
Att ha och icke ha atombomb
Den svenska debatten om det svenska atomvapnet

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

HISTORIA
Vetenskaplig handledare:  Lars Elenius

2004:15 • ISSN: 1402 – 1552 • ISRN: LTU - DUPP - - 04/15 - - SE

2004:15

JOAKIM JANSSON

D-UPPSATS



Abstract 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur olika tidningar, ledarsidor, ställde sig till ett svenskt 

atomvapen under atomvapendebatten 1952-1959 samt att utröna vilka av dessa som var för 

respektive emot ett svenskt atomvapen utifrån partitillhörighet. Undersökningen sker genom 

att analysera de tidningar, ledarsidor, som fanns tillgängliga under undersökningens tidsperiod 

och hur de behandlade och debatterade ett eventuellt svenskt atomvapen på respektive 

ledarsidor. Resultaten visar att flertalet av den borgerliga pressen önskade ett svenskt 

atomvapen, medan den socialistiska pressen, i överlag, var avvaktande till detta vapen, några 

stödde tanken på ett svenskt atomvapen, andra var helt emot detta vapen. Där den borgerliga 

pressen såg en garant, såg den socialistiska pressen ett hot för Sveriges självständighet, 

säkerhet och oberoende. 
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1.      INLEDNING 

 

Hur försvarar sig ett land som Sverige bäst? Skall man rusta upp eller tvärtom minska det 

militära försvaret? Skall man tillhandahålla en avsevärd mängd vapen i avskräckande syfte 

eller ett ringa antal för att ej framstå som hotfull? Skall man förfoga över 

massförstörelsevapen som atomvapen eller ej? Och med Vegetius, dem romerske 

militärhistorikerns devisliknande ord i åtanke Si vis pacem, para bellum ’Om du vill ha fred, 

bered dig på krig alternativt rusta dig för krig’ väcks då tanken, tillika intresset av att veta vad 

som är fredsbevarande och hur Sverige har valt att förhålla sig till denna fråga sedan 1945? 

Vilket då leder in på bakgrunden och syftet med denna uppsats. 

    I början av 1950-talet fördes en omfattande och tidvis intensiv politisk diskussion som 

handlade om Sverige borde, eller inte borde skaffa sig atomvapen. I centrum för uppsatsen 

står den svenska atomvapendebatten som var som mest intensiv mellan 1952 och 1959. 

Atomvapendebatten, eller mera exakt ’den svenska debatten om det svenska atomvapnet’, 

berörde huruvida Sverige borde skaffa sig atomvapen eller ej, syftande till att på ett trovärdigt 

sätt kunna upprätthålla sin neutralitet och alliansfrihet samt huruvida dessa kräver ett så starkt 

försvar som möjligt. 

    I uppsatsen kommer begreppet ’atomvapen’ brukas konsekvent framför (i viss mån 

synonyma) begrepp som ’kärnvapen’, ’uranvapen’ eller ’nukleära vapen’ och så vidare därför 

att under denna period brukas begreppen ’atomvapen’ alternativt ’atombomb’ i den svenska 

atomvapendebatten och är således dåtidens terminologi. Vidare angående begreppet 

’atomvapen’ i den svenska atomvapendebatten, tillika i uppsatsen, avses ett vapen/bomb med 

uranladdning, det vill säga ett ’uranvapen’ och skall ej förväxlas med ’vätevapen/bomb’ då 

det nämns, detta beroende på vapnets ’struktur’.  

    Ett atomvapen som avser fissionsladdningar, det vill säga ett vapen som verkar genom 

klyvning av atomer, medan ett vätevapen verkar genom en sammansmältning av atomkärnor, 

en så kallad fusion. Kärnvapen däremot avser både fissions- och fusionsladdningar, med 

andra ord ett vapen där förstörelseenergin frigörs genom reaktioner mellan atomkärnor.1 

     

 

 
 
 
                                                 
1 Henrik Sjövall, Det tänkta atomkriget – Atomvapnet i svenska krigsspel 1950-1969 i red. Kent Zetterbergs, 
Totalförsvar och atomvapen, (Stockholm, 2001), s. 134. 
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1.2.    Syfte och avgränsning i tid 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledarsidor från tidningar med olika politiska 

inriktningar kom att ställa sig i atomvapendebatten. Vilka dessa ledarsidor var som deltog i 

debatten om det svenska atomvapnet mellan 1952-1959, och vilka huvudlinjerna, 

grupperingarna och argumenten var samt vilka som var för (atomvapenanhängare) respektive 

emot (atomvapenmotståndare). Frågeställningar rörande uppsatsens syfte är dessa:  

 

1) Vilka ledarsidor deltog i debatten om ett svenskt atomvapen?  

2) Vad var deras huvudlinjer utifrån deras partitillhörighet?  

3) Vad var deras argument, för respektive emot ett svenskt atomvapen?  

4) Vilka var för respektive emot ett svenskt atomvapen? 

 

    Uppsatsen kommer att röra sig kring perioden 1952-1959, och kommer att avgränsas till 

december 1959 beroende på att debatten avtog med tiden samt att tanken på ett svenskt 

atomvapen blev inaktuellt, och slutligen mynnade ut i intet. 

 

1.3.    Metod och teori  

 

Uppsatsen bygger på ett induktivt och kvalitativt, även komparativt, tillvägagångssätt med 

utgångspunkt i den hermeneutiska metoden och teorin. Undersökningen är induktiv då den 

används för att finna kausalrelationer mellan olika iakttagna fenomen, det vill säga utifrån de 

empiriska fallen, de empiriska iakttagelserna, tolkas och värderas dessa enskilda delar för att 

möjliggöra förståelsen av helheten. ”Den induktiva slutledningen innebär att man från en 

mångfald iakttagelser söker fastställa en allmän premiss.”2  

    Undersökningens tillvägagångssätt är kvalitativt på så sätt att inriktningen koncentreras på 

tolkning och förståelse av texter. Kännetecknande för den kvalitativa metoden är att den ej 

brukar siffror eller tal, däremot impliceras eller medförs verbala formuleringar, såsom skrivna 

eller talade. ”Det skrivna och tryckta ordet är den avgjort vanligaste formen /…/ för kvalitativ 

rapportering.”3 Vidare riktar sig det kvalitativa synsättet mot individen. ”Istället för at fråga 

hur en objektiv verkligheten ser ut ställer man frågan hur individen tolkar och formar en (sin) 

                                                 
2 Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi (Lund, 1994), s. 35. 
3 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund, 1998), s. 57. 



 3

verklighet.”4 Det huvudsakliga instrumentet i den kvalitativa studien är således människan 

och då allt som oftast i samspel med andra människor, men den kvalitativa studien är mer 

komplex än så. ”Den kvalitativa forskningsprocessen /…/ innehåller ett stort mått av 

flexibilitet och dynamik och ger således ett stort utrymme för variationer. Ibland försiggår 

flera olika moment samtidigt i stark interaktion, varför de egentligen inte kan separeras från 

varandra.”5 

    Den komparativa strukturen i undersökningen utgår från en upprepning av ett fall, 

perspektiv, en aspekt, en eller mångtaliga gånger syftande till att tydliggöra, och möjliggöra, 

en jämförelse i avseende på ett eller flera olika perspektiv, aspekter, teorier och förklaringar 

och dylikt. ”Detta repetitiva förfarande är vanligt i historieforskningen, där man försöker 

förklara ett skeende eller en händelse från olika aspekter.”6 Det komparativa i undersökningen 

är således en jämförelse mellan de olika (skrivna) källornas innehåll. 

    Undersökningen tillvägagångssätt, enligt uppsatsförfattarens övertygelse, manifesterar sig 

utur den hermeneutiska teorin och metoden rörande texttolkning. Hermeneutikens analytiska 

metod utgår ifrån tolkning av texter, textens språk, syfte, kontext etcetera, syftande till 

förståelse och förklaring av individens/subjektets agerande och förfaringssätt. ”Med 

historievetenskaplig terminologi skulle man kalla en sådan tolkning, inriktad på dialog, 

mening och förståelse för hermeneutisk.”7 Hermeneutiken används även som en mera diffus 

markering visavi en positivistisk vetenskapssyn. Den största, och kanske mest betydande, 

skillnaden dessa tvenne traditioner mellan är att hermeneutiken i jämförelse med positivismen 

åstundar ett inifrånperspektiv. I ett hermeneutiskt tillvägagångssätt är de centrala momenten 

tolkning och förståelse snarare än positivsimsens analys- och förklaringsmoment. 

”Tolkningen måste ske ur ett helhetsperspektiv. Delen skall förstås utifrån sin plats i helheten, 

kontexten. Orden skall förstås utifrån vad texten vill säga, utifrån dess mening. Tolkningen 

leder till förståelse av vad texten eller dess författare velat säga.”8 Hermeneutiken syftar 

således till att utreda åsikt och innebörd i viss kommunikation i förhållande till en viss 

kontext. 

    Med utgångspunkt i den ovan nämnda definitionen av hermeneutik;  

 

                                                 
4 Ibid., s. 48. 
5 Ibid., s. 50. 
6 Ibid., s. 62. 
7 Anders Florén, Henrik Ågren, Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt (Lund, 1998), s. 80. 
8 Ibid., s. 126. 
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kan man lätt få intrycket att vi varje gång vi förstår någonting har använt hermeneutik. Detta är 

emellertid inte alls fallet. Förstår gör vi ständigt. Det är när vi inte förstår som vi måste förlita 

oss på hermeneutiken. Det är då vi närmare måste undersöka det meningsfulla materialet, t ex 

texten, och ställa upp en hypotes om att det ska förstås si eller så. Vi prövar därefter denna 

hypotes mot materialet, /…/. Denna process kallar vi tolkning, och det är det hermeneutiken 

sysslar med.9 
 

Tolkningens intention är således att ernå förståelse av den undersökta texten och dylikt. När 

man vill/önskar/försöker förstå en text, kan det man har för avsikt att förstå vara: 

 

a) Författarens avsikt med att producera texten. 

b) Vilka tankar författaren vill uttrycka i texten. 

c) Vad texten uttrycker för en bestämd mottagargrupp, i regel den som texten 

ursprungligen skrevs för.10 

 

Inom hermeneutiken kan man utskilja trenne stadier i verksamheten med en text, ett verk: 

förståelse, utläggning och användning. 

    Förståelse: vill utreda författarens avsikt, vad författaren sökte uttryckta eller vad 

verket/texten uttryckte för den tillägnade mottagargruppen. 

    Utläggning: handlar om att uttrycka vad som har förståtts på stadium 1, förståelse, på ett 

sätt som anpassats till den mottagargrupp man skriver för, en grupp av samtida. Ord och 

uttryck måste användas för samtidens läsare och uttrycka samma ursprungliga ord och uttryck 

som för vad orden och uttrycken betydde för den tidens läsare 

    Användning: innebär att i den egna situationen använda det som verket uttrycker samt det 

som på de tidigare tvenne stadierna lyckats förstå och förmedla till den egna tiden. 

Verket/texten kan anses ge insikt i människans situation, och svar på frågan vad som är sant 

eller osant, rätt eller fel, vad man bör tro och hur man bör leva. Det är då viktigt att bedöma 

författarens argument, dennes skäl för sina synpunkter, den betydelse man bör ge författaren 

själv eller dennes verk.11 

    Mot bakgrund av det ovan nämnd skall nu en betydande komponent för den hermeneutiska 

metoden och teorin introduceras, nämligen den då kallade ’hermeneutiska cirkeln’ eller 

                                                 
9 Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe, Jon Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi (Stockholm, 
2001), s. 136. 
10 Ibid., s. 141. 
11 Ibid., s. 142. 
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’förståelsens cirkel’ och dylikt. Den hermeneutiska cirkeln alluderar till åtskilliga skiftande 

cirkelstrukturer som är typiska för förståelseprocessen: 

 

a) Helhet-del-cirkeln: man måste förstå en del av ett verk, t ex ett textställe, utifrån den 

helhet den är en del av, samtidigt som helheten måste förstås på grundval av delarna. 

b) Subjekt-objekt-cirkeln: den helhet utifrån vilken man förstår någonting, omfattar ej 

endast det objekt man förstår – verket och dess delar, personen och dennes handlingar 

med flera – utan även oss själva och vår förståelsehorisont. Verket förstås utifrån alla 

de uppfattningar och hållningar man äger när man närmar sig verket. Allt som oftast 

förändrar verket vår förståelsehorisont. 

c) HDM-cirkeln: är besläktad med föregående cirkel då den fram- och tillbakagående 

rörelse man företar när man använder den hypotetisk-deduktiva metoden (HDM) och 

går från verket till hypoteser om hur det skall tolkas, och tillbaka till verket syftande 

till att testa dessa hypoteser. 

d) Fråga-svar-cirkeln: när man försöker förstå, närmar man verket med frågor som helt 

eller delvis besvaras av verket. Detta resulterar i nya eller reviderade frågor som leder 

till nya svar, och så vidare. Denna cirkel är besläktad med den föregående: varje 

hypotes leder till att man ställer nya frågor till det man försöker förstå, dels att testa 

hypotesen och dels att utföra undersökningar i de nya riktningar som hypotesen pekar 

mot.12 

 

Dessa cirkelstrukturer skildrar förståelseprocessen, och det är ej alltid tydligt vilken av dem 

man syftar på när uttrycket ’den hermeneutiska cirkeln’ används. 

    I denna undersökning/uppsats utgår uppsatsförfattaren ifrån den första cirkeln ’Helhet-del-

cirkeln’, eftersom hänsyn tagas till både delarna och helheten, då delen endast kan förstås mot 

en fondvägg av helheten. Uppsatsens tillvägagångssätt bygger således på ett induktivt och 

kvalitativt förfaringssätt, utifrån den hermeneutiska metoden och teorin. Följaktligen 

undersöks de olika ledarsidornas (delarna) åsikter och ställningstagande, utifrån deras 

partitillhörighet, rörande det svenska atomvapnet (helheten), vilka kommer att jämföras och 

analyseras. Vidare betraktas för uppsatsen ledarsidorna som fakta, vilka då är relevanta att 

tolka, sortera och draga slutsatser om utifrån undersökningen av deras åsikter. 

                                                 
12 Ibid., s. 145. 
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    Uppsatsförfattaren utgår härmed från antagandet att planerna på ett svenskt atomvapen har 

debatterats på de ledarsidor uppsatsförfattaren tillskaffat sig, vilket skall besvara ovanstående 

frågeställningar, samt antagandet om vad som kan tänkas vara det bästa försvaret för Sverige 

och om atomvapen är en del av detta försvar, avskräckande eller ej. Vidare rör uppsatsen vid 

ett politiskt historiskt perspektiv som avser ”…statsmannakonstens historia, det vill säga dels 

att undersöka hur ett lands inre affärer styrs, dels hur det sköter kontakten med andra 

länder.”13 Undersökningen behandlar således även den politiska viljan speglad genom olika 

tidningar. 

    Tillvägagångssättet har således varit följande: Valda avsnitt ur böckerna Den svenska 

atomvapendebatten av Per Ahlmark, Svensk utrikespolitik efter 1945 av Nils Andrén och Åke 

Landqvist, Samförstånd under oenighet – Svensk säkerhetspolitisk debatt under det kalla 

kriget av Fredrika Björklund, Sverige under kalla kriget – En dokumentsamling om Sveriges 

neutralitetspolitik av Rolf H. Lindholm och Tankar om utrikespolitik av Östen Undén har 

bearbetats. Sedan har tidningar som Arbetet, Barometern, Expressen, Dala-Demokraten, 

Folket, Göteborgs-Posten, Morgon-Tidningen, Norrlands-Posten, Ny Dag, Ny Tid, Nya 

Norrland, Skånska Dagbladet, Smålandsposten och Upsala Nya Tidning. Det är tidningarnas 

ledarsidor som avses med analysen.  

    Dessa tidningar har valts utifrån:  

 

1) Deras politiska nyansering (Arbetet – socialdemokratisk, Barometern – höger (idag 

moderat), Expressen – liberal, Dala-Demokraten – socialdemokratisk, Folket – 

socialdemokratisk, Göteborgs-Posten – liberal, Morgon-Tidningen – 

socialdemokratisk, Norrlands-Posten – höger (idag moderat), Ny Dag – kommunistisk, 

Ny Tid – socialdemokratisk, Nya Norrland – socialdemokratisk, Skånska Dagbladet – 

center, Smålandsposten – höger (idag moderat), Upsala Nya Tidning – liberal).  

