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Abstract 

 

The purpose of this paper is to investigate possible reasons Sweden might have had to 

motivate the start and end of its nuclear program during the Cold war. This investigation will 

be conducted using a qualitative research method and making a comparison between the 

theories realism and liberalism’s ability to explain the decisions.  

 

The question this paper is based upon is as follows: Can Sweden’s creating and shutting down 

of a nuclear weapons program during the Cold war be explained by the international events 

and actions that were taking place during this time period? 

 

The result consists of liberalism pointing out several failures on the international level that 

might explain the cynical decision from Sweden to create the nuclear weapons. Realism 

considers the decision to make perfect sense at this point in time, to protect Sweden on the 

anarchy that was going on at that time according to this theory.  

The ending of the nuclear weapons program is being explained largely by the rise of the 

MAD-concept which renders the acute need of nuclear weapons in Sweden void.  Liberalism 

on the other hand considers this a logic step due to the better established UN that is playing a 

larger role now than in the 1940s. In conclusion, realism does a better job explaining the start 

of the nuclear weapons program, while liberalism explains the end of it more efficiently. 

 

The contribution this thesis has to the research of political science can be seen mainly in three 

areas. Firstly can the information gathered here be useful when negotiating with other 

countries regarding the possible shutting down nuclear programs in other states. Secondly has 

the decision not to develop nuclear weapons in Sweden surely effected 50 years of military 

strategy. Thirdly does the thesis contribute in the ongoing debate between liberalism and 

realism. 
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1. Introduktion 

Kalla Kriget var en spänd tid på den internationella arenan. Under denna tid var de länder med 

kärnvapen de som hade något att säga till om. Sverige tog på sig rollen som ett neutralt land. 

Något många inte vet är att under en stor del av 1900-talets bipolära maktkamp planerades 

och utvecklades kärnvapen i Sverige. Tänk er dessa vapen färdigutvecklade, Sverige som en 

stormakt bland USA, Storbritannien och det som nu heter Ryssland. Om beslutet att lägga ner 

forskningen kring kärnvapen i Sverige inte tagits hade landets roll sett helt annorlunda ut. Vad 

skedde då under det som nu kallas svenska kärnvapenprogrammet? 

I introduktionen ska först berättelsen om det svenska kärnvapenprogrammet kort beskrivas i 

den del som benämns bakgrund. Detta följs sedan av problemet som förhoppningsvis ska 

lösas genom denna studie. Mer exakta frågor kommer att ställas för att få svar och vidare 

beskrivs metoden och materialet som utgör grunden för arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

När atombomberna släpptes över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945 blev det en chock i 

Sverige precis som i resten av världen. Snart började skapandet av kärnvapen prioriteras och 

FOA – totalförsvarets forskningsanstalt, dagens FOI – ville genast börja forska kring de nya 

stridsmedlen.
1
 Det svenska kärnprogrammet startades upp 1945 och lades slutgiltigt ner 1972, 

fastän beslutet fattades innan dess. Försvarets forskningsanstalt inrättades 1945 och var då en 

målstyrd forskningsorganisation.
2
 Till att börja med undersöktes effekterna av bomberna i 

Hiroshima och Nagasaki och från den utgångspunkten började det diskuteras radioaktiva 

stridsmedel till att börja med, och då med en fokus på hur man ska skydda sig mot dem.
3
 Det 

man kom fram till var att ”med radioaktiva stridsmedel föreligger alltså en faktisk möjlighet 

att tvinga en motståndare ut ur städer och tätorter utan att byggnader och andra materiella 

värden behöver förstöras”
4
 Dock var det aldrig aktuellt för FOA att tillverka detta i Sverige då 

                                                
1Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s. 48 

 
2Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s.44 

 
3Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s. 80 

 
4Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002  s. 81 
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man inte fann något lämpligt syfte för det i svenskt försvarsstrategi.
5
 Samarbetet mellan den 

civila och militära angående nukleär utveckling var viktig då man använde den civila för att 

dölja de planer militären hade. Åren 1956-57 genomförde FOA provsprängningar i Norrland i 

syfte att testa kärnvapen i liten skala. Dessa sprängningar var utan den radiologiska 

komponenten. I den första ville man forska i explosionsförloppet. Nästa provsprängning, som 

skedde året därpå, liknade till stor del den som amerikanerna gjorde i Los Alamos 1945. 

Samtidigt började FOA planera en provsprängning med nukleära vapen som beräknades 

kunna äga rum först runt 1964-5 som en del av L-programmet (läs nedan). Detta test 

motiverades som ett funktionstest, men viktigt var också att demonstrera Sveriges tillgång till 

kärnvapen.
6
 Vidare hade ökad kunskap och förståelse tillåtit en förändring av de första 

beräkningar som gjordes 1948. Detta tillsammans med konferensen i Genève 1955 då mycket 

avgörande information släpptes från USA som följd av Atom for peace som var namnet på 

USAs energipolitiska program angående kärnenergi.
78

 Senare samma årtionde, 1958 skapade 

FOA två forskningsprogram, S-programmet som syftade till att forska avseende skydd och 

försvar mot atomvapen och L-programmet som syftade till att forska för framtagandet av 

underlag för konstruktion av atomladdningar. Inom L-programmet fanns det ett vapenprogram 

som ämnade nå målet att provspränga en prototypladdning. Denna uppdelning skulle snarare 

ses som två grenar av samma program dock och skapades främst för att tillfredsställa den 

politiska delen. Under ett möte 1959 kom en förfrågan om en sammansmältning av de två 

programmen.
9
 Under 1960-talet ändrades även Sveriges kärnvapenpolitik på den 

internationella arenan. År 1963 kom provstoppsfördraget som var ett initiativ av 

Storbritannien, Sovjetunionen och USA. Detta innebar att länderna inte fick utföra 

kärnvapenprov ovan jord eller i vatten.
10

 I Sverige ansågs det i kärnvapenprogrammet att en 

                                                
5Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s.85 

 
6Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s.235-40 

 
7Skogmar, Gunnar, Atompolitik: sambandet mellan militärt och civilt utnyttjande av atomenergin i amerikansk 

utrikespolitik 1945-1973 = [Atomic politics] : [the interdependence between the military and civil use of atomic 

energy in American foreign policy 1945-1973], Stenvall, Diss. Lund : Univ.,Malmö, 1979 s. 94 
 
8Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s. 140 

 
9Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s.160-162, 169 

 
10Myrdal, Alva, Spelet om nedrustningen, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1976 s. 259 
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politisk-symbolisk följd i form av att avstå från att skaffa kärnvapen vilket troligen skulle bli 

konsekvensen för alla icke-kärnvapenmakter.
11

 Nästa steg under 60-talet för svenska 

kärnvapenprogrammet markerades med att Sverige lade fram ett nedrustningsfördrag i 

Genève 1965 kallat Non Proliferation Treaty.
1213

 Slutligen är det 1968 då det beslutades att 

FOAs forskning skulle fokusera på konventionella stridsmedel och därmed påbörjas 

avvecklingsfasen som avslutades med nedläggningen av plutoniumlaboratoriet i Ursvik 1972. 

Budgeten för kärnvapenforskningen beskärs från 1964/5 till 1972 ner med en tredjedel.
14

 

Perioden mellan 1962-1968 kännetecknas av en extrem förändring i doktrinen och därmed en 

hel förändring av den strategiska bilden.
15

 

 

1.2 Problem, syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida stora internationella politiska händelser kan 

förklara varför Sverige skapade ett kärnvapenprogram 1945 och varför man påbörjade en 

nedrustning som skulle leda till att man lade ner kärnvapenprogrammet under mitten av 1960-

talet. Varför det är viktigt att få svar på detta är för att kärnvapenprogrammet är en del av det 

pussel som när alla bitar är på plats kan förklara Sveriges skapande av kärnvapenprogrammet. 

Just denna pusselbit är lika viktig om inte viktigare, då dessa beslut knappast kan påstås vara 

en del av neutralitetspolitiken Sverige följde under denna historiska tid.
16

 Dessa två delar av 

Sveriges politik löpte snarare parallellt. Neutralitetspolitiken fördes samtidigt som Sverige var 

beredd på krig och då behovet av ett militärt försvar var uppenbart för de flesta. Syftet är 

alltså att förklara utvecklingen som ledde fram till dessa beslut, ett syfte som kan motiveras 

med dessa historiska besluts vikt i tidens världspolitiska syn på Sverige och rollen landet kom 

att spela. 

