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1. Inledning 

Han förstod inte alltid den grundläggande socialdemokratiska regeln, att först 

kommer alltid, alltid demokratin… Han var svag för socialistiska diktatorer… 

Orden är Göran Perssons om Olof Palme, citerade i journalisten Olle Svennings bok om den 

förre statsministern, ”Göran Persson och hans värld”. Uttalandet inbegriper essensen av den 

kritik som varit vanlig i den politiska debatten om Olof Palme och hans utrikespolitiska 

gärning – både före och efter hans död – och som synes här inte enbart kommit från det 

motsatta politiska lägret.  

I min tidigare undersökning*1 om framställningen av Olof Palme på svenska tidningars 

ledarsidor efter hans död 1986 och 1996, slogs jag av just de hårda omdömen som inte sällan 

riktades mot Palmes utrikespolitik – trots att hans internationella roll ofta har tilldelats stor 

betydelse och utomlands betraktats i positivt ljus. Men kritiken mot att Palme under det sena 

kalla kriget agerade alltför undfallande gentemot det kommunistiska östblocket var utbredd 

redan under början av 1980-talet och uttrycktes både inom och utanför Sveriges gränser.  

 

Samtidigt fördes en uppmärksammad diskussion i svensk och framförallt utländsk press där 

den svenska modellen skrotförklarades: Sverige framställdes som ett totalitärt, 

överbyråkratiskt, anti-demokratiskt kontrollsamhälle i en debatt som till stor del anknöt till det 

mytomspunna året 1984 och George Orwells socialistiska skräckstatsvision i framtidsromanen 

med samma namn. Debatten kulminerade med några artiklar i västtyska Der Spiegel 1983, där 

bl.a. det svenska socialväsendet liknades vid ett ”Barn-gulag” (”Kinder-gulag”). Med dessa 

reportage och artiklar som utgångspunkt ämnar jag att granska den västtyska pressbilden av 

Palme och Sverige närmare och sätta den i relation till den östtyska pressbilden. Syftet med 

undersökningen är dels att undersöka om bilderna kan kopplas till den ideologiska 

systemkonkurrensen mellan öst och väst, DDR och Västtyskland. 

 

Bilden av ett ”Big-Brother-Sverige” tycks – främst genom sjuttiotalisternas goda (ironiska) 

minne – leva kvar än idag, om än med nostalgiska förtecken och i betydligt mildare form. Den 

bok som först dök upp när jag på Libris med sökordet ”DDR” sökte litteratur för den här 

uppsatsen var komikerduon Filip Hammars och Fredrik Wikingssons ”Två nötcreme och en 

moviebox: hisnande generaliseringar om vår uppväxt i DDR-Sverige”. Jag fastnade vid 

begreppet ”DDR-Sverige” och funderade över de upprepade tillfällen då jag själv hört detta 

                                                 
1 * De många bilderna av Olof Palme. En studie i framställningen av Olof Palme på fyra svenska tidningars 
ledarsidor 1986 och 1996, B-uppsats i historia, Södertörns högskola, 2006. 
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uttryck för 1970- och 1980-talets svenska samhälle, inte alls nödvändigtvis bara från politiskt 

mer högerorienterade kretsar. Åttiotalist som jag är verkade begreppet först främmande för 

mig, men med tiden kom jag att inse det framförallt lustiga i jämförelsen mellan Sverige och 

den östtyska socialiststaten. De syrliga anekdoterna om ”DDR-Sverige” är många och i vissa 

fall slående, vare sig det handlar om betongghettona i förorterna, de två statliga ägda tv-

kanalerna eller statligt finansierade upplysningskampanjer av olika slag. Min avsikt med den 

här uppsatsen är nu dock inte alls att undersöka huruvida begreppet ”DDR-Sverige” var 

sanningsenligt betecknande eller ej. Jag nöjer mig med att konstatera att det myntade uttrycket 

faktiskt tycks innehålla en form av kritik mot Olof Palmes socialdemokratiska Sverige och 

den svenska modellen – ja, en antydan om 80-talets Sverige som ett land som ideologmässigt 

snarare låg närmare östblocket än västblocket. I det här avseendet torde det vara intressant att 

undersöka hur socialiststaten DDR själv ställde sig gentemot socialstaten Sverige och dess 

företrädare Olof Palme.  

