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Abstract 
 
 
 
The actions of Sweden during the second world war has been richly discussed over the years. 

Sweden declared itself neutral in the war between the great powers but did not manage to 

maintain its neutrality. The nature of neutrality has often been discussed; whether it is of a 

idealistic or more pragmatic nature. Realism, a theory of international relations, would argue 

that it is of a more pragmatic nature, hence these two are in opposition. Realism also takes 

credit in claiming to explain how and why a state chooses to act in a situation. 

 

The aim of this essay was to, by examining specific decisions made by the swedish 

government during the Second World War, come to a conclusion whether or not Sweden’s 

proclaimed neutrality was of idealistic or pragmatic nature, and thereby possibly coming to a 

conclusion about neutrality in large. 

 It was also to examine the worth of realism as an explanatory theory by applying it to this 

specific case; to examine its validity.  

The study was conducted using a qualitative method; presenting empiric facts and then by 

using a decision model interpreting the actions and results from a realist perspective.  

 

The study concludes that realism has explanatory power, although not a complete one. The 

evidence, concerning the neutrality matter, points to that neutrality should be considered as 

being of a more pragmatic nature.  

 

Keywords: Second world war, international relations, realism, neutrality 



 1

1 Inledning och teori................................................................................................................2 
1.1 Problemdiskussion...............................................................................................................2 
1.2 Teori.....................................................................................................................................3 
1.2.1Waltz neo-realism..............................................................................................................3 
1.2.2 Neo-realismen som teori...................................................................................................3 
1.2.3 Grundantaganden..............................................................................................................4 
1.2.4 Den anarkiska ordningen...................................................................................................4 
1.2.5 Enheters lika karaktär.......................................................................................................6 
1.2.6 Kapabilitetsfördelning......................................................................................................6 
1.2.7 Systemets polaritet och maktbalans..................................................................................7 
1.2.8 Bandwagoning..................................................................................................................9 
1.3 Kritik av neo-realismen........................................................................................................9 
1.4 Allisons beslutmodell, den rationella aktören……………………………………….…...11 
1.5 Neutralitet………………………………………………………………………………...13 
1.5.1 Neutralitetens historia………………………………………………………………......13 
1.5.2 Haag-konventionerna rörande neutralitet i krig…………………………………….......14 
1.5.3 Reflektioner om neutralitet……………………………………………………………..16 
1.6 Syfte, frågeställning och avgränsning………………………………………………….....16 
1.7 Tillämpad teori.…………………………………………………………………………..17 
1.8 Metod och material……………………………………………………………………….18
  
2 Empiri...................................................................................................................................21 
2.1 Finlandsfrågan…………………………………………………………………………….22 
2.1.1 Oenighet och ny regering.................................................................................................23 
2.1.2 Opinionen för Finland och hjälpen..................................................................................23 
2.1.3 Nej till fransk-engelsk transitering...................................................................................23 
2.2  Midsommarkrisen..............................................................................................................24 
2.2.1 Rädsla för repressalier......................................................................................................24 
2.2.2 Oenighet inom regering, riksdag och beslut……………………………………………25 
 
3 Analys...................................................................................................................................26 
3.1 Finlandsfrågan…………………………………………………………………………....26 
3.1.1 Förenlighet med neo-realism och neutralitetsaspekt ………..…………………….…...27 
3.2  Midsommarkrisen – transiteringsfrågan……………………………………………..…..28 
3.2.1 Förenlighet med neo-realism och neutralitetsaspekt……………………………...……29 
 
4 Slutsatser och Diskussion……………………………………………………………........31 
4.1 Fall I – Finlandsfrågan……………………………………………………………………31 
4.2 Fall II – midsommarkrisen……………………………………………………………......32 
 
Sammanfattning………………………………………………………………………..........35 
 
Referenser………………………………………………………………………………..….36 
 
 
 
 
 
 

 



 2

 
1 Inledning 
 

Sveriges agerande under andra världskriget är något som alltid intresserat mig och många 

andra. De besluts som togs var mycket kontroversiella och har utstått mycket kritik men också 

beskrivits som oundvikliga. Det talas också ofta om Sveriges alliansfrihet; om den fortfarande 

existerar eller ens har existerat. Detta nämns ofta i samband med diskussioner om Sveriges 

nutida utrikespolitik när frågor som deltagande i fredsbevarande insatser eller medlemskap i 

militära allianser kommer upp. Neutraliteten kom att spela en viktig roll för Sveriges agerande 

under andra världskriget. Att neutraliteten inte fullföljdes helt ut råder det ingen tvekan om. 

Sveriges agerande under andra världskriget har beskrivits både som fegt men också som det 

bästa för Sverige under de omständigheter som rådde.  

 

 Det finns en debatt om huruvida neutraliteten skall ses principiell eller mer pragmatisk, något 

jag tycker är väldigt intressant, där pragmatismens inslag kan tolkas som att neutralitet är 

snarare ett medel än ett mål. Denna uppsats kommer att undersöka Sveriges agerande under 

andra världskriget utifrån ett realistiskt perspektiv, där neutralitet av principiell natur ses på 

med cyniska ögon. Realismen i sig, är också den en intressant och kontroversiell teori om 

internationella relationer som tar i anspråk att förklara staters agerande, framförallt i tider av 

militär konflikt. Dess förklaringsgrad skall också här undersökas. 
 

1.1 Problemdiskussion 
Jag har för avsikt att förklara Sveriges agerande utifrån ett realistiskt perspektiv och genom att 

visa att realismen kan förklara agerandet därmed ifrågasätta möjligheten om att neutralitet kan 

vara principiell, då dessa två är i motsättning. Det vetenskapliga problemet som finns häri är 

att söka svar till vilken grad realismen som teori är tillfredsställande som förklaring på 

Sveriges agerande under andra världskriget och därmed vederlägga eller bekräfta en teori som 

påstår sig förklara hur och varför stater agerar. Realismen, eller närmare bestämt neo-

realismen, fick framförallt efter andra världskriget stort utrymme i internationella frågor, 

vilket gör det intressant att i ett fall undersöka om den är någorlunda korrekt eller inte. Teorin 

utvecklades delvis av författarens observationer just under andra världskriget, vilket gör det 

ännu mer relevant att prova den i ett praktiskt fall. Realismen är en teori som i princip 

förkastar att stater agerar utifrån idealistiska skäl, och med det ständiga svenska åberopandet 

av den militära alliansfrihetens intrinsikala värde, är den i skarp motsättning till en traditionell 
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beskrivning av Sveriges agerande, då dessa ageranden nästan alltid beskritivts utifrån 

neutralitetens perspektiv. Med detta i åtanke kommer därför att i första hand beskriva 

agerandena utifrån ett annat perspektiv, det realistiska, som inte är det som kan anses det 

traditionella.  

 

Neutraliteten som juridiskt fenomen är ganska okontroversiell, antingen följs de lagar som 

sätts upp för att neutralitet skall gälla, eller så gör de inte det, alltså mer ett praktiskt synsätt. 

Även om jag delvis kommer att ägna mig åt en sådan praktiskt kontroll av neutraliteten kan 

det mer intressanta i just neutralitetsaspekten vara att föra diskussion angående neutralitetens 

beskaffenhet. Alltså en mer teoretisk inriktning, något som kanske inte varit det primära att 

undersöka för författare om neutralitet.  

 

Att Sveriges agerande under andra världskriget är ett okomplicerat fenomen, finns det nog 

ingen som skulle skriva under på. Att ägna sig åt just dessa två aspekter, realism och 

neutralitet, delvis i samagerande, kan utan tvivel bidraga med en intressant undersökning om 

agerandet, samtidigt som kanske kan bidraga till slutsatser angående neutralitet och realism i 

sig.  

 

1.2 – Teori 
1.2.1 Waltzs neo-realism 

Denna teori kan kortfattat beskrivas som en teori om internationella relationer som syftar till 

att förklara varför den internationella politiska ordningen ser ut som den gör och staters 

agerande i denna ordning.  

 

1.2.2 Neo-realismen som teori: 

Som teori skiljer sig neo-realism från många andra vedertagna. Waltz börjar tidigt i sin bok 

Theory of International Politics, att göra skillnad på den teori han presenterar och exempelvis 

klassisk realism. Teorier som koncentrerar orsaker utifrån individ eller stat-nivå, s.k. 

reduktionistiska teorier, är sådana där helheten förklaras genom studiet av dess respektive 

delar. 1 Denna form av teori använder sig alltså inte Waltz utan istället av en systemisk teori 

som definieras som när inte delarna kan förklara helheten i sig självt utan där systemets 

påverkan på delarna är så pass stor att man inte bara kan se på delarna för att förklara 
                                                 
1 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.18 
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helheten. Detta system består å ena sidan av struktur och å den andra av interagerande 

enheter. Målet med denna sorts teori är att förklara hur dessa två delar fungerar och 

interagerar. 2 

Systemisk Modell                                                              Reduktionistisk Modell 

                                                         

 

                                   

              

 
 

                             

Internationell Struktur 

  ↑                 ↓ 

                             

Interagerande enheter 

                             

Internationell Struktur 

             ↑ 

                             

Interagerande enheter 

1.2.3 Grundantaganden: 

Ett internationellt politiskt system formas av samaktion av självmedvetna enheter. Dessa 

enheter betraktas vara de primära politiska enheterna i ett system, vilket Waltz hävdar är 

staten. Även om internationella företag och organisationer kan tillskrivas viss påverkan är 

staten tveklöst den mest betydande enheten i en internationell värld.3 

 

 Neo-realismen har ett särställt grundantagande som utgås ifrån. Detta mest basala är 

antagandet om att stater vill överleva, främja sin egen säkerhet och utifrån ett rationellt 

beteende kommer att arbeta för detta. Överlevnadsmotivet ses mer som en grund för aktion i 

en värld där säkerhet för staten inte är garanterad, inte att det är orsak för all aktion. Utöver 

detta kan en stats motiv vara ändlöst varierade.4 

 

 

1.2.4 Den anarkiska ordningen: 

Den överordnande principen som Waltz utgår ifrån är att det internationella system vi lever i 

har en överordnande princip; anarkin, alltså avsaknaden av en överordnad makt på global 

nivå. För att förtydliga används en jämförelse med hur stater invärtes är ordnade. Denna 

ordning är uppbyggd av olika enheter, med olika uppgifter, som är ordnade hierarkiskt i en 

skala med ett övergripande organ och underlydande (regering-department etc.). Av denna 

anarki följer att stater existerar i en värld där man inte kan lita på någon annan än sig själv, ett 

                                                 
2 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.40 
3Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s. 91 
4 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.91-92 
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s.k. självhjälp-system, vilket grovt innebär att stater agerar rationellt utifrån egenintresset.5 

Detta är en cynisk syn på världen och politik men som menas vara nödvändig, och på något 

sätt ganska tragisk, då man aldrig kan komma ifrån osäkerheten av andras avsikter. 

”Because some states may at any time use force, all states must be prepared to do so – or 

live at the mercy of their militarily more vigorous neighbours”.6 Detta speglar väl den 

problematik som Waltz menar i stort beror på att staten p.g.a. avsaknaden av överordnad lag 

och upprätthållare måste iaktta försiktighet och ha garden uppe.  