                                                
11Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s.241 

 
12Myrdal, Alva, Spelet om nedrustningen, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1976 s. 218 

 
13Skogmar, Gunnar, Atompolitik: sambandet mellan militärt och civilt utnyttjande av atomenergin i amerikansk 

utrikespolitik 1945-1973 = [Atomic politics] : [the interdependence between the military and civil use of atomic 

energy in American foreign policy 1945-1973], Stenvall, Diss. Lund : Univ.,Malmö, 1979 s. 186-7 
 
14Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 kap.32 

 
15Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber: kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen 

från 1945 till 1982, 1. uppl., LiberFörlag, Diss. Lund : Univ.,Stockholm, 1985 s.192 

 
16Westberg, Jacob, Svensk neutralitetspolitik, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2010 s. 71 
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 Exempel på faktorer jag kommer att leta efter som kan påverka är krig, konventioner, avtal 

mellan Sverige och ett eller flera länder, skapandet av nya internationella organisationer, 

förändringar på den internationella arenan och liknande. Med detta som utgångspunkt kan 

studiens problem formuleras till denna fråga: 

 

Kan Sveriges skapande och nedläggande av ett kärnvapenprogram under Kalla kriget 

förklaras av de internationella händelser och handlingar som ägde rum under denna 

tidsperiod? 

 

Vidare är mer specifika frågeställningar behövliga för att kunna uppnå studiens ändamål; 

 Kan de internationella handlingarna och händelserna som skedde runt tidpunkten 

förklara varför Sverige startade upp ett kärnvapenprogram? 

 Kan de internationella handlingarna och händelserna som skedde runt tidpunkten 

förklara varför Sverige lade ned kärnvapenprogrammet? 

Studien ämnar svara på dessa frågor och därmed uppfylla dess syfte och lösa 

forskningsproblemet. 

 

1.3 Metod och material 

Denna studies mål är att bidra till kunskapen om den svenska utrikespolitiken under Kalla 

kriget. De teoretiska utgångslägen som kommer tillämpas här är de internationella politiska 

teorierna realismen och liberalismen. Undersökningen kommer att vara teorikonsumerande 

och tar formen av en kvalitativ textanalys, för att ta reda på vad som hände runt dessa 

tidpunkter som kunnat påverka besluten som fattades. Detta för att det krävs en kvalitativ 

textanalys av konventioner, historieböcker och liknande för att få svar på frågeställningarna. 

Eftersom metoden utgår från forskningsfrågan och denna i detta fall besvaras genom att läsa 

texter mer djupgående för att få svar på frågor som inte besvaras genom stora mängder texter 

utan hellre en koncentrerad läsning av relevanta texter.
17

 Vidare kommer studien att 

analyseras genom analys av bland annat diskursen men även andra texter som kan ge svar. 

Denna analysmetod sätter stort värde på ordet och hur det formar och påverkar människor och 

ger även tyngd till maktförhållanden.
18

 I forskningen kommer jag att förhålla mig öppet till 

                                                
17Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2012 s. 210 

 
18Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2012 s. 212 
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svaren, det vill säga det finns inga i förtid bestämda svarsalternativ och jag kommer att låta 

analysen vara mer förutsättningslös. Detta medför en risk av beroende av materialet, alltså att 

man glömmer fundera över vad som inte finns med i texterna. För att undvika detta måste jag 

i efterhand fundera över vilka andra möjliga svar som fanns och därmed ge än mer validitet 

till studien. Detta är även en fallstudie, jag skall utföra en studie om fallet svenska 

kärnvapenprogrammet. Det består av ett fall men två olika tidpunkter inom detta fall; starten 

och slutet. Dessa ska dock inte jämföras på något vis. Detta fall är unikt i sin tid i svensk 

utrikespolitik. Under kalla krigets dagar anammade Sverige en neutralitetspolitik där 

utvecklandet av kärnvapen är självmotsägande, en situation vars like inte finns. Att 

programmet stoppades var ett vägval som har påverkat 50 års militärstrategi. Denna fallstudie 

är teoritestande mellan de två starkaste teorierna under den tid besluten som ska förklaras 

togs. Att det föll på valet fallstudie som metod var ingen slump. Problemformuleringen och 

valet av studieobjektet gjorde fallstudie den mest passande metoden. Dess fördelar är större än 

så dock, genom att studera detta som ett fall möjliggörs liknande forskning som kan leda 

vidare till en jämförande studie, något som kan bidra med än mer vetenskap till 

utrikespolitiken kring denna tid. Exempelvis kan liknande studier göras kring Indiens och 

Israels kärnvapenprogram för att se skillnader i start och förklara varför dessa inte lades ned 

när Sveriges nedrustning startades. Varför fullföljde inte Sverige sitt kärnvapenprogram som 

andra länder gjorde under samma tid?
19

 Detta är dock en helt annan studie.       

                                               

Materialet som kommer att användas beror på de olika teorierna. De texter som jag kommer 

att vända mig till är de texter teoriernas världsbilder accepterar som de legitima texter för att 

förklara politiken som sker på en nivå över staten. I nästa kapitel kallat teoretisk utgångspunkt 

kommer de två relevanta teorierna utvecklas och definieras vilket innebär att dessa stycken 

innehåller motivation för det material som här kommer att fastställas. 

 Då realismen ska sättas i verket och studien avser en historisk tidpunkt kommer jag vända 

mig till historieböcker med information som staten Sverige hade tillgång till under andra 

världskrigets slut och under kalla krigets hetaste dagar under 1960-talet. Det är på denna 

information man tänker sig att besluten fattades och med vilken man motiverade besluten som 

fattades. Utifrån perspektivet om realism kommer staterna USA, Sverige och Sovjetunionen 

ligga i fokus och dessa regeringars arkiv kommer därmed att undersökas. Här måste dock en 

                                                                                                                                                   
 
19Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s. 347 
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reservation göras; som tidigare nämnts är det här ett känsligt ämne och information som 

finnes i dessa arkiv är kanske inte lika viktigt som det som inte är där. Vad jag vill säga med 

detta är att dessa arkiv snarast kommer vara ett andrahandsalternativ men tyvärr ändå ett 

nödvändigt ont som förstahandskälla vilket även gäller historieböcker. Detta är fallet då tid 

och ibland även rum förhindrar tillgången till mer meriterande källor. Olika krig som ägde 

eller inte ägde rum under tiden och huruvida Sverige deltog eller ej tas med i beräkningen när 

realismen ska förklara Sveriges kärnvapenprogram. Ännu en gång vänder jag mig till 

historieböcker. 

Liberalismen vänder sig åt ett annat håll för att finna svar på svenska kärnvapenprogrammets 

uppkomst. Här anses behovet av samarbete bekräftas i grundandet av mellan- och överstatliga 

organisationer. Därmed vänder sig liberalismen till FN och dess officiella samarbetsformer 

såsom konventioner, fördrag, avtal och liknande som ägde rum under de aktuella 

tidsperioderna. Alltså vänder jag mig här till arkiv men även historieböcker som innehåller 

relevant information. Liberalismens fokus på internationella institutioner kommer leda studien 

till att söka information bland dessa institutioners databaser, arkiv och även sekundära källor 

såsom böcker. 

Sammanfattningsvis är det främst sekundära källor som kommer att användas i form av 

böcker, ofta med en historisk vinkling. Det databaser och arkiv som finns tillgängliga kommer 

utnyttjas maximalt. Vilket material som än används kommer dock ett kritiskt ifrågasättande av 

källans motiv praktiseras hela vägen. 

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att undersöka hur internationella händelser kan ha påverkat 

kärnprogrammet start 1945 och beslutet till nedrustning under 1960-talet. Alltså kommer det 

avgränsas till de internationella händelser som ägde rum några år innan FOA startade och de 

händelser som ägde rum några år innan beslutet till nedrustning. Avgränsningen motiveras 

med att det inte är rimligt att händelser som skedde alltför långt tillbaka kan ha haft en så stor 

inverkan, eller möjligtvis ingen inverkan alls, på den svenska militär-politiska besluten. 

Avgränsningen till internationella händelser gjordes på grund av att Sverige hade samma 

regerande parti under 40 år mellan 1936-1976 och man kan därför inte tänka sig att en ändring 

av regerande parti i Sveriges nationella politik kan ha påverkat.
20

 

                                                
20http://www.regeringen.se/sb/d/4393 
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Säkerhetspolitik tillsammans med utrikespolitik är båda känsliga ämnen i vissa avseenden och 

något officiellt beslut att lägga ner kärnvapenprogrammet har inte hittats. Det närmsta man 

kan komma är ett tal som hölls 1966 av en medlem i försvarsdepartementet, statssekreteraren 

Karl Fritiofsson.
21

  Avgränsningen till just bildandet och sedan upplösandet av 

kärnvapenprogrammet är den skillnad dessa beslut gjorde för den svenska ståndpunkten inte 

bara då utan även idag. Avgränsningen till de internationella händelserna motiveras med att 

det är denna politiska arena som såg flest extrema och drastiska förändringar under denna tid. 