 

2. Bakgrund: Sverige och det delade Tyskland 

1980-talets heta inrikespolitiska debatt om den svenska neutralitetspolitiken föregicks av en 

liknande redan på 1950-talet. Kritiken var i stort sett densamma – Sverige var för återhållsamt  

i sin kritik gentemot Sovjetunionen och på motsatt sätt alldeles för kritiskt gentemot väst2. 

Häri fanns också själva kärnan i den svenska neutralitetsproblematiken efter andra 

världskrigets slut: Konsten att rent praktiskt leva upp till det ställda målet; de numera 

bevingade orden ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”3 – och därmed konsten att 

kunna balansera mellan öst och väst. För Sverige – ekonomiskt, ideologiskt och kulturellt sett 

tillhörande västvärlden – blev förtroendeskapande åtgärder därför ett viktigt medel i 

relationen med Sovjetunionen. Den svenska modellen lanserades som ett tredje alternativ till 

kommunism och kapitalism: en politisk och ekonomisk demokrati med utrymme för verklig 

social rättvisa. I svensk utrikespolitik uttryckte man en önskan att aktivt vilja bidra till 

avspänning4. Samtidigt vet vi idag att Sverige tidigt under kalla kriget, dolt och inofficiellt, 

integrerades i den västliga försvarsstrukturen5. Det dolda militära samarbetet skulle fylla sin 

funktion i händelse av ett angrepp från det uppfattade hotet Sovjetunionen.  

 

                                                 
2 Andrén & Möller, s. 71, s. 73; Kronvall & Petersson, s. 83 
3 Andrén & Möller, s. 67. 
4 Andrén & Möller, s. 69, Kronvall & Petersson, s. 97-98. Se även Kronvall & Petersson, s. 99 om den aktiva 
utrikespolitikens syfte. 
5 Kronvall & Petersson, s. 83, s. 113, Andrén & Möller, s. 67. 
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Det svenska förhållandet gentemot det delade, symboliskt viktiga Tyskland var också präglat 

av en ”neutral dubbelhet”6. Medan Sverige valde att erkänna Västtyskland kom det att dröja 

ända tills 1972 innan Östtyskland (i fortsättningen benämnt DDR) erkändes. Ett av de skäl för 

att Sverige inte kunde erkänna DDR 1949, då staten grundades var Västtysklands krav på att 

själva få representera hela Tyskland, och det faktum att landet skulle se det som en ”ovänlig 

handling” om DDR erkändes7. Detta krav från Västtysklands sida blev på 1950-talet 

ytterligare konkretiserad i form av ”Hallsteindoktrinen”, vilken kom att hindra ett 

diplomatiskt närmande mot DDR under många år8. Det fanns även rent intressepolitiska skäl 

för Sverige att följa den västliga linjen i Tysklandsfrågan, såsom den viktiga handeln med det 

ekonomiskt starka Västtyskland9. Dock accepterade Sverige aldrig officiellt 

Hallsteindoktrinen och var mer än andra västeuropeiska länder öppnare för kontakter med 

DDR10.  

 

I sin strävan efter att uppnå diplomatiskt erkännande kom DDR att intressera sig för Sverige 

på grund av den uttalade svenska alliansfriheten och Sveriges vägran att acceptera  

Hallsteindoktrinen. Sveriges geografiska närhet och ”mottaglighet för socialistiska idéer” 

spelade också en viss roll11. Ett folkrättsligt erkännande från Sveriges sida skulle öppna upp 

handelsmässiga relationer med det ekonomiskt starka grannlandet, men också innebära att 

andra neutrala väststater följde efter i legitimeringsprocessen12. Genom att bli erkänt även 

utanför östblocket kunde DDR ”vinna terräng” i den legitimitetskonkurrens som förekom 

mellan de tyska staterna om att få representera det ”ideologiskt riktiga” Tyskland. Det skulle 

även visa på den ”socialistiska styrkan” 13. Möjligheterna för SED, det styrande östtyska 

kommunistpartiet, att vinna makten i ett återförenat Tyskland betraktades så knappa att en 

tysk återförening endast ansågs möjlig då socialismen segrat i hela tyskland 14.   