”With each state deciding for itself whether or not to use force, war may at any time break 

out” 7 Staten måste alltså alltid vara uppmärksam på grannens eller en annans avsikter och 

företeenden då dessa kan vara av ondo för staten. Oron för överlevnad i en situation styr 

statens beteende. En del av en stats förehavanden är att säkra sin överlevnad, vilket oftast 

tänks ske genom militär upprustning vilket ofta leder till att andra områden försummas. 

Belöningen av detta finns alltså inte i ökad generell välfärd, utan istället i upprätthållandet av 

ens självständighet. Hela denna resonering brukar kallas för säkerhetsdilemmat, när en stat 

rustar bara av den anledningen att en annan gör det eftersom man inte kan vara säker på 

intentionerna tvingas man därmed in i en ond cirkel av upprustning.  

 

 När samarbete mellan stater sker är inte den första frågan som ställs om båda stater tjänar på 

samarbetet, utan istället vem som tjänar mer. Om båda i ett samarbete har samma mängd av 

någonting och samarbetet slutar upp i att båda tjänar på det, s.k. absolute gains, men att en stat 

tjänar mer än den andra, är det inte ett samarbete man vill ha. Istället bör man tänka, vad 

tjänar jag i relation till den andra?, s.k. relative gains. Staten måste alltså alltid ha i åtanke hur 

mycket en annan tjänar på ett samarbete, även om man i absoluta termer sett själv tjänar på 

det.8  

 

Det framhävs att globala problem i världen bara kan lösas internationellt, men problem löses 

till stor del nationellt vilket är en effekt av anarkin. Detta individuella rationella beteende, 

p.g.a. systemets bojor, skapar inte alltid önskad effekt. Det kan ses som en variant av 

fångarnas dilemma, det individuellt bästa är inte alltid det kollektivt bästa. 9 

 

                                                 
5 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.79 
6Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s. 102 
7 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.102 
8 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.102,105 
9Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s. 107-108 
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Den enda lösningen på sådana problem är att förändra ett egentligen kollektivt ogynnsamt 

system, något som är lättare sagt än gjort. Att upphäva anarkin skulle på något plan kräva en 

världsregering, något som Waltz inte ser troligt på; ”The prospect of world government 

would be an invitation for global civil war” 10 Även, ”The greater the power of the center, 

the stronger the incentive for states to engage in a struggle to control it”11, visar synen på 

tanken om en effektiv och fungerande världsregering. Slutsatsen är egentligen ganska kort och 

gott att vi är dömda att existera i denna rådande anarki.  

 

 

1.2.5 Enheters lika karaktär: 

 Stater internationellt anses vara odifferentierade enheter, alltså enheter vars funktion inte kan 

skiljas från en stat till en annan. De har alltså som enheter i sig formellt samma värde och 

funktion och därmed är tillståndet i vilket de existerar av anarkisk karaktär istället för 

hierarkisk, då ingen stat formellt kan anses vara mer värd än en annan och därmed får man 

ingen global centralmakt. Av detta följer att så länge stater förblir lika enheter, eller någon 

annan form av politisk enhet med stor makt som skulle kunna anses hamna över staten i en 

föreställd hierarki, kommer anarkin i systemet att bestå. 12 

 

1.2.6 Kapabilitetsfördelning: 

Eftersom stater är funktionellt och formellt värdemässigt odifferentierade, hur skall man då 

skilja dem åt? För det är alldeles glasklart att stater, trots samma formella värde, har olika 

mycket makt och tillgångar. För att åtskilja stater används termen capability, som jag kommer 

att översätta till kapabilitet i brist på bättre översättning. Hur stater placeras in på denna 

maktskala avgörs då av en stats totala kapabilitet, vilket omfattar en stats areal, befolkning, 

militär/ekonomisk/politisk slagkraft osv. 13 Stater spenderar mycket tid på att beräkna andras 

kapabilitet, framförallt deras förmåga att tillfoga skada.  

 

”The distribution of capabilities is not a unit attribute, but rather a system-wide concept” 14 

Kapabilitet ses som ett attribut av staterna, dock ses inte fördelningen av kapabilitet över 

enheter som ett attribut. För att förtydliga följer av detta att systemet beskrivs av enheters 

                                                 
10Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s. 112 
11 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.112 
12Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s. 93-97 
13Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s. 97,131 
14 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.98 
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position, och inte av deras olika kvalitéer, som att en stat är en diktatur och en annan 

demokrati skulle inte påverka systemets uppbyggnad, utan det är ranking i listan av 

kapabilitet som gör det.   

 

 

1.2.7 Systemets polaritet och maktbalans: 

Hur den internationella strukturen ser ut och hur stabilt ett system är bestäms av systemets 

polaritet. Strukturen avgörs av hur många stormakter som finns inom ett givet system, och 

man kan tala om ett uni, bi och multipolärt system. Ett unipolärt system är alltså när det finns 

en stormakt som är överlägsen alla andra, bipolärt när det finns två och multipolärt när det 

finns tre eller fler. Strukturen avgörs av delarnas arrangemang och endast ett omarrangemang 

kan åstadkomma en strukturell förändring, exempelvis om ett multipolärt system skulle 

förvandlas till ett bipolärt system. Strukturen är alltså den ordning av stater som existerar vid 

ett givet tillfälle, där stormakterna spelar den störst betydande rollen. Beroende på hur denna 

struktur ser ut kan man dra vissa slutsatser. Ett bipolärt system anses vara mer stabilt, då stater 

när de ”tävlar” med varandra endast kan vinna genom interna tillförskaffningar och inte 

externa, alltså inrikes uppbyggd styrka. När systemet är multipolärt tillkommer ökade 

möjligheter och därmed får systemet större flexibilitet vilket kan leda till instabilitet. 15 

Det är alltid de stater som är högst rankade i systemet som tävlar med varandra och det är 

också där bytena i position sker. Det faktum att det multipolära system som varade fram till 

andra världskrigets slut varade i flera hundra år, ses som ett exempel på detta. ”The 

multipolar system lasted three centuries because as some states fell from the top rank others 

rose to it through the relative gain of capabilities”16 Det lägsta antal nummer i ett 

multipolärt system som är stabilt antas vara fyra, då kan två allianser uppstå mot varandra o

därmed skapa någon form av stabilitet, då om en för tillfället allians existerar kommer inte 

den andra splittras p.g.a. rädsla att då bli anfallen av de två andra länders gemensamma kra

För att illustrera med s

ch 

ft. 

iffror: 

                                                

4 = 2 vs 2, vilket är önskvärt då en maktbalans upprätthålls och därmed någon stabilitet. 

3= 2 vs 1, vilket inte är önskvärt på något sätt då den tredje makten förr eller senare kan 

komma att bli besegrad och systemet ändras tillbaka till bipolaritet. 17 

 

 
15 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.162-163 
16 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.162 
17 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.163-164 
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Då kommer vi också in på maktbalans, som är centralt för teorin. När det råder anarki, är som 

bekant, säkerhet det högsta målet för alla stater. Makt är endast ett medel att uppnå denna 

säkerhet. Det bästa sättet som säkerhet kan uppnås på är för staten ofta att engagera sig i 

maktbalansering. ”Because power is a means and not an end, states prefer to join the 

weaker of two coalitions”18 Stater lägger sig alltså helst på den svagare sidan i en koalition 

för att balansera upp den andra och därmed skapa stabilitet. Allianser och koalitioner är ofta 

tillfälliga och ombytliga, man agerar i en situation rationellt utifrån sin egen säkerhet tills den 

situationen har passerat. Om en allians formas av den enda anledning att väga upp för en 

annans växande styrka är det mycket troligt att den senare upplöses eller försvagas i takt med 

att den första även gör så. Allianser och koalitioner som slutar upp i två block i ett multipolärt 

system skall dock inte förväxlas med förändring av systemet till ett bipolärt sådant. För att 

illustrera, att vi i Svensk politik för tillfället har två block som ställs mot varandra innebär det 

inte att vi övergått från ett flerpartisystem till ett tvåpartisystem. 

 

Det skall kommas ihåg att krig är kostsamt för alla parter, och även om man kan vara relativt 

säker på att gå ifrån en strid med segern i hand, kommer den ha kostat. En Pyrrhus-seger är 

framförallt inte alltid önskvärt. ”Force is most useful… when it need not be used in the 

actual conduct of warfare”. 19 Om en stat kan uppnå sin säkerhet, eller möjligen andra mål, 

utan att faktiskt använda sig av militärt våld fyller den rustning som genomförts sin funktion 

perfekt.  

 

Balanserandet anses likväl vara väldigt viktigt för att uppnå säkerhet. ”The expectation is not 

that a balance, once achieved, will be maintained, but that a balance, once disrupted, will 

be restored in one way or another”.20 Därför formas och bryts hela tiden tillfälliga 

koalitioner eller allianser beroende på hur situationen ser ut.  

                                                

 

Stater kan i princip alliera sig med vemsomhelst beroende på vad nöden kräver. Waltz 

utformar en ganska talande mening om detta, ”it is important to notice that states will ally 

with the devil to avoid the hell of military defeat”. 21 Detta är egentligen inte förvånande 

givet de cyniska grunder som hela teorin vilar på, men endera värt att uppmärksamma. Det 

skall dock påpekas att allianser och koalitioner i denna nu omtalade utsträckning bara kommer 
 

18 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.126 
19 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.186 
20 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.128 
21 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.166 
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att förekomma då ett multipolärt system existerar, egentligen då minst krävande fyra 

stormakter.  

 

1.2.8 Bandwagoning: 

Bandwagoning är en term som beskrivs vara motsatt balansering. Vad som menas är att när en 

svagare stat sätts i en situation mot en starkare stat, där kostnaderna för motstånd är alltför 

höga, väljer då den svagare staten att ”jump on the bandwagon”. Alltså att följa den starkare 

statens vink. Waltz menar dock att detta sällan sker och att balansering är mycket troligare. 

Det är endast när balansering, av olika skäl är svårt att uppnå, som bandwagoning tänks ske. 

Waltz har dock erkänt att svagare stater oftare i svåra situationer just väljer bandwagoning-

alternativet över balansering. Svagare stater menas då inte som exempelvis en stormakt, som 

är svagare än en annan stormakt, utan snarare små stater med relativa mått små 

kapabiliteter.22  

ifrån. Därför 

gaste 

 spelar viss roll, bara att 

iliteterna inräknade, där sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna tas 

                                                

 

 

1.3 Kritik av neo-realismen: 

Det finns gott om kritik mot neo-realismen. Mycket av den baserar sig på skolor som är 

baserat på annat än strukturalism. Att gå in på sådan här kritik, som egentligen mer berör 

vetenskaplig teori och metod, är dock inte av någon större nytta då abstraktionsnivån skulle 

sträcka sig så pass långt och angripa de grundläggande premisser Waltz arbetar ut

kommer jag endast att ta upp mer direkt kritik mot specifikt innehåll i hans teori. 

En grundläggande kritik är det statscentriska synsättet som placerar staten som den vikti

politiska enheten, medan internationella organisationer etc. får mindre betydelse. Detta 

ifrågasätts av många eftersom just internationella organisation idag spelar stor roll på många 

olika plan. Waltz nämner dock att andra organisationer kan spela och

staten är den som spelar mest roll, något som även detta ifrågasätts. 