Den svenska politiken å andra sidan hade samma regerande parti under hela tiden 

kärnvapenprogrammet fanns. Avgränsningen till den diskursiva analysen hålls bred då det 

finns risk att missa något om man är alltför snäv i valet av texter som ska analyseras.
22

 Risken 

finns att resultatet blir skevt och inte representerar verkligheten så som den verkligen var och 

därmed är. 

 

1.5 Disposition 

För att sammanfatta har vi nu den nödvändiga bakgrund som krävs angående 

kärnvapenprogrammets start och nedläggning tillsammans med andra mellanliggande 

händelser. Vidare är problemet funnet, tillsammans med kompletterande frågeställningar och 

avgränsning av studiens fall. Allt detta har behandlats i introduktionen ovan. 

I kommande kapitel kommer först den teoretiska utgångspunkten att utforskas som består av 

information om den tidigare forskningen och utvecklandet av de teorier som ska användas. 

 Den information som ges där lägger grunden för nästa steg i uppsatsen som är analysen, 

vilken består av fyra delar; liberalismens förklaring av kärnvapenprogrammets start, 

liberalismens förklaring av kärnvapenprogrammets nedläggning, realismens förklaring av 

kärnvapenprogrammets start och till sist realismens förklaring till kärnvapenprogrammets 

avslut. Efter dessa fyra delar kommer en sammanfattning som ger en mer övergripande bild. 

Efter detta kommer resultatet, de slutsatser som dras av den funna informationen och vad 

forskningen resulterat i. I denna del definieras även vad forskningen och arbete bidragit med i 

den vetenskapliga forskningen inom statsvetenskapen. 

 

 

                                                
21Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 s. 305 

 
22Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2012  s. 219 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

I denna del presenteras det ramverk inom vilken studien kommer att ta plats. Detta ramverk 

består av två teorier som nedan kommer utvecklas. Innan dess berättar jag om den 

forskningen inom internationell politisk teori och det svenska kärnvapenprogrammet som 

skett tidigare. Teorierna – realismen och liberalismen – som i denna studie kommer användas 

en i taget för att förklara varför det blev aktuellt att skapa ett kärnvapenprogram och sedan 

varför det är nödvändigt att lägga ned det. 

Som kommer att utvecklas mer nedan ser dessa två teorier på olika faktorer när de ska 

förklara internationell politik. Just därför var det dessa två som valdes. Det som ska göras i 

denna studie är att pröva teoriernas bärkraft genom att använda dem för att förklara 

uppkomsten och nedläggningen av kärnvapenprogrammet i Sverige. Det har skett flera 

debatter inom internationell politik angående teorier och under andra världskriget var de två 

främsta just liberalism och realism vilka ledde debatten och drog åt motsatt håll. 

 När man studerar den internationella arenan under en tid av konflikt och krig kan tre olika 

nivåer avtecknas; individnivån, statsnivån och systemnivån utav vilka min studie kommer att 

analysera den sistnämnda. Alltså, det anarkiska system som är den internationella arenan och 

hur maktskift, avtal och liknande på mellan- och överstatlig nivå påverkar.
23

 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om internationella politiska teorier har fokuserat på vissa processer och 

områden. Krig och konflikter är de processer som främst fångat intresset av de akademiker 

som sysslar med forskning inom samma sakområde som min studie faller inom och relaterar 

till. Då internationella relationer som forskningsområde slog igenom stort under 1900-talet 

och även är en tid som präglats till stor del av konflikter och krig varav två involverade hela 

världen är det inte konstigt att detta område är intressant för forskare inom detta ämne. 

Kopplat till detta är forskning kring kriser och hanteringen av dessa kriser det som intresserat 

de då existerande teorier. Man har ofta delat upp kriserna inom olika sakområden men de 

breder ofta ut sig över flera stycken samtidigt. 
24

 Det finns flera andra områden som det har 

forskats om inom internationella relationer, såsom diplomati, regionalism och utrikespolitiskt 

                                                
23Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

157 

 
24Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

161 

 



9 

 

beslutsfattande för att nämna några.
25

 De ovan är dock de som relaterar till denna studie, och 

forskningen om krig görs på tre nivåer av vilka forskningen här hamnar på den högsta; 

systemnivån. De övriga två är statnivå och systemnivå. 

Angående kärnvapenprogrammet i Sverige har inte mycket forskning gjorts tidigare. Det mest 

framträdande är boken ”Svenska förintelsevapen; Utvecklingen av kemiska och nukleära 

stridsmedel”.
26

 Denna har dock en mer historisk vinkling och nämner endast kort den 

politiska inverkan och då på nationell nivå. Boken är skriven av Wilhelm Agrell som skrivit 

flera verk om svenska försvaret och speciellt kärnvapenprogrammet. Även om det finns en 

rad här och där i andra böcker är han ensam om att ha gjort djupare forskning i frågan och då 

alltså inte med den vinkel som kommer användas i detta arbete. 

Med detta i åtanke kan man finna en forskningslucka; ingen forskning har hitintills gjorts 

angående den internationella arenans påverkan på Sverige och dess kärnvapenprogram. Vad 

som menas med den internationella arenan beror på vilken teoris glasögon man ser det genom, 

då de fokuserar på olika aktörer och faktorer.   

 

2.2 Val av teorier 

Valet av teori gjordes mellan de sex mest förekommande i dagens forskning; realism, 

liberalism, marxism, konstruktivism, feminism och postmodernism. Något som motiverade att 

valet ser ut som det gör är att realism och liberalism var båda två närvarande under den 

aktuella tidsramen. Detta kan inte sägas om de flesta andra. Feminismen har funnits länge 

men startade som en social rörelse och svällde över till den politiska teori den är idag först 

under 1980-talet, alltså långt efter de relevanta åren. Marxismen fanns även den under 1900-

talet men används mest som en samhällsteori och med studien som ska genomföras i åtanke 

ansåg jag att teorins fokus inte var passande.
27

 Postmodernismen kom till som politisk teori 

först under 1980-talet och ungefär ett decennium senare etablerade sig konstruktivismen bland 

de stora teorierna. Båda två ser till identitet, normer och andra faktorer som tillsammans 

skapar sociala strukturer som vidare formar internationella relationer.
28

 Det finns skillnader 

                                                
25Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

177, 219, 259 
 
26Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-1970, 

Historiska media, Lund, 2002 

 
27Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

69 

 
28Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

89, 123 
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mellan de två, men poängen är att deras sena ankomst som etablerade teorier och den mer 

reflekterande position de intar gör dem mindre lämpliga eftersom deras fokus snarare kräver 

en studie på alla tre nivåer; individnivå, statnivå och systemnivå. Denna studie ska dock 

endast fokusera på systemnivå. 

Att jag valde realism och liberalism är delvis redan motiverat, de fanns båda som politiska 

teorier runt denna tid. Vidare är båda teorier rationalistiska vilket innebär att de har samma 

utgångspunkter i sin vetenskapsteori.
29

 Under 1980-talet pågick det en debatt inom 

internationella relationer mellan tre teorier varav realismen och liberalismen var två utav dem. 

Debatten kom från de senaste decennierna dessförinnan då realismen ansågs försvagad och 

liberalismens kritik växte sig starkare.
30

 Det fanns alltså redan under denna tid en debatt 

mellan de två teorierna och denna studie kan ytterligare bidra i avgörandet mellan realismen 

och liberalismen som den teori som kan förklara internationella relationer. 

Realismen och liberalismen är även några utav de äldsta teorier som finns, med en filosofisk 

bakgrund. Realismen kan spåras till bland annat Niccolo Machiavelli vars texter samlats i 

boken Fursten. Där skriver han bland annat ”Man måste vara räv för att känna till fällorna 

och lejon för att skrämma bort vargarna” (Machiavelli 2008). Niccolo Machiavelli levde 

mellan 1469 och 1527 och boken som jag referar till ovan innehåller texter skrivna från denna 

tidsepok .
31

Andra exempel på framstående författare inom realismen är Thukydides med 

boken Kriget mellan Sparta och Athen som skrevs på 400-talet före Kristus, Thomas Hobbes 

bok Leviathan är ett storverk inom realismen och skrevs under 1600-talet. 

Även liberalismen har långa anor tillbaka i tiden. John Stuart Mill med boken Om friheten 

som gavs ut 1859 är ett bra exempel. Bara namnen på kapitlen är tillräckligt för att visa vilken 

anda boken skrevs i; ”Om gränserna för samhällets makt över individen” och ”Om 

individualiteten som en av förutsättningarna för det allmänna bästa” (Mill 1859).
32

  Andra 

välbekanta namn inom liberalismen är John Locke, Mary Wollstonecraft och Immanuel Kant. 