 

Av flera skäl sågs DDR som ett särfall i den internationella miljön: Staten hade små militära 

och ekonomiska resurser och byggde sin existens på ideologi snarare än nationalism. 

Dessutom var utrikespolitiken begränsad på grund av Sovjetunionens inflytande och 

                                                 
6 Tesen drivs tydligast av Alexander Muschik i hans verk; se bl.a. Muschik (2006), s. 521, s. 537. 
7 Linderoth (2002), s. 52, se även Muschik (2005A), s. 257ff. 
8 Muschik (2005B), s. 277. 
9 Andrén & Möller, s. 63. 
10 Linderoth (2002), s. 51-52, Muschik (2005B), s. 277, Muschik (2006), s. 537. 
11 Hedin (2005), s. 331. 
12 Linderoth (2002), s. 52. 
13 Linderoth (2002), s. 19. För konkurrenssituationen mellan Öst-Västtyskland, se även Hedin, s. 332f. 
14 Linderoth (2002), s. 35, s. 38. 
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västmakternas diplomatiska blockad*15. Det främsta hjälpmedlet för DDR att driva 

utrikespolitik blev därför propagandan. Från mitten av 1950-talet och framåt satsade DDR 

stort på att utveckla relationerna med Sverige med hjälp av s.k. ”public diplomacy”, d.v.s. 

upplysnings- och informationskampanjer om DDR, i syfte att skapa en positiv bild av DDR 

och opinion för ett erkännande16. DDR utmålades som en ”antifascistisk fredsstat”, i motsats 

till dess konkurrent Västtyskland, som var ”nynazistiskt, militaristisk och revanschistiskt”17.  

 

I Sverige men även i andra västländer ansåg man länge att Västtysklands kärva hållning 

gentemot DDR i Tysklandsfrågan var en huvudorsak till de politiska spänningarna i Europa. 

Denna opinion utnyttjades i DDR-propagandan18. DDR:s ”public diplomacy” utmärkte sig 

främst på det kulturella planet, exempelvis genom öppnandet av ett ”DDR Kulturcentrum” i 

Stockholm 1967. Redan 1956 hade vänskapsföreningen Sverige-DDR bildats, och mellan 

1958 och 1975 genomfördes varje år den s.k. ”Ostseewoche”, Östersjöveckan, som inrymde 

kulturella och politiska aktiviteter i DDR:s regi, och som syftade till att främja DDR:s 

kontakter med de nordiska grannländerna19. Västtyskland var därefter inte sen med att införa 

en ”egen vecka” som svar på DDR:s propagandaoffensiv; en konkurrent till Östersjöveckan; 

den s.k. ”Kielerwoche”20.  

 

Under 1960-talet påbörjades en längre avspänningsperiod mellan stormaktsblocken21. Som en 

följd av NATO:s avspänningspolitik lanserade de västtyska socialdemokraterna och dess 

ledare Willy Brandt ”östpolitiken”, vilket kom att förändra den västtyska Tysklands-

politiken22. Man avsåg nu att närma sig DDR genom en öppen, fredlig debatt och därmed 

förstärka förhållandet mellan det tyska folket i de båda staterna. På så vis hoppades man på 

längre sikt att kunna reformera DDR och därmed öppna upp dörrar för en framtida 

återförening*23. I sin regeringsförklaring hösten 1969 erkände Brandt som förste västtyske 

regeringsföreträdare att det fanns två tyska stater – dock vägrade man fortfarande att 

diplomatiskt erkänna DDR. Den östtyska regimen reagerade med misstänksamhet gentemot 