Dunne och Schmidt visar även på en svaghet i tanken om kapabilitet som avgörande faktor. 

Waltz räknar som bekant upp militär, ekonomisk och politisk styrka etc. som kapabiliteter. 

Problemet här är då att när väpnad konflikt uppstår avgörs inte alltid utgången av konflikten 

av de totala kapab

som exempel. 23 

 
22 Waltz, Kenneth, 1979. Theory of international politics. McGraw-Hill, s.125-126 
23Baylis, John, etc., 2008. The Globalization of world politics. Oxford: University press, s. 101 
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 Eftersom alla faktorer från kompetens till population räknas med i kapabiliteter, kan detta

som en kritik av kapabilitetsbegreppet och dess konsekvenser. Den andra sidan av myntet h

kan ses som Waltz ta

 ses 

är 

nke på hur misstag i liknande sammanhang uppstår. Han hävdar att 

ändelser som denna helt enkelt uppstår p.g.a. missberäkningar i kapabilitet, agerande och 

om 

y 

n garanteras genom att härska 

ver andra, då Waltz istället menar att maktbalansering kommer att eftersträvas eftersom en 

g 

h 

ckså i längden till att hela tanken 

m staten, som en av systemiskt påtvingad nödvändighet, rationell aktör

h

förväntad respons.  

 

En anna kritik inifrån den neo-realistiska skolan fokuserar på Waltz definition av makt s

medel för att uppnå säkerhet, s.k. defensiv realism. Dessa s.k. offensiva realister hävdar 

istället att makt är ett absolut medel då alla stater strävar efter att härska över de andra. 

”states, according to this view, always desire more power and are willing, if the opportunit

arises, to alter existing distribtuion of power even if such an action may jeopardize their 

own security”.24 Argumentet här är också att säkerhet bäst ka

ö

stat aldrig kommer att riskera sin säkerhet på ett sådant sätt.  

 

Ett argument emot sättet som maktbalansering uppstår på, av nödvändighet för att skydda si

p.g.a. det anarkiska systemet, är de klassiska realisternas syn som sätter staters ledare oc

diplomater i fokus. De menar att en stats ledare sätter stor prägel på vilken politik som förs 

och att maktbalans är inte något naturligt som systemet medför, utan något som om det 

eftersträvas måste skapas. 25 Om jag utvecklar detta argument innebär det att utöver att 

ledares kvalitéer och egenskaper skapar beteende, leder det o

o  ifrågasätts. De ser 

, som en nödvändig 

n av 

n 

l, 

andet 

snarare att internationell anarki skapas av själviskt beteende 

 

Självhjälpen, alltså att en stat bara kan lita på sig själv att få något gjort

konsekvens av den internationella anarkin ifrågasätts också. Det menas att självhjälp är e

varje stat vald logik och man kan därmed välja bland andra logiker. 26  

I och med detta resonemang kommer man utan ett längre hopp också in på idealism och 

moral. De kritiker som hävdar det ovan sagda, kan genom att välja en annan logik egentlige

bara syfta till en idealistisk. Österud definierar en idealist på följande sätt; ”menar att idea

önskningar och principer på ett avgörande sätt kan påverka politiken – och förhåll

                                                 
24 Baylis, John, etc., 2008. The Globalization of world politics. Oxford: University press, s.  101 
25 Baylis, John, etc., 2008. The Globalization of world politics. Oxford: University press, s. 102 
26 Baylis, John, etc., 2008. The Globalization of world politics. Oxford: University press, s. 103 
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mellan stater”.27 I och med detta så antas principiella värden vara de dominanta i en stats 

agerande. Exempelvis att liberala demokratiers handlande skulle vara till största del 

motiverade av sina grundläggande liberala värden och inte att på varje sätt cyniskt se till sitt 

eget bästa, så som realismen hävdar. Moral är något som Waltz inte behandlar i sin bok men

man vågar nog utröna från hans texter att konventionell moral är något som knappast skulle 

kunna ses som betydelsefullt. Waltz skulle antagligen säga att statens överlevnad är statens 

moral, och att allt som arbetar i denna riktning således är moraliskt. Däremot är det möjligt att 

tänka sig att mer konventionell moral, skulle kunna anammas i det syfte att det skulle kun

gynna staten och dess intressen. Att detta skulle sträcka sig över någon längre period är doc

särskilt troligt då rådande omständigheter ständigt är i rörelse, likväl är det intressant att 

notera att staten skulle kunna anamma en moralisk doktrin bara av det syfte att det gynnar 

staten. Man får doc

 

na 

k i 

k här dra en skiljelinje, att anamma något för sina intressens skull är 

ragmatiskt snarare än idealistiskt, moralen skulle i så fall vara ett medel att uppnå ett mål, 

te ett mål i sig.  

ar Allison tre olika teoretiska perspektiv på 

ubakrisen, hur beslutsfattande går till och varför. Jag har valt att använda mig av den första 

off), nytta (utility) eller 

 där det kan visualiseras av ett beslutsträd där ett alternativ kan kräva mer än ett 

                                                

p

in

 

 

1.4 Allisons beslutsanalys – den rationella aktören: 
I boken Essence of Decision, presenter

K

modellen, den s.k. rationella aktören.  

 

Modellen bygger på fyra grundläggande koncept; I Mål II alternativ, III konsekvenser och 

slutligen IV val.  

Mål syftar till att aktörens mål och vilja omvandlas till avkastning(pay

preferens(preference). Till varje mål tillsätts då avkastning, nytta och preferens, där de 

beräknas och rankas utifrån de förutsägbara konsekvenser de innebär  

Alternativ handlar, som namnet antyder, om de olika alternativ aktören ställs inför i en 

situation

enskilt agerande. Specificeringarna av ett alternativ måste dock vara urskiljbara från de 

övriga.  

Konsekvenserna är att varje alternativ är kopplat till en rad konsekvenser eller resultat av val 

som kommer uppstå om ett alternativ blir valt.  

 
ersitetsförlaget s. 277 27 Österud, Öyvind, 1996. Statsvetenskap, introduktion i politisk analys. Oslo: Univ
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Val handlar om den rationella akten att helt enkelt välja det alternativ som vars konsekvenser 

hamnar högst i avkastningsrankingen i enlighet med ens mål.28 

m man utvecklar dessa antaganden ytterligare kommer man fram till den rationella aktörens 

ande tankekoncept som teorin är baserad på. Dessa i kombination med 

äger 

nhet för analys: Här antas att den grundläggande enheten för analys är 

ktion vald av en nation eller dess regering. Regeringen väljer den aktion som bäst uppfyller 

 mål.  

r med ett stycke specificerade mål, 

var på ett specifikt problem. 

: Aktion som rationellt val; här återkommer vi till det ovannämnda som därför inte behöver 

isst problem. C, Agerandet, alltså svaret på en viss aktion, skall ses som ett mer specifikt val 
tet 

aktiviteter av en monolitisk nationell aktör. Aktören har ett system av mål till 

ilka hans åtgärder kan relateras. Åtgärderna förklaras alltså med att aktören vill uppnå 

issa mål”.30  

                                                

O

paradigm av internationella beslut.  

 

Här följer de grundlägg

ovan presenterade koncept lägger tillsammans den gemensamma grunden för vad teorin s

och hur den används.  

Grundläggande e

a

strategiska

 

Koncept: 

A: Nationen; alltså beslutstagaren, ses som en rationell aktö

uppfattade alternativ och en enskild uppfattning av de konsekvenser ett alternativ innebär. 

B: Problemet: agerade är ett s

C: Statiskt val; agerandet är ett stabilt statligt val mellan alternativ snarare än ett större antal 

delval i ett händelseförlopp. 

D

någon större presentation; I Mål, II alternativ, III konsekvenser, IV val. 29 

 
A,B och C skall här ses som de föreliggande uppfattningar som teorin förespråkar; A, vem 
aktören är och hur den agerar. B, Att agerande är en skapad reaktion som uppstår p.g.a. ett 
v
som påverkar utgången avgörande till skillad från flera olika delval, med andra ord att beslu
eller agerande vals vid ett specifikt tillfälle snarare än utspritt över flera. 
 
Lennart Lundquist, sammanfattar kortfattat Allisons modell, i enlighet med min tolkning i 

följande rader, ”Enligt denna kan agerande i utrikespolitiska frågor beskrivas som 

målrelaterade 

v

v

 
 

 
28 Allison, Graham, 1979. Essence of decision. HarperCollinsPublishers, s. 29-30 
29Allison, Graham, 1979. Essence of decision. HarperCollins Publishers, s. 32-33 
30 Lundquist, Lennart, 1993. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur, s. 123 
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1.5 Neutralitet  
Jag kommer endast att beskriva neutralitet och de konventioner etc. som existerade fram till 

t då det är dessa, som då var i bruk, måste användas som 

oden ( 200-600 e.Kr.). Det 

nvändes för att beskriva opartiskhet men hade ingen korrelerande funktion i konflikter. Om 

ende 

å 

 i konflikt. Kortfattat gick detta ut på att den neutrala 

e 

essa tankar om en slags moral som avgörande för vad som var rättmätigt eller inte var dock 

id denna tid inte dominerande. Raison d’état à la Machiavelli m.fl. var redan dominerande 

 

                                                

tiden för andra världskrigets slu

utgångspunkt. 

 

1.5.1 Neutralitetens historia: 

Ordet neutralis framkom under den senare latinska språkperi

a

en stat eller stadsstat stod utanför en viss konflikt och inte berördes av den, var detta snarare 

en tillfällighet än ett nyttjande av neutralitet som princip. 31 

 

Nedtecknade lagar om neutralitet uppstod inte förrän den senare delen av medeltiden. De allra 

första regler om statens neutralitet kan man hitta i en samling av seder och vanor angå

sjörätt, Consolate del Mare. Denna kollektion tar upp regler om krigförande staters gods p

transportfartyg från neutrala stater, hur det skulle behandlas etc. i fall av infångst av ett fartyg. 

Hugo Grotius med sitt verk, De Jure Belli ed Pacis (Om rätten i krig och fred 1625), 

introducerade neutralitet, mycket inspirerad av Tomas av Aquino, som ett begrepp inom 

folkrätt. Tanken var att i en konflikt stred en av två parter för en rättmätig sak, rättmätigheten 

grundat på tankar om visa naturrätter. Utifrån detta kom han fram till vissa skyldigheter för 

den neutrala staten gentemot de som stod

staten skulle bistå den stat som var rättfärdig och ergo även avstå från att hjälpa den stat som 

var orättfärdig. Om denna distinktion inte gick att göra, skulle den neutrala staten behandla d

båda lika i militära och andra frågor. 32   

D

v

och statens bästa egenintresse blev därmed det moraliskt rätta och legitima.                  