 

 

                                                                                                                                                   
 
29Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 
29 

 
30Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

28 

 
31Machiavelli, Niccolò, Fursten, [Ny utg.], Natur & kultur, Stockholm, 2008, omslaget 

 
32Mill, John Stuart, Om friheten, [Ny utg.], Natur & Kultur, Stockholm, 2009,  s.63, 83 
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2.3 Realism 

Realismen har satt makt i centrum och ser det som det omedelbara målet inom internationell 

politik och dessutom lägger teorin fokus på stater
33

. Dessa två nyckelord gör den 

internationella politiken anarkisk enligt realismen och anser sig därmed förklara varför den 

internationella politiken är präglad av konflikt och misstänksamhet såsom det varit under 

århundraden. Stat och makt är som sagt de centrala faktorerna enligt denna teori, detta innebär 

att vissa andra faktorer helt ignoreras, såsom kultur, ekonomi eller övriga idéer och normer 

som ändras över tid.
34

 Poängen är dock inte att dessa termer är centrala utan den enda gång 

man kan tala om politik mellan stater är enligt realismen när det sker en maktkamp mellan 

olika stater.
35

 Staternas val och handlingar beräknas kunna härledas till deras strävan efter 

makt. 
36

Inom internationella relationer har denna teori tre begrepp som den centrerar runt; 

säkerhetsdilemmat, maktbalans och polaritet. Realismen tror starkt på en upprustningsspiral 

som innebär att länder som måste skaffa mer och mer militära vapen för att bekräfta sin 

säkerhet mot andra länder orsakar andra länder att känna sig hotade av detta land och därmed 

ökar även de sin militära arsenal.
37

 Att en upprustningsspiral sker är på grund av att militär 

makt är avgörande i en internationell anarki då man inte kan räkna med att andra stater 

kommer till undsättning i händelse av krig, alltså är militära resurser livsavgörande. Ett lands 

utrikespolitik bestäms av dess militära styrka, eller snarare dess militära styrka i förhållande 

till andra länders.
38

 Den med mest vapen har säkrat sin överlevnad, men samtidigt måste då de 

andra staterna bygga på sin militära arsenal och så fortsätter det och orsakar därmed ett 

säkerhetsdilemma. Detta resulterar i och innebär alltså en logik som säger att man bör starta 

krig mot den andra staten innan den hunnit bygga upp tillräckligt med vapen för att kunna 

förklara krig mot den egna staten. Lösningen till detta är maktbalansen, då stater har nära nog 

                                                
33Morgenthau, Hans J., Politics among nations: the struggle for power and peace, 4. ed., Alfred A. Knopf, New 

York, 1967 s. 25 

 
34Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

35 

 
35Carr, Edward Hallett, The twenty years's crisis 1919-1939: an introduction to the study of international 

relations, 2. ed., MacMillan, London, 1946 s. 102 

 
36Morgenthau, Hans J., Politics among nations: the struggle for power and peace, 4. ed., Alfred A. Knopf, New 

York, 1967 s. 5 

 
37Morgenthau, Hans J., Politics among nations: the struggle for power and peace, 4. ed., Alfred A. Knopf, New 

York, 1967 s. 174 

 
38Carr, Edward Hallett, The twenty years's crisis 1919-1939: an introduction to the study of international 

relations, 2. ed., MacMillan, London, 1946 s. 110 
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samma militära medel.
39

 Mäktiga stater är särskilt viktiga, de avgör hur den internationella 

politiken formar sig. Då syftas det inte endast på vad staterna vill och intresserar sig för, utan 

även antalet stormakter spelar in. Polaritet blir här ett nyckelord och främst två olika sorters 

polaritet. Bipolär maktbalans innebär två stormakter där den internationella arenan formas 

utav de två staternas politik. Övriga stater tyr sig till den ena för att få fördelar med 

konsekvensen att de inordnar sig i statens strategi. Detta anses som en stabilare form av 

internationell politik enligt realismen eftersom den ger ett utmärkt tillfälle för maktbalans, 

eller i alla fall en tydligare bild av huruvida det finns en maktbalans. Vidare finns 

multipolaritet och hegemonisk stabilitet, det första med fler än två och den andra med bara en 

stormakt.
40

 Realismens världsbild består av en anarki fylld av stater där makt är allt och denna 

makt vinner staterna genom militära medel. 

 

2.4 Liberalism 

Liberalismen ser världen som ömsesidigt beroende. Detta innebär att både individen och 

staterna är rationella och båda dessa inser när samarbete är det rätta.
41

 Vidare ser den på 

internationella organisationer och andra transnationella organisatörer har betydelse i den 

internationella arenan och ger därmed staten en mindre betydande roll jämfört med 

realismen.
42

 Liberalismens förståelse av internationell politik kan delas upp i tre grenar av 

vilka den första kallas normer och rättigheter.
43

 Universella värden och gemensamma 

intressen är slagorden här, och när dessa mänskliga rättigheter är respekterade är detta 

sammanlänkat med fred mellan staterna. Demokratier anses här vara stater som styrs av folket 

och som respekterar de mänskliga rättigheterna och därmed är demokratier här fredliga.
44

 

Den andra grenen kallas interdependens - ett mer svenskt uttryck kan vara ömsesidigt 

                                                
39Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

39-40 

 
40Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

41, 42 

 
41Milner, Helen V. & Moravcsik, Andrew (red.), Power, interdependence, and nonstate actors in world politics, 

Princeton University Press, Princeton, N.J., 2009 s. 5 

 
42Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

51 

 
43Milner, Helen V. & Moravcsik, Andrew (red.), Power, interdependence, and nonstate actors in world politics, 

Princeton University Press, Princeton, N.J., 2009 s. 5-6 

 
44Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

53 
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beroende - och institutioner. Denna gren ger här internationella institutioner en stor roll i 

staters förhållanden och hänvisar till de politiska problem som inte tar hänsyn till staters 

gränser, exempelvis miljöproblem.
45

 Det ömsesidiga beroendet stater har av varandra leder till 

förhandlingar och kompromisser. Det betyder inte att makt inte har någon påverkan, något 

sådant påstående kommer liberalismen inte med, men betoningen sätts på tanken att vart 

makten ligger är sakfrågespecifik.
46

 På samma spår finns behovet av institutioner
47

, något 

liberalismen motiverar med behovet av att undvika att stater tänker kortsiktigt och själviskt 

och i stället ägnar sin energi till långsiktiga lösningar som möjliggör ett plussummespel. 

Institutioner är då tänkt att till så stor grad som möjligt minimera den internationella 

politikens anarkiska negativa effekter genom att rikta statens fokus mot det långsiktiga 

samarbetet istället för den kortsiktiga begränsade vinsten. Detta gör den genom en blandning 

av sanktioner, informationsspridning och en öppenhet som annars inte varit möjlig.
4849

 Den 

sista grenen inom liberalismen är den angående intressekonkurrens och utrikespolitik. Detta 

tar delvis upp den nationella intressepolitiken, som dock inte är relevant i just denna studie. 

Detta perspektiv har dock sträckts ut och internationella förhandlingar där staters 

konkurrerande formar det internationella samarbetet inkluderas här. Staters beteende ändras 

beroende på deras mål och när målen skiftar sker detsamma med dess beteende.
50

 

Liberalismens världsbild är formad av inte bara stater utan även andra aktörer, men ett särskilt 

fokus på institutioners roll. Oavsett vem eller vilka aktörerna är, är de rationella och ser 

därmed nyttan av samarbete. Den internationella politikens arena består därmed av stater, 

internationella organisationer, institutioner som är de aktörer som formar och påverkar. 