2) Deras tillgänglighet under uppsatsens gång.  

3) Att vissa av dessa finns nämnda och debatterade i Den svenska atomvapendebatten av 

Per Ahlmark. 

 

 
 
 
 
 
                                                 
13 Florén, Ågren, s. 24. 
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1.4.    Material och disposition    

 

Materialet för uppsatsen är således dessa: Den svenska atomvapendebatten av Per Ahlmark (I 

denna bok berörs, såsom titeln avslöjar, den svenska atomvapendebatten. Vidare i åtanke, 

utifrån uppsatsens synvinkel skall nämnas att Ahlmark, bortsett från att vara debattör och 

skribent, tidigare varit ordförande för Folkpartiets Ungdomsförbund och därtill politiskt 

färgad, det skall dock påpekas att detta ej är något hinder för att vara objektiv, utan att detta 

skall nog med fördel finnas i åtanke vid användandet av dennes bok.), Svensk utrikespolitik 

efter 1945 av Nils Andrén och Åke Landqvist (Denna bok vänder sig i första hand till 

universitetsstuderande i statskunskap och dylikt, denna bok kan, då den i högsta grad är 

vetenskaplig, benämnas som objektiv, saklig och uppvisar god reliabilitet. Vidare belyser 

boken frågeställningar rörande svensk utrikespolitik.), Samförstånd under oenighet – Svensk 

säkerhetspolitisk debatt under det kalla kriget av Fredrika Björklund (Boken, som är en 

doktorsavhandling inom statskunskap, är en studie av debatten om Sveriges neutralitetspolitik 

under det kalla kriget, och är liksom föregående bok av god reliabilitet.), Svensk militärmakt. 

Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år av Lars Ericson (Boken 

behandlar hur svensk militärmakt har använts i olika konflikter, varför och med vilken utgång, 

om hur försvaret under olika fredsperioder har förberett sig för krig.), Försvarets 

forskningsanstalt och planerna på svenska kärnvapen, av Thomas Jonter (Denna 

forskningsrapport har gjorts på uppdrag av Statens kärnkraftsinspektion, SKI. Rapporten 

syftar till att analysera Försvarets forskningsanstalts (FOA) atomvapenforskning sedan 1945, 

studien kom fram till att FOA överskred gränsen och ramen för vad forskningen fick och icke 

fick göra vid ett par tillfällen.), Sverige under kalla kriget – En dokumentsamling om Sveriges 

neutralitetspolitik av Rolf H. Lindholm (Denna bok är just som titeln säger en 

dokumentsamling om Sveriges neutralitetspolitik, var huvudkälla är offentliggörandet av 

Utrikesfrågor, som annuellt utges av utrikesdepartementet. Boken rymmer dokument rörande 

bland annat kärnvapenhot, FN-medlemskap och planerna på ett skandinaviskt 

försvarsförbund. Inför dessa dokument kan nog en viss uppmärksamhet vara på sin plats då 

dessa ej är vetenskapliga utan mestadels politiska tal och dylikt, men de fyller ändock ett syfte 

i fråga om att de ger uttryck för en tidsanda eller idé med mera.), Den svenska 

kärnvapenprogrammets tekniska resultat – en sammanställning av FOAs årsrapporter 1945-

1972, av Lena Oliver och Lars Stenholm (Detta är en, vad titeln säger, sammanställning av 

FOA:s atomvapenrelaterade forskning som bedrevs under tiden 1945 till 1972, och riktar sig 

främst till tekniskt kunniga läsare som har behov av en kortfattad beskrivning av ämnet.), 
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Tankar om utrikespolitik av Östen Undén (I denna bok har utrikesminister Undén framlagt sin 

syn på Sveriges roll och agerande inom världspolitikens område. Det kan vara på sin plats att 

antaga en försiktig och uppmärksam hållning gentemot bokens innehåll då dess skribent var 

ytterst involverad i den svenska utrikespolitikens utformande, men den kan även ge en god 

bild av tidsandan och den politik som var aktuell vid denna tid. Därtill fyller boken ett adekvat 

syfte för uppsatsen.) och Totalförsvar och atomvapen, av Kent Zetterberg (redaktör) 

(Innehåller tre uppsatser från den Strategiska institutionen vid Försvarshögskolan, varav två 

behandlar utformningen av det svenska försvaret och säkerhetspolitiken i atomvapenhotets 

skugga på 1950- och 1960-taletn, samt en uppsats som behandlar det svenska totalförsvarets 

utformning under samma period.). Och tidningar som Arbetet, Barometern, Expressen, Dala-

Demokraten, Folket, Göteborgs-Posten, Morgon-Tidningen, Norrlands-Posten, Ny Dag, Ny 

Tid, Nya Norrland, Skånska Dagbladet, Smålandsposten och Upsala Nya Tidning. 

    Utifrån de tidningar som förekommer i uppsatsen följer här, i partipolitisk, utifrån 

alfabetisk ordning, en presshistorisk överblick av några av dessa: Barometern, en moderat 

sexdagars morgontidning, utgiven i Kalmar sedan 1841. Smålandsposten, en moderat 

morgontidning som utges i Växjö med sex nummer i veckan, grundad 1866. Expressen, en 

daglig eftermiddagstidning som utges i Stockholm. Det grundades 1944 och har sedan starten 

företrätt en liberal kulturradikalism med mer eller mindre stark förankring i folkpartiet. 

Chefredaktörer har bland annat varit Ivar Harrie (1944-1959) och Per Wrigstad (1959-77). 

Göteborgs-Posten, en morgontidning som grundades som konservativ 1858 och som blev 

liberal 1896. Mellan 1926-1969 var Harry Hjörne chefredaktör. Upsala Nya Tidning, en 

liberal morgontidning som utgivs med sex nummer i veckan i Uppsala, grundad 1890. 

Skånska Dagbladet, en centerpartistisk morgontidning grundad 1888, som utges i Malmö med 

sex nummer i veckan. Arbetet, en socialdemokratisk dagstidning utgiven i Malmö sedan 1887. 

Grundad av Axel Danielsson, numera nedlagd. Dala-Demokraten, en socialdemokratisk 

sexdagarstidning, utgiven i Falun sedan 1917. Folket, en socialdemokratisk tidning som utges 

i Eskilstuna sedan 1905. Morgon-Tidningen, hette fram till 1944 Social-Demokraten, och 

utgavs i Stockholm mellan 1885-1958, och var huvudorgan för Sveriges socialistiska 

arbetarparti. Tidningen var ursprungligen ett politiskt agitationsblad men omvandlades på 

1920-talet till ett modernt nyhetsorgan. Bland huvudredaktörerna märks grundaren August 

Palm (1885-1886), Hjalmar Branting (i olika omgångar 1887-1917), Per Albin Hansson 

(1917-1921 och 1924), Gustav Möller (1921-1924), Arthur Engberg (1924-1932 och 1936), 

Zeth ’Zäta’ Höglund (1936-1940), samt Karl Fredriksson (1957-1958). Ny Tid, en 
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socialdemokratisk tidning som utgavs i Göteborg mellan 1892 och 1966. Nya Norrland, en 

socialdemokratisk sexdagars morgontidning, grundad 1907 och är hemmahörandes i Sollefteå. 

    Uppsatsen kommer att börja med en övergripande bakgrund av kalla kriget och Sveriges 

neutralitet, sedan skall den svenska atomvapendebatten behandlas och dess debattörer 

analyseras. Slutligen sker sammanfattande slutsatser. 
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2.       BAKGRUND – SVERIGES NEUTRALITET, KALLA KRIGET  

          OCH ATOMENS TIDSÅLDER 

 

2.1.    Sveriges neutralitet 

 
Nedanstående text angående Sveriges neutralitet, kalla kriget14 och atomens tidsålder är 

grundad och i viss mån inspirerad av diverse lexikon som Bra Böcker, Media och dylikt. 

Detta vill säga, denna text är övergripande gjord utifrån allmängiltiga referensverk. 

 

Sverige är det enda europeiska land, undantaget Schweiz, som åtnjutit den längsta oavbrutna 

fredsperioden, från nutiden och bakåt räknad. Senaste (sista?) gången Sverige var invecklat i 

ett krig var för snart 200 år sedan. Det kan vara av intresse att erinra sig om de omvälvningar 

som Sveriges senaste krig innebar. Kriget mot Ryssland 1808 slutade med att Sverige 

avträdde Finland till Ryssland genom freden i Fredrikshamn 1809, samt Gustav IV Adolfs 

kuppartade avsättning. Vilket ledde fram till att farbrodern, hertig Karl, upphöjdes till konung 

och, efter ett mellanspel, till att valet av en svensk tronföljare föll på en fransk marskalk, Jean-

Baptiste Bernadotte. I och med Bernadotte växlades Sveriges utrikespolitik in på ett 

ryskvänligt spår vars mål var att, genom en aktion mot Danmark, vinna ersättning för Finland. 

Denna målsättning resulterade i att Sverige deltog i den stora koalitionen mot Napoleon, 

Frankrike, och stred på tysk mark 1812-13 i ledarställning för en koalitionsarmé av svenskar, 

ryssar, preussiska och några engelska trupper. Därefter kunde Sverige fullfölja kriget mot 

Danmark, vilka var på fransk sida, och framtvinga freden i Kiel 1814, där Danmark avsade 

sig Norge. Redan samma år ernåddes, efter ett kort krig och förhandlingar – konventionen i 

Moss, norska folkets medverkan till unionen med Sverige. 

    Det utmärkande för Sveriges senaste krig är vad man kalla för kabinettspolitik. 

”Kännetecknande för 1800-talets neutralitetspolitik var realpolitiskt manövrerande mot 

bakgrund av stormaktbalansen, inte neutralitetsrätten.”15 Man sökte, genom diplomatiska 

manövrar, skapa ett gynnsamt fördelaktigt initialläge för sina ambitioner gentemot andra 

stater. Sverige har sedan 1814 stått utanför alla de krig som grasserat och tidvis ödelagt den 

europeiska kontinenten. Sverige har under krigstider förklarat sig vara neutralt och därtill 

lyckats undvika att bli indraget. 
                                                 
14 Avsnitten rörande rubrikerna Sveriges neutralitet och kalla kriget är hämtade ur: Joakim Janssons, 
Undénplanen. Kärnvapenfria zoners vision eller ett naivt men välment misslyckande (Luleå tekniska universitet, 
2004), s. 9, opublicerat arbete. 
15 Fredrika Björklund, Samförstånd under oenighet – Svensk säkerhetspolitisk debatt under kalla kriget 
(Stockholm, 1992), s. 34. 
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    Maktbalansen vid Östersjön genomgick, tillfälligt, en enorm förändring i och med första 

världskrigets upplösning. Tyskland segrade över Ryssland, som dädanefter genomgick en 

revolution och ett inbördeskrig och försvagades därigenom. Tyskland besegrades i sin tur av 

västmakterna, med följden av en stark reducering av Tysklands väpnade styrkor, vars avsikt 

nog var, för lång tid. Därmed uppstod vid Östersjön ett stormaktspolitiskt vakuum. Härmed 

stärktes småstaternas villkor och deras situation var gynnsammare än någonsin. Finland, 

Estland, Lettland och Litauen framträdde nu som självständiga stater och Polen återuppstod 

som en ny Östersjöstat mellan Tyskland och Ryssland. 

    Den svenska utrikespolitiken under 1920-talet påverkades av de nya geopolitiska, 

utrikespolitiska och strategiska, förhållandena i Nordeuropa. Efter första världskriget rådde 

en, alltför, optimistisk uppfattning om det militärpolitiska läget, vilket uppmuntrade en 

betydande reducering av det svenska försvaret. Försvarsbeslutet skedde i samförstånd med det 

militärpolitiska läget i Nordeuropa, hotbilden mot Sverige var minimal då Ryssland och 

Tyskland var, temporärt, försvagat efter kriget såväl ekonomiskt som militärt samt efter en 

enorm inflation i människoblod. 

    Den svenska politiken efter första världskriget dominerades av vänstern, socialdemokrater 

och liberala grupper, vars självklara sak var ett svenskt anslutande till Nationernas Förbund, 

den nya fredsorganisationen. Detta motsatte sig den svenska högern. 

    Vid andra världskrigets utbrott deklarerade Sverige att det skulle förhålla sig neutralt. 

Däremot när Sovjetunionen angrep Finland förklarade sig Sverige var icke krigförande, och 

då ej som tidigare neutralt. Den svenska utrikespolitiken gentemot Finland följde två linjer. 

Sverige lämnade å ena sidan ett betydande materiellt stöd åt Finland, vilket innefattade stora 

mängder militär materiel, en frivilligkår upprättades. Å andra sidan sökte Sverige, genom 

diplomatisk aktivitet, få slut på kriget mellan Finland och Sovjetunionen. Efter andra 

världskrigets upplösning förändrades Sveriges strategiska och politiska läge vid Östersjön, där 

stormaktsbalansen nu var ordentligt rubbad till fördel för Sovjetunionen. 

    Sveriges utrikespolitik under efterkrigstiden fortsatte i neutralitetspolitikens tecken, ett 

utanförskap gentemot alla maktblock och stormaktsallianser skulle främja världsfreden, 

utifrån ett svenskt synsätt. En fortsättning av neutralitetspolitiken som förts under 

världskrigen och dessförinnan skulle fortgå. Detta beroende på Sveriges geopolitiska läge, ett 

medlemskap i vardera stormaktsblock skulle ofrånkomligen ge upphov till en framskjuten 

utpost för någon allians och därtill ta första, största, stöten i händelse av krig. 
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    En trovärdig neutralitetspolitik innebär ett väpnat och starkt försvar, som inte uppfattas som 

ett militärt tomrum där ingen utomstående militärmakt får, kan förvänta sig, passera för att 

komma åt sin motståndare i en pågående stormaktskonflikt. 

   Sammanfattningsvis om man ser tillbaka på Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik sedan 

andra världskrigets slut kan den förefalla självklar. Neutralitet under två världskrig och 

dessförinnan en hundraårig fred som har följts av den alliansfria neutralitetspolitiken. Denna 

linje har förts med fasthet och konsekvens. Stabiliteten har inte rubbats, även om det inte har 

rått oenighet om den valda utrikespolitiken. ”Den svenska neutralitetspolitiken under det kalla 

krigets tid uppvisar en hög grad av kontinuitet, trots att regeringarna och utrikesministrarna 

har växlat. /…/ Det är framförallt Östen Undén som har satt sin prägel på 

neutralitetspolitikens utformning.”16 

    Under slutet av 1940-talet framstår Östen Undén, svensk utrikesminister, som den drivande 

kraften i formuleringen och tillämpandet av den svenska utrikespolitiken. Med sin starka 

förkänsla för internationell rätt och folkrätt bidrog han till upphöjandet av det nybildade 

Förenta Nationerna som ett centralt forum för den svenska utrikespolitiken. ”När ett folk som 

det svenska sätter fredens bevarande som mål i ett kritiskt internationellt läge, är det naturligt 

att förhoppningarna om fredens upprätthållande påverkas av tidigare historiska erfarenheter. 

En nation med en mer än sekellång fredsperiod bakom sig drar gärna den slutsatsen, att landet 

även under ett nytt krig bör ha utsikter att bevara sin fred.”17 

    Östen Undén förklarade på följande sätt sin syn på den svenska neutraliteten. 

 
Har inte Sverige genom anslutningen till Förenta Nationerna givit upp sin neutralitetspolitik och 

i stället accepterat den kollektiva säkerheten och solidariteten såsom riktlinje för vår hållning, i 

händelse någon stat griper till vapen mot en medlem av organisationen? Är det inte vår plikt 

såsom medlem att ta del i de tvångsaktioner mot fredsbrytaren som organisationen påbjuder? 

    Jo, Sverige har avstått från neutraliteten i viss utsträckning… Från den svenska regeringens 

sida har uttalats som en generell synpunkt att ställningstagandet kommer att framför allt bli 

beroende av huruvida åtgärder mot angriparen kan befaras betyda risker för ett allmänt krig. 