 

 
31 Bring, Ove, 2008. Neutralitetens uppgång och fall. Stockholm: Atlantis s. 30-31 
32 Cramér, Per, 1989. Neutralitetsbegreppet. Stockholm: Norstedts förlag, s. 11 
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Efter Westfaliska freden slutits och respekten för varje stats rätt att bestämma över sig själv, 

statssuveräniteten, kunde även mindre stater utan någon större makt välja neutralitetens bana 

alitet 

i de 

 respektera den neutrala statens territorium 

och företagen som kunde tänkas agera. Detta och mycket mer 

 

kter. Den 

mporärt neutrala staten kan dock, när den så önskar, anamma ett neutralt förhållningssätt 

 sidan, som kan exemplifieras av Sveriges alliansfrihet 

nder kalla kriget, i fall av konflikt, syftar till att i fredstid inte ta någons parti och därmed 

                                                

med en i alla fall delvis respekt för detta, vilket medförde ett större reellt värde av neutr

som medel.33  

Den amerikanska revolutionen kom senare att utgöra ett vattenmärke för neutralitetens 

framväxt. Den nya staten, tillhörande den europeiska kulturen, krävde absolut opartiskhet 

europeiska stormakternas dåvarande och framtida konflikter formulerat i en deklaration från 

1793. Då Frankrike senare krävde fördelaktig behandling, utifrån ett gammalt avtal, blev 

svaret att ”de krigförande har en skyldighet att

och den neutrala staten är skyldig att vaka över att dess territorium blir respekterat och inte 

utnyttjat som en bas för krigsoperationer”34    

Något centralt här som kan finnas i senare fördrag är att distinktionen mellan statens agerande 

och privata individer och företag görs tydlig. Staten skall inneha en neutral och opartisk 

ställning och inte gynna någon sida över den andra, dock involverar detta inte något tvång att 

kontrollera de privata aktörerna 

som intogs i den amerikanska uppfattningen av neutralitet gjordes formellt och antogs i olika 

konventioner i Haag, 1907. 35   

Det finns en viktig distinktion att göra inom neutralitet, nämligen den mellan permanent och 

temporär neutralitet. En permanent neutral stat har undertecknat mellanstatliga avtal eller en

allmänt gällande deklaration om att inte deltaga i nutida eller framtida militära konfli

te

och även bryta det, något som den suveräna staten helt och hållet styr över självt. 36 

 

Skillnaden mellan neutralitet och neutralitetspolitik, skall också noteras. Neutralitet, inom 

folkrätten, syftar till just neutralitet i en militär konflikt, något som medför både rättig och 

skyldigheter. Neutralitetspolitik å andra

u

förbli oberoende i händelse av krig. 37 

 

1.5.2 Haag-konventionerna rörande neutralitet i krig: 

 
33 Bring, Ove, 2008. Neutralitetens uppgång och fall. Stockholm: Atlantis s. 44 
34 Cramér, Per, 1989. Neutralitetsbegreppet. Stockholm: Norstedts förlag, s. 13 
35 Cramér, Per, 1989. Neutralitetsbegreppet. Stockholm: Norstedts förlag, s. 14 
36 Cramér, Per, 1989. Neutralitetsbegreppet. Stockholm: Norstedts förlag, s. 20 
37 http://www.sweden.gov.se/sb/d/1992#item19845 
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Dessa konventioner som antogs 1907 består främst i två konventioner. Dessa är den fem

Haagkonventionen, Konvention angående neutrala makter och personers 

te 

rättigheter och 

a makters rättigheter och skyldigheter i händelse av sjökrig.          

e övriga konventioner tar dock upp neutralitetsfrågor även om inte i samma utsträckning och 

rån 

s i 

för värvning skall 

 

rje 

åda 

å 

eutrala 

dividers 

gisk 

ritik mot en krigförande stat, om den så önskar. 

etta innebär vidare att staten inte har något ansvar att kontrollera mediers innehåll och 

sikter utifrån ett neutralt perspektiv. 40       

                                                

förpliktelser under ett lantkrig, och den trettonde konventionen, Konvention angående 

neutral

D

detalj. 

 

En stat som valt att stå neutral har en skyldighet att se till att ens landområde förblir fritt f

neutralitetskränkning och krigshandling. Detta lands land, sjö eller luftrum får inte använda

krigförande syfte. Värvning av militär personal får inte heller ske på neutralt område till 

någon krigförandes fördel. Enskilda individer som söker sig utomlands 

dock inte avspeglas på staten. Den neutrala staten är också ansvarig att agera, med våld om så 

krävs, för att se till att kränkning inte sker eller om det sker, slå ner. 38  

Detta sträcker sig dock för båda parter. Samtidigt som den neutrala staten då har en skyldighet

att se till att ens territorium inte blir kränkt har den krigförande staten en skyldighet att 

respektera en uttalad neutrals stats neutralitet. Detta formuleras klart och tydligt i artikel 1 av 

den trettonde Haag-konventionen; ”De krigförande äro skyldiga att respektera neutrala 

makters suveräna rättigheter och att å neutralt land- eller sjöområde avhålla sig från va

handling, som, om densamma av den neutrala makten bleve tåld, skulle utgöra ett brott mot 

dess neutralitet”.39 Den neutrala staten har alltså flera skyldigheter att upprätthålla. Inget 

samarbete får ske då en krigförande part gynnas till den andres nackdel. Detta inkluderar b

passivt och aktivt agerande när det handlar om militär aktivitet. Finansiellt understöd är ocks

förbjudet. Transport av militär trupp eller materiell får heller inte ske genom den n

statens territorium, däremot kan undantag göras för transport av sårade. Enskilda in

eller företags handlande skall inte ses som reflekterande på en stats neutralitet då 

konventionerna tillåter fortsätt civilt och ekonomisk samarbete, med undantag för 

krigsmateriell etc. Det är också viktigt att notera att en stats neutralitet inte innebär ideolo

neutralitet. Alltså, staten har rätt att utfärda k

D

å

 

 
38 Bring, Ove, 2008. Neutralitetens uppgång och fall. Stockholm: Atlantis s. 155-156 
39 Försvarsdepartementet, 1996. Krigets lagar.  Stockholm: Norstedts tryckeri, s. 99 
40 Cramér, Per, 1989. Neutralitetsbegreppet. Stockholm: Norstedts förlag, s. 21-25 
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1.5.3 Teoretiska reflektioner om neutralitet som principiell: 

Även Rolf Lindholm, observerar att ”någon moralisk eller ideologisk neutralitet existerar 

inte”. 41 Vad kan då utrönas av detta?, bortsett från att det innebär att staten för att 

upprätthålla sin neutralitet inte måste censurera och kontrollera varken sina egna åsikter eller 

befolkningens åsikter? Finns det någon ideologisk eller principiell dogm som syftar till 

neutralitetens egenvärde? Alltså att neutralitet är ett mål i sig, och inte bara ett medel. Av den

undersökta litteraturen verkar det inte göra det. Neutraliteten som sig verkar bestå utav främ

två saker. Först, att hålla sig utanför militära konflikter, av rent praktiska skäl, och sedan att

inte oönskat behöva ta ställning. Om man tänker sig en pacifistisk lagd stat, av principiella

skäl istället för praktiska alltså principen om att bruka våld är fel. Kan man då tänka sig 

detta skulle innebära någon slags av principiell neutralitet om att neutraliteten i sig har ett 

moraliskt värde som mål? Inte ens i detta tanke-exempel kan neutraliteten i sig ses som 

principiell, då den även här är ett medel för ett mål, nämligen att icke bruka våld. Det verk

alltså som om att tanken om principiell neutralitet skulle vara svår att genomföra och att 

neutralitet istället för ett mål skall ses som främst ett medel. Det skall dock framhävas att 

denna diskussion är av en teoretisk art; om neutraliteten som principiell är teoretiskt 

 

st 

 

 

att 

ar 

möjlig. 

eutraliteten kommer även i den empiriska delen av arbetet ses utifrån dessa två möjlighet, 

en här som en direkt beskrivning av verkligheten; Alltså neutraliteten i praktiken. 

at den 

 

ats 

r av idealistisk eller instrumentell 

atur. Uppsatsen kommer utöver detta att försöka bidraga med insyn i hur Sverige agerade 

och till vilken utsträckning realismen kan förklara detta.  

 

                                                

N

m

 
 

1.6 Syfte, frågeställning och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om alliansfriheten och neutraliteten har spel

principiella roll som ofta påstås eller om den var och är av mer pragmatisk natur. Det är även 

att undersöka till vilken grad Sveriges agerande under 2:a världskriget går att förklara 

tillfredsställande enligt neo-realismens logik, därmed dess relevans. Vid denna undersökning

kommer alltså neutralitetsbegreppet att undersökas och förhoppningsvis komma till en sluts

angående neutralitetens beskaffenhet. Nämligen om den ä

n

 
41 Lindholm, Rolf, 2008. Neutraliteten. Visby: Books on demand, s. 41 
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För att uppfylla syftena med denna uppsats har jag valt två teser utifrån vilka jag kommer att 

utgå. Dessa teser är baserade på en av mig uppfattad förståelse och kommer förhoppningsvis 

antingen stärkas eller falsifieras.  Dessa följer: 

* Sveriges agerande under 2:a världskriget är utifrån neo-realismens rationale logiskt. 

* Neutraliteten var under andra världskriget för Sverige i större grad av en instrumentell 

snarare än idealistisk natur 

Dessa två teser skall stärkas eller försvagas utifrån två specifika beslut som togs undera andra 

världskriget.  

 

För att uppfylla presenterade syften och bevisning eller motbevisning av teser kommer jag då 

vidare att koncentrera mig på två beslut som Sveriges styre ställdes inför som kan ses vara av 

betydande natur för Sverige under andra världskriget. Jag kommer att fokusera på två större 

beslut som togs och analysera dessa utifrån en analysmodell baserad på realismen och en 

modell om hur en rationell aktör fungerar, då dessa två teorier som i teorin presenterat har 

grundläggande likheter vid poängteringen av rationellt agerande anser jag det passade, men 

framförallt möjligt, att kombinera dem. 

 

De två besluten jag valt för analys är följande: 

I: Sveriges beslut om att inte militärt ingripa på Finlands sida vid sovjetisk invasion 

II: Beslutet om att tillåta Engelbrechtsdivisionen genomfart via Sverige, s.k. 

midsommarkrisen. 

 

Uppsatsen kommer därmed inte att bidraga med en hel översikt av händelser utan koncentrera 

sig på dessa få men avgörande beslut. Detta var en period av internationell konflikt där 

neutralitet spelade en stor roll och där även realismen kan anses vara mest relevant; vid 

närvaron av reella hot mot den egna staten och de händelser som tog plats i relation till detta.  

 

 

1.7 Tillämpad teori 

Tolkningen av val och ageranden kommer att utgå ifrån ett statsvetenskapligt perspektiv med 

internationella relationer som inriktning. Teorier beskrivs av Lundquist som ”tankemässiga 

abstraktioner av verkligheten, bilder som utgör förenkling och komprimering”.42. Precis 

                                                 
42 Lundquist, Lennart, 1993. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur, s. 65. 

 



 18

som alla teorier har realismen ett särskilt område den främst berör, nämligen 

maktförhållanden. Att använda sig av en teori med fokus på just en sak är som Lundquist 

ovan säger viktigt för förenkling och komprimering. Givet det, förklarar bara neo-realismen 

händelser utifrån sitt perspektiv. Detta kan både ses som styrkan och svagheten med en teori 

som riktar in sig mer på en sak en än annan. En teori som väger in väldigt många områden 

löper stor risk att p.g.a. sin ambition att förklara från många olika perspektiv sluta upp med 

ingen förklaringsgrad alls. Neo-realismen är både deskriptiv och förklarande och beskriver 

hur saker går till och varför de gör så. Därmed kan neo-realismen inte bara beskriva världen, 

utan även förklara varför en stat agerar på ett givet sätt mot en annan. 