 

2.5 Summering 

Realismen har för att summera centrala fraser som ger en generell bild av teorin; militär makt, 

hegemoni, maktbalans, säkerhetsdilemma, anarki. Med dessa ord visar realismen sin 

                                                
45Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S., Power and interdependence, 3. ed., Longman, New York, 2001 s. 7, 232 

 
46Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S., Power and interdependence, 3. ed., Longman, New York, 2001 s.9 

 
47Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S., Power and interdependence, 3. ed., Longman, New York, 2001 s. 17 

 
48Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

58-60 

 
49Milner, Helen V. & Moravcsik, Andrew (red.), Power, interdependence, and nonstate actors in world politics, 

Princeton University Press, Princeton, N.J., 2009 s. 7 

 
50Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 

61 
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förklaring av internationella relationer och hur dessa styrs och formas. Realister ser alltså 

staters beteende som en konsekvens av hur makten är fördelad i den internationella sfären.
51

 

Det finns centrala fraser även inom liberalismen, och det som betonas är alltså icke-statliga 

aktörer, makt som inte härstammar från militären, det ömsesidiga beroendet på den 

internationella arenan och till sist betydelsen av både samarbete och konflikt. Dess bot mot 

realismens påstådda anarki är det ömsesidiga beroendet och de internationella 

institutionerna.
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51Dockrill, Saki & Hughes, Geraint (red.), Palgrave advances in Cold War history, Palgrave Macmillan, 

Basingstoke [England], 2006 s. 55 

 
52Milner, Helen V. & Moravcsik, Andrew (red.), Power, interdependence, and nonstate actors in world politics, 
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3. Analys 

I detta avsnitt delas analysen upp i fyra delar, där liberalismen först förklarar uppkomsten av 

Sveriges kärnvapenprogram och sedan nedrustning. Efter detta får realismen chansen att göra 

samma sak, alltså att peka ut de händelser och beslut som påverkade uppkomsten och 

nedrustningen av Sveriges kärnvapenprogram under Kalla kriget. Fokus kommer att ligga på 

två årtionden, 1940-talet eftersom kärnvapenprogrammet uppkom i mitten av detta årtionde, 

och 1960-talet då beslutet till nedläggning och nedrustningen skedde under denna period. 

 

3.1 Liberalismen förklarar kärnvapenprogrammets uppkomst 

Varför skulle någon rationell stat få för sig att skapa massförstörelsevapen? Det är det som ska 

besvaras här. Som liberalismen sagt finns det vissa verktyg som används för att stater ska 

undvika anarki på den internationella arenan. Internationella institutioner är ett sådant 

verktyg, alltså vänder jag blicken mot dem som fanns tillgängliga vid denna tidpunkt. Den 

främsta av de alla är Förenta Nationerna. Denna grundades dock inte förrän 24e oktober 1945. 

Innan dess fanns Nationernas Förbund. Nationernas förbund grundades i Första världskrigets 

kölvatten år 1920 och tanken var att den skulle baseras på lagar och regler för att lösa 

konflikter och hoppet var även att den skulle förstärka demokrati. Allt detta grundade i 

Woodrow Wilsons vision vanligtvis kallats ”Fourteen points” och som var tänkt att vara en 

institution med de ledande demokratierna och som skulle tillhandahålla verktygen till fredliga 

uppgörelser av konflikter och tillsammans bekämpa de stater som inte höll sig till dessa regler 

och lagar. Det faktum att idén kom från den dåtida amerikanska presidenten gör det än mer 

ironiskt att USA inte skrev under. Frankrike och Storbritannien skrev å andra sidan på, dock 

med det bakomliggande motivet att binda USA till Europas säkerhetsfråga vilket var 

tvärtemot Wilsons strävan att reformera Europas politik utan att vara alltför direkt involverad. 

Här kan man se att en institution med en stark liberalistisk identitet blir förvriden för att passa 

behovet från vissa länder. Andra, som USA, skrev helt enkelt inte på och deltog därmed inte i 

samarbetet.
53

 NF blev aldrig tillräckligt etablerat för att hejda motsättningarna mellan 

medlemsländerna och den militära upprustning som skedde på 1930-talet. Organisationen var 

maktlös mot aggressionspolitiken som bland annat Tyskland, Japan och Italien förde och till 

                                                
53Ikenberry, G. John, After victory: institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order after major wars, 

Princeton University Press, Princeton, N.J., 2001 kap. 5 
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slut gick dessa länder ut ur organisationen. NF upplöstes först efter Andra världskrigets slut 

men slutade i praktiken vid dess start.
54

 

Nu tillbaka till Förenta Nationerna. Sverige valde att år 1946 gå med i FN. En utav de främsta 

skillnaderna mellan NF och FN var att i den senare hade fem länder vetorätt i säkerhetsrådet; 

Sovjetunionen, USA, Storbritannien, Frankrike och Kina. Även om det skapades en 

internationell organisation, och efter denna skulle fler komma, var det samarbetet alltså inte 

helt och fullt jämlikt så som liberalismen vill ha det. 

Det gjordes tappra försök att skapa ett skandinaviskt neutralitets- och försvarsförbund. År 

1948 lades förslaget fram i Sverige men hade grundförutsättningen att länderna måste ha en 

gemensam utrikespolitik och var likvärdigt rustade. Året efter fanns det ett färdigt förslag till 

en säkerhetsallians Sverige kan tänka sig vara bunden till. Av flera anledningar, bland annat 

amerikansk negativitet vid tanken på en spridning av den svenska neutraliteten till 

grannländer, blev alliansen inte av vilket lämnar Sverige utan allians och tvunget att kunna 

försvara sig själv vid en möjlig attack.
55

 

Samtidigt rörde det på sig för supermakterna i förhandlingarna om det delade Tyskland, fastän 

inte åt rätt håll. De tre västerländska staterna Storbritannien, USA och Frankrike gav till sist 

upp alla försök att komma till någon lösning med Sovjetunionen. 1948 meddelade de tre 

väststaterna att deras sammanslagna Västtyskland skulle få en egen valuta införd, men 

Västberlin lämnades utanför. Den omedelbara reaktionen från Sovjetunionen var att ge 

Östtyskland och hela Berlin en egen valuta, och stänger simultant alla transportvägar genom 

den kommunistiska delen till huvudstaden och startar därmed Berlinblockaden. Detta andra 

steg sker efter väststaternas initiativ att även införa sin nya valuta i Västberlin. Fastän 

Berlinblockaden lyftes 11 månader senare var den viktig i flera avseenden. Den var ett 

utmärkt tillfälle för väststaterna gällande propaganda om kommunismen och Sovjetunionen. 

Kapitalismen visade sig kunna bidra med 275 000 flygningar in till Berlin bärande mat, kol, 

bensin och andra nödvändigheter.
56

 

Liberalismens tillförlit i idéers, ideologiers och normers makt över internationell politik är 

stor.  Att vända sig till de olikheter som kan ha funnits på de båda sidorna i Kalla kriget 

kommer därför naturligt för en liberalist. Det som delades av Väst (USA, Storbritannien, 

Frankrike för att nämna några) är demokratin, kapitalismen och progressivitet vilket ställdes 

                                                
54http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/nationernas-forbund-nf/ 
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mot Öst och dess totalitarism, kommunism och anspråk på att veta historiens gång och 

därmed vad som kommer. Oavsett om du vände dig till Marx, Mao eller Lenin hade de alla 

gemensamt att kapitalismen inte kan lära sig av historien. Det var något kommunismen hade 

ensamrätt på. Skillnaden mellan dessa två var att kapitalismen inte var bunden till en 

historieteori och därmed anpassningsbar.
57

 USA:s utrikespolitik under denna tid var även den 

påverkad av ideologi. Beslutsfattarna i USA blev alltså påverkade av hotet mot sina 

värderingar och detta hot var Sovjetunionen och den totalitarism som praktiserades där. Om 

Sovjetunionen blev för stark fanns det en risk att amerikanska värden och den ekonomiska 

frihet som kom med kapitalism skulle vara i fara.
58

 

 

3.2 Liberalismen förklarar beslutet till nedläggning 

År 1957 skapades IAEA som står för International Atomic Energy Agency. I sin stadga utfästs 

dess mål att vara: 

 

”The Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, 

health and prosperity throughout the world. It shall ensure, so far as it is able, that assistance 

provided by it or at its request or under its supervision or control is not used in such a way as 

to further any military purpose”. 
59

 

 

Hela 81 länder skrev under, inklusive USA, Sovjetunionen och Storbritannien. Här har vi 

alltså en internationell institution vars enda syfte är att hantera frågan gällande atomen och 

dess roll som vapen och energikälla. IAEA är alltså en utav FN:s många verksamheter. 

Institutionen består av tre delar; “nuclear verification and security, safety and technology 

transfer”. 

I början av 1960-talet skedde en nedrustningskonferens i Genève där bland annat Sverige tog 

en stark roll i sidan som argumenterade för nedrustningen. 