Skulle läget bedömas så att vi står inför det omedelbara utbrottet av ett stormaktskrig – dvs ett 

krig där en eller flera stormakter är engagerade på bägge sidor – kommer de svenska 

statsmakterna att söka föra neutralitetspolitik, likaså om ett deltagande i sanktioner bringar oss i 

farozonen för ett allmänt krig. Om däremot konflikten har en mera lokal karaktär är en svensk 

                                                 
16 Rolf H. Lindholm, Sverige under kalla kriget – En dokumentsamling om Sveriges neutralitetspolitik 
(Stockholm, 2000), s. 9. 
17 Östen Undén, Tankar om utrikespolitik (Stockholm, 1963), s. 25. 
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medverkan i tvångsåtgärder inte utesluten, förutsatt givetvis att vi finner omständigheterna 

motivera tillgripandet av de rekommenderade åtgärderna.18 
 

Den svenska neutralitetspolitiken har utformats som ett instrument för att främja landets egna 

intressen. ”Målsättningen för den officiella utrikespolitiken är att i det längsta bevara landets 

fred. I det längsta – det betyder så länge vi inte angripes eller utsättes för ett tvång som är 

liktydigt med ett våldförande av vårt land. Bevarandet av freden är enligt vår övertygelse den 

bästa vägen till skyddandet av landets frihet, oberoende och välstånd. Den största fara som 

hotar dessa värden är kriget.”19 Det förefaller vara viktigare att bevara freden än neutraliteten. 

Inom denna politiks ram ryms många kompromisser och stor förståelse för främmande staters 

behov. Under Adolf Hitlers mest framgångsrika dagar vek sig det neutrala Sverige vid ett 

flertal tillfällen för dennes krav. 

    När Sverige under våren 1948 undertecknade Marshallplanen var detta en mycket tydlig 

ideologisk markering. Det var ett ställningstagande och ett närmande till väst. Under kalla 

krigets avgörande frågor, till exempel Pragkuppen 1948, Marshallplanen, deltagandet i 

Koreakriget på FN:s, USA:s och Sydkoreas sida, framstår Sveriges hållning som uttryck för 

vad som kan betecknas som västorienterad alliansfrihet. I realiteten rörde det sig inte om 

någon ren neutralitet från Sveriges sida. ”Sverige deltager aktivt och efter förmåga i det 

internationella samarbete, som äger rum såväl inom Förenta Nationerna som inom åtskilliga 

internationella organisationer, bildade för mera speciella syften.”20 

    Efter andra världskriget sökte Sverige få till stånd ett nordiskt försvarsförbund med 

Danmark och Norge, vilket ej gav något resultat och denna tanke övergavs 1949. Inte heller 

gav försöken att bilda en nordisk ekonomisk enhet några resultat. Däremot spelade Sverige en 

framträdande roll vid tillkomsten av och i Nordiska rådet 1952. Sverige gick även med i det 

västeuropeiska samarbetet i OEEC och Europarådet, däremot inför tillkomsten av den 

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC, senare EG) 1957 ansågs ett medlemskap ej vara 

förenligt med neutralitetspolitiken, Sverige ingick dock ett frihandelsavtal med EG 1972. 

Sverige gick i stället med i Europeiska frihandelsområdet (EFTA) 1959. Sveriges 

neutralitetspolitik sökte att vare sig ta ställning för eller emot något stormaktsblock under det 

kalla kriget. 

    Sedan andra världskrigets slut sökte Sverige upprätta goda förbindelser med Sovjetunionen, 

vilket bland annat gav upphov i ett omfattande handels- och kreditavtal 1946. De Sovjetiska 
                                                 
18 Ibid., s. 27. 
19 Ibid., s. 32. 
20 Nils Andrén, Åke Landqvist, Svensk utrikespolitik efter 1945 (Stockholm, 1965), s. 112. 
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ingripandena i Tjeckoslovakien 1948, nedskjutningen av ett svenskt plan över Östersjön, 

Catalinaaffären 1952, Sovjetunionens inmarsch i Ungern 1956, diplomaten Raoul 

Wallenbergs öde och inmarschen i Tjeckoslovakien 1968 medförde inga grundläggande 

förändringar i de svensk-ryska förbindelserna. Däremot försämrades förhållandena till Förenta 

staterna under senare delen av 1960-talet på grund av den svenska kritiken mot 

Vietnamkriget. Sverige förklarade 1959 att ledande politikers ställningstagande för vardera 

stormakt kunde skada neutralitetspolitiken. Däremot hävdades rätten till att fritt kritisera 

orättvisor. Regeringen angrep inte endast Förenta staternas Vietnampolitik utan även 

Sydafrikas raspolitik samt fascistiska och kommunistiska diktaturregimer.  

 

2.2.    Kalla kriget 

 

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt och Josef Stalin möttes första gången i Teheran i 

november 1943. Där formulerades strategin för 1944, nämligen att de västallierade senast i 

maj 1944 skulle landstiga samtidigt i Nordfrankrike och Sydfrankrike samordnat med fortsatta 

offensiver i Italien och på östfronten. Vidare bestämdes Polens och Finlands framtida gränser 

i öster. Polen skulle förflyttas västerut på tysk bekostnad. Därigenom skulle Sovjetunionen 

behålla östra Polen, som Stalin tillskansat sig 1939 genom pakten med Hitler. 

    I februari 1945 möttes de tre stora på nytt, denna gång i Jalta på Krim (Jaltakonferensen). 

De västallierades arméer stod ännu icke vid Rhen, Röda armén hade nått Oder. 

Sovjetunionens förhandlingsposition var fördelaktigare än den någonsin skulle bli före 

uppnåendet av strategiska jämvikten under 1970-talet. 

    Vid mötet beslöts att Tyskland efter krigets slut skulle delas i fyra ockupationszoner och att 

Tyskland skulle erlägga krigsskadestånd på 20 miljarder dollar, varav hälften till 

Sovjetunionen. Vidare beslöt man upprätta Förenta nationerna samt drogs huvudlinjerna i 

dess stadgar upp, som därefter skulle utformas vid en konferens i San Francisco i april samma 

år.  

    När stormakterna åter möttes i Potsdam i juli 1945, i det då besegrade och ockuperade 

Tyskland, hade läget förändrats sedan Jalta. Roosevelt var död och Harry S. Truman var sedan 

april 1945 ny amerikansk president. Churchill tvingades på grund av nederlag i valen i 

England att avgå mitt under mötet och efterträddes av Clement R. Attlee. Motsättningarna 

framträdde nu öppet främst vad gällde Östeuropa men också krigsskadeståndsfrågan. 

Misstänksamheten på ömse sidor hade tilltagit. Över förhandlingarna föll skuggan från det 

första amerikanska atomprovet. 
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    Om motsättningen kunnat döljas i Jalta var detta inte längre möjligt i Potsdam. Trots skarpa 

meningsmotsättningar fattades vid Potsdamkonferensen beslut om att Tyskland skulle bestå 

som stat och behandlas som en ekonomisk enhet, vidare skulle Tyskland demilitariseras och 

dess krigsindustri nedläggas. I Potsdam nådde man också en principöverenskommelse om att 

de allierade skulle utkräva krigsskadestånd var och en i sin ockupationszon, men att 

Sovjetunionen därtill skulle erhålla 15 % av de industrianläggningar i västzonerna, som icke 

var nödvändiga för Tysklands fredsekonomi. Västs ockupationszoner, där huvuddelen av den 

tyska industrin var koncentrerad, skulle i gengäld erhålla livsmedel och kol från öst. 

    Samtidigt hade man fattat beslut om en gemensam politisk administration och om 

demokratisering och denazifiering i Tyskland, och man hade också tagit ett första steg mot 

Tysklands definitiva delning. Skadeståndsfrågan hade avslöjat en djup oenighet i synen på 

Tyskland. I England och USA hade man insett att en demontering av den tyska industrin 

skulle göra det omöjligt för landet att försörja sig självt. Västmakterna skulle bindas vid 

permanenta ekonomiska åtaganden. 

    Efter Potsdam konsoliderade ockupationsmakterna administrationen av sina respektive 

zoner. I de amerikanska och brittiska zonerna innebar detta en växande irritation över själva 

ockupationsarrangemanget, krigsskadeståndsfrågan och leveranserna till Sovjetunionen. De 

utlovade råvaruleveranserna från östsidan uppfylldes inte. I maj 1946 avbröts leveranserna till 

sovjetsidan, och i september samma år deklarerade USA att det tyska näringslivet skulle 

återuppbyggas. Vid årsskiftet 1946-47 slogs de amerikanska och brittiska zonerna samman. 

Resultatet, Bizonia, var ännu ett steg mot ett permanent delat Tyskland. 

    I november 1945 blev Jugoslavien folkrepublik. I övriga Östeuropa gick det kommunistiska 

maktövertagandet långsammare. De regeringar som tillträdde 1945, var koalitionsregeringar 

med blandade borgerliga och kommunistiska inslag. Kommunisterna byggde upp sina 

positioner metodiskt. Först hösten 1946 blev Bulgarien och Rumänien folkrepubliker. Ungern 

och Polen följde efter 1947 och 1948 nådde ’revolutionen’ Tjeckoslovakien. 

    Stalin ansåg sig otvivelaktigt vara i sin goda rätt att införa sin form av ’demokratiskt’ styre 

i Östeuropa. Västs invändningar mot arrangerade val och våldsaktioner bemöttes med 

hänvisning till västsidans kontroll över Italien och Grekland. 

    I väst såg man på denna utveckling med stigande oro. Redan i mars 1946 hade Churchill i 

ett tal i Fulton, Missouri, talat om den ’järnridå’ som dragits ned över Europa från Stettin till 

Trieste. Det polska så kallade valet i januari 1947, då västs alla förhoppningar om fria och 

demokratiska val definitivt grusades, fick en symbolisk betydelse. 
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    År 1947 blev det kalla kriget verklighet. Fram till våren 1947 hade dialoger förts mellan öst 

och väst trots upprepade motsättningar. Sovjetiseringen i Östeuropa hade framskridit 

metodiskt men långsamt och utvecklingen hade inte varit helt entydig och likformig bakom 

det Churchill kallade järnridån. Från brittisk sida såg man den sovjetiska politiken som riktad 

mot de brittiska positionerna i östra Medelhavet och Mellersta Östern. I Grekland hade det 

sedan december 1944 pågått en dragkamp mellan vänster- och högergrupper. Sommaren 1946 

utbröt ett regelrätt inbördeskrig med brittiskt stöd till den sittande regeringen mot en 

kommunistledd partisanrörelse. 

    Vintern 1946-47 blev för Europa ett lågvattenmärke. Klimatets bitterhet avslöjade hur 

försvagat Västeuropa och inte minst England var. I februari 1947 tvingades britterna att 

avveckla sitt engagemang i Grekland, varpå USA tog över britternas roll. 

    Detta kan ses som bakgrunden till den så kallade Trumandoktrinen som proklamerades den 

12 mars 1947. Trumandoktrinen lovade amerikanskt stöd åt de fria folk, som kämpar mot 

försök från väpnande minoriteter eller främmande intressen att vinna herravälde. Hjälpen till 

’de fria folken’ skulle främst vara ekonomiskt. Geografiskt angavs inga begränsningar för den 

amerikanska hjälpen, men konkret betydde doktrinen 400 miljoner dollar i främst militärt 

bistånd till Grekland och Turkiet. USA hade därmed valt politik. 

    Kort därefter följde Marshallplanen (European Recovery Program), maj 1947, vilken 

innebar att USA erbjöd ekonomisk hjälp på villkor att Europas stater ingick i ett ekonomiskt 

samarbete. Inga av de kommunistiska öststaterna accepterade. 16 västeuropeiska stater 

bildade 1948 i Paris Organisationen för ekonomiskt samarbete (OEEC) för att administrera 

och fördela biståndet. Biståndet lade grunden till det europeiska ekonomiska samarbetet och 

bidrog till Europas (Västeuropas) snabba återhämtning efter kriget. 

    Moskvas svar på Marshallplanen blev att återuppväcka den internationella kommunismens 

front- och samarbetsorganisation Komintern, som av artighet mot de västallierade avskaffades 

under världskriget, men som nu återuppstod som Kominform. 

    I mars 1948 enades västmakterna (USA, England, Frankrike och Beneluxländerna) om att 

även ’Tyskland’ skulle delta i Marshallplanen, vilket kom att bekräfta Europas delning. Svaret 

från Sovjetsidan var statskuppen i Prag och Berlin-blockaden samma år, vilket ytterligare 

bidrog till kalla krigets kyla. 

    Motsättningen mellan å ena sidan Sovjet och de tre västmakterna å andra sidan ledde till att 

Sovjetunionen började blockera de tillfartsvägar till Berlin som enligt fredsöverenskommelsen 

skulle stå öppna för de västallierade. Sovjetunionens agerande var en protest mot att framför 

allt USA påbörjat aktioner som syftade till att bygga upp Västtyskland ekonomiskt. Samtidigt 
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ledde det till att Berlin klövs i en östlig och en västlig del och att västmakterna tvingades 

upprätta en luftbro till Berlin, tills ryssarna hävde blockaden i maj 1949. 

    Utvecklingen under 1949 resulterade i två tyska staters uppkomst och i en entydig 

uppdelning av Europa i två läger. Uppdelningen institutionaliserades. Atlantpakten (NATO) 

tillkom på Trumans initiativ 1949. Därmed hade USA utfärdat en garanti åt Västeuropa och 

dessutom åtagit sig att ekonomiskt bidraga till dess upprustning. Femtiotalet skulle införa en 

ny företeelse, ’det begränsade kriget’, som fördes genom ombud och långt bort från Europa. 

    Vid Nordkoreas anfall på Sydkorea gav Truman order om militärt stöd till Sydkorea, vilket 

ledde till Koreakriget 1950. Koreakriget utkämpades 1950-53 mellan Nordkorea och Kina å 

ena sidan och Sydkorea, FN och USA å andra sidan. FN-soldaterna kom från 16 länder, 

merparten från USA. Sverige bidrog med ett fältsjukhus. 

 

2.3.    Atomens tidsålder 

 

Atomålderns födelse, tidsålder, uppstod den 16 juli 1945 då den första atomvapenexplosionen 

ägde rum i öknen vid Los Almagorodo i New Mexico, Förenta staterna. Redan samma år 

fälldes de första atombomberna över Japan, vilka hittills är de enda atomvapen som används i 

krig. Atombomberna, ’Little boy’ respektive ’Fat man’, som fälldes över respektive 

Hiroshima den 6 augusti och Nagasaki den 9 augusti visade det nya vapnets förintande kraft 

och verkningar då de ödelade stora delar av dessa städer och krävde hundratusentals 

människoliv. 

    Det amerikanska atomvapenmonopolet är kännetecknande för tiden mellan 1945-49, vilket 

kom att brytas den 29 augusti 1949 vid Semipalatinsk då Sovjetunionen genomförde sin första 

provsprängning. Hädanefter har världen ”…levt i skuggan av en nukleär kapprustning och 

risken för ett förödande kärnvapenkrig”.21 Medvetenheten om atomvapnets tillgänglighet och 

verkan kom att förändra synen på krigföringen samt den säkerhetspolitiska betydelsen för 

detta vapen. 

    Atomvapenmakternas strateger och militärteoretiker utformade, sina länders, doktriner, 

principer och riktlinjer för utveckling och användning av atomvapen. Atomvapenmakternas 

doktriner, det vill säga kärnvapendoktriner, riktade sig till antagonister, allierade och den egna 

nationen och uttryckte ej endast egna verkliga avsikter utan även sådant man önskar att andra 

nationer skall tro och ana sig till om dessa, sina, avsikter. Trovärdigheterna i 

                                                 
21 Lars Ulfving, Svensk trygghet – Den svenska militärledningens överväganden kring kärnvapenanskaffning 
1954-1961 i red. Kent Zetterbergs, Totalförsvar och atomvapen, (Stockholm, 2001), s. 159. 
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atomvapenmakternas doktriner blir härtill en nyckelfråga och en viktig del till 

upprätthållandet av den säkerhetspolitiska maktbalansen stormakterna, atomvapenmakterna, 

emellan. 