Jag har även beslutat att, som i teorin presenterad, inrikta mig på realism såsom presenterad 

av dess huvudföreträdare Kenneth Waltz. Skälet till att jag valt en specifik inriktning av 

realismen är att en sammanfattning av realismen i stort skulle bli alltför brett, då det finns 

väldigt många olika skolor, och värdet av en ”mixad” version av realismen inte borde ses lika 

värdefullt som en specifik.   

 

Jag kommer även att använda mig av en beslutsmodell så som presenterad av Graham 

Allison. Modellen av den rationella aktören som beskriver hur aktören alltid agerar rationellt 

utifrån den information som finns att tillgå. Även denna teori är både deskriptiv och 

förklarande. Samtidigt som den förklarar hur den rationella aktören tar ett beslut, förklarar den 

även varför vissa beslut vals över andra. Neo-realismen och Allisons beslutsmodell är båda 

nära sammanknutna till rationalitet. Därmed går neo-realismens mål att placera in i 

beslutsmodellens olika analyssteg vilket förenar dem båda. 

 

Utöver detta, kommer jag att knyta an till den presenterade neutraliteten som folkrättsbegrepp. 

Jag har även fört en diskussion utifrån använd litteratur om neutralitetens beskaffenhet; 

idealistisk eller instrumentell/pragmatisk. Alltså om den skall ses mer som ett mål i sig eller 

ett medel. Detta kommer alltså då även att undersökas utifrån empirin och därmed 

koncentrera sig på den praktiska, ute i verkligheten hittade, neutraliteten.  

 

1.8 Metod och material 

Då jag både kommer att presentera händelser och utifrån realismen försöka förklara varför 

vissa beslut fattades kommer denna uppsats således vara av både beskrivande och förklarade 

natur. Beskrivningen av händelserna kommer kortfattat att beskriva valda beslutstagande och 

händelser kring dem. Den förklarande delen kommer i huvudsak att behandla de beslut som 
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togs utifrån händelserna under aktuell tid.  Metoden kommer att vara kvalitativt dominerad då 

jag utgår från ett teoretiskt ramverk i form av neo-realismen, samtidigt som den kontrollerar 

den. Metoden kommer alltså att både använda sig av en teori samtidigt som den är prövande.  

Esaiasson etc. beskriver den kvalitativa metoden som att gå ut på att ”ta fram det väsentliga 

innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helt och den kontext vari den 

ingår”.43 

”Det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än helheten… 

i mindre mystiska ordalag betyder det att vissa passager i en text anses vara vikigare än 

andra”. 44 

 

Min metod kan beskrivas som empirisk-teoretisk då jag kommer att presentera empirin och 

sedan analysera den med teoretiska glasögon för att kontrollera teorins förklaringskraft. I 

empirin blir alltså det intressanta händelseförloppet och beskrivningarna av dessa, snarare än 

författarnas egna uppfattningar och tolkningar av dem.  

 

När det kommer till analysen kommer jag alltså att använda mig av realismen och Allisons 

beslutsmodell. Att denna modell är ligger ganska nära realismens grundtanke till hands, som 

man kan utröna av teorin, ser jag som en fördel då kompatibiliteten att göra en analys i två 

steg med dessa två teorier borde bli lättare. Tanken är att genom att kombinera dessa två 

teorier öka förklaringsgraden i analysen. Teorin kommer alltså att genom en analys i två steg, 

sett genom dessa teoriers glasögon, förklara den empiriska delen av detta arbete. Att 

operationalisera neo-realismen till ett analysschema, kommer jag inte att göra. Jag är rädd för 

att vid en mer specifik operationalisering gå miste om viktiga delar av teorin; som Lundquist 

noterar, är det inte ovanligt att komplexa teorier genom operationalisering längs vägen tappar 

viktigt innehåll.45 Därför kommer jag att genomföra min analys i form av följande 

resonemang där den då mer konkreta operationaliseringen blir att jag använder mig av de 

centrala begrepp såsom presenterade i teoridelen; kapabilitetsfördelning etc. Genom att göra 

så här får jag möjlighet att gå på djupet utan att riskera att gå miste om viktiga delar av teorin. 

Jag kommer att via beslutsmodellen beskriva beslutskedjan, baserad på beslutsmodellen med 

empirin implementerad, för att sedan i det sista steget kontrollera huruvida valt beslut kan 

                                                 
43 Esaiasson, Peter etc.,2005. Metodpraktikan. Stockholm: Elanders Gotab, s. 232 
44Esaiasson, Peter etc.,2005. Metodpraktikan. Stockholm: Elanders Gotab, s. 232 
45 Lundquist, Lennart, 1993. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur, s. 99-100 
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anses vara i enlighet med realismen eller inte, även om ett beslut är mer i enlighet med teorin 

än ett annat.  

 

Material: 

Sättet att undersöka frågeställningarna på kommer att fokuseras på regeringens och riksdagens 

ageranden, då det var där de beslut som jag kommer att analysera togs.   

Med andra ord kommer jag, att genom olika beskrivningar, andrahandskällor, om vad som 

hände men även en del förstahandskällor, nedteckningar av tal, riksdagsdebatter osv. 

producera min empiri. Nackdelar med att använda andrahandskällor kan vara att resultatet kan 

påverkas utifrån vilka källor man använder. Att om jag med en uppsättning källor gör en 

undersökning och kommer fram till ett visst resultat, men att jag vid användning av andra 

källor kommer fram till ett helt annat resultat. Att få tag på förstahandskällor, i form av 

regeringsprotokoll, dagböcker osv. har även visat sig svårt, varav huvuddelen av mina källor 

är andrahandskällor. Jag kommer bl.a. använda mig av böcker skrivna av Alf Johansson, en 

välkänd historiker, och Wilhelm Carlgren, även han historiker som har via granskning av 

arkiv författat ett omfattande och detaljrikt verk om Sveriges ageranden under andra 

världskriget.  

 

När det kommer till neo-realismen har jag valt att använda mig av den viktigaste 

förstahandskällan för Waltz teori, nämligen hans verk Theory of international politics. Jag 

kommer alltså att genom användning av den kvalitativa textanalysen beskriva och lyfta fram 

det vitala i hans teori. När det gäller kritik av hans teori kommer utifrån flera olika perspektiv 

kritisera den.  

 

När det kommer till neutraliteten kommer jag att använda mig främst av andrahandskällor, 

men även en samling med krigets lagar, där Haag-konventionerna jag kommer att använda 

mig av finns nedtecknade.  
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2. Empiri: Sverige under andra världskriget 
Sveriges utrikespolitik under åren innan andra världskriget kan inte beskrivas som direkt 

händelsefulla. Genom det dåvarande Nationernas Förbund försökte Sverige påverka 

”storpolitiken” men lyckades aldrig. Samtidigt var Per-Albin Hansson ingen man vars 

politiska intresse gick långt bortom Sveriges gränser, utan var istället mer inrikesfokuserad. 

Något som snart skulle komma att behöva ändras. När det med tiden blev allt troligare att krig 

skulle utbryta var den dåvarande regeringen upptagen med frågor om försörjning och handel. 

Det hade innan krigets början diskuterats om en eventuell nordisk försvarsallians för att hålla 

norden utanför stormakternas problem, något som dock aldrig blev av. Sverige ”tvingades till 

en svår balansgång”46 i Hadenius ord, som skulle komma att vara under hela kriget. Denna 

balansgång syftar till att Sverige vid flera tillfällen tvingades till ständig manövrering mellan 

principer och praktik, men även syftar det till de mer praktiska relationerna med Tyskland och 

andra stormakter. När kriget väl kom den första september 1939, presenterade de nordiska 

länderna en neutralitetsförklaring. Sveriges neutralitetsförklaring kom från regeringen den 1e 

september och löd så här; ”K. Maj:t har funnit gott förklara, att under det krig, som utbrutit 

mellan Polen och Tyska riket, Sverige skall iakttaga fullständig neutralitet”47 Samma dag i 

ett radioanförande yttrar Per-Albin ” För oss svenskar gäller det nu att… hålla vårt land 

utanför kriget” 48  

 

Den 3e samma månad kommer ännu en neutralitetsförklaring som säger att neutraliteten i 

kriget mellan Polen och Tyskland skall tillämpas till andra krigförande makter. 

Sveriges militära beredskap inför ett stormaktsanfall kan knappast beskrivas som bra då man 

fram till 1936 faktiskt hade nedrustat, men som dock ändrades då. Militärens hållning var att 

det internationella läget krävde en mer kraftfull upprustning för att säkra Sveriges försvar.  

I augusti samma år hade även Sovjet och Tyskland ingått sin icke-agressionspakt, vilket tog 

många stater med överraskning. 49 Saker, trots omständigheterna, behöll sig relativt lugna, 

fram tills dess att Sovjet invaderade Finland vilket kom att utgöra det första stora dilemmat.  

 

 

 

                                                 
46 Hadenius, Stig, 2000. Svensk politik under 1900-talet. Stockholm: Hjalmarson & Högberg bokförlag, s. 70 
47 Utrikespolitiska institutet, 1946. Svensk utrikespolitik under andra världskriget.  Stockholm, s. 7 
48 Utrikespolitiska institutet, 1946. Svensk utrikespolitik under andra världskriget.  Stockholm, s. 8 
49 Boethius, Maria-Pia, 1999. Heder och Samvete. Stockholm: Ordfront förlag,  s. 20-21 
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2.1 Finlandsfrågan 

Den 30e november påbörjades Sovjets anfall på Finland. Sverige hade under månaden tidigare 

förhandlat, främst genom utrikesminister Sandler, med Finland om eventuell svensk 

truppstyrka på Åland och materiellt stöd. Desto värre läget mellan Finland och Sovjet blev 

innan kriget bröt ut, desto värre blev också stämningarna i den Svenska regeringen där 

Sandler som ville ge Finland största möjliga stöd motarbetades av oeniga kollegor.  

Tidigare planer på en Finsk-svensk allians övergavs under höstens förhandlingar mellan 

Finland och Sovjet, då majoriteten av regeringen ville stanna utanför ett krig mellan de två. 50 

 

Samma dag som kriget bröt ut fördes diskussion om vilket svar detta skulle väcka från 

Sverige, där Sandler tidigt förespråkade att en neutralitetsförklaring inte skulle utfärdas, då 

han ansåg att Sverige skulle åtminstone bidraga med trupp till Åland. Utrikesnämndens 

sammanträde följande dag kom fram till att ingen var för ett militärt ingripande. En 

neutralitetsförklaring blev heller aldrig av, utan Sverige betecknade sig istället för icke-

krigförande. Sandler ansåg att truppsändning till Åland inte nödvändigtvis skulle innebära att 

Sverige gick med i kriget, medan Per-Albin avvisade hans argument som teoretiska och 

konstaterade att svensk styrka på Åland skulle innebära Sveriges deltagande i kriget, varav 

majoriteten höll med honom. Svaret till Finland om begäran av svensk trupp blev således nej.  