I samband med konflikten och spänningen mellan Kina och Sovjetunionen ändrades balansen 

av ideologier bland stormakterna. Plötsligt var det två kommunistiska stater som inte kom 

överens. Detta kan till stor del antas ha försenat avspänningspolitiken som växte fram under 
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1960-1970-talet. Plötsligt fanns det två stater som beskyllde varandra för att förvrida 

kommunismen och dess värderingar. Som följd blev det farligt att samarbeta alltför mycket 

med USA då man kunde beskyllas för att ta alltför lättvindigt på kapitalismen.
6061

 Men här har 

man alltså den ena utav de två stora ideologierna som ställs på sin spets mot varandra. Det 

beskrivs även hur de enda två supermakter med kommunismen som sin ideologi vänder sig 

mot varandra. Påståendet att kommunistiska länder inte faller i krig med varandra är allmänt 

känt och fastän dessa länder inte krigade upphörde allt samarbete och det ekonomiska 

biståndet från Sovjetunionen till Kina drogs in.
62

   

Under denna tid ändrades även Västtysklands politik och nu fördes något som kallades 

Ostpolitik, alltså östpolitik. Den grundläggande principen var att Västtyskland utökade sina 

förbindelser med länderna i östra Europa vilket hade blandat resultat. Då man insåg att det var 

Moskva (och då alltså ledningen i Kreml) som stod i vägen riktade man sin politik mot just 

Moskva. Senare, under 1970-talet skapades flera avtal till följd av denna politik som bland 

annat befäste gränserna i Europa men även underlättades västs tillträde in i Östtyskland och 

Östberlin. Västtyskland och Moskvas möten skedde oftare under denna period, vilket inte 

bara gällde mellan dessa två länder utan även USA och Sovjetunionen ökade frekvensen av 

sina möten.
63

 

År 1961, natten mellan 12e och 13e augusti, restes Berlinmuren och ordern för vakterna var 

att skjuta allt och alla som försökte korsa denna. Muren omringade Västtysklands del av 

Östtysklands huvudstad Berlin. Planer på att resa muren hade funnits sedan slutet på 1950-

talet.
64

 Berlin var den enda plats där kommunismen och kapitalismen öppet konkurrerade och 

där skillnaderna var fullt synliga och påtagliga. Mitt i det kommunistiska havet låg en liten 

kapitalistisk ö som det var fritt fram att bestiga för alla kommunister. Inget hindrade 

östberlinarna att sätta sig på tunnelbanan och åka från kommunism till kapitalism. Att 

kapitalismen så påtagligt lyckades bättre än kommunismen var extra känsligt i just Tyskland 
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eftersom det var marxismens födelseort.
65

Den stora rädslan i USA var en ockupation som den 

år 1948. Västberlin hade växt sedan dess och samma möjlighet till en luftbro fanns inte 

längre. Pentagons strategi om Sovjetunionen skulle isolera Västberlin var att med militära 

konvojer köra tvärs igenom Östtyskland och in i Berlin. Om de stötte på motstånd skulle man 

ta till taktiska kärnvapen. Inte bara USA var orolig för att situationen i Berlin skulle hetta till 

och bli början på det tredje världskriget inom hundra år. I början av augusti 1961 uttryckte den 

dåvarande ledaren i Sovjetunionen, Chrusjtjov, sin önskan att Berlin inte skulle spela samma 

roll som Sarajevo gjort i första världskriget.
66

 Samtidigt var han heller inte särskilt glad över 

den massutvandring från Öst- till Västtyskland som kunde ske via Västberlin. Mellan 1949 

och då muren uppfördes hann Östtysklands befolkning minska med två miljoner invånare. 

Bara under juli månad 1961 korsade runt 30 000 östtyskar gränsen, alltid de bäst kvalificerade 

och mest utbildade.
67

 När muren sedan uppfördes kände till och med John F. Kennedy lättnad 

med orden ”a wall is a helluva lot better than a war”, vilket kan översättas till ungefär att en 

mur är helsikes mycket bättre än ett krig. Efter murens uppförande svalnade relationerna 

mellan USA och Sovjetunionen. Så fort Västberlin isolerats från DDR och Östberlin 

stabiliserades läget och inget utav länderna behövde ta en ståndpunkt.
68

 

Kalla krigets grund låg i att besvara frågan om hur man bäst organiserar ett samhälle. Mer 

konkret, var kapitalismen eller kommunismen det vinnande konceptet? 

 

3.3 Realismen förklarar kärnvapenprogrammets uppkomst 

År 1945 när det svenska kärnvapenprogrammet startades såg världen ut som följer. Två 

världskrig hade rasat med sitt centrum i Europa. Beteckningen konventionella vapen hade 

nyligen som begrepp kommit att innefatta biologiska och kemiska vapen. Ett försök till en 

världsomfattande mellanstatlig organisation hade startats upp och misslyckats brutalt, ett 

starkt bevis på hur omöjligt det var med statligt samarbete även för demokratier. Vidare 

kommer det berättas om händelser som skedde innan eller strax efter det svenska 

kärnvapenprogrammets begynnelse. 

I augusti 1945 släppte USA två atombomber i Japan, de enda två de hade vid denna tidpunkt. 

Det har diskuterats varför USA skulle tömma hela sitt förråd på detta nya nukleära vapen på 
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ett land som ansågs redan besegrat. En väl formulerad och utbredd teori är att USA istället 

ämnade visa sin militära styrka inför Sovjetunionen. Detta för att Sovjetunionen skulle visa 

respekt för USA:s intressen på den utrikespolitiska arenan. Att släppa atombomberna var en 

demonstration av den amerikanska nationens makt.
69

 Samtidigt var det ett mål att 

Sovjetunionen skulle veta så lite som möjligt om USA:s projekt att tillverka atombomber, ett 

projekt kallat Manhattanprojektet.
70

 Själva anledningen till att USA och andra länder sökte 

utveckla atombomber kan förklaras med från början en oro hos Storbritannien att 

Nazityskland och dess allierade gjorde just det. Manhattanprojektet startades helt av 

amerikanerna och ingen allierad fick under lång tid någon som helst information. Inte förrän 

1943 släpptes Storbritannien in efter Quebeck-avtalet.
71

 Atombombens betydelse för världen 

efter Andra världskrigets slut bekräftas genom den omedelbara oron för spioner och de 

frekvent förekommande diskussionerna huruvida USA borde dela med sig av den information 

landet hade tillgång till. Oron var inte i onödan då Stalin hade spioner i Manhattanprojektet. 
72

 

73
 

Ännu en förklaring till att atombomberna släpptes var löftet från Sovjetunionen att tre 

månader efter Nazityskland fall gå in i Stilla Halvskriget i utbyte mot vissa landområden i 

Asien. Genom användandet av atombomberna såg USA sin chans att slippa ge Sovjetunionen 

än mer inflytande på ännu en kontinent.
74

 

De nukleära vapnen som började tillverkas efter andra världskriget gav krig en helt ny 

innebörd. Om krig skulle utbryta insåg man att alla skulle drabbas, civila som militära, och 

inget land skulle skonas oavsett om det var neutralt eller ej.
75

 Upprustningen tog vid denna 

tidpunkt i historien fart och nådde nya höjder både kvantitativt och kvalitativt. Nya 

vapensystem utvecklades och oron för vad som kunde skapas just då i fiendens läger var 

drivkraften till den ständiga rustningen. 
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Allt detta skedde när och till en början eftersom den amerikanska beräkningen för när 

Sovjetunionen skulle vara klara med sina kärnvapen visade sig vara fel. År 1949 skapades den 

första sovjetiska atombomben, och som följd ökade Truman tillverkningen av atombomber 

och även de konventionella militära styrkorna i den amerikanska armén. 

Vidare bildades runt samma tid ett kinesiskt-sovjetiskt fördrag, den kommunistiska versionen 

av NATO. Strax innan hade Mao Zedong utropat Folkrepubliken Kina som var en 

kommunistisk stat med en ledare som gärna lät Sovjetunionen ta den rollen som ledare i 

internationella kommunistiska sfären. Detta fördrag hade militär karaktär där de båda 

länderna garanterade bistånd i händelse av attack. 
76

 

Vid den här tiden var Sovjetunionen i stort sett detsamma som Stalin och även tvärtom. Hans 

prioritering efter krigets slut var just säkerhet, självklart för sig själv men Sovjetunionens 

säkerhet var vad som eftersträvades.
77

 Vid denna tidpunkt såg de andra stormakterna att de 

inte kunde lita på detta land då det endast ämnade tillvarata sina egna intressen. 
78

 

1946 hölls ett tal i USA, talaren var Winston Churchill och i talet utvecklade han begreppet 

järnridån som han sade gick från ”Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet”. Han 

talar om ett delat Europa och påpekade sedan vikten av en permanent militär allians mellan de 

engelskspråkiga USA och Storbritannien som baserar sig på kärnvapenmonopolet som ännu 

existerade vid denna tidpunkt.
79

 