    Inledningsvis, när Förenta staterna ägde monopol på atomvapen, utgick Sovjetunionens 

kärnvapendoktrin från att atomvapen ej var krigsavgörande utan betraktades som ett kraftigare 

artilleri. Sedermera utgick Sovjetunionen från att varje tänkbart storkrig oundvikligen måste 

bli ett totalt atomvapenkrig. Detta krig kunde dock vinnas. Senare ifrågasattes möjligheterna 

alltmer om någon part kunde vinna ett sådant krig. 

    Förenta staternas kärnvapendoktrin fram till 1950-talets slut var ’massiv vedergällning’, det 

vill säga att varje tänkbar aggressionshandling från Sovjetunionens sida skulle straffas med en 

fullständig och total atomvapeninsats mot land, befolkning och militära resurser och mål. Den 

amerikanska doktrinen avlöstes i början av 1960-talet av ’flexible response’-doktrinen, efter 

det att Sovjetunionen fått interkontinentala robotar, vars innebörd var att varje slags 

aggression initialt skulle kunna konfronteras med olika sorters motmedel, vilket inkluderar 

motmedel av samma typ, även atomvapen, men som i efterhand kunde trappas upp till högre 

och allvarligare konfliktnivåer och i sista hand till ett fullskaligt atomvapenkrig. Detta till 

trots skulle en atomvapeninsats ske stegvis, inledningsvis används taktiska atomvapen mot 

militära mål i begränsade områden, senare sker en upptrappning med större vapen mot nya 

mål och landområden, med andra ord en ’graderad vedergällning’. Mellan varje steg, 

upptrappning, finns dock utrymme för förhandlingar motståndarna emellan. 

    Atomvapnen har främst en politisk betydelse, bland annat den säkerhetspolisiska rollen att 

förhindra storkrig, med just detta vapen. Den så kallade terrorbalansen, vilken varit etablerad 

sedan cirka 1960-talet, förstärkte denna funktion. Terrorbalansen bygger på och förutsätter att 

bägge sidorna, öst och väst, har ’andraslagsförmåga’, det vill säga att även efter att ha 

angripits, utsatts, för ett omfattande atomvapenöverfall äger man ändock resurser till att 

åsamka sin aggressor ett förödande motangrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

3.       DEN SVENSKA ATOMÅLDERN, ATOMVAPENHOT,  

          ATOMVAPENDEBATTEN OCH DEBATTÖRERNA 

 

3.1.    Den svenska atomåldern 

 

I och med atomvapnets födelse, Hiroshima den 6 augusti 1945, begärde Sveriges 

Överbefälhavare (ÖB) den 17 augusti 1945 en skyndsam utredning om atombomben, vilken 

färdigställdes den 29 december samma år. En svensk atomvapenforskning igångsattes vid 

Försvarets Forskningsanstalt (FOA) året därpå, det var ej något okänt i Sverige vid denna tid 

att konstruera atombomber. ”Den forskning om kärnvapen som FOA bedrev /…/ avsåg att 

skapa förutsättningar och handlingsfrihet för att kunna bygga upp en egen kärnvapenstyrka. 

Samtidigt verkade man internationellt för att begränsa kärnvapnens spridning till fler 

länder.”22 

    Sverige var vid denna tid en förhållandevis liten forskningsnation och de få forskare som 

fanns tillgängliga knöts på ett eller annat sett till FOA och till dess ledda forskning. Vidare 

förekom ett samarbete med fysiker och kemister vid de svenska universiteten. Ett samarbete 

rörande uranfrågan och tillskaffandet av svenskt uran inleddes med bland annat Boliden Gruv 

AB, Svenska Skifferolje AB och emellanåt ASEA med flera, där avsikten var att framställa 

uran samt göra geologiska undersökningar och kartläggningar av svenska uranfyndigheter. 

Vidare igångsattes 1947 den industriella utvecklingen för den civila kärnenergin då AB 

Atomenergi bildades, men även planerna på att framställa uran igångsattes genast av 

teknikerna och forskarna. Anledningen till att den civila och militära kärnforskningen saknade 

tydliga gränser mellan sig, eller var gränsöverskridande, var att atomvapen som forskarämne 

var någonting nytt samt att den specialkompetens som fanns att tillgå i Sverige utgjordes av 

relativt få forskare och tekniker. Forskningen som bedrevs fram till 1952 var tänkt att, och 

skulle kunna, användas såväl civilt som militärt. Det strävades efter att ernå insikt, kunskap 

och erfarenheter på och omkring kärnenergiområdet. En särskillnad mellan skyddsforskning 

och konstruktionsforskning förekom redan 1945. Under denna tid, 1945-1952, förekom det ej 

från vare sig regering eller försvarets sida några uttalade önskemål om att skaffa atomvapen.23 

    Under perioden 1953-1959 började planerna på ett svenskt kärnvapen tilldraga sig ett 

intresse i den säkerhetspolitiska debatten. Atomvapenfrågan hade dittills endast diskuterats 

                                                 
22 Lena Oliver, Lars Stenholm, Det svenska kärnvapenprogrammets tekniska resultat – en sammanställning av 
FOAs årsrapporter 1945-1972, (Stockholm, 2002), s. 19. 
23 Thomas Jonter, Försvarets forskningsanstalt och planerna på svenska kärnvapen, (Uppsala, 2001), s. 28. 
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bland en mindre grupp av politiker, militärer och forskare. Under 1954 kom 

atomvapendebatten igång på allvar då ÖB presenterade sin utredning där det förordades att 

Sverige, för att bevara och försvara landets alliansfrihet, med fördel borde tillskaffa sig 

atomvapen. Vidare under perioden 1953-1957 gjordes tre större utredningar, 1953, 1955 och 

1957, rörande atomvapen samtidigt som atomvapenforskningen och kärnenergin var för sig 

gjorde stora framsteg. 1953 bestämdes, i stort sett, grundformen för en svensk laddning. Detta 

gav upphov till att det militära atomvapenvapenprogrammet blev/var en del av den civila 

kärnenergiutvecklingen. I utredningen 1955 fastslogs att ett svenskt atomvapen var tekniskt 

möjligt att tillskaffa sig förutsatt att man haft tillgång till plutonium. Sedermera när den 

svenska forskningen 1957 nådde en nivå som möjliggjorde ett politiskt beslut förde FOA fram 

tvenne program som regering och riksdag kunde/skulle ta ställning till. Det ena, 

Laddningsprogrammet, stod i begrepp att fullföljas om Sverige önskade tillskaffa sig 

atomvapen. Det andra, Skyddsforskningsprogrammet, hade som/för avsikt att inriktas på 

skyddsforskning och stod i begrepp att aktualiseras förutsatt att riksdagen sade nej till svenska 

atomvapen. Riksdagen beslutade i juli 1958 att skyddsforskningsprogrammet skulle följas.24 

Och forskningen omvandlades slutligen ”…till ett rent skyddsprogram då Sverige 

undertecknade icke-spridningsavtal (NPT).”25 

    Ända sedan ÖB:s utredning 1954, rörande önskan att för Sveriges del tillskaffa sig 

atomvapen, hade ja och nejfalangerna, anhängare respektive motståndare, växt fram och 

tydliggjorts såväl i den politiska som allmänna debatten i Sverige angående ett svenskt 

atomvapen. 

    Det ägnades mycket tid under 1950- och 1960-talen, bland och hos militären, åt simulerade 

övningar rörande atomvapen syftande till att få erfarenheter att möta och skydda sig mot 

atomvapnet. ”Detta var soldatens verklighet under 1950-talet”.26 Tanken på ett svenskt 

atomvapen introducerades 1952, vilket även kan ses som den svenska atomvapendebattens 

inledning, av generalen och flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld, och kom att pågå till 1964. 

Själva pressdebatten var som intensivast mellan 1957-59. 

 

 

 

 

                                                 
24 Ibid., s. 45. 
25 Oliver, Stenholm, s. 19. 
26 Sjövall, s. 89. 
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3.2.    Atomvapenhot 

 

Atomvapnet gjorde sin entré på slagfältet under kalla kriget, åtminstone i de militära stabernas 

planeringar och krigsspel. ÖB bedömde 1947 att atomvapnet, det nya domedagsvapnet som 

Förenta staterna hade monopol på under de kommande två åren, var ett terrorvapen som 

saknade militärt värde. 

    I början av 1950-talet växte Sovjetunionen fram som en atomvapenmakt, och samtidig hade 

mindre taktiska atomvapen, så kallade slagfältsatomvapen, utvecklats. Dessa kunde brukas 

mot flygbaser, hamnar, bergrumsanläggningar och dylikt, detta hot tvingade det svenska 

försvaret att tänka om. 

    Sovjetunionen satsade länge sina resurser på att uppnå strategisk atomvapenjämvikt med 

Förenta staterna, vilket uppnåddes först i slutet av 1970-talet. Under 1954 instruerades 

svenska trupper hur de skulle uppföra sig i en atomvapenmiljö, vilket gav upphov till en 

kraftsplittring som motståndare ej behövde bekymra sig över, då de ej för sin del riskerade att 

utsättas för liknande hot och motanfall. Detta innebar, för att minimera skadeverkningarna, att 

svenska trupper skulle sprida ut sig i terrängen. I och med detta förordade ÖB under åren 

1954 och 1957 ett anskaffande av atomvapen.  

    Atomvapendebatten blev intensiv och utdragen under denna period, det var dock i slutet av 

1960-talet som tanken på ett svenskt atomvapen slutligen avskrevs, debatten var dock i 

praktiken död i början av 1960-talet. Även om nu Sverige avstod atomvapen för egen del, 

innebar det ej att hoten om atomvapen kunde nonchaleras, tvärtom. Atomvapenhoten togs på 

fullt allvar och förbanden ställdes inför ökade krav på utspridning och rörlighet inom sitt 

verkansområde och mycket mera. 

    Den representativa uppfattningen om hotbilden är det krigsspel som hölls i april 1950 i 

Eskilstuna. Vid detta krigsspel förutsatte och räknade försvarsstaben att atomvapenladdningar 

skulle användas av båda sidor (Öst och Väst) i en stormaktskonflikt, vilket skulle drabba 

städer i Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen. För Sveriges 

vidkommande förväntades ett sovjetiskt anfall vars koncentration riktades mot övre Norrland, 

Sundsvall, Ånge och Skåne. Härvid skulle anfallet stödas, militärt som psykologiskt, genom 

att en sovjetisk atombomb fälldes över Stockholm med 10 000-tals döda som följd. Och i ett 

krigsspel vid Flen, maj 1951, förväntades en invasion ske över landsgränsen och 

landstigningar mot Skåne, Onsalahalvön söder om Göteborg och Gävle-Öregrund. 

Atombombsanfall förväntades även ske mot Stockholm och Göteborg. 
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    I krigsspelen under 1950-talet utvecklades tanken på ett Harmagedon eller Ragnarök, detta 

till trots diskuterades ej atomvapnets konsekvenser för marktrupperna, civilbefolkningens öde 

eller de psykologiska effekterna för samtliga inblandade av en ankommande förintelse och 

total förödelse. 

    Övningarna utvecklade istället en mental beredskap för allt våldsammare 

atomvapeninsatser. Exempelvis under en stabstjänstövning i maj 1960 förväntades det att 

Östergötland skulle angripas med elva atomvapeninsatser under det första krigsdygnet. Två 

stycken 16 kilotons robotar skulle avfyras mot radarstationen vid Arkö, fyra 10 kilotons 

robotar skulle ödelägga flygbasen vik Krokek och ytterligare fyra kilotonsladdningar skulle 

angripa SAAB:s industrier och flygfälten i Linköping. Vidare förväntades en 20 

kilotonsladdning angripa industrierna i Motala, medan 10 robotar med konventionella 

laddningar skulle angripa Bråvalla flygbas. Detta scenario var likadant för övriga delar av 

landet, beroende på var motståndaren skulle komma att lägga tyngdpunkten för sitt anfall på.27 

 

3.3.    Atomvapendebatten 

 

Generallöjtnant Bengt Nordenskiöld var således den första som offentligt framförde åsikten 

att det svenska försvaret borde besitta atomvapen, den 2 december 1952 i ett tal i Göteborg. 

    Under 1953 förekom det knappt någon debatt, men i och med ÖB-utredningen 1954, som 

beskrev atomvapnets framträdande och framtida roll, gav och orsakade presskommentarer i 

ämnet. Debatten var mestadels lam och minimal under denna period och informationen och 

insikten i ämnet var bristfälliga och några utredningar fanns ej att tillgå. De flesta tidningar 

var under denna tid avvaktande. ÖB-utredningen gav dock för första gången en auktoritativ 

myndighets åsikt i atomvapenfrågan, vapnet i fråga kom dock ej att stå i centrum för 

försvarsdebatten. 

    Atomvapendebatten var under 1955 tämligen matt och lågmäld. Men i mitten av december, 

i och med inlägg i riksdagen och uttalanden av chefen för armén, C. A. Ehrensvärd, rörande 

atomvapen kom pressdebatten att skärpas och då främst av högertidningarna som 

argumenterade för atomvapen. Den numera relativt livliga diskussionen fortsatte under 1956. 

    Det första stora debattåret var 1957, och omfånget och intensiteten i debatten ökade 

kraftigt. Exempelvis förklarade FOA att Sverige hade de resurser som krävdes för att självt 

kunna tillverka atomvapen, vilket gav upphov till livliga diskussioner hos de olika 

                                                 
27 Lars Ericson, Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år (Stockholm, 
2003), s. 202. 
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tidningarnas ledarsidor. Vidare fortsatte debatten i media, där det varje månad förekom ett 

mycket stort antal inlägg i atomvapenfrågan i ledare, debattartiklar, insändare och dylikt. 

Under denna tid ökade medvetenheten om atomvapnet. 

    I och med att ÖB presenterade en ny utredning 1957, där ÖB framhöll atomvapnets 

betydelse, aktualiserades och intensifierades atomvapenfrågan markant. Debatten pågick 

under resten av 1957 och början av 1958, och omfattade meningsutbytena om, till exempel 

atomvapen och pacifism, om nedrustning och avspänning samt om hur planerna på svenska 

atomvapen och de ökade militära utgifterna framställdes som försvarspolitikens största fiende. 

    I och med att ÖB 1958 begärde anslag till forskning om atomvapen förändrades 

atomvapendebatten direkt. Eftersom tidigare hade atomvapenfrågan handlat om att ta ställning 

för eller emot atomvapen, men nu uppkom en ny fråga med ett konkret förslag, som kunde 

realiseras omedelbart. Den borgerliga pressen var i överlag positiv till ÖB:s begäran, medan 

den socialistiska pressen var kritisk till ÖB:s begäran samt att denne ställde krav. 

    Debatten om forskningsanslag fick under 1959 ny kraft från bland annat högern. Riksdagen 

avslog dock denna begäran om forskning, vilket skulle ses som ett ja till atomvapen enligt 

dess motståndare. 

    Efter det att riksdagen avslagit ÖB:s forskningsförslag koncentrerades debatten på det 

socialdemokratiska partiets atomvapenkommitté, vilka skulle behandla atomvapnets vara och 

icke vara. Tiden mellan juni 1959 och resultaten av socialdemokraternas 

atomvapenkommittés offentliggörande i november 1959 kan betraktas som en mellanperiod 

för atomvapendebatten. 

    Den socialdemokratiska atomvapenkommittén offentliggjorde den 12 november sitt arbete, 

där det förklarades att statsmakterna i dagens läge borde säga nej till atomvapen i det svenska 

försvaret främst med hänsyn till stormakternas provstopps- och nedrustningsförhandlingar 

samt att det slutgiltiga beslutet i frågan kunde uppskjutas ett antal år. Angående 

atomvapenforskningen finner atomvapenkommittén att den skyddsforskning som redan pågår 

bör utvidgas, även om man erhåller värdefulla uppgifter om konstruktioner av atomvapen. 