                                                 
15 Linderoth (2002), s. 17.  
* Linderoth menar dock att DDR kunde föra en relativt självständig Sverigepolitik. Se s. 48.   
16 Linderoth (2002), s. 122f, s. 296. 
17 Muschik (2005A), s. 260. 
18 Muschik (2005B), s. 277-278. 
19 Linderoth (2002), s. 122f, Muschik (2005A), s. 257ff. För en utförlig beskrivning av Östersjöveckan, se 
Linderoths kapitel om den i (2002), s. 236. 
20 Muschik (2005B), s. 277. Se även Hedin, s. 332f. 
21 Kronvall & Petersson, s. 85. 
22 Linderoth (2002), s. 38-39. NE: sökord: Willy Brandt. 
23 Hedin, s. 329. Med ett annat uttryck ”Wandel durch Annährung” – förändring genom närmande”. 
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Brandts östpolitik och strävade efter ytterligare avgränsning från Västtyskland samtidigt som 

kampen för erkännande intensifierades24.  

 

Olof Palme, som tillträdde som svensk statsminister samma år som Willy Brandt och som 

dessutom var personlig vän med honom, stödde internationellt den socialliberala östpolitiken. 

Med Brandt och Palme i fronten skedde ett närmande mellan de svenska och tyska social-

demokratiska partierna25. I praktiken genomfördes östpolitiken genom internationella avtal 

mellan åren 1970 till 197226. Den 21 december 1972 kunde slutligen ett fördrag – 

”Grundlagenvertrag” – mellan de tyska staterna undertecknas27. Fördraget var inget formellt 

diplomatiskt erkännande, utan ett avtal av mer principiell natur som reglerade relationerna 

mellan DDR och Västtyskland*28. I samband med detta upphävdes den diplomatiska 

blockaden av DDR. Dagen efter kunde Sverige sålunda erkänna DDR, vilket sedermera 

följdes av andra västeuropeiska länder29.  

 

Östpolitiken hade visat sig vara framgångsrik och kom under det resterande 1970-talet att ha 

fortsatt ökat inflytande i Västeuropa, inte minst i den svenska hållningen gentemot öst. Den 

ledde å ena sidan till öppnare kontakter mellan blocken, men också till skärpt 

systemkonkurrens mellan öst och väst30. Erkännandet i sig kom emellertid på längre sikt inte 

att kunna kompensera den östtyska statens naturligt inbyggda legitimitetsproblem, som 

beroendet av Sovjetunionen och bristen på en egen identitet utgjorde31. Likaså saknades 

fortfarande ett officiellt erkännande från Västtyskland, vilken DDR fortsättningsvis kom att 

ha ett spänt förhållande till*32. Efter att Erich Honecker 1971 övertagit partiledarrollen för det 

östtyska kommunistpartiet blev distanseringen från väst ännu tydligare*33. Därför upphörde 

                                                 
24 Linderoth (2002), s. 38-39, Muschik (2005A), s. 261-262. 
25 Muschik (2006), s. 538, Muschik (2005A), s. 265. 
26 Hedin, s. 334. 
27 Linderoth (2002), s. 193. 
28 Hedin, s. 335.  
* Fördraget, som trädde i kraft i juni 1973, innebar bl.a. att man skulle respektera varandras gränser, avstå från 
våld och vara beredd att reglera praktiska och humanitära problem (Hedin, s. 335). 
29 Linderoth (2002), s. 39. 
30 Hedin, s. 331. 
31 Muschik (2005A), s. 262.  
32 * Kännetecknande för relationen var en distansering från men samtidigt också en fixering vid Västtyskand, 
eftersom DDR hela tiden tvingades legitimera existensen av ett Östtyskland i förhållande till ett Västtyskland. Se 
Linderoth (2002), s. 40. 
33 Linderoth (2002), s. 39, Hedin, s. 343.  
* På SED:s partidag i juni 1971 förkunnade Honecker att en socialistisk nation höll på att utvecklas i DDR och 
att de båda tyska staterna inte längre var en del av en gemensam tysk nation (Linderoth, s. 39). 
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heller inte den östtyska ”public diplomacy” efter 1972. Processen av att legitimera och sprida 

en positiv bild av DDR kom att pågå ända tills statens upplösning hösten 198934.  