Berlinblockaden skedde strax efter andra världskriget, och Stalin påstod att det inte alls var en 

blockad utan snarare en försvarsåtgärd. Oavsett motiven kunde de allierade till slut skapa den 

luftbro och på så vis få in förnödenheter till Berlinarna. Oavsett syftet med blockaden fick 

planen inte en önskvärd effekt för Sovjetunionen då NATO bildades strax efter, vilket var 

första gången USA etablerade fredsbevarande militärt försvar i Europa.
80

    

I ÖB-rapporten 1954 betonades ”atomklimatet” som innebär att om någon planerade att 

angripa Sverige måste den ta hänsyn till innehavandet av kärnvapen i landet. Då Sverige inte 
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innefattades i någon säkerhetsgrupp såsom NATO kunde landet inte räkna med stöd från 

något håll vid ett anfall.
81

 

 

3.4 Realismen förklarar beslutet till nedrustning 

Under 1960-talet blev den bipolära världsordningen svagare och de mindre länderna, oavsett 

om de var allierade eller neutrala, var inte längre i lika stor grad bundna av supermakterna 

auktoritet och makt.
82

 

Kuba-krisen skedde hösten 1962. Med Sovjetiska långdistansmissiler på Kuba gav den dåtida 

amerikanska presidenten, John F. Kennedy, order till USA:s militär att full vedergällning var 

vad som gällde om en enda missil avfyrades mot något land i den västra hemisfären. Aldrig 

under hela Kalla krigets tid var det så nära ett fullskaligt kärnvapenkrig som vid Kuba-krisen. 

Efter Kuba-krisen myntades begreppet Mutual Assured Destruction, med den passande 

akronymen MAD. Principen vara att om ett krig startade skulle ingendera staten överleva. 

Man kunde alltså inte starta krig och samtidigt vara säker på att överleva.
83

 

År 1960 gjorde Sverige en militärstrategisk bedömning och skrev där att man inom två dygn 

efter en Sovjetattack kunde förvänta sig en amerikansk insats. Med andra ord, vid denna 

tidpunkt var Sverige del av USA:s kärnvapenparaply.
84

 Det man kom fram till var att fienden 

inte kunde överväga en kärnvapenattack i Sverige utan att ta hänsyn till att en sådan attack 

skulle besvaras eller hindras med hjälp av huvudmotståndarens kärnvapen, fastän Sverige inte 

hade några egna. De som tänktes skulle hjälpa Sverige var USA. Man såg det dock inte som 

troligt att en kärnvapenattack skulle ske mot just och enbart Sverige och sympatiserade 

därmed den viktiga roll konventionella vapen skulle ha i ett möjligt krigsscenario. Som följd 

fokuserades vapenproduktion på mer konventionella vapen.
85

 

I Kuba-krisens kölvatten kom mer än begreppet MAD och allt vad det innebar. Perioden efter 

1962 och ända fram till 1975 genomsyrades av avspänningspolitik mellan Öst och Väst. En 

framstående anledning till detta var just vad Kuba-krisen fått länderna att se i vitögat, vad ett 
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krig faktiskt skulle innebära. Staterna insåg att ingendera hade längre krig som intresse 

eftersom konsekvenserna skulle vara högre än vinsterna. År 1963 kom provstoppsavtalet. 

Förhandlingarna till detta hade pågått sedan 1955 men fick fart först efter Kuba-krisen. Den 

förbjöd uttryckligen provsprängningar i alla geografiska element och områden förutom i 

underjorden.
86

 Hela 1960-talet bestod av flera avtal mellan supermakterna, och självklart 

andra länder med, angående atomvapen. Bland annat lovade länderna med atomvapen att inte 

sprida dessa till länder som inte hade sådana vapen i sin ägo samtidigt som länder utan 

atomvapen lovade att inte ta emot dem. Alla skrev dock inte på, exempelvis Kina och 

Frankrike, men huvudpoängen kvarstår; stormakterna hade vid denna tidpunkt lovat att inte 

sprida vapnen till sina satellitstater.
87

 

Sovjetunionen var bara jämlikt med USA på ett område, och det var det militära. Statens 

förmåga att komma inom den amerikanska kontinentens räckhåll med missiler och andra 

militära vapen visades under Kuba-krisen. Detta tillsammans med det ökade antalet avtal 

mellan staterna gav till slut Sovjet en officiell stämpel som supermakt och därmed likvärdig 

USA. Dessa faktorer skapade en balans på den internationella arenan, och tillät en annan 

politik att föras; avspänningspolitiken.
88

 

Mellan Sovjetunionen och Kina ökade dock misstron under denna tid samtidigt som båda 

ländernas förhållande med USA förbättrades. Samarbetet mellan de två kommunistiska 

staterna upphörde. De resurser och den tekniska kunskap som Sovjetunionen skickat till Kina 

beordrades nu tillbaka till Sovjet och även det ekonomiska biståndet upphörde. Detta skedde 

under samma tidsperiod som avspänningspolitiken fördes i Europa, och USA förbättrade sitt 

förhållande med båda de kommunistiska staterna. Även om detta var en övergripande lugn 

period var det tydligt att om det var några stormakter som skulle starta ett krig var det 

Sovjetunionen och Kina och alltså skulle Sverige inte hamna mitt emellan geografiskt sett på 

samma vis som om kriget förts mellan Sovjetunionen och USA eller någon annan stat i 

Europa.
89

 Realismen ser bipolaritet som något utav det säkraste som finns då en maktbalans 

skapas och alla länder har en bestämd roll. Under 1960-talet blev det alltså istället tre stora 

                                                
86Lundestad, Geir, Öst, väst, nord, syd: huvuddrag i internationell politik efter 1945, 5., [uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 81, 82 
 
87Lundestad, Geir, Öst, väst, nord, syd: huvuddrag i internationell politik efter 1945, 5., [uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 82 

 
88Lundestad, Geir, Öst, väst, nord, syd: huvuddrag i internationell politik efter 1945, 5., [uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 85 

 
89Kumm, Björn, Kalla kriget, Ny, utök. och omarb. utg., Historiska media, Lund, 2006 s. 267, 268 

 



24 

 

länder och maktbalansen skiftade. Istället för att kampen stod mellan Sovjetunionen och USA 

blev Kina staten som Sovjetunionen började se som den huvudsakliga fienden. Maktbalansen 

som fanns tidigare hade backats upp av NATO och Warszawa-pakten som var namnen på de 

två militära allianserna öst och väst hade. Under 1960-talet löstes Warszawa-pakten upp, 

vilket till stor del har ansetts förklaras med Kinas uppkommande bland de stora staterna. 

Sovjetunionens militära uppmärksamhet förflyttades alltså till Asien.
90

  

 

3.5 Summering 

Både 1940-talet och 1960-talet var bevisligen händelserika årtionden på den internationella 

arenan. Världskrig, avtal, hotelser, skapandet av långvariga institutioner och organisationer, 

byggandet av en mur och en allmän kapprustning, allt detta skedde under den aktuella 

tidsperioden. Fokus hamnade tillstor del på USA och Sovjetunionen, vilket inte var helt 

oväntat då de var huvudspelarna under Kalla kriget. Detta till trots spelar även de olika 

satellitstaterna in då och då, och även organisationer som FN påverkade den internationella 

arenan. 

Liberalismen pekar först av allt på misslyckandet hos en internationell organisation, 

Nationernas Förbund. När sedan Förenta Nationerna grundades fanns det inget som visade på 

att det skulle gå bättre den här gången. Fem länder som har veto ger knappast några pluspoäng 

hos liberalismen som tror på att jämlikhet skall råda. Det gjordes även försök till ett 

skandinaviskt samarbete men efter några år av förhandlingar gick planerna i stöpet. Det 

delade Tyskland och Berlin blev arena för osämja mellan stormakterna. De två tyska staterna 

fick olika valutor och när Berlinblockaden skedde användes detta inom den västerländska 

propagandan för att visa allt som var fel med kommunismen. Till sist poängteras i hög grad de 

olika ideologier som stormakterna vid tiden hade, Sovjetunionens kommunism och USA:s 

kapitalism. Kommunismen ansåg sig ha nyckeln till historien och därmed även framtiden som 

förutspådde kapitalismens fall. Kapitalismen å andra sidan såg en spridning av kommunismen 

som ett hot mot dess värderingar och såg det som sin plikt att hindra en sådan spridning. 