Folkpartiets riksdagsgrupp och förtroenderåd uttalade sig tre dagar senare efter liknande 

linjer. Även centerpartiet fann utvidgad atomforskning som positiv. Härvid hade dessa partier 

i stort sett blivit eniga i atomvapenfrågan. Den socialistiska pressen välkomnade 

atomvapenkommitténs rapport. Däremot mottogs ej Folkpartiets uttalande med samma 

uppskattning i den liberala pressen som i de socialdemokratiska tidningarna.28 

                                                 
28 Per Ahlmark, Den svenska atomvapendebatten (Stockholm, 1965), s. 21. 
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3.4.    Debattörerna 

 

Bland den borgerliga pressen pläderade samtliga högertidningar för anskaffandet av ett 

svenskt atomvapen, och de drev den linjen mycket bestämt och konsekvent. Bland de 

folkpartistiska tidningarna som studerats stöds tanken på ett svenskt atomvapen, denna linje 

har dock förordats med varierande kraft och storlek. De folkpartistiska tidningarna drev dock 

ej linjen om ett svenskt atomvapen med samma bestämdhet och övertygelse som 

högerpressen. Centertidningens linje överensstämmer med de övriga inom den borgerliga 

pressen. 

    Bland den socialistiska pressen hos de socialdemokratiska tidningarna finner man de flesta 

meningsriktningarna; flera tidningar var starkt kritiska och motståndare till svenska 

atomvapen, eller atomvapen i allmänhet, medan vissa var till synes positiva till dessa vapen 

men förordade uppskov i beslut om anskaffande och önskade istället forskning på och inom 

atomområdet, dessa var avvaktande till atomvapen. Den kommunistiska tidningen var så 

mycket  emot atomvapen som det är möjligt att vara och drev den linjen bestämt. 

    Rent generellt kan man säga om atomvapendebatten att de som var för ett svenskt 

atomvapen, anhängarna, var desamma som önskade ett svenskt medlemskap i Atlantpakten, 

medan motståndarna till ett svenskt atomvapen var desamma som ej önskade ett svenskt 

medlemskap i Atlantpakten. 

 

3.4.1.  BORGERLIGA TIDNINGAR 

 

3.4.2.  Barometern 

Barometern (h) förordar ett anskaffande av atomvapen. Barometern sällar sig till åsikten att 

om Sverige skulle bli angripet, av en motståndare rustad med de effektivaste och modernaste 

vapen som finns att tillgå, är Sveriges ”…enda chans att stå emot sådan aggression – eller att 

slippa den – ligger i att vi själva förser oss med det bästa i vapenväg. Det är det enda som 

inger respekt.”29 Vidare spörjes huruvida någon vill ”…ta ansvaret för att ställa våra 

värnpliktiga soldater i den situationen, att de skall möta en modernt utrustad motståndare med 

undermåliga vapen?”30 För Barometern är ett starkt rustad försvar, ett försvar innehållandes 

atomvapen, garanten och tryggheten för Sveriges oberoende, men Sverige bör även verka för 

icke-spridningsavtal och provstopp av atomvapen. ”Sverige bör utrusta sina militära förband 

                                                 
29 Barometern, 19 februari, 1958. 
30 Ibid. 
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med uranladdningar för taktiskt bruk men samtidigt vara berett att utan dröjsmål delta i en 

eventuell överenskommelse om förbud mot anskaffning och användning av atomvapen.”31 

    Barometern anklagar pacifisterna, atomvapenmotståndarna, för att sprida atomskräck och 

falska försäkringar om att freden under alla tänkbara förhållanden i denna del av världen är 

evig, vilket ses som en verklighetsflykt utan dess like. Vidare menas att: ”Det är regeringens 

och riksdagens uppgift att se till att vårt nationella oberoende tryggas, att största möjliga 

effekt uppnås av de medel som ställs till försvarets förfogande och att planeringen för 

framtiden överensstämmer med föresatserna att hela landet skall försvaras. Vår 

handlingsfrihet måste bevaras även i fortsättningen.”32 Barometern förebrår regeringen för att 

denna vet vad Sveriges situation kräver, anskaffandet av atomvapen, men avstår från att agera 

för ett atomvapeninnehav. 

 

3.4.3.  Expressen 

Expressen (fp) anser att en alliansfri småstat som Sverige ställs inför svårlösta uppgifter i 

händelse av krig om ej det svenska försvaret förfogar över det senaste och tekniskt vapen som 

finns tillgängligt för Sveriges försvar. Därför att ”…atomvapnen är av väsentlig betydelse för 

vår förmåga att försvara oss.”33 Detta beroende på, menar Expressen, är att det endast är 

Sverige och Schweiz som saknar atomvapen av de länder som kan tänkas var hotade av en 

invasion österifrån. 

   Detta att Sverige är alliansfritt och därtill ej medlem av Atlantpakten innebär för Expressen 

att Sverige måste vara beredd att lita till sig själv och klara sig ensamma och då göra det bästa 

av situationen. Just därför, eller beroende på detta, måste Sverige vara beredda på att ett 

eventuellt kommande atomkrig kan komma i Sveriges väg och då krävs det absolut bästa 

försvar som finns att tillgå, vilket inkluderar atomvapen, syftande till att visa på en trovärdig 

neutralitetspolitik samt avskräcka varje tänkbar aggressor som besitter atomvapen. Just detta 

att en atombeväpnad angripare skulle använda atomvapen ”…mot ett land som Sverige, som 

själv saknar atomvapen, måste te sig särskilt lockande, eftersom en så total övervikt i 

vapenverkan snabbt skulle kunna avgöra kriget.”34 Utifrån ett sådant resonemang synes ett 

försvar med atomvapen äga en viss betydelse mot varje tänkbar angripare som besitter dylika 

vapen, då dessa skulle riskera att själva angripa av/med atomvapen vid ett anfall mot Sverige. 

                                                 
31 Ibid., 26 mars, 1959. 
32 Ibid., 19 maj, 1959. 
33 Expressen, 6 juli, 1954. 
34 Ibid., 15 april, 1957. 
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Den avskräckande effekten blir då för Sverige, enligt Expressen, betydande samt visar på en 

trovärdig och konsekvent alliansfrihet och sedermera en likadan neutralitetspolitik. 

    Vidare anser Expressen, ur en psykologisk synpunkt, att det ej blir ”…lätt att upprätthålla 

försvarsviljan i ett läge då vi saknar atomvapen, dvs är utlämnade åt angriparens godtycke. 

Den självuppgivelsestämning som då kan sprida sig kommer hänsynslöst att utnyttjas i det 

kalla kriget. Goda vapen stärker tillförsikten – det gäller även atomvapen.”35 Ehuru, menar 

Expressen, är det svenska försvaret på intet vis uselt utan atomvapen, tvärtom, men då gäller 

det ett traditionellt angrepp med konventionella vapen. ”Men en sak är uppenbar… en starkt 

rustad stat löper mindre risk att bli överfallen, och ingen stat är starkt rustad utan 

atomvapen.”36 Utifrån detta resonemang skulle en atombeväpnad stat mer eller mindre 

undvikas av en atombeväpnad aggressor, men om den angripne saknar atomvapen i sin 

arsenal äger angriparen möjligheten att själv diktera villkoren och uppnå ett, för sig, 

fördelaktigt läge. För Expressens vidkommande gäller det ”…att i någon liten mån förbehålla 

svenska folket rätten att välja vapen till självförsvar, inte bara att bli offer för de vapen en 

angripare väljer. Det är en blygsam begäran.”37 Atomvapen är således en chans och möjlighet 

som ej får försittas. 

 

3.4.4.  Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten (fp) är positiv till tanken på ett svenskt atomvapen, i framtiden, då det 

skulle kunna förstärka det svenska försvaret, men förordar att beslut om ett Ja eller Nej till 

atomvapen skall fattas beroende på det aktuella dagsläget samt att forskning på området skall 

ske innan ett slutgiltigt beslut fattas. 

    Visserligen menar Göteborgs-Posten att även en småstat som Sverige kan utgöra/uthärda ett 

långvarigare motstånd mot en stormakt, även atomvapenmakt, om den är utrustad med 

atomvapen än om den inte är det. Härtill skulle en förbättring av försvaret genom 

atomresurser ”…stärka försvarets »respektverkan» utåt.”38 Vilket Göteborgs-Posten ser som 

något som är fredsbevarande. ”Men skall atombeväpningen få någon betydelse, behöva vi väl 

sådana laddningar i något tresiffrigt tal.”39 Och då en några egenhändiga svenska 

atomladdningar finns eller då det ej beslutats om tillverkning av dessa vapen, vars tillverkning 

tar omkring tio år att färdigställa, så bör forskning på området ske syftande till att fatta ett 
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37 Ibid., 22 december, 1955. 
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slutgiltigt och väl underbyggt beslut. ”Vi måste förskaffa oss de kunskaper, som erfordras för 

att ge vårt folk tillbörligt skydd under atomåldern. På detta sätt skapa vi också underlag för 

vapentekniska konstruktioner, därest beslut härom fattas av statsmakterna vid en senare 

tidpunkt.”40 Forskningen skall således syfta till att ernå effektiva skyddsåtgärder mot 

atomvapen, ty en sådan forskning ger kunskaper om själva tillverkningen av atomvapen och 

om atomvapnens verkningar och effekter. ”Det är sålunda fråga om en beredskap för båda 

eventualiteterna vid ett framtida principbeslut i ena eller andra riktningen, om att skapa ett 

underlag för valfriheten att då säga antingen ja eller nej.”41 

    Göteborgs-Posten säger således inte nej till ett högst eventuellt och framtida svenskt 

atomvapen, men ej heller ja. Och om Sverige i framtiden skulle befinna sig i ett kritiskt läge 

att atomvapen behövs, så skulle det vara ett egenhändigt atomvapen syftande till att bibehålla 

alliansfriheten. Här emellan, Ja- och Nej, bör forskning inom atomområdet ske. 

 

3.4.5.  Norrlands-Posten 

Norrlands-Posten (h) vurmar för ett svenskt atomvapeninnehav och finner det betryggande att 

veta att det svenska försvaret är i begrepp till en anpassning till möjligheterna av ett eventuellt 

atomkrig. Norrlands-Posten anser att tillkomsten av ett atomvapen i första hand är en militär 

fråga, men utrikespolitiken är även viktig i sammanhanget på grund av Sveriges geopolitiska 

läge mellan vardera stormaktsblock samt utanförskapet från dessa block. Sverige står således 

ensam i händelse av krig. I och med detta har ”…det alliansfria Sverige /…/ skäl att själv 

försöka skaffa sig de nya vapnen, därför att ingen annan kommer att sätta in dem till vår hjälp 

i avgörandets stund.”42 Och om Sverige vill föra en trovärdig neutralitetspolitik och menar 

allvar med sin alliansfrihet, vilket innebär ett egensinnigt kritiskt tänkande och agerande 

gentemot vardera stormaktsblock, ”finner vi att vi av militära skäl b ö r skaffa oss 

atomvapen.”43 Atomvapen garanterar således alliansfriheten och sedermera neutraliteten. 

    Vidare finner Norrlands-Posten den svenska utrikespolitiken vara stringent, eller 

dogmatisk, alliansfri och fodrar sålunda ett kardinalförsvar som klarar av de militära 

uppgifterna på egen hand, som kan tänkas krävas för Sveriges välbefinnande, och ej ett 

marginalförsvar som kräver hjälp utifrån. För att upprätthålla en sådan utrikespolitik skulle 
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”…en svensk atombeväpning /…/ göra alliansfriheten något mindre ologisk genom att 

innebära ett steg från marginal- mot kardinalförsvar.”44 

    Vidare behandlar Norrlands-Posten försvarets ekonomiska kostnad och jämför de olika 

vapenslagens utgifter visavi atomvapnets. Marinens investeringar, det moderna flygvapnets 

nya beväpning och arméns artilleribatteri, med tillhörande ammunition slukar även de stora 

belopp och är rent av dyrare än atomvapen. ”Tar man hänsyn till atombombens mångdubbelt 

större effekt så kan den faktiskt kallas ett ganska billigt vapen.”45 Men påpekar samtidigt att: 

”Den ekonomiska innebörden i en svensk atombeväpning manar obestridligen till eftertanke. 

Den kostar – men så gäller det också livhanken.”46 Då det handlar om det svenska försvarets 

och svenska folkets väl görs ingen särskillnad mellan atomvapen och konventionella vapen. 

Atomvapen skiljer sig ej i någon grad från andra förstörelsemedel i fråga om 

självbevarelsedriften. 

    Avslutningsvis ses atomvapen som en förutsättning för att Sverige skall kunna hävda sin 

självständighet och sin försvarsvilja. ”Med atombomber i sin utrustning får det svenska 

försvaret bättre chanser att lösa sina huvuduppgifter, som är att bevara freden genom att 

avskräcka från angrepp.”47 

 

3.4.6.  Skånska Dagbladet 

Skånska Dagbladet (c) önskar ett svenskt försvar som inkluderar ett svenskt atomvapen och 

anser att tillgången till atomvapen kan ge försvaret en enorm ökning av slagkraften. ”Innehav 

av atombomber betyder inte bara en ökning av den militära kraften. Det kommer också att 

medföra ett krafttillskott rent psykologiskt. Det är uppenbart att atombomberna ingett respekt 

för att inte rent ut säga rädsla.”48 Utifrån detta skulle tillgången till atomvapen i det svenska 

försvaret ha en avskräckande effekt på en eventuell angripare och därigenom ge en starkare 

och större fredsbevarande verkan för Sverige och dess utrikespolitik. Men Skånska Dagbladet 

påpekar dock att: ”Det är naturligtvis bara en relativ trygghet men den är viktig för det 

psykologiska försvaret.”49 

    Vidare anses att det alltid varit en sunt och klok politik att utrusta försvaret med de 

modernaste och effektivaste vapen som finns att tillgå, anser Skånska Dagbladet som menar 

att det inte finns någon ”…principiell skillnad mellan atomvapnet och andra stridsmedel. 
                                                 
44 Ibid. 
45 Ibid., 7 mars, 1956. 
46 Ibid., 20 december, 1955. 
47 Ibid., 7 mars, 1956. 
48 Skånska Dagbladet, 21 december, 1955. 
49 Ibid. 
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Atombomben är effektivare. Det är skillnaden.”50 Men atomvapen i det lilla och alliansfria 

Sveriges försvar är mera avskräckande för varje tänkbar angripare än om Sverige ej besitter 

dylika vapen. Aggressorerna skulle i sådana fall bli det svenska försvaret vida överlägsna i 

fråga om konventionella vapen som i atomvapen. Därför är det, för Sveriges välbefinnande, 

viktigt att inskaffa egenhändiga atomvapen. Ty: ”Varje land och framför allt ett litet land 

måste söka skaffa sig så effektiva, d. v. s. för en angripare så avskräckande, vapen som 

möjligt. Neutraliteten har självfallet ingenting med vapenutrustningen att göra.”51 

Tillverkning av atombomber är således, enligt Skånska Dagbladet, förenligt med såväl 

Sveriges utrikespolitik som försvarspolitik, och finner ej några skäl som talar emot 

anskaffandet av atomvapen, tvärtom. Skånska Dagbladet hävdar att ”…ett försvar som är 

utrustat med de mest effektiva vapnen har en avskräckande verkan. Det får därigenom en 

större fredsbevarande effekt. Och det är meningen med vårt försvar.”52 

 

3.4.7.  Smålandsposten 

Smålandsposten (h) vurmar för ett svenskt atomvapen, som finner det tragiskt och mycket 

olyckligt att ”…de styrande i Sovjet inte ännu vill veta an någon verklig fredlig samexistens 

med yttervärlden.”53 Detta tvingar Sverige, och omvärlden, att upprusta och modernisera sitt 

försvar. För Sveriges vidkommande krävs ett starkt rustat försvar med de modernaste och 

effektivaste vapen som finna att tillgå, och detta är atomvapnet. Men, menar Smålandsposten, 

det vore fantastiskt om atomvapen, eller alla vapen, kunde försvinna, om man ej behövde 

förbereda sig på krig, förödelse och förintelse, om man ej systematiskt övade sig att döda och 

lemlästa andra människor. Men tyvärr är ej världen sådan, därför måste Sverige ”…alltid 

räkna med möjligheten av ett krig, så länge det nuvarande styret i Kreml existerar, och för att 

kunna överleva måste vi därför stå rustade mot ett krig.”54 Smålandsposten hävdar att 

Sveriges ”…möjligheter inskränker sig till att använda atomvapen för taktiskt bruk, d. v. s. vi 

skulle kunna använda dem till försvar mot en fiende, som anfaller våra kuster eller vill tränga 

in över våra landsgränser.”55 

    Vidare ställer sig Smålandsposten främmande för atomvapenmotståndarnas argument att 

Sverige som första småstat ej skall anskaffa atomvapen, vilket skulle kunna äventyra freden, 

alliansfriheten och på inget sätt garantera Sveriges säkerhet. Smålandsposten menar dock 
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52 Ibid., 5 april, 1958. 
53 Smålandsposten, 5 november, 1954. 
54 Ibid., 11 juni, 1957. 
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”…att redan nu har de flesta andra mindre nationer tillgång till atomvapen, om det skulle bli 

krig. Både Norge och Danmark – för att ta några närliggande exempel kommer att försvaras 

med atomvapen, låt vara att det inte blir norska eller danska soldater, som avfyrar dem.”56 

Sverige skulle, såsom det förefaller, vara nödd och tvungen att egenhändigt anskaffa 

atomvapen, detta utifrån Sveriges geopolitiska läge som en liten och neutral ö mellan två 

atomvapenbeväpnade stormaktsblock. Vidare anses att Sveriges konventionella försvar fyller 

ett ringa syfte gentemot en angripare vars vapenarsenal innehåller atomvapen. Ty ”…äger 

svensk trupp inga atomvapen, blir den lätt vigd till undergång.”57 Smålandsposten ser inga 

problem eller andra besvärligheter med atomvapen, utan frågar sig huruvida det är ”…något 

ont uti att förse de svenska soldaterna med lika effektiva vapen som fienden har, om man 

därmed minskar manspillan hos dem och även kan hejda fienden i hans framryckning.”58 Om 

Sverige saknar dessa vapen skulle ingen eventuella angripare avskräckas av Sveriges försvar, 

tvärtom. 