 

Den svenska bilden av DDR under 1970-talet var generellt positiv. Man skilde tydligt DDR- 

kommunismen från den sovjetiska och tog fasta på dess reformiska möjligheter. Genom  

kontaktutbytet mellan Sverige och DDR som följde efter erkännandet spelade Sverige indirekt  

en viktig roll i den östtyska legitimitetsprocessen. De statliga kontakterna gällde nämligen  

främst områden där DDR ansåg sig komma i positivt ljus, som utbildningspolitiken35 och  

framförallt freds- och nedrustningsfrågorna. Under slutet av 1970-talet och 

början av 1980-talet genomfördes en rad ministerbesök mellan länderna för att diskutera  

avspänningen i Europa. Första sammanträffandet mellan Olof Palme och Erich Honecker 

ägde rum under Helsingforskonferensen 1975, där även DDR medverkade36.  

 

Säkerhetskonferensen i Helsingfors blev höjdpunkten på den avspänningsperiod som inletts i 

början av 1960-talet. Europas stater samlades för att bl.a. bekräfta efterkrigsgränserna och de 

båda tyska staternas legitimitet, liksom komma överens om samarbeten inom områden som 

ekonomi, vetenskap och miljö, och inte minst rättslinjen för mänskliga rättigheter37. Besluten 

bekräftades i ett slutdokument vars uppföljning sedan kom att ske i ESK-processen 

(Europeiska SäkerhetsKonferensen), som Sverige som alliansfritt land fick möjlighet att vara 

värdland för 1984-1986 då Stockholmskonferensen hölls i huvudstaden38. Det hade då blivit 

extra angeläget att förhandla om avspänning och nedrustning eftersom det internationella 

klimatet hade försämrats i slutet av 1970-talet. Sovjetunionen rustade återigen upp, gjorde 

framstötar i tredje världen och placerade ut medeldistansraketer i Östeuropa, bl.a. i DDR, som 

riktades västerut. USA och Nato besvarade hotet i början av 1980-talet med egen upprustning 

och egna kärnvapenbärande missiler, utplacerade i bl.a. Västtyskland39.   

 

De ökade spänningarna mellan åren 1979 och 1985, en period som ofta benämns som ”andra 

kalla kriget”, berodde bl.a. på öst- och västsidans helt olika uppfattningar om de förpliktelser 

som bestämdes under Helsingforskonferensen, särskilt punkten som berörde de mänskliga 

                                                 
34 Linderoth (2005), s. 40f, Abraham (2005), s. 307, s. 310f. 
35 * Till exempel utbyte av språkstudenter, språklektorer, studiebesök av lärare, pedagoger o.s.v. Se Hedin.  
37 Hedin, s. 337-338. 
 
37 Agrell, s. 193-194, Kronvall & Petersson, s. 85. 
38 Andrén & Möller, s. 85, s. 88, s. 112. 
39 Andrén & Möller, s. 90, Kronvall & Petersson, s. 85, s. 111, s. 119. 
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rättigheterna40. Fruktan för ett kärnvapenkrig i Europa och det förebyggande arbetet för att 

hindra ett sådant, förenade både Väst- och Östtyskland i sina strävanden, liksom andra länder 

som låg i ett geografiskt sett utsatt läge*41. Sveriges och Olof Palmes aktiva utrikespolitik 

kulminerade under den här perioden med Palmekommissionen och dess rapport ”Gemensam 

säkerhet”, som innehöll förslaget om en kärnvapenfri korridor genom Centraleuropa*42. 

