som en praktisk vinst. Den franska politiken lades om 1948 därför att Bidault 
upplevde att han på en gång förverkligade 1944 års vision om ett splittrat Tyskland samtidigt 
som han kunde vara USA till lags. Bidault förstod dock priset för sina, och regeringens vägnar 
men trodde sig kunna bli förstådd i efterhand. (Bidault 1965:90). Frankrike hade flera 
reservationer mot en Västtysk republik. Omsvängningen i Tysklandsfrågan kan inte sägas 
vara fullföljd före 1950. Frågan om de tyska industrierna och ekonomin var olösta frågor som 
USA gav Frankrike en chans att påverka. Den möjligheten tog Jean Monnet.  
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Pragmatikern Monnet med visionen om ett enat, federalt Europa, förhandlade Frankrike de 
lån som Frankrike så desperat var i behov av. Av dessa lån var Marshallhjälpen det som kom 
innebära ett praktiskt ställningstagande i det kalla kriget och bekräftade Frankrikes sympati 
med västmakterna. Priset Frankrike fick betala för detta var dock ett ekonomiskt 
beroendeförhållande till USA vilket påverkade förutsättningarna för tysklandspolitiken. 
Monnet kom med lösningen på den kris som Frankrike, och utrikesminister Robert Schuman 
stod inför våren 1950. Resterna av Frankrikes tysklandspolitik stod mot arvet från de Gaulle 
att en eftergiftspolitik mot Tyskland som det samma som förräderi. Monnets person och egna 
agenda i kombination med hans insikt i situationen fick genomslag då Schuman var rådlös. 
Detta window of oppurtunity var bakgrunden till Schumanplanen. Planen som innebar ett 
ekonomiskt samarbete mellan de två tidigare fiendeländerna var det slutgiltiga momentet som 
bekräftade Frankrikes förändrade position i Tysklandsfrågan. 
 
14. Teoretisk slutsats  
Det krävs ett fast perspektiv för att analysera ett ämne med så omfattande empiri som 
Frankrikes utrikespolitiska omorientering i Tysklandsfrågan 1944-50. Då det inte finns någon 
universalmodell eller teori väljer man med fördel den modell som lägger tonvikten på de 
element man uppfattar som viktigast. Jakob Gustavssons modell för utrikespolitisk förändring 
är ett bra verktyg med god förklaringskraft applicerad på vårt ämne. Ett av modellens 
huvudinslag, krisen, är en pusselbit som lagd till andra utrikespolitiska omläggningar skulle 
bilda en begripligare helhet. Vi har emellertid några förslag för att revidera eller förtydliga 
modellen något. 
 
En strukturförändring som skapar ett tryck ifrån internationellt håll finns i högsta grad som en 
motor i processen vi följt. Vad som är en kris är avgörande för möjligheten att applicera 
modellen. Vi menar att det fanns kriser i bakgrunden till Frankrikes agerande vid 
Londonkonferensen och Schumanplanen. Detta beror på att vi behandlar begreppet kris 
relativt. Gustavssons definition av en kris som bestående av ett hot mot bestående värden, 
tidspress och en osäkerhet över utgången av situationen beskriver en mildare kris (Gustavsson 
1998:27). Den skulle göra Frankrike 1944-50 till ett ständigt krisnäste. Definitionen behöver 
inte modifieras, det skulle medföra risken att ribban för en kris blir för hög, men det behöver 
understrykas för den som använder analysmodellen att kriser måste ses relativt och inte 
statiskt oavsett definition.  
 
Gustavssons modell förutsätter att man hittar ett medvetet beslut att förändra utrikespolitisk 
kurs vars bakomliggande process man sedan kan fortgå att analysera. Problemet med 
Frankrikes utrikespolitik i Tysklandsfrågan är att beslutet om en omorientering tas i etapper 
om flera beslut. Utgår man från en utrikespolitisk förändring, som vi, skiljer det sig från att 
utgå från ett beslut, som Gustavsson. Summan av flera beslut representerar Frankrikes nya 
tysklandspolitik. Ett sökande efter ett avgörande moment är inte fruktbart. Ett annat analytiskt 
angreppssätt passar bättre. Intryck från Rosatis teori kan här hämtas om längre perioder av 
stabilitet som övergår i kortare perioder av förändring. Teorins större perspektiv på vad som 
utgör förändring lämpar sig i detta avseende bättre då vår slutsats är att Frankrikes 
tysklandspolitik inte förändrades som resultatet av ett beslut utan utgjordes av en successiv 
process. Skidmores teori kan Frankrikes omorientering förklaras som en längre process av en 
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anpassning till förändrade internationella förhållanden. Frankrikes förändrade tysklandspolitik 
var ett resultat av de stora förändringarna i den internationella kontexten vilka hade en starkt 
begränsade effekt för fransk tysklandspolitik. Framväxten av det kalla kriget ökade trycket på 
Frankrike att välja sida och anpassa sig till det nya, bipolära internationella systemet. 
Carlsnaes teori om samspelet mellan aktör och struktur har också kompletterande element då 
det internationella trycket var avgörande för aktörernas möjligheter att förändra 
tysklandspolitiken. En utrikespolitisk omläggning kan vara det ackumulerade resultatet av 
flera beslut som inte alla är framsynta till naturen. Å andra sidan, som Gustavsson påpekar, är 
den som forskar tvungen att dra en tidsmässig gräns och bena ut nyckelmomenten i en process 
(Gustavsson 1998:197) Så har vi gjort då vi accentuerar två initiativ, Londonkonferensen och 
Schumanplanen, som de starkaste uttrycken för en ny tysklandspolitik. Modellen skulle dock 
kunna förändras från att kretsa kring ett beslut till att sätta en period av förändring i centrum.  
 
På en punkt tror vi, på basis av den här studien, att modellen har sämre förklaringskraft. De 
individer som har det avgörande inflytandet på beslutsprocessen, de så kallade 
entreprenörerna, förutsätts i modellen ha genomgått en förändring. Deras belief-system ska ha 
modifierats till följd av till exempel de yttre förutsättningarna på systemnivå. Emellertid 
finner vi få belägg för att de entreprenörer, Bidault och Monnet, som driver utvecklingen i 
processen skulle ha genomgått en sådan förändring. Bidault kan sägas ha störts av Molotov i 
förhandlingsprocesserna men det var inget så djuplodande att det påverkade hans tänkesätt. 
Modellen skulle stämma bättre ifall denna del justerades eller togs bort. Måhända är det 
istället ett ovanligt robust belief-system i kombination med ett pragmatiskt sätt att se medel i 
förhållande till mål som präglar den typiske entreprenören. Det är vår slutsats utifrån denna 
studie.  
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