    Smålandsposten hävdar, mer eller mindre bestämt, att om Sovjetledningen i Kreml, när den 

så önskar, anser sig ha en orsak till att nyttja svenskt territorium syftande till att genoföra 

vissa planer, så tvingas de överväga om kostnaderna för en invasion är värt vinsten, då de 

ställs inför ett atomvapenförsvar. Detta resonemang ser Smålandsposten som en bekräftelse 

”…att om det svenska försvaret är atomkraftsuppladdat, blir priset, som invasionisten för 

betala, vida högre än om han möttes av moteld utan atomslagskraft. Ett svenskt försvar utan 

taktiska atomvapen minskar inte faran för invasion. Tvärtom – det ökar densamma.”59 Sverige 

måste således anskaffa sig egenhändiga atomvapen för att i avskräckande syfte värna Sveriges 

självständighet, alliansfrihet samt behålla freden inom sina gränser. 

 

3.4.8.  Upsala Nya Tidning 

Upsala Nya Tidning (fp) önskar ett svenskt försvar innehållandes atomvapen, eftersom dessa 

vapen ses som ett effektivt värn för Sveriges frihet och mot alla eventuella angrep och 

angripare, med eller utan atomvapen. Upsala Nya Tidning finner det allvarligt för Sverige, 

som ej besitter atomvapen, att försättas i en, otrevlig situation, väpnad konflikt mot en 

atombeväpnad aggressor. Detta är en situation som Sverige måste undvika att riskera att 

hamna i, därför fyller atomvapen en betydande roll för Sverige. Vidare ifrågasätts huruvida ett 

konventionellt svenskt försvar ”…är berett att ta upp strid mot en angripare som sätter in 
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kärnvapen.”60 Härvid antar Upsala Nya Tidning att det för svensk statsledning måste ”…vara 

ett ohyggligt beslut att beordra våra soldater att ta upp strid mot en angripare, som har vapen 

oerhört överlägsna dem som vi själva förfogar över.”61 Och ifrågasätter, fortsättningsvis, 

huruvida den politiska ledningen kommer att ”…kunna motstå ett ultimatum med hot om 

angrepp med kärnvapen, om vårt land inte själv förfogar över dylika.”62 Vidare, i 

sammanhanget, påminns om hur två atombomber över Japan räckte för att tvinga fram en 

kapitulation, vilket även Sverige kan tvingas utstå av angripare som hotar att använda 

atomvapen om ej Sverige underkastar sig kontrahentens krav. Sålunda skulle ett Svenskt 

konventionellt försvar ”…få alla våra försvarsansträngningar att te sig meningslösa om vi inte 

inriktar oss på att anskaffa atomvapen när detta blir möjligt.”63 Ty: ”Risken för att kärnvapen 

kommer att sättas in är alltför stor för att vi skulle kunna förlita oss enbart på konventionella 

vapen.”64 

    Fortsättningsvis talar Upsala Nya Tidning om atomvapen, eller alla krigsvapen, som 

omänskliga och ovärdiga människan. Likaså är allt vad krig heter inhumant även försvarskrig, 

eftersom kriget, och vapnen, dödar urskillningslöst. Men det är ju inte Sverige och svenskarna 

som väljer kriget. Eftersom Sveriges ”…försvar är avsett mot ett krig som tvingas på oss. 

Därmed kommer ett element av mänsklighet in i vårt krig, ty självbevarelsedriften hör till 

människans starkaste naturliga, alltså mänskliga, reaktioner. Utan självbevarelsedriften går 

allt levande under.”65 Sålunda skulle ett svensk (försvars) krig, till synes, vara mera mänskliga 

än andra krig, vilket, kan tyckas, rättfärdiga ett svenskt atomvapen, ett vapen som tillgodoser 

den svenska självbevarelsedriften.  Alternativet till det omänskliga försvaret är att ”…ta bort 

det helt och hållet. Men vår självbevarelsedrift säger oss, att vi då kan gå till mötes 

omänskligheter som vi kan ha en chans att avvärja genom försvar.”66 Härvid menar Upsala 

Nya Tidning att Sverige, för sin frihet och sitt oberoende, måste räkna med att varje tänkbar 

angripare kan komma att nyttja atomvapen mot Sverige. Detta syftande till att betvinga ett 

svenskt motstånd i ett initialskede av ett angrepp. Upsala Nya Tidning anser ”…att angriparen 

blir mer frestad att tillgripa atomvapen mot den som inte har sådana än mot den som har. Ty 

om båda har vapen i fråga, måste även angriparen breda ut sig, få svårare att åstadkomma 
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stridskoncentration.”67 Vidare skulle, förhoppningsvis, varje angripare tveka inför ett anfall 

mot Sverige om de själva skulle riskera att angripas med atomvapen. 

    Avslutningsvis menar Upsala Nya Tidning att Sverige ej kan ”…stå till svars med att enbart 

satsa på konventionella vapen, så länge möjligheten finns att en angripare, sätter in 

atomvapen. En sådan politik skulle i längden få försvarsansträngningarna att te sig 

meningslösa.”68 Sålunda är ej Sveriges konventionella vapen och försvar till någon nytta, men 

lösningen finns att finna i anskaffandet av atomvapen. Atomvapen är, för Upsala Nya 

Tidning, garanten för Sveriges oberoende och självständighet i en mycket osäker värld. 

 

3.4.9.  SOCIALISTISKA TIDNINGAR 

 

3.4.10. Arbetet 

Arbetet (s) intar en avvaktande ställning till ett svenskt atomvapen, som dock ser nyttan med 

ett svenskt atomvapen då det på ett avgörande sätt skulle förstärka det svenska försvaret. 

Eftersom om Sverige besitter atomvapen i händelse av krig ”…tvingas angriparen sprida sina 

styrkor, och risken för en stark koncentrerad, förmodligen snabbt avgörande attack 

minskas.”69 Det är sålunda försvaret som kan tänkas stärkas med atomvapen, och med det 

Sveriges fredsbevarande, men Arbetet menar dock att frågan om Sveriges trygghet blir större 

och säkrare kvarstår. Arbetet påpekar ”att risken för ett atomanfall kan vara större om vi 

själva har motsvarande stridsmedel, medan vi utan sådana skulle kunna ha en chans att få föra 

ett eventuellt krig med konventionella vapen.”70 I och med detta påpekande har 

atomvapenfrågan inte bara militära utan även politiska, utrikes och säkerhetspolitiska, 

aspekter. Arbetet anser att det finns starka skäl som talar emot ett svenskt anskaffande av 

atomvapen och att atomvapenfrågan ej endast får avgöras av diverse militärtekniska argument 

utan även av politiska. Eftersom ett atomvapen skulle inverka på Sveriges alliansfrihet och 

utrikespolitiska trovärdighet. Detta beroende på ”att svensk utrikespolitik bygger på 

grundsatsen att det är viktigare att minska våra krigsrisker än att öka det militära försvarets 

styrka. Det är inte så enkelt att krigsrisken är mindre, ju starkare man är.”71 

    De politiska aspekterna blir än större då Sverige, som alliansfri stat, ej kan inhandla 

atomvapen utifrån, från någon av vardera stormakt, vilket framtvingar egenhändiga 
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atomvapen. En egen tillverkning av dylika vapen, som komplement till det konventionella 

försvaret, är ej helt problemfria, enligt Arbetet som samtidigt anser att denna extrautgift inte 

utan vidare kan kompenseras genom diverse besparingar inom försvaret, vilket måste vara 

beredd på annat än atomkrig. Vidare ifrågasätts hur Sverige skall ”…klara detta ekonomiskt, 

när vi inte anser oss ha råd med de mest överhängande förbättringarna i den 

försvarsorganisation vi redan har.”72 

    Fortsättningsvis ställs svensk atomvapentillverkning i samband med det civila 

atomprogrammet, som är atomvapnets förutsättning. Dessa tvenne program, atomvapnet och 

det civila programmet, hamnar i ett antagonistiskt förhållande, då Arbetet undrar huruvida 

Sverige verkligen kan ”…låta försvaret konkurrera i stor stil om den vetenskapliga och 

tekniska personal vi redan har så ont om, och därigenom kanske hamna i det läget, att det inte 

blir något helt med varken det civila eller det militära programmet.”73 Härvid finner Arbetet 

att svenska atomvapen skulle ”…bli speciellt dyra genom att de skulle splittra våra måttliga 

resurser på ett militärt och ett civilt atomprogram. Vad det än kan finnas för skäl för 

atomvapen, så inte är de av ekonomisk natur.”74 

    Avslutningsvis anser Arbetet att det säkraste sättet, för stunden, att garantera Sveriges 

trygghet och oberoende är ”…att Sverige bör vänta och inte ställa sig i spetsen för en vidgad 

kärnvapenupprustning.”75 Istället för att forcera fram något förhastat beslut som slukar 

enorma resurser ur den svenska statskassan samt som binder upp, tvingar, Sverige in i något 

stormaktsblock och därtill göra avkall på alliansfriheten och det nationella oberoendet. Just 

därför ”är det nog klokt att inte bara diskutera svenska kärnvapens taktiska värde utan också 

deras faktiska pris.”76 

 

3.4.11. Dala-Demokraten 

Dala-Demokraten (s) intar konsekvent ett klart avvisande till ett svenskt atomvapen. Eftersom 

Sverige, på grund av sin alliansfrihet, står utanför vardera stormaktsblock samt för att 

upprätthålla en trovärdig neutralitetspolitik skulle Sverige, om en egenhändig atombomb 

önskades, vara nödd och tvungen att själv konstruera och sedermera producera atomvapen. 

Det är Dala-Demokratens övertygelse att ett beslut om ett egenhändigt svenskt atomvapen 

skulle kosta för mycket, med tanke på att den civila kärnenergin utvecklas samtidigt, vilken i 
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sig har högre prioritet än den militära kärnenergin. Ett atomvapenprogram skulle sluka 

resurser och då ej endast försvarets utan även ur den civila budgeten och då ej endast 

betydande penningbelopp utan även i fråga om kvalificerad personal och material. Vidare 

skulle det ta flera år att framställa ett fåtal atombomber. ”Sverige får således /…/ lita till sin 

egen förmåga när det gäller att utvinna atomkraften, både för civila och militära ändamål. 

Eftersom det inte är möjligt att inom överskådlig tid framställa atomvapen måste försvaret i 

vårt land tillsvidare klara sig utan dem.”77 Fortsättningsvis menar Dala-Demokraten att ett 

gott försvar ändock är fullt möjligt med andra vapen, det vill säga konventionella stridsmedel. 

”Även utan atomvapen är Sverige berett – om kriget skulle komma.”78 Även utan atomvapen 

synes inga tankar om defaitism råda hos Dala-Demokraten, som sedan låter sig erinras om att 

det finns tre nationer som besitter atomvapen, (Förenta staterna, Storbritannien och 

Sovjetunionen) och frågar huruvida Sverige överhuvudtaget behöver ”…bli den första småstat 

och det fjärde landet i världen, som tar på sig kostnaderna och ansvaret för en sådan 

utveckling?”79 

    Dala-Demokraten finner att spörsmålet huruvida Sverige skall besitta atomvapen eller ej 

bör bli föremål för en folkomröstning. Detta beroende på att atomvapen ej endast är en 

försvarsfråga utan även i lika hög grad berör allmänna nyttigheter, såsom byggnader av 

exempelvis bostäder, vägar, sjukhus och dylikt. Av den orsaken önskar Dala-Demokraten att: 

”Folket bör få avgöra frågan om atomvapen i försvaret.”80 Ty kan de svenska ”…väljarna med 

ett enkelt ja eller nej lösa en invecklad pensionsfråga, /…/ kan de säkert avgöra den betydligt 

enklare frågan om atomvapen eller inte i vårt försvar.”81 Frågan om Sveriges tilltänkta och 

högst eventuella atombomb är allt ”…för viktig för att avgöras av några få invigda generaler 

och experter.”82 Detta att folket i en folkomröstning skall avgöra huruvida försvarets arsenal 

skall innehålla atomvapen eller ej, är en åsikt som Dala-Demokraten konsekvent upprepar 

under perioden för atomvapendebatten. 