Palmes fredspolitiska insatser fick ett starkt positivt bemötande i öst, och då särskilt hos den 

sovjetiska ledningen, som gärna framhöll värdegemenskapen mellan ”fredsälskande” 

Sovjetunionen och den utrikespolitik Palme representerade*43.  

 

Samtidigt hade ubåtskrisen, d.v.s. de påstådda sovjetiska ubåtar som i början av 1980-talet 

kränkte svenskt vatten, problematiserat de svenska relationerna till det stora grannlandet i 

öster. Palme själv intog en försiktig hållning i frågan och menade att man inte kunde vara 

säker på att det rörde sig om ryska ubåtar. Efter ubåtskommissionens rapport 1983 – där man 

kom fram till att ubåtarna hade varit sovjetiska – framförde dock den socialdemokratiska 

regeringen en protestnot till Sovjetunionen, som förnekade inblandning44. Ubåtskrisen utlöste 

en stramare säkerhetspolitik i Sverige, d.v.s. en intensifiering av de förtroendeskapande 

åtgärderna gentemot Sovjetunionen och en ökad avskärmning från västblocket . Palme stödde 

exempelvis Sovjetunionen i förslaget om införandet av kärnvapenfria zoner, medan han 

kritiserade USA:s kärnvapenavskräckningsstrategi. Han avvisade dessutom den vanliga 

amerikanska uppfattningen om att freden förutsattes av Östeuropas befrielse från 

kommunismen45. Palmes ställningstagande blev i sin tur en katalysator för den 

inrikespolitiska strid (som utspelade sig i omgångar 1982-1985) mellan regeringen och den 

borgerliga oppositionen, vars åsikt var att man borde avskräcka öst och närma sig väst 

istället46. Inte minst tycktes Sovjetunionens positiva inställning till Olof Palmes fredspolitik 

                                                 
40 Andrén & Möller, s. 90. 
41 Wernicke, s. 457ff. 
* Västtyska förbundsdagen röstade förvisso för en utplacering av medeldistansrobotar 1983, men nationen var 
splittrad i frågan, och framförallt förekom massiva protester från freds- och miljörörelsen (Wernicke och NE). 
42 Andrén & Möller, s. 118-119, Ekengren, s. 18, Kronvall & Petersson, s. 86.  
* Andra svenska säkerhetspolitiska förslag under den här perioden var förslaget om en kärnvapenfri zon i 
Norden (Andrén & Möller, s. 117), liksom Femkontinentsinitiativet 1984 – en vädjan till stormakterna från 
Sverige och fem andra länder om kärnvapenfrysning och provstopp (Andrén & Möller, s. 118).  
43 Jerneck, s. 134, vilket han i sin tur bygger på Bo Peterssons ”Sovjetunionen och neutraliteten i Europa”, 
Stockolm, 1989. 
44 Andrén & Möller, s. 92f, Kronvall & Petersson, s. 122f, s. 131. 
45 Kronvall & Petersson, s. 137. 
46 Kronvall & Petersson, s. 127-128. 
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irritera hans motståndare. Men regeringens balansgång var svår eftersom trycket på Sverige 

hade ökat från båda sidor av blocken*47. 

 

Medan Sovjetunionen tidigare hade uppmuntrat och lyft fram DDR som sitt ”socialistiska 

skyltfönster” mot västvärlden, började det sovjetiska stödet till DDR under 1980-talet att 

minska48. Sovjetunionen upptogs av interna problem vilket bidrog till en någorlunda  

självständigare utrikespolitik för DDR. Erich Honecker uppmanade exempelvis båda blocken 

att göra sig av med kärnvapenmissilerna och sökte öppen dialog med Västtyskland om 

problemet, något som motsattes av Sovjetunionen. Den sovjetiska ledningen hade fortfarande 

inflytande och stoppade till exempel Honeckers planerade besök i Vässtyskland i tre år innan 

det slutligen kunde genomföras i september 1987, två år innan statens fullständiga kollaps49. 