Sverige hållning gentemot Sovjet försämrades under denna tid samtidigt som även Tyskland 

blev mer hotfullt mot Sverige. UD:s ambassadör i Berlin, Richert, rapporterade när november 

började närma sitt slut att Sverige såg av ledningen som ett ovänligt sinnat land och att 

Tyskland för tillfället inte hade någon önskan att inleda krig, innebar detta inte att den önskan 

skulle kunna komma att ändras.51 Richert kommunicerade senare hem ” att situationen för 

vårt lands vidkommande nu är så hotade, att man ständigt måste ha risken för konflikt med 

Tyskland för ögonen, och att allt måste göras, som ligger inom möjligheternas gräns, för 

att förebygga en sådan”52.Risken att Sverige vid inträdande i kriget på finsk sida, p.g.a. 

förbundet mellan Sovjet och Tyskland, skulle bli anfallet av Tyskland med dess flyg, flotta 

och armé som var den starkaste i regionen och utöver detta inte särskilt upptagen på annat 

håll, måste ses i relation till rädslan som ovan nämnda citat åstadkom.   

 

 

                                                 
50 Carlgren, Wilhelm, 1973. Svensk utrikespolitik 1939-1945. Stockholm: Allmänna förlaget, s. 47-49, 60 
51 Carlgren, Wilhelm, 1973. Svensk utrikespolitik 1939-1945. Stockholm: Allmänna förlaget, s. 62-67 
52 Carlgren, Wilhelm, 1973. Svensk utrikespolitik 1939-1945. Stockholm: Allmänna förlaget, s. 68-69 
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2.1.1 Oenighet och ny regering: 

Samtidigt hade splittringen inom regeringen nått ett nytt läge då Sandler vägrade ställa sig 

bakom den passiva politik Sverige förde mot Finland, vilket ledde till att arbetet att skapa en 

ny regering påbörjades. Den nya regeringen slutade upp med att alla partier, utom 

kommunisterna, blev representerade. Den s.k. samlingsregeringen vars mål var att genom 

enighet och försiktighet få Sverige att undvika krig. Den presenterades den 13e december och 

kom att sitta ända fram till krigsslutet. 53 

 
2.1.2 Opinionen för Finland och hjälpen: 

Efter krigets utbrott växte det snabbt fram en starkt känslomässigt laddad våg för Finlands 

sak. Denna opinion kom att påverka på regeringen även om den till viss del delade dess 

åsikter. Beslut togs snart om att hjälp till Finland till att börja med skulle ske i skepnad av 

krigsmateriel och krediter, något som dock skedde i allra största tysthet. Den något mer 

besvärliga frågan gällde svenska trupper som skulle skickas till Finlands hjälp. Att skicka på 

statens order trupper var otänkbart och redan nedröstat, vilket lämnade kvar alternativet om en 

kår frivilliga som kunde utrustas och åka över till grannlandets hjälp. Beslutet drog ut på 

tiden, men den 21e december fick frivilligorganisatörerna tillstånd att annonsera i press. Det 

skall dock noteras att regeringen snarare tolererade än stödde frivilligkåren, som i sin tur var 

besvikna på det dåliga stödet från regeringen. 54  

 

2.1.3 Nej till fransk-engelsk transitering: 

Den 2e mars 1940 mottog regeringen begäran för transitering genom Sverige av stödtrupper 

till Finlands undsättning, från Storbritannien och Frankrike. Detta var något som knappast 

övervägdes av Sverige, då transitering av dessa trupper genom Sverige skulle direkt innebära 

att neutraliteten skulle vara bruten och ställas inför stormakternas nåd. Att västmakterna 

skulle acceptera detta var dock inget självklart, vilket bidrog till att Sverige försökte hjälpa till 

med de hårda fredsförhandlingar som pågick mellan Finland och Sovjet. De finska trupperna 

accepterade den 12e mars de mot dem ganska slående fredsvillkoren, då kampen sågs som 

hopplös. 55 Därmed var vinterkriget slut.  

 

 

                                                 
53 Johansson, Alf, 1988. Per-Albin och kriget. Falkköping: Gummessons tryckeri AB, s. 82-86 
54 Johansson, Alf, 1988. Per-Albin och kriget. Falkköping: Gummessons tryckeri AB, s. 107-110 
55 Johansson, Alf, 1988. Per-Albin och kriget. Falkköping: Gummessons tryckeri AB, s. 132-135 

 



 24

2.2 – Midsommarkrisen: 

Midsommarkrisen är smeknamnet på den kris som uppstod i samband med Tysklands begäran 

av transport av en division, den s.k. Engelbrecht-divisionen, från Norge, via Sverige, in i 

Finland, vilket efter många om och men, beviljades. Detta var en fullt utrustad division med 

personal och materiel. Den 22e juli 1941 beslutade Tyskland att bryta icke-agressionspakten 

med Sovjet och anföll Sovjetunionen, den s.k. operation Barbarossa. Listan med krav som 

överlämnades till Sverige inkluderade annat än bara trupptransporten, men det var denna som 

kom att få mest utrymme och betydelse.  

 

Att gå med på de tyska kraven, skulle direkt innebära ett brott mot den uttalade neutraliteten, 

vilket beslutsfattarna var väl medvetna om. Avsteg från neutraliteten hade dock redan begåtts 

vid exempelvis Tysklands ockupation av Norge, då svenskarna tillät tyskarna att använda sig 

av svensk järnväg längs den norska gränsen för att komma längre upp i landet, där de norska 

järnvägarna inte nått. 56 Sverige hade alltså tidigare drivit en s.k. eftergiftspolitik gentemot 

tyskarna. Det som nu krävdes, uppfattades dock som mer allvarligt.  

 

2.2.1 Rädsla för repressalier:  

Utrikesminister Günther frågade ut Karl Schnurre, Hitlers sändebud med kraven, hur hårt ett 

svenskt nej skulle bemötas, där svaret blev att ett avslag skulle betraktas som en ovänlig 

handling. Skräcken för direkta straff från Hitler, som eventuellt skulle kunna sluta upp i ett 

öde liknande Norge och Danmarks, togs på stort allvar. Statsminister Hansson och 

utrikesminister Günther besöker samma dag Kungen som lämnar beskedet att han anser att 

svaret borde bli ja till de tyska förfrågningarna. Kungen ville inte på något plan riskera 

konflikt, då tog han hellre sin ställning under övervägande. Detta valde Per-Albin att tolka 

som ett hot om abdikering. Detta, även om parlamentarismen redan accepterats, har ansetts 

kunna spela en viktig roll under krissituationer, och genom ett abdikationshot få reell makt att 

påverka besluten. Det skall dock påpekas att det i efterhand spekulerats om att Hansson 

medvetet valde att tolka kungen på ett visst sätt så det skulle gynna hans egentliga agenda. 57 

 

Günther kom antagligen ganska fort till slutsatsen, efter sina samtal med Hitlers sändebud, om 

att ja till kraven, var det rimligaste att göra. Per-Albin var väl medveten om att ett ja skulle 

innebära ett neutralitetsbrott, men var också orolig inför den demoraliserande påverkan det 

                                                 
56 Hadenius, Stig, 2000. Svensk politik under 1900-talet. Stockholm: Hjalmarson & Högberg bokförlag, s. 74-75 
57 Johansson, Alf, 1988. Per-Albin och kriget. Falkköping: Gummessons tryckeri AB, s. 261-262 
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kunde få på folket. Han framförde också det vitala i att behålla enigheten. Försvarsminister 

Sköld, var rakt emot ett ja, då konsekvensen skulle bli att de drogs med i kriget, vare sig de 

ville eller inte. Sköld förde det något moralistiska argumentet att ”det vore bättre att 

ockuperas för att få bibehålla själen än att ge efter och sälja den godvilligt”. 58 

 

2.2.2 Oenighet inom regering, riksdag och beslut: 

Regeringen var ännu en gång inte enig, vilket visade sig vid beredningen den 23e juni. Ett 

argument, som efteråt bedömts som ett möjligt svepskäl, var argumentet att tyskarna skulle 

hjälpa finnarna mot Sovjet, något som låg i Sveriges intresse. Günther påpekade med vinklade 

uttalanden om det absurda i att komma i konflikt med tyskarna för att hindra dem hjälpa 

Finland. Även utrikesnämnden var oenig, vilket ledde till att man kom överens om att 

konsultera riksdagsgrupperna i ett möte följande dag. Socialdemokraternas grupp röstade med 

nästan total majoritet nej, förutsatt att man kunde vinna enighet med övriga block. Högern och 

bondeförbundet var för medan folkpartisterna inte var eniga. Per-Albin föreslog att en ny 

omröstning skulle göras, men denna gång skulle man rösta med premissen att man ville ta alla 

konsekvenser som ett nej skulle innebära, vilket först ut var ännu en regeringskris. Denna 

gång blev svaret nej, vilket tolkades som ett nej förutsatt att man kunde vinna enighet med 

övriga grupper.59 

 

Senare på kvällen den 24e träffades regeringen igen, varav Per-Albin sade att hans grupp ville 

säg nej, om de övriga var med på denna linje. Enighet uppnåddes dock inte och efter en kort 

diskussion konstaterade Per-Albin att eftersom enighet inte gick att nås om ett nej till 

transiteringen, skulle den istället tillmötesgås, varav de övriga i regeringen accepterade detta. 

Günther överlämnade följande eftermiddag, den 25e, beslutet till Schnurre med kraven att allt 

transport skulle ske under svensk ledning med vapen placerade i enskilda vagnar. 60 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Carlgren, Wilhelm, 1973. Svensk utrikespolitik 1939-1945. Stockholm: Allmänna förlaget, s. 304 
59 Johansson, Alf, 1988. Per-Albin och kriget. Falkköping: Gummessons tryckeri AB, s. 266-270 
60 Carlgren, Wilhelm, 1973. Svensk utrikespolitik 1939-1945. Stockholm: Allmänna förlaget, s. 306-307 
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3. Analys 
Här kommer jag först att analysera händelserna utifrån de steg som finns i Allisons 

beslutsmodell, nämligen; I:Mål  II:Alternativ III:Konsekvenser  IV:Val 

 

3.1 Finlandsfrågan: 

I: Målet för Sverige var under Finlandsfrågan att på bästa sätt säkra sin egen säkerhet, 

suveränitet och överlevnad, samtidigt att försöka hjälpa Finland då finskt nederlag inte var 

önskvärt. 

II: A; Krigförande B; Icke krigförande C; Neutralitetsförklaring 

III: A; Sverige blir indragna i krig mot Sovjet. Ett krig mot Sovjet skulle inte garantera 

Finlands seger. Sovjet, ett land vars kapabiliteter var långt större än Sveriges skulle vid 

nederlag i Finland kunna innebära militärt nederlag i Sverige. Det skulle även, p.g.a. Sovjet-

Tysklands allians, kunna innebära att Tyskland gick på Sovjets sida, vars kapabiliteter också 

var långt större än Sveriges vilket skulle innebära krig mot två stormakter och nederlag 

B; Sverige står militärt utanför konflikten och lämnar Finland åt sitt öde. Finland, vars 

kapabiliteter jämfört med Sovjet var mindre, förlorar kriget. Vilket skulle leda till att gränsen 

mot en potentiell fiende flyttas fram till Sveriges gräns, men att Sverige fortfarande kan 

behålla sin suveränitet. Möjligheten att skicka materiell hjälp till Finlands lämnas dock öppen. 