    Vidare varnar Dala-Demokraten för riskerna och effekterna med atomvapen som är så 

mycket mera än bara ett engångsvapen, då vapnet i sig frambringar konsekvenser förödelse 

som är djupt allvarliga. Det handlar om strålningen som från dessa vapen oroar och upprör då 

strålningen är mycket farlig på stora avstånd och under många år. Atomvapen ”…angriper 

således själva livet, i dess spår följer sjukdomar av det slag, som läkarna i hela världen söker 
                                                 
77 Dala-Demokraten, 20 december, 1955. 
78 Ibid. 
79 Ibid., 22 december, 1955. 
80 Ibid., 6 februari, 1957. 
81 Ibid., 4 februari, 1957. 
82 Ibid., 7 mars, 1957. 
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bekämpa.”83 Atomvapen används ej endast mot en enskild fiende då dess följder och effekter 

drabbar allt levande. Visserligen kan konventionella vapen vara lika förödande, dödliga och 

grymma mot dem de används emot. Men de ger ej upphov till ärftliga följder, i generationer, 

som atomvapen har benägenhet att göra. Just därför ”…bör Sverige inte vara den mest 

angelägna småstaten utanför de storas krets att delta i kärnvapenproven.”84 Istället önskar, 

hoppas och tror Dala-Demokraten att dessa vapen någon gång i framtiden skall bli överflödiga 

samt att Sverige bör och skall medverka till en utveckling där atomvapen avvecklas, 

nedmonteras samt verka för icke-spridningsavtal mellan de stater som ej skaffat sig 

atomvapen. Härvid intar Dala-Demokraten ett skeptiskt ställningstagande gentemot 

atomvapnets ’förträfflighet’. ”Tvivlet på atomvapnen är inte grundad på rädsla eller misstro 

mot försvaret. Däremot är det en tro på att förnuftet ändå skall styra världen. Det är kanske en 

utopi, men en fängslande sådan.”85 

 

3.4.12. Folket 

Folket (s) är ej främmande för ett svensk atomvapen i framtiden. Men ett beslut om 

atomvapen skall först föregås av, och förutsätter en, grundlig forskning på atomområdet i 

fråga om teknik, tillverkningsmöjligheter samt atomvapnets verkan. Vidare skall det framgå, 

utifrån politiska avväganden, att ett atomvapen verkligen kan garantera Sveriges alliansfrihet, 

oberoende samt säkra freden för och i Sverige. ”Från vår sida har vi i det läget velat betrakta 

det som en fördel att tekniska förutsättningar saknas för framställning av en svensk atombomb 

under de närmaste 8-10 åren. Det ger oss en tidsfrist för studier inom vida kretsar av folket i 

denna komplicerade fråga, innan statsmakterna ställs inför tvånget att slutgiltigt bestämma 

sig.”86 Men Folkets främsta förhoppning och önskan är internationella överenskommelser om 

förbud av atomvapen, där Sverige bör påverka politiskt och aktivt medverka till 

vapennedrustningar och militär avspänning i världen, vilket ligger i Sveriges och i 

alliansfrihetens intresse. Därför finner Folket ”det värdefullt att Sverige med bevarad 

handlingsfrihet skall kunna göra det lilla vårt land förmår i strävandena i riktning mot att 

beslut fattas om förbud mot användning av kärnvapen och om allmän nedrustning.”87 Utöver 

detta kan Sverige dra nytta att atomvapenmakternas, stormakternas, erfarenheter på 

atomområdet, och vidare sträva efter att begränsa atomvapenklubben till Förenta staterna och 

                                                 
83 Ibid., 17 maj, 1957. 
84 Ibid. 
85 Ibid., 14 juni, 1957. 
86 Folket, 30 oktober, 1959. 
87 Ibid., 13 november, 1959. 
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Sovjetunionen. I och med detta menar Folket att ”…det inför den utländska opinionen bör 

göras klart att svenska regeringen delar uppfattningen att en spridning av atomvapnen bör 

undvikas och att man liksom tidigare är villig att stödja varje initiativ till avspänning och 

nedrustning.”88 Folket är således anhängare till en svensk och internationell 

atomvapenavspänning och nedrustning samt stöder forskning inom atomområdet. Detta 

syftande till att ernå erfarenheter och kunskaper, vars forskningsresultat skall ligga som grund 

för ett slutgiltigt beslut i atomvapenfrågan, ett ja eller nej. Oavsett vad som beslutas skall 

alliansfriheten och handlingsfriheten vara intakt och inte på något sätt äventyra Sveriges 

oberoende, utan garantera freden för Sverige så långt det är möjligt. 

 

3.4.13. Morgon-Tidningen 

Morgon-Tidningen (s) är avogt inställd till tanken på ett svenskt atomvapen, och menar att 

frågan om ett atomvapen ej endast är ett militärt problem, utan snarare ett politiskt problem 

med flera aspekter. Exempelvis skulle Sveriges utsikter att undgå krig avsevärt minska samt 

försvåra Sveriges situation som en alliansfri och neutral stat om ett innehav av atomvapen blir 

verklighet. Utifrån ett dylikt resonemang menar Morgon-Tidningen att: ”Omfattningen av den 

fientliga atombombningen /…/ blir sannolikt inte mindre genom att vi själva förfogar över 

samma vapen, snarare tvärtom.”89 Morgon-Tidningens bestämda åsikt är snarare att Sverige 

helhjärtat skall ”…medverka till att dessa vapen blir bannlysta och att till en början alla 

experiment med sådana vapen avlyses eftersom de redan i sej själva innebär ett hot mot 

mänsklighetens existens.”90 Vidare anser Morgon-Tidningen att det är orimligt att det lilla 

landet Sverige anskaffar ett vapen, vars enda syfte är förintelse och totalförgörelse av liv. 

Detta skulle riskera freden och friheten i Sverige då varje tänkbar aggressor, i ett spänt 

politiskt läge, som preventivåtgärd angriper Sverige med atomvapen för att ej själva riskera en 

svensk motåtgärd med atomvapen. Härvid önskar Morgon-Tidningen ett svenskt försvar utan 

atomvapen, även om detta ej heller kan borga för Sveriges fred och säkerhet. ”Det finns 

självklart ingen garanti för att vi undgår angrepp med kärnvapen om vi själva saknar sådana. 

Men risken att bli angripen som preventivåtgärd måste vara långt större om en stormakt, som 

vi kommit i konflikt med, måste räkna med att vi för vår del besitter ett terrorvapen, som i en 

kritisk situation när som helst kan sättas in mot vederbörande hemort.”91 

                                                 
88 Ibid., 30 oktober, 1959. 
89 Morgon-Tidningen, 30 november, 1955. 
90 Ibid., 23 januari, 1957. 
91 Ibid., 29 januari, 1957. 
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    Morgon-Tidningen litar dock på att ingen svensk regering skulle göra sig skyldig till en 

mycket obehaglig och otrevlig atomvapenhandling mot främmande makts städer. ”Men frågan 

gäller ju inte detta utan om ifrågavarande stormakt litar på oss i varje situation.”92 Därför 

säger Morgon-Tidningen nej till svenska atomvapen, då de ej på något sätt kan garantera 

Sveriges fredsbevarande ställning, tvärtom. Atomvapen skulle endast riskera att Sverige blir 

indraget i ett förödande atomvapenkrig. 

 

3.4.14. Ny Dag 

Ny Dag (k) är helt emot tanken på ett svenskt försvar innehållandes atomvapen. Ett sådant 

vapen skulle innebära ett svenskt avståndstagande gentemot alliansfriheten och riskera 

neutraliteten, enligt Ny Dag, eftersom Sverige ej har kapacitet att anskaffa egenhändiga 

atomvapen utan måste i sådana fall inhandla dem utifrån. I och med detta skulle Sveriges 

alliansfrihet och självvalda oberoende åsidosättas, vilket Ny Dag ej finner vara Sverige och 

det svenska försvarets främsta målsättning, tvärtom. ”Det svenska försvarets uppgift är inte att 

engagera sig i militära blockbildningar. Sverige måste verka för att atom- och vätevapnen 

bannlyses.”93 Det svenska försvarets uppgift är i stället, enligt Ny Dag, att finna en chans att 

överleva som nation och som enskilda individer samt säkerhetsställa freden och Sveriges 

oberoende. Eftersom ett svenskt atomvapeninnehav skulle göra den svenska utrikespolitiken 

omöjlig att fullfölja, därför att ”…neutraliteten /…/ innebär att Sverige avstår från 

atombomber…”94 

    Vidare vurmar Ny Dag för att Sverige skall verka för, och medverka i, internationella avtal 

om förbud mot atomvapen och atomvapenprovsprängningar. Det är Ny Dags bestämda 

uppfattning ”…att vårt land aktivt och uthålligt bör verka för en internationell 

överenskommelse om förbud emot kärnvapen, samt att Sveriges krigsmakt icke skall utökas 

med dessa terrorvapen, vilkas fruktansvärda verkan icke inskränker sig till i 

explosionsögonblicket existerande människor, utan vilka genom påverkan på 

arvskomponenterna kan åstadkomma hemska följder för ett okänt antal generationer 

framöver.”95 Visserligen måste Sverige, så länge det anses behövas, hålla ett försvar som kan 

bevara landets oberoende och självständighet. Men detta betyder ej att Sverige skall söka 

hålla ett ’stormaktsförsvar’, det vill säga ett svenskt försvar innehållandes atomvapen. 
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    Avslutningsvis anser Ny Dag att ”kampen för avspänning och fred är den enda realistiska 

vägen till trygghet.”96 Och menar att atomvapen är oförenliga med Sveriges 

neutralitetsförsvar, då de minskar tryggheten, skapar misstro till alliansfriheten och 

neutralitetsviljan samt ökar risken för att Sverige skall indragas i ett storkrig, atomkrig. 

 

3.4.15. Ny Tid 

Ny Tid (s) var visserligen inte främmande för tanken på ett svenskt försvar rustad med 

atomvapen, men önskade forskning inom atomområdet innan ett slutgiltigt beslut fattas. Ny 

Tid finner sin samtid vara oroande och oviss, även om oron på många delar av världen så 

småningom går mot fredligare förhållanden, och finner atomvapenfrågan som svår och 

känslig. Eftersom freden ej kan garanteras och det på många håll i världen, även i Sveriges 

närhet, sker en upprustning av det militära, menar Ny Tid att: ”Anskaffning av atomvapen får 

betraktas som en försäkringspremie, som vi m y c k e t m o t s t r ä v i g t betalar, hela tiden 

med den största förhoppningen, att de aldrig skall komma till användning.”97 Denna 

försäkringspremie skulle kraftfullt öka försvarsutgifterna och kraftigt anstränga den civila 

ekonomi, åtminstone så länge ett osäkerhetstillstånd råder i världen, för att därefter avbryta 

eller demontera försvarsutvecklingen. Härtill önskar Ny Tid ”…att denna långtidsförsäkring 

blir den sista stora premien att betala! Och att det inte skall vara alldeles omöjligt att slå back, 

om det dessförinnan skulle råka ske en definitiv avspänning mellan Öst och Väst.”98 Vidare 

menar Ny Tid att varje eventuell angripare, atomvapenmakt, nog tänker sig för några gånger 

innan de atombombar ett litet land, som kan besvara ett atomvapenangrepp med samma 

vapen. Om Sverige istället saknar atomvapen skulle landets situation, i förhållande till en 

atomvapenaggressor, vara besvärande och på sikt leda till underkastelse under angriparens 

’utpressningshot’. 

    Fortsättningsvis förenklar och schematiserar Ny Tid atomvapendebattens antagonister. Där 

den ena hävdar att atomvapen ovillkorligen måste skaffas, om Sverige ej önskar välja en total 

avrustning, hävdar den andra att atomvapen inte under några förhållanden, eventualiteter, kan 

öka Sveriges trygghet, utan snarare tvärtom samt försvåra alliansfriheten. Vidare redogör Ny 

Tid sin syn på Sveriges alliansfrihet, vilken har två sidor. ”Den ena innebär att vi skall göra de 

offer för försvaret, som behövs för att hävda vår självständighet. Den andra är att vi skall 
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medverka till och i varje fall inte försvåra internationell avspänning.”99 Ny Tid uppvisar en 

ambivalent inställning till atomvapen utifrån den svenska alliansfriheten. Och menar att om 

Sverige avstår atomvapen, i en tid då övriga länder upprustar sina försvar, undergrävs 

Sveriges alliansfrihet oavsett krig eller ej. Detta skulle göra den politiska och militära 

ställning bekymmersam gentemot omvärlden och göra alliansfrihet och neutraliteten nästintill 

ohållbar samt försvaret underlägset en atombeväpnad angripare. Härvid kan Sverige, för sitt 

oberoende, komma att tvingas välja mellan egenhändiga atomvapen eller anslutning till 

Atlantpakten. Ny Tid menar att om Sverige på förhand, innan beslut om atomvapen fattas, 

säger nej till atomvapen oavsett omständigheter, har Sverige bundit upp sig till Atlantpakten 

och därtill gjort ett avsteg från alliansfriheten och sedermera neutraliteten. Ny Tids lösning på 

atomvapenproblematiken är att om Sverige kan ”…gardera sig mot olika 

utvecklingsmöjligheter kan man välja linjen att bedriva forskningsarbete om atomvapen och 

framskaffa det plutonium, som måste utgöra underlag för produktion av sådana vapen. Beslut 

om produktion kan däremot vänta – i förhoppning om att man aldrig behöver fatta något 

beslut.”100 Och skulle det röstas om ett ja eller nej i atomvapenfrågan, skulle det klokaste 

svaret vara ”…vet inte.”101 Utifrån detta ”…finns det anledning för vårt land att i dagens 

situation ställa sig avvaktande. Det får inte sägas att Sverige i en ömtålig världspolitisk 

situation genom beslut om tillverkning av egna atomvapen effektivt bidrog att krossa 

förhoppningarna på ett internationellt atomvapenförbud.”102 

    Avslutningsvis finner Ny Tid att det ej råder något krav i Sverige att tillverka ett svenskt 

atomvapen, eftersom det ej finns möjligheter inom överskådlig tid att framställa dessa vapen. 

Sverige kan ej heller anskaffa atomvapen utifrån, så länge Sverige önskar vidhålla sin 

alliansfrihet. 

 

3.4.16. Nya Norrland 

Nya Norrland (s) anser att Sveriges konventionella försvar är starkt, väl rustat och 

respektingivande, men mycket kostsamt. De ekonomiska bördorna bärs dock med jämnmod, 

eftersom det anses att det starka svenska, försvaret i samband med den fasta alliansfriheten 

kan bidra till att Sverige kan bevara freden även om krig råder i närområdet. Därför ser Nya 

Norrland ”…försvarskostnaderna som ett slags försäkringspremie, utan full garanti visserligen 
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men likväl såsom en insats med vars hjälp vi skall skaffa oss största möjliga chans att kunna 

hålla oss utanför eventuella konflikter i vår omgivning.”103  

    Vidare spekulerar Nya Norrland i antagandet att ju starkare försvar, desto mer 

avskräckande är detta försvar mot varje tänkbar angripare, och frågar sig huruvida Sverige 

bör/skall anskaffa sig atomstridsmedel, då dessa i allra högsta kan anses vara 

respektingivande och en väsentlig faktor som stärker det svenska försvaret. Nya Norrland är 

dock emot ett svenskt atomvapen och uppmanar atomvapenanhängarna att besinna sig i deras 

krav på svenska atomvapen. Och är av uppfattningen att ”…vi kan göra oss själva den bästa 

tjänsten genom att upprätthålla starkast möjliga försvar utan att satsa på atomvapen och 

överlåta åt stormakterna att upprätthålla en terrorbalans, som vi ändå aldrig kan ge något 

väsentligt bidrag till.”104 Detta beroende på att svenska atomvapen ej är till någon nytta för 

Sverige om landet själv blir angripet med atomvapen, detta då Sverige ej förfogar över 

tillräckliga transportmedel, eller praktiska och tekniska möjligheter, för att angripa en 

eventuell motståndare utanför Sveriges gränser. Detta är något Nya Norrland ej önskar sig, 

som vidare anser att ”…vi inte blir hjälpta med egna atomvapen i den händelse en situation 

blir sådan att sådana vapen kommer till användning.”105 Eftersom om en angripare, rikt rustad 

med atomvapen, verkligen avser att betvinga Sverige sitt oberoende, så sker det ej genom en 

massiv aggression av otaliga soldater, utan genom ett betydande atomangrepp, härvid skulle 

ett svenskt atomvapen vara meningslöst. ”Eftersom vi /…/ varken avser eller kan skaffa oss 

atomvapen för att sätta in mot fiendes städer och industricentra och inte heller har flygplan för 

att transportera sådana, så finns det överhuvudtaget, enligt år mening, inte skäl att skaffa oss 

några atomvapen alls.”106 Det finns således ingen anledning till att skaffa något som man ej 

avser att bruka eller har möjlighet till att bruka. 

    Fortsättningsvis anser Nya Norrland att eftersom Sverige ej borde eller skall skaffa 

atomvapen, ”så vore det bättre för Sverige att satsa på en ideell strid mot atomvapen över 

huvud taget.”107 Nya Norrland menar att detta ej är något omöjligt då den rådande 

världsopinionen starkt tar avstånd från atomvapen, därför finns förhoppningar om att en ideell 

’krigföring’ kan besegra rustningen av atomvapen, vilket skulle tjäna Sveriges syften rörande 

militär avspänning, nedrustning och skapa förutsättningar för fred. ”Det vore så mycket större 

möjligheter för oss att göra detta, eftersom vi är alliansfris och dessutom åtnjuter ett relativt 
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gott anseende ute i världen, inte minst genom den utrikespolitiska kurs som vårt land följt 

under Östen Undéns ledning.”108 Nya Norrland anser att Sverige borde kunna göra en 

betydande insats på atomvapenfronten genom att ge ett större och starkare stöd åt den 

världsopinion som är atombombernas fiende, vilket ej bör vara förgäves. Ty: ”Någonstans i 

världen måste det finnas en eldhärd där även ideella vapen smides. Om Sverige blir den 

eldhärden, så vore detta en fördel bland annat därför att världen vet att vi inte har några andra 

intressen än fredens.”109 

    Avslutningsvis anser Nya Norrland att det vore det bästa om ett ställningstagande emot 

atomvapen snarast kunde ske, eller så snart som möjligt. ”Enligt vår mening: mot atomvapen 

och av det skälet att vi inte tror på nyttan av dem för vår del.”110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid., 17 februari, 1959. 