När det kommer till kärnvapenprogrammets nedläggning under 1960-talet förklarar 

liberalismen detta med bland annat IAEA. Här finns alltså till slut en organisation som har 

som enda syfte att kontrollera kärnenergin som vapen och energikälla. Detta är en del av FN 

som har visat sig framgångsrik där föregångaren NF misslyckades vid det här laget. Fler 
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tecken på FN:s engagemang i frågan är nedrustningskonferensen 1965. Vidare ger 

liberalismen sin uppmärksamhet till Kina och landets uppkomst bland staterna som har något 

att säga till om. Två länder med kommunism som sin ideologi var ett bakslag för 

kommunismen och dess förespråkare då dessa två länder, Sovjetunionen och Kina, började 

anklaga varandra för att inte vara den sanna ledaren inom kommunismen och för att det andra 

landet förvrider ideologin. Medan det hettade till i Asien påbörjade Västtyskland sin 

avspänningspolitik gentemot Moskva och resten av östra Europa. Som följd stabiliseras läget i 

Europa och samarbetet sinsemellan länderna ökar. I och med upp Berlinmurens uppförande 

spred sig avspänningspolitiken till att även omfatta USA och Sovjetunionen. Berlin var innan 

murens uppförande en utav de få återstående platser där de två ideologierna öppet kunde 

jämföras vilket bidrog till en spänd stämning mellan supermakterna. Kommunismen 

påverkades negativt av en sådan jämförelse men samtidigt insåg USA att om de försökte 

försvara Västberlin på något vis kunde det leda till fullskaligt krig och därmed var muren en 

rationell lösning, även om den inte var trevlig. 

Realismen pekar ut flera händelser runt tidpunkten för kärnvapenprogrammets start i Sverige. 

Tillsammans hjälps de åt att skapa känslan som enligt denna teori genomsyrade internationella 

relationer vid den här tidpunkten; fixeringen vid säkerhet, misstänksamheten mellan 

stormakterna och flera bakslag för chansen till diplomatiska lösningar. Realismen ser speciellt 

det som sker vid slutet av andra världskriget och strax efter som viktiga i förklaringen. Ett 

exempel är de två atombomber som släpps i augusti 1945 och hemlighetsmakeriet kring 

Manhattan-projektet. Oro för spioner fanns också, en oro som blev bekräftad senare. 

Anledningarna till att USA använde atombomber mot Japan är många och alla bekräftar en 

misstanke mot andra länder och ett behov att visa upp sin militära makt för att försäkra sin 

position på den internationella politiska arenan och få vad man vill ha. Efter detta fortsätter 

kapprustningen. 

Vidare bildas NATO, en militär allians bland de västerländska länderna, och samtidigt skapar 

Kina och Sovjetunionen med dess satellitstater en motsvarande allians. Sverige är inte 

medlem i NATO eller de kommunistiska ländernas motsvarighet. Bredvid NATO skapades en 

allians mellan Sovjetunionen och Kina, vilken vid den här tiden var ett land som växte på den 

internationella arenan som en kommunistisk makt att räkna med.   

En annan händelse som enligt realismen kan tänkas bidra till det svenska kärnvapnets 

uppkomst är Winston Churchills berömda tal där järnridån nämns. Strax därefter utfärdas 

Berlinblockaden och som följd startar USA luftbron för att försörja Västberlin. 
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4 Resultat 

 

Berlinblockaden är ett utmärkt exempel på Sovjetunionens irrationella beteende under denna 

tid. De andra staterna kan knappast bejublas för deras mogenhet heller och de beslut som 

fattas har som mål att reta upp den andra sidan. Sverige kan knappast ha sett de universala 

rättigheterna människor har bli satta i första rummet inom en snar framtid. Det var en instabil 

internationell arena med världsmakter som inte tog några övriga initiativ till samarbete 

förutom FN som då fortfarande var ungt och icke etablerat. 

Tillsammans med MAD-konceptet fanns det inte längre någon anledning att skaffa kärnvapen 

enligt realismen. Länderna som hade kärnvapen var dömda att slå ut varandra om det blev 

krig. Därmed vore det smarta och det mest logiska ur en överlevnadsvinkel, och om man har 

som mål att skydda sin egen säkerhet, att satsa på konventionella vapen. 

 

4.1 Studiens bidrag till forskningen om statsvetenskap 

Genom att påvisa på den miljö det internationella samhället befann sig i vid tiden då Sverige 

lade ner sina planer på nukleärt baserade militära vapen kan ge värdefull insikt idag när man 

genom förhandlingar försöker diskutera fram samma beslut hos de länder som nu arbetar för 

att utveckla liknande vapen för just militärt syfte. Vad var annorlunda då som gjorde att 

Sverige kunde fatta ett sådant beslut? Vad kan man lära av detta exempel för att kunna leda 

dagens atomvapenländer i samma riktning? 

En annan betydelsefull insikt denna forskning kan leda till är hur dessa beslut har påverkat 

över 50 års militärstrategi. Man kan med goda grunder anta att den svenska militära strategin 

hade sett märkbart annorlunda ut idag och även den resterande tiden av Kalla kriget. Flera 

viktiga beslut som fattats sedan 1960-talet hade kanske inte fått samma utgång eller fattats vid 

ett tidigare/senare skede. På samma spår kan denna forskning användas som förklaring till 

möjliga relationer mellan Sverige och andra nationer som ändrades under samma tid. 

Huruvida en stat har atomvapen eller inte kan man tänka sig ha en stor inverkan på dess 

relationer med andra stater och hur dessa relationer är utformade. 

Ännu ett sätt denna studie bidrar på nämndes tidigt i arbetet. Debatten mellan realism och 

liberalism har pågått under flertalet decennier och då speciellt på den internationella nivån. 

Detta arbete har gjort vad som har gjorts flera gånger tidigare; jämfört de två teorierna för att 

se vilken som kommer närmast till att ge ett mer tillfredsställande svar än den andra. Alltså, 

bidraget studien ger är mer material i den pågående debatten mellan realism och liberalism. 



27 

 

5 Källförteckning 

 

5.1 Litteratur 

Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber: kontinuitet och förändring i den svenska 

försvarsdoktrinen från 1945 till 1982, 1. uppl., LiberFörlag, Diss. Lund : Univ.,Stockholm, 

1985 

 

Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 

1928-1970, Historiska media, Lund, 2002 

 

Carr, Edward Hallett, The twenty years's crisis 1919-1939: an introduction to the study of 

international relations, 2. ed., MacMillan, London, 1946 

 

Dockrill, Saki & Hughes, Geraint (red.), Palgrave advances in Cold War history, Palgrave 

Macmillan, Basingstoke [England], 2006 

 

Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., 

[rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012   

 

Gaddis, John, Det kalla kriget: pakterna, spionerna, lögnerna, sanningen, Weyler, Stockholm, 

2008 

 

Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009 

 

Ikenberry, G. John, After victory: institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order 

after major wars, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2001 

 

Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S., Power and interdependence, 3. ed., Longman, New 

York, 2001 

 

Kumm, Björn, Kalla kriget, Ny, utök. och omarb. utg., Historiska media, Lund, 2006 

 



28 

 

Lundestad, Geir, Öst, väst, nord, syd: huvuddrag i internationell politik efter 1945, 5., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004 

 

Machiavelli, Niccolò, Fursten, [Ny utg.], Natur & kultur, Stockholm, 2008 

 

Mill, John Stuart, Om friheten, [Ny utg.], Natur & Kultur, Stockholm, 2009 

 

Milner, Helen V. & Moravcsik, Andrew (red.), Power, interdependence, and nonstate actors in 

world politics, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2009 

 

Morgenthau, Hans J., Politics among nations: the struggle for power and peace, 4. ed., Alfred 

A. Knopf, New York, 1967 

 

Myrdal, Alva, Spelet om nedrustningen, Rabén & Sjögren, Stockholm, 

 

Skogmar, Gunnar, Atompolitik: sambandet mellan militärt och civilt utnyttjande av 

atomenergin i amerikansk utrikespolitik 1945-1973 = [Atomic politics] : [the interdependence 

between the military and civil use of atomic energy in American foreign policy 1945-1973], 

Stenvall, Diss. Lund : Univ.,Malmö, 1979 

 

Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem - para bellum: svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 

1945-1975, Probus, Stockholm, 1999 

 

Westberg, Jacob, Svensk neutralitetspolitik, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2010 

 

5.2 Hemsidor 

IAEA. International Atomic Energy Agency. About the IAEA, The Statue of the IAEA. 

http://www.iaea.org/About/statute.html#A1.2  (Hämtad 2012-12-17) 

 

 

FN. FN-förbundet UNA Sweden. Nationernas förbund, NF. 2008-09-24 

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/nationernas-forbund-nf/ (Hämtad 2012-12-17) 

 

 

Regeringen. Regeringskansliet. Sveriges regeringar under 100 år 

http://www.regeringen.se/sb/d/4393  (hämtad 2012-12-12) 

http://www.iaea.org/About/statute.html#A1.2
http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/nationernas-forbund-nf/
http://www.regeringen.se/sb/d/4393


29 

 

 

 

 

 

 

 