C: En neutralitetsförklaring skulle innebära Sverige att hamnade utanför konflikten, men 

också att någon materiell hjälp till Finland var otänkbar då det hade inneburit brott mot 

neutraliteten och placerat Sverige som icke krigförande, men med neutralitetsbrott i fickan. 

IV: Alternativ B vals då konsekvenserna av de andra alternativen bedöms som mindre 

önskvärda. Alternativ B är av de givna valen det val som bäst uppfyller målen.                                                

 

Resultaten blev att Sverige placerade sig som icke krigförande, sände materiell och finansiell 

hjälp till Finland, och att en frivillig militär styrka bildades och skickades till Finland. Detta 

har jag lämnat utanför analysen då det inte var något beslut som togs av staten utan snarare 

ska ses som en manifestation av folkets mentalitet gentemot Finlands läge. Anledningen till 

att jag utelämnat detta är att neo-realismen är fokuserad på staten som främsta aktör.  

 

 

 

 

 



 27

3.1.1 Förenlighet med neo-realismen: 

Är då beslut B i enlighet med vad neo-realismen förespråkar och i så fall till större grad så än 

de andra alternativen? Alternativ A utesluts direkt då krig mot Sovjet, ett lands vars 

kapabilitet långt överstiger Sveriges skulle äventyra säkerheten. Alternativ B får ses som 

överensstämmande med realismen, att hålla sig utanför konflikten som medel för att garantera 

säkerhet. Att skicka materiell och finansiell hjälp till Finland, kan argumenteras för då finsk 

nederlag för Sverige vore icke önskvärt då en stormakt, som mycket väl utgjorde ett reellt hot 

skulle komma närmare inpå Sverige vid finskt nederlag. Att svenskt maximalt stöd (icke 

trupper) skulle innebära Sovjetiskt nederlag med kapabiliteter i åtanke är dock otroligt. Bästa 

utkomst hade kunnat orsaka en försening av mars-freden till kanske maj-freden, samtidigt 

som det hade inneburit att svenska kapabiliteter förminskats och därmed minskar 

försvarsförmågan. Detta sagt, innebär det att materiellt stöd till Finland inte skulle gynna 

Sverige något nämnvärt, utan istället snarare försämra relationen till Sovjet. De praktiska 

anledningarna att stödja Finland är därmed inte orsak nog att göra det, vilket lämnar 

förklaring på ett annat plan, vilket kan hittas i det starka stödet för Finlands sak i det svenska 

medvetandet. Att se våra bröder och grannar i öst underkastas utan att göra något var inte 

acceptabelt. Anledningen till stödet får alla hittas i en mer principiell bas, något som neo-

realismen inte förutsäger, då det finns bättre alternativ.  

 

Alternativ C, vilket innebär neutralitetsförklaring vilket effektivt utesluter stöd till Finland då 

det skulle bryta mot neutraliteten och placera Sverige i alternativ B, får ses som logiskt enligt 

teorin även detta. Att förklara sig neutralt och därmed vara helt utanför striden och 

koncentrera sig på sitt eget försvar, utan att förlora kapabilitet till annat, måste ses som den 

bästa möjliga vägen att gå enligt teorin. Alternativ C kan alltså därmed sägas bättre 

överensstämma med teorin än alternativ B, då det alternativ C inte kräver någon förklaring på 

principiell bas. Alltså, det alternativ som är mest logisk enligt realismen vals här inte.  

Man skulle kunna argumentera för att eftersom Sverige visste att hjälp till Finland på något 

plan skulle ges, var det därmed logiskt att välja alternativ B istället för C, då ett val av C 

praktiskt skulle innebära neutralitetsbrott. Detta argument kommer fortfarande inte förbi 

problemet med det mer principiella stödet till Finland, vilket här inte innebär bästa möjliga 

utgång.  
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Neutralitetsaspekt: 

Det faktum att neutralitet inte uttalades, utan att omständigheterna ansågs vara mer avgörande 

än en eventuellt principiell neutralitet, talar både för att Sverige inte ansåg neutraliteten vara 

av principiell natur. Detta kan ses stärka tesen om att neutraliteten är pragmatiskt och 

instrumentell av sin natur; inte ett mål, utan ett medel.  

 

3.2 Midsommarkrisen - transiteringsfrågan: 

I: Målen här var att på bästa sätt säkra rikets säkerhet, överlevnad och suveränitet, tydligare 

formulerat i målet att till varje pris undvika militär konflikt.  

II: A: Ja till transitering B: Nej till transitering 

III: A: Ett ja skulle innebära ett brott mot den uttalade neutraliteten, förebygga förvärrade 

relationer med Tyskland och snarare förbättra dem. Dock skulle det förvärra relationer med 

Sovjet, vilket dock inte sågs som något direkt hot då de skulle vara upptagna med Tyskland. 

Det skulle också innebära ytterligare stöd i Finlands kamp mot Sovjet, möjligen dess 

utdrivning, därmed en viss säkring av svenska gränser. Relationerna till västmakterna var 

svårare att bedöma. Samtidigt som neutralitetsbrott inte skulle uppskattas, blev de knappast 

upprörda över att tyskarna slogs mot Sovjet, vilket gav dem mer spelrum. Risken att hamna i 

militär konflikt med västmakterna sågs heller aldrig, varken tidigare, i detta läge, eller senare, 

som en reell möjlighet.  

B: Ett nej skulle innebära att situationerna mot Tyskand förvärrades ytterligare och hot om 

repressalier infriades, möjligen att Sverige gått samma öde till mötes som Danmark och 

Norge redan gjort. Det skulle innebära att neutraliteten upprätthölls. Det skulle också innebära 

att Finland inte hade någon möjlighet att befrias, då också inga ”fria” svenska gränser mot 

mark ockuperad av Sovjet. Risken att Tyskland trots ett nej valt att transportera sina trupper 

fanns också, varav dilemmat följde; Om detta inträffade, skulle svensk militär försöka hindra 

dem eller låta dem passera? Det tidigare alternativet hade säkerligen inneburit krig mellan 

Sverige och Tyskland.  

IV: Alternativ A väljs, då det mest uppfyller målen. Alternativ B var helt enkelt för 

skrämmande. Konflikt med en stormakt kunde inte riskeras. 

 

Resultaten blev att Sverige tillät transiteringen, dock under egen ledning och kontroll.  
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3.2.1 Förenlighet med neo-realism: 

Valet av alternativ A, av de två alternativ som fanns att utgå ifrån, måste ses som helt logiskt 

enligt teorin då risken av militär konflikt vid ett nej inte kunde vågas. Det faktum att Tyskland 

väl i Finland skulle strida mot Sovjet, ergo Finlands fiende, och därmed kunna driva tillbaka 

Sovjet från Finlands och därmed Sveriges gränser styrker också teorin. Risken att Tyskland 

skulle förlora och Sovjet som svar på att Sverige valt alternativ A, skulle ha militärt svarat kan 

ej heller anses vara trolig. Tysklands kapabilitet var här bättre än Sovjets och även om 

Tyskland hade förlorat hade Sovjet antagligen vunnit en seger á la Pyrrhus, därmed förlorat 

mycket och haft en nedsatt förmåga att attackera Sverige. Att tillåta stormakterna kriga mot 

varandra och därmed försvaga båda sidor, kan inte ses som annat än positivt. Val av A skulle 

dock innebära ett brott mot neutraliteten. Frågan som dock följer är om Sverige hade kunnat 

försvara sig vid en eventuell genomfart av tyska trupper ändå, då territorieinskränkning utan 

militärt försvar också tolkas som ett brott mot neutraliteten. Man kan även se till att kriget 

mellan dessa två stormakter samtidigt skulle innebära en möjlig förändring i relativa 

kapabiliteter mellan västmakterna och dessa två. Tanken att västmakterna av någon anledning 

skulle ockupera Sverige militärt ansågs inte troligt, vilket ger ännu en anledning till att bifalla 

då deras situation knappast skulle förlora på tysk-sovjetisk konflikt.   

 

Valet av att inte välja alternativ B här får ses som helt enligt med teorin. Om alternativ B hade 

valts hade situationen mot Tyskland förvärrats med risk av militär konflikt och infrielse av 

hot. Och även om man sagt nej, innebar det knappast någon garanti för att Tyskland inte 

skulle genomföra transporten av trupp ändå, varav man hade ställs inför två val; Antingen 

försöka med våld hindra dem eller att låta dem åka via Sverige utan motstånd, vilket hade 

slutat upp i samma konsekvenser som alternativ A med skillnaden att man då sagt nej men 

inte haft styrkan att upprätthålla beslutet. En militär konflikt med Tysklands, jämfört med 

Sveriges, överlägsna kapabiliteter hade inte varit logiskt enligt realismen. De praktiska 

omständigheterna vinner över den uttalade neutraliteten, något som är helt i enlighet med 

realismen.  

 

Neutralitetsaspekt:  

Neutraliteten bröts i detta fall tydligt, då transport av militär trupp och utrustning genom ens 

territorium inte tillåtes. Kränkningen utfördes av både Sverige och Tyskland då Sverige är 

skyldigt att försvara sitt territorium och Tyskland valde att inte respektera neutraliteten genom 
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att ens ställa frågan. Det utgör det grövsta avfallet från neutraliteten under andra världskrigets. 

Att neutralitet bröts är inte något konstigt, och även om man inte ville tillåta transiteringen så 

bedömdes konsekvenserna av att inte göra det som alltför allvarliga. Detta är ett tydligt 

exempel på att ens neutralitet styrs av omständigheterna, vilket argumenterar för att 

neutraliteten i sig inte är principiell. Här utgjorde den från början ett medel för att uppnå målet 

med att stå utanför stormaktskriget, men när neutraliteten inte längre kunde uppfylla detta 

mål, fick den läggas åt sidan. Frågan här kan även ställas om det i alla fall är praktiskt möjligt 

att upprätthålla sin neutralitet. Om neutraliteten kräver försvar av sitt territorium, i detta fall 

mot transport av utländska militära styrkor, hade det gått att uppfylla rent praktiskt? Om 

Sverige hade gjort motstånd hade mycket troligen en större militärt konflikt utbrutit, varvid 

Sverige givet Tysklands överlägsna militär, hade förlorat. Är det ens rimligt att ställa ett 

sådant krav när konsekvensen är förlust? Om andra inte respekterar ens neutralitet, i detta fall 

genom transiteringskravet, hur kan man förväntas att själv respektera den då den helt förlorar 

sitt värde om inte alla parter visar respekt för den? Det rimliga svaret borde vara, nej, det kan 

man inte.  
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5. Slutsatser och diskussion: 
Fall I – Finlandsfrågan: 

Vad har då analysen av dessa två beslut utifrån neo-realismens glasögon och tanken om 

neutralitet som principiell kommit fram till? Av det första fallet kan man dra slutsatsen att det 

valda beslutet överensstämmer med teorin bara delvis. Beslutet av att inte uttala sig som 

neutralt, p.g.a. som tidigare nämnt något som får ses som mer principiella skäl, kan inte 

utifrån neo-realismen tillfredsställande förklaras. Beslutet om att hjälpa Finland med materiell 

och krediter, kan inte anses vara i enlighet med neo-realismen, då, precis som analysen har 

visat, det inte var det mest rationella att göra givet de positivt begränsade effekter det kunde 

anses få. En förminskning av Sveriges kapabiliteter för att assistera Finland i något som inte 

räknades få en mer positiv än negativ utgång, utifrån mer sentimentala anledningar, bryter 

tydligt mot neo-realismen. Just att detta beslut tas framför ett annat gör att neo-realismens 

förklaringsgrad i detta fall inte kan anses vara stor. Samtidigt som teorin förklarar varför 

andra beslut inte valdes faller den på tanken om att principer bara anammas om det anses som 

gynnande. Att inte lämna Finland helt ensamma åt sitt öde, trots att utgången inte kunde anses 

påverkas, utifrån känslobaserade argument, kan inte förklaras. Ett sådant här viktigt beslut 

skall av staten i neo-realismen beräknas utifrån vad som bäst tjänar staten, att det verkar till 

stor del baserats på känsla är istället för på allra bästa utgång, visar att teorin inte är tillräcklig.  