 42

4.      SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur vissa ledarsidor, i olika tidningar av politisk färg, 

ställde sig till ett svenskt atomvapen mellan 1952-1959 samt att utröna vilka som var för 

respektive emot ett svenskt atomvapen. Uppsatsen rörde sig således mellan 1952-1959. 1952 

eftersom atomvapendebatten kom igång i och med flygvapengeneral Nordenskiölds tal, där 

denne talade om nyttan med ett svenskt atomvapen och 1959 då debatten, mer eller mindre, 

avtog efter att den socialdemokratiska atomvapenkommittén föreslog ett uppskov i frågan om 

ett anskaffande av atomvapen, skyddsforskningen om atomvapen kunde dock med fördel 

fortsätta. 

    Det typiska för atomvapenanhängarna var att de ansåg att ett svenskt atomvapen, skulle 

garantera Sveriges säkerhet och självständighet, vara respektingivande och avskräckande för 

varje tänkbar aggressor samt vara till värn för Sveriges alliansfrihet och, eventuellt, sedermera 

neutraliteten. Eftersom om Sveriges alliansfrihet och neutralitetspolitik skall vara trovärdig, i 

omvärldens ögon, krävs ett starkt rustat svenskt försvar, innehållandes det mest 

slagkraftigaste, effektivaste och respektingivande vapnet som finns att tillgå – atomvapnet! 

    Det kännetecknande för atomvapenmotståndarna var att de i atomvapnet såg 

mänsklighetens största och främsta fiende och en dödsbringare för generationer människor. 

Vidare menade atomvapenmotståndarna att ett svenskt atomvapen skulle öka riskerna för att 

Sverige blir indraget i ett kommande storkrig, atomvapenkrig, eftersom Sverige ligger i 

kulbanan mellan Öst och Väst. Och då spelar det ingen roll om den ena atombomben är röd 

och den andra är stjärnströdd. En svensk atombomb skulle inte bara riskera, utan även hota, 

freden för Sverige och utgöra ett stort avsteg från, den så tidigare fasta svenska, 

alliansfriheten. Flertalet atomvapenmotståndare anser att Sverige snarare än att anskaffa 

atomvapen bör engagera sig med full frenesi och bestämdhet verka för internationella 

överenskommelser och avtal om förbud och bannlysningar av atomvapen, av 

atomvapenspridning och atomvapenprovsprängningar. 

    De tidningar, ledarsidor, som såg fördelarna med ett svenskt atomvapen var de borgerliga. 

Framförallt var höger- och centertidningar bestämt för, medan folkpartitidningarna visserligen 

var för, men uppvisade även en större avvaktande hållning till ett svenskt atomvapen än den 

övriga borgerliga pressen. Barometern önskar sig ett svenskt atomvapen eftersom det ses som 

Sveriges enda chans att stå emot en aggression eller ett hot om sådan, då detta vapen är detta 

vapen är det bästa i vapenväg och det enda som inger respekt och är avskräckande, till och 

med för stormakterna. Barometern menar att ett starkt rustat försvar, innehållandes 
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atomvapen, garanterar Sveriges oberoende och självständighet. Men Sverige bör även verka 

för icke-spridningsavtal och provstopp för atomvapen. Expressen anser att Sverige ställs inför 

svårlösta uppgifter i händelse av krig om ej Sverige besitter atomvapen. Eftersom Sverige är 

alliansfritt måste landet helt och hållet lita till sig själv och klara sig ensam, därför krävs det 

bästa tänkbara försvaret som finns att tillgå. Det bästa försvaret, menar Expressen, är ett 

försvar som inkluderar atomvapen, syftande till att uppvisa en fast och trovärdig 

neutralitetspolitik och en lika fast och konsekvent alliansfrihet, samt att avskräcka varje 

tänkbar atomvapenbeväpnad aggressor. Expressen anser bestämt att en starkt rustad stat löper 

mindre risk att angripas, och att ingen stat är starkt rustad utan just atomvapen. Göteborgs-

Posten är positiv till ett framtida svenskt atomvapen, men anser att om ett beslut, Ja eller Nej 

till svenskt atomvapen, skall fattas beroende på det aktuella dagsläget samt att forskning på 

området skall ha skett innan ett slutgiltigt beslut kan fattas. Göteborgs-Posten anser dock att 

atomvapen i det svenska försvaret skulle vara en enorm förbättring och stärka försvarets 

respektverkan utåt, men om atomvapenbeväpningen skall få någon betydelse för Sverige 

krävs atomladdningar i något tresiffrigt tal och ej några enstaka atomladdningar. Eftersom 

detta ej synes vara realistiskt så borde Sverige genomföra forskning på atomvapenområdet, 

syftande till att erhålla kunskaper och erfarenheter som kan tänkas skydda Sveriges folk under 

atomåldern, enligt Göteborgs-Posten. Norrlands-Posten vurmar för ett svenskt atomvapen, 

eftersom Sverige, på grund av alliansfriheten, i händelse av krig står ensamt och att ingen 

annan stat kommer till Sveriges hjälp. Vidare menar Norrlands-Posten att om Sverige menar 

allvar med sin alliansfrihet och önskar föra en trovärdig neutralitetspolitik, som innebär ett 

självständigt och kritiskt tänkande och agerande gentemot vardera stormakt, måste Sverige av 

militära skäl anskaffa atomvapen. Härvid garanterar atomvapen alliansfriheten och 

neutraliteten gentemot främmande makts aggressor. Norrlands-Posten önskar ett svenskt 

kardinalförsvar med atomvapen som klarar av de militära uppgifterna på egen hand och ej ett 

marginalförsvar som kräver hjälp utifrån. Skånska Dagbladet förespråkar ett svenskt 

atomvapen, då de anser att ett atomvapen ökar försvaret slagkraft och medför ett psykologiskt 

krafttillskott. Det svenska atomvapnet skulle även på en avskräckande effekt på varje tänkbar 

angripare och därtill öka Sveriges fredsbevarande ställning. Vidare menar Skånska Dagbladet 

att atomvapnet ändock kan ge en relativ trygghet, men att vapnet i sig är mycket viktigt för 

det psykologiska försvaret. Smålandsposten vurmar för ett svenskt atomvapen, och beskyller 

sovjetledningen i Kreml för att söka allt annat än fredlig samexistens med omvärlden, vilket 

tvingar Sverige, och omvärlden, att upprusta försvaret. För Sveriges del krävs ett starkt rustat 

försvar med det modernaste och effektivaste vapnet som finns att tillgå – atomvapnet. 
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Smålandsposten menar att Sverige måste anskaffa sig egenhändiga atomvapen syftande till att 

avskräcka eventuella angripare samt att värna Sveriges självständighet, alliansfrihet och fred. 

Upsala Nya Tidning önskar ett svenskt atomvapenförsvar som effektivt skall värna Sveriges 

frihet mot alla eventuella angripare och angrepp. Upsala Nya Tidning ifrågasätter huruvida ett 

konventionellt svenskt försvar är berett att tu upp strid mot en atomvapenbeväpnad angripare, 

och tvivlar om en svensk statsledning kommer att kunna motstå ett ultimatum med hot om 

angrepp med atomvapen, som Sverige själv saknar dessa vapen. Vidare anses att risken för att 

atomvapen används mot Sverige är alltför stor för att Sverige självt kan förlita sig ensamt på 

konventionella vapen. Upsala Nya Tidning anser vidare att atomvapen, alla vapen, är 

omänskliga och ovärdiga människan, likaså allt vad krig heter. Men detta till trots menar 

Upsala Nya Tidning att Sverige, för att garantera sitt oberoende och sin självständighet i en 

mycket osäker värld, måste anskaffa atomvapen. 

    Medan den socialistiska pressen var avvaktande och negativ till svenska atomvapen. 

Arbetet är avvaktande till ett svenskt atomvapen, men ser ändock nyttan med ett atomvapen 

då det på ett avgörande sätt skulle stärka det svenska försvaret. Men menar att frågan om 

Sveriges trygghet blir större och säkrare kvarstår och att inga garantier och löften kan ges om 

ett säkrare och tryggare Sverige. Arbetet anser att det ej finns några starka skäl som talar för 

ett anskaffande av atomvapen, eftersom ett atomvapen skulle inverka på Sveriges alliansfrihet 

och neutralitetspolitiska trovärdighet. Vidare ställer Arbetet svensk atomvapentillverkning i 

samband med det civila atomprogrammet, vilket är atomvapnets förutsättning. Dessa program 

skulle konkurrera med varandra om teknisk- och vetenskaplig personal, vilket skulle leda till 

att det blir något helt med varken det ena eller det andra. Arbetet menar dock att det viktigaste 

är att det civila programmet erhåller den bästa personalen och resurserna, vilket innebär ett 

avståndstagande gentemot atomvapenprogrammet. Arbetet anser att det säkraste sättet att 

garantera Sveriges oberoende är att Sverige bör vänta med att anskaffa atomvapen. Dala-

Demokraten är klart emot ett svenskt atomvapen. Och anser vidare att om Sverige skulle 

behöva atomvapen så måste Sverige själv tillverka dessa, för att ej göra avkall på sin 

alliansfrihet, eftersom ett inhandlande utifrån skulle tvinga Sverige att välja sida mellan Öst 

och Väst då atomvapnets hemligheter finns bland dessa två. Och oavsett ett inhandlande eller 

ett egenhändigt atomvapen skulle kostnaderna bli enorma och landets resurser skulle slukas 

under lång tid, och ej endast från den militära budgeten utan även från den civila budgeten, i 

fråga om kvalificerad personal och material. Detta är ej något som är ekonomiskt försvarbart, 

enligt Dala-Demokraten som starkt ifrågasätter tanken på ett atomvapen och som frågar sig 

huruvida Sverige överhuvud taget behöver bli den första småstat och det fjärde landet i 
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världen som besitter atomvapen. Dala-Demokraten varnar även för riskerna med atomvapen 

och dess effekter. Ett svenskt engagemang för atomvapenutveckling och icke-spridning är 

något Dala-Demokraten önskar sig, samt att en folkomröstning skall avgöra huruvida Sverige 

skall anskaffa atomvapen. Folket är ej främmande för ett för ett framtida svenskt atomvapen, 

men ett eventuellt beslut om atomvapen skall först föregås av en grundlig forskning på 

atomområdet. Folkets största önska är dock att internationella överenskommelser och förbud 

mot atomvapen och provsprängningar, och att Sverige bör medverka till vapennedrustningar 

och avspänningar runt om i världen. Folket anser att vad som än bestäms så skall ej 

alliansfriheten och handlingsfriheten äventyra Sveriges självständighet. Morgon-Tidningen är 

avogt inställd till svenska atomvapen, och menar att Sveriges utsikter att undgå krig minskar 

med ett svenskt atomvapen. Eftersom Sverige skulle bli angripet som en preventivåtgärd i ett 

initialskede i ett kommande storkrig, atomkrig, mellan stormakterna. Därför kan ej svenska 

atomvapen på något sätt garantera freden för Sverige. Morgon-Tidningen anser att Sverige, i 

stället för att anskaffa sig atomvapen, bör medverka till en bannlysning av dylika vapen och 

att alla atomexperiment skall avslutas. Ny Dag är helt emot svenska atomvapen, och vurmar 

för att Sverige skall verka för att internationella avtal om förbud mot atomvapen och 

atomvapenprovsprängningar skall genomdrivas. Ny Dag menar även att atomvapen är 

oförenliga med Sveriges neutralitetsförsvar och i sig skapa misstro till Sveriges alliansfrihet 

och framförallt öka riskerna för att Sverige kan indragas i ett kommande storkrig. Ny Tid är 

inte främmande för ett framtida svenskt försvar rustad med atomvapen, men endast om 

forskning på området sker och om forskningen kan visa på nyttan med ett atomvapen. Ny Tid 

anser dock att en eventuell anskaffning av atomvapen får betraktas som en försäkringspremie, 

vars förhoppning är att den aldrig skall komma till användning. Ny Tid anser även att en 

eventuell angripare, tillika atomvapenmakt, antagligen tänker sig för ett antal gånger innan de 

angriper ett litet land med atomvapen, som kan besvara ett atomvapenangrepp med samma 

vapen. Men om Sverige saknar atomvapen skulle landets situation vara besvärlig om Sverige 

blir angripet av en atomvapenaggressor. Ny Tid anser dock att Sverige skall medverka till 

internationell avspänning och verka för förbud och icke-spridningsavtal rörande atomvapen. 

Nya Norrland finner det svenska konventionella försvaret vara starkt, men kostsamt, och 

skulle kosta ännu mer med ett atomvapen i försvarsarsenalen. Nya Norrland är av 

uppfattningen att Sverige gör sig själv den bästa tjänsten genom att upprätthålla ett starkt 

försvar, dock utan atomvapen, och i stället överlåta åt stormakterna att upprätthålla en 

världsomfattande terrorbalans. Vidare medar Nya Norrland att om Sverige besitter 

atomvapen, så saknas utrustning och möjligheter till att använda dessa vapen mot en fiendes 
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hemland, vilket gör ett svenskt atomvapen tämligen meningslöst. Sverige borde i stället satsa 

på en ideell krigföring mot atomvapen och därmed ställa sig till världsopinion som önskar 

atomvapennedrustning och global avspänning, internationella avtal om förbud av dessa vapen 

samt att det skall strävas efter atomvapenprovstopp. Därför är Nya Norrland emot atomvapen, 

eftersom de ej tror på nyttan med dessa vapen. 

    Ett svenskt egenhändigt atomvapen tillämpades således ej och gav därtill ej upphov till 

något avkall från alliansfriheten och neutraliteten, vilket vissa tidningar befarade eller andra 

’önskade’ sig. Generellt sett så var de som vurmade för ett svenskt atomvapen desamma som 

önskade ett svenskt anslutande till Atlantpakten, medan de som ej önskade ett svenskt 

atomvapen föredrog att vara alliansfria, neutrala och befinna sig på en ’tredje väg’ någonstans 

mellan Öst och Väst. I och med ett NEJ till svenska atomvapen kom Sverige att aktivt verka 

för en internationell atomvapennedrustning, förbud mot atombombsprovsprängningar och 

icke-spridningsavtal av dessa vapen. Detta förefaller vara en utrikespolitik, ett agerande, som 

ej äventyrar den svenska alliansfriheten och neutraliteten och som stämmer väl överens med 

den välbekanta och stringenta svenska utrikespolitik som går tillbaka till 1800-talets början. 

    Men det viktigaste för Sverige är ändock, har varit, att bevara freden, snarare än 

neutraliteten och alliansfriheten. Sveriges agerande och starka kritik mot, i stort sett, allting 

rörande atomvapen är även systematiskt för, och med det som kom att bli, Sveriges roll som 

världssamvete, vilket hädanefter har varit Sveriges melodi. Oavsett Sveriges roll som 

världssamvete eller ej, så har Sverige konsekvent eftersträvat och verkat för ett internationellt 

samarbete och samförstånd syftande till internationella avtal om förbud mot atomvapen samt 

nedrustning och avspänning av dessa vapen. Härmed kan man antaga att detta, utifrån en 

svensk horisont, ligger i världsfredens och mänsklighetens intresse. Om detta har att göra med 

att Sverige själv saknar viljan eller möjligheterna till egenhändiga atomvapen eller om det 

ligger välmenta motiv bakom den svenska uppfattningen låter sig vara osagd. Men till 

syvendes och sist är denna svenska uppfattning och förhållningssätt till atomvapnet den högst 

reella verkligheten. Även om det förefaller vara tryggt och trevligt för Sverige samt 

respektingivande, gentemot alla eventuella angripare, att äga små eller stora statussymboler i 

form av atombomber, så äger ej atomvapnet tillträde till Sverige, svenskarna och det svenska 

försvaret, tvärtom. 
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