Waltz för dock argumentet, att när enligt teorin irrationella saker inträffar, beror det på 

felberäkningar av konsekvenser. Denna tankegång för att egentligen vad som helst i efterhand 

kan förklaras så länge en felberäkning kan bevisas. Det genomsyrande i empirin är dock att 

Finland inte helt kunde lämnas åt sitt öde, baserat på en känsla av broderskap etc. vilket gör 

att felberäkningsargumentet inte håller.   

 

Neutraliteten i denna fråga lämnar en helt enkelt med slutsatsen att den i detta fall inte kan 

anses vara av principiell natur, då omständigheterna tydligt ledde till att ställningstagande för 

en viss sida gjordes. Det fanns inget intrinsikalt värde, som ansågs påverka, tanken om att inte 

ta någons sida i detta fall. Agerandena i Finlandsfrågan talar entydigt för neutralitetens 

instrumentella natur. Det var i denna fråga inget mål i sig att inte ta någons sida.  
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Fall II – midsommarkrisen: 

Vilka slutsatser kan då dras av det andra fallet, midsommarkrisen?  

Neo-realismen som förklaring till agerandet under detta fall får utifrån analysen ses som fullt 

förklarande. Bifallet av transiteringen speglar tydligt den rädsla för ett lands vars kapabiliteter 

är långt större än ens eget, och vad man under hot gör för att bäst säkerställa sina mål. Det är 

tydligt att beslutet valdes utifrån de omständigheter som rådde då det i större grad får anses 

vara ett beslut man hellre, om man kunnat, svarat nej på. De konsekvenser som ett nej 

beräknades få kunde inte låtas inträffa. Slutsatsen här blir att neo-realismen som förklaring är 

helt tillfredsställande. Det visar tydligt på att lagar och överenskommelser på den 

internationella arenan inte har någon betydelse så länge det inte finns något som upprätthåller 

den, anarkin är den rådande principen.  

 

Neutraliteten, i detta fall, bröts tydligt med rådande omständigheter som förklaring. Även här 

får neutraliteten anses vara av instrumentell natur, som när inte tillfredsställande uppfyller de 

mål man har, bryts.  

 

För att nu kort återvända till mina två teser:  

I: Sveriges agerande under 2:a världskriget är utifrån neo-realismens rationale logiskt. 

II: Neutraliteten var under andra världskriget för Sverige i större grad av en instrumentell 

snarare än idealistisk natur 

 

I: Svaret är kort och gott, både ja och nej. Om man ska se på fallet som så att ett avhopp från 

neo-realismen, innebär att teorin helt faller, gör den så då den helt enkelt inte har någon bra 

förklaring på motiven, som får anses vara känslomässigt grundade, bakom agerandet i 

Finlandsfrågan. Om man ska se på saken så att ett fall i en del inte innebär att teorin som 

helhet faller, gör den inte heller det. Teorin tar dock på sig att kunna förklara staters agerande 

i just sådana här tillfällen. Det skall dock noteras att Waltz, som i teorin visat, drar slutsatsen 

att utöver överlevnad som högsta mål, kan staters motiv vara ändlösa. Att den är helt 

tillfredsställande och förklarar Sveriges agerande, kan dock utifrån ovan analys, inte 

försvaras. Alltså är resultatet att min tes inte stämmer, då agerande p.g.a. av Finlandsfrågan, 

inte är logiskt utifrån teorin.  

 

 



 33

II: I detta fall kan slutsatsen mer entydigt dras att neutraliteten tveklöst var av instrumentell 

snarare än av idealistisk natur för Sverige under andra världskriget. Att neutraliteten skulle 

vara av principiell natur, snarare än instrumentell, finns det i denna undersökning helt enkelt 

inget som tyder på, då omständigheterna gör att neutraliteten sviks och att neutraliteten 

framstår helt som ett medel istället för ett mål. Denna tes stämmer alltså i de undersökta 

fallen.  

 

Diskussion: 
Vad kan man då föra för tankar kring neo-realismen? Vad som ganska tydligt framgår efter 

jag genomfört min analys, är att vissa ganska centrala element, såsom maktbalansering, går 

förlorade i analysen då Sverige, en småstat med starkt begränsade kapabiliteter och därmed 

makt, inte kan anamma t.ex. maktbalansering. Teorin har som mål att förklara internationell 

politik, som anses i stort formas av stormakterna. Att Sverige inte är någon stormakt innebär 

att förmåga till handlande är jämförelsevis begränsad, vilket därmed utesluter vissa element i 

teorin, då dessa mest är koncentrerade till stormakterna. Innebär detta att teorin är mindre 

relevant för mindre makter? Nej, däremot sker mer av politikens utformning i relationerna 

mellan stormakterna. Därmed kanske den kan anses vara mer vital när den appliceras på 

stormakters relation till och med varandra, men inte mindre relevant för småstater. 

Cynismen som speglas i teorin är knappast upplyftande med bidrar likväl med viktiga inslag, 

och det råder ingen tvekan om att realistiska perspektiv anammats av beslutsfattare. Att teorin 

inte förklarar Finlandsfrågan helt ut, p.g.a. det som jag valt att se som ett känslobaserat 

argument för att hjälpa Finland, visar dock på att teorin skulle behöva kompletteras. Att 

konventionell moral är något Waltz inte anser relevant när det inte på något plan framhäver 

ens egna intressen är kanske något som borde revideras. Att stater inte agerar utifrån 

känslomässiga eller moralistiska grunder som deras intressen inte gynnas av, är kanske inte 

alltid sant. 

 

 Sveriges agerande under andra världskriget präglas av pragmatism snarare än idealism. I 

efterhand är det lätt att, som Maria-Pia Boethius i boken Heder och Samvete gör, moraliskt 

förkasta vårt agerande. Denna bok är dock inte av någon vetenskaplig karaktär, kanske 

snarare populärhistorisk, men bidrar dock med vissa insikt från ett moraliskt perspektiv. Man 

kan alltid diskutera om överlevnad tillåter vilket sorts beteende som helst. Sveriges agerande, 

även om vi inte är stolta över mycket av det, verkar dock ha delat synen med Waltz att för att 
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överleva, gör man det man måste. Samtidigt som kritik rättmätigt kan utdelas, kan man nog 

dock på ett plan hitta tacksamhet för att vi höll oss utanför stridandet, även om många inte 

skulle erkänna det. Överlevnad och säkerhet var, trots att sentiment verkade spela in i 

Finlandsfrågan, de två överliggande målen som styrde Sveriges agerande. Det faktum att en 

regeringsombildning krävdes, delvis p.g.a. utrikesminister Sandlers vilja att hjälpa Finland 

mer, kan ses som ett tecken på hur de som inte ansågs agera i enligt med dessa två mål, 

”utbyttes”. 

 

Neutraliteten kom att spela en mindre roll under andra världskriget, då den vid upprepade 

tillfällen bröts när konsekvenserna av att inte bryta den var för skrämmande. Säger detta något 

om neutralitetens beskaffenhet? Att den var av instrumentell natur för att uppnå säkerhet, är 

ganska tydligt. Kanske kan man också dra slutsatsen att neutraliteten inte är så mycket värd 

om man inte samtidigt har möjlighet att militärt förvara den. Om man inte själv kan 

upprätthålla den så har man ett problem och det finns ingen annan makt, land eller institution, 

med varken ansvar eller möjlighet att göra så. Principen om neutralitet kan ses både som bra 

och rimlig, man ska inte behöva bli indragna i andras affärer. Frågan är istället snarare hur väl 

detta går att genomföra i verkligheten. Tanken vilar på en ömsesidig respekt för neutraliteten 

och vad den innebär. Men tanken faller så fort en begäran eller aktion som bryter mot 

principen görs, då respekten inte längre finns. Ytterligare tankar kan föras om huruvida 

neutraliteten ens kan vara principiell i sig, i uppsatsen får man intrycket att den hela tiden 

syftat till överlevnad och säkerhet och bör därmed ses som ett medel istället för ett mål.  

 

För att avslutningsvis återkoppla till tidigare nämnt citat av Waltz, ”it is important to notice 

that states will ally with the devil to avoid the hell of military defeat”. Sverige kan kanske 

inte beskrivas som att ha allierat sig med djävulen, men likväl åtminstone haft en hel del ihop 

med honom.  
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Sammanfattning: 
Denna uppsats hade som mål att undersöka Sveriges agerande under andra världskriget och 

kontrollera om detta gick att motivera utifrån ett neo-realistiskt perspektiv. Även att komma 

till insikt om huruvida neutraliteten borde ses som principiell eller instrumentell. Genom att 

först via textanalys redogöra för de viktigaste delarna av neo-realismen följt av en 

presentation av Alissons beslutmodell fick jag fram grunden för den analys jag sedan kom att 

utföra. Empirin presenterade de händelser och omständigheter som under Finlandsfrågan och 

midsommarkrisen, ledde fram till att ett visst beslut togs. De två teser jag utgick ifrån var; 

 I: Sveriges agerande under 2:a världskriget är utifrån neo-realismens rationale logiskt. 

II: Neutraliteten var under andra världskriget för Sverige i större grad av en instrumentell 

snarare än idealistisk natur 

 

Analysen genomfördes med en teoretisk analys av de empiriska fallen. Slutsatserna av 

analysen, kopplat till teserna ovan, att den första inte kunde fullt ut motiveras med neo-

realistiska perspektiv, varav den andra tydligt pekade på att synen på neutraliteten var 

instrumentell till sin natur. Då sentiment verkade få en avgörande betydelse för att ett beslut 

valdes över ett annat i Finlandsfrågan lämnade mig med slutsatsen att neo-realismen här inte 

vara tillräcklig som förklaringsfaktor. Detta betydde dock inte nödvändigtvis att hela teorin 

skulle förkastas, utan snarare modifieras, då många av teorins premisser verkar på det hela 

vara korrekta. Överlevnad och säkerhet var, trots att sentiment verkade spela in i 

Finlandsfrågan, de två överliggande målen som styrde Sveriges agerande.  

Slutsatserna av neutralitetsfrågan blev som sagt att tesen verkade stämma. Samtidigt som 

neutralitet i stormaktskonflikten uttalades, blev det mer tydliga målet att hålla Sverige utanför 

militär konflikt, vilket innebar eftergifter mot Tyskland etc. om så krävdes.   
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