DDR strävade dock mer än någonsin under 1980-talet, trots det ekonomiskt katastrofala läge 

som rådde inom landet, efter att utöka sitt utrikespolitiska manöverutrymme, utan sovjetisk 

inblandning50. Fokus lades på de prestigefyllda internationella fredsfrågorna, och syftet kan än 

en gång spåras till det nödvändiga behovet hos regimen av att legitimera den bräckliga 

fortsatta existensen. Det är i denna kontext som man skall förstå det första och enda officiella 

besök som Olof Palme gjorde i DDR 1984, och som utgör en av utgångspunkterna för 

följande undersökning.  

 

3. Teori och forskningsläge 

Forskningen om det delade Tyskland i förhållande till Sverige (och vice versa) var tills för 

några år sedan tämligen begränsad. 2002 kom så det första omfattande verket som direkt 

berörde ämnet – Sverige och Tysklandsfrågan – med Andreas Linderoths Kampen för 

erkännande: DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949-1972. Linderoth visar framförallt på 

vilken framträdande roll ”Public diplomacy” spelade i DDR:s utrikespolitiska strävanden, 

även i förhållande till Sverige, d.v.s. genom att propagera en positiv egenbild söka bekräftelse 

och samtidigt underminera sin konkurrent Västtyskland. Han konstaterar också att public 

                                                 
47 * Särskilt kryssningsrobotfrågan 1983-84 mötte starka påtryckningar: den behandlade hur Sverige skulle 
ställa sig rent hypotetiskt i händelse av en amerikansk robotattack mot Sovjetunionen genom svenskt luftrum. Se 
Kronvall, s. 123f. 
48 Muschik (2005A), s. 262, Linderoth (2002), s. 41-42. 
49 Linderoth (2006), s. 41. Se även Wernicke. 
50 Wernicke, s. 457ff. För östländernas samhällsekonomiska problem, se Andrén & Möller, s. 180f, Hedin, s. 
344. 
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diplomacy i ett längre perspektiv inte riktigt tjänade sitt syfte, då det i själva verket var den 

västtyska östpolitiken som banade vägen för ett erkännande av DDR51.  

På grund av bristen på maktinstrument antyder Linderoth att public diplomacy även kom att 

fortsätta dominera DDR:s utrikespolitik, vilket Greifswald-historikern Nils Abraham också 

har belagt i sin avhandling från 2007; Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden : 

zur public diplomacy der DDR gegenüber Schweden nach der diplomatischen Anerkennung 

1972 – 198952. Abraham beskriver hur DDR använde sig av metoden ”andra om oss” för att 

skapa en positiv självbild. Han intresserar sig specifikt för hur denna självbild sedan 

återspeglades i svensk media53. Alexander Muschik, även han historiker med bas i 

Greifswald, har skrivit en avhandling som ämnesmässigt starkt påminner om Linderoths. Han 

har dock till skillnad från Linderoth inte utgått från ett östtyskt perspektiv utan ett rent 

svenskt, och dessutom lagt fokus på förhållandet till båda tyska staterna. Med Die beiden 

deutschen Staaten und das neutrale Schweden vill Muschik poängtera hur Sverige i 

Tysklandsfrågan inte alls förhöll sig särskilt neutralt utan snarare helt och hållet följde 

västmakternas linje54.  

 

De tre ovanför nämnda verken undersöker framförallt de politiska relationerna mellan Sverige 

och det delade Tyskland. Den bildbeskrivning som det ibland ges utrymme för är framförallt 

den östtyska (för Sverige återgivna) självbilden, och i viss mån, den svenska uppfattningen av 

den. Vad beträffar det omvända perspektivet, d.v.s. bilden av Sverige i DDR, är det 

statsvetaren Astrid Hedin som tycks ha undersökt den närmast. 2005 publicerades antologin 

DDR og Norden med ambitionen att sammanfatta den dittills pågående forskningen kring de 

östtysk-nordiska relationerna. Samtliga av de författare som tidigare nämnts – Linderoth, 

Abraham och Muschik – bidrog med artiklar, så även Astrid Hedin.  

 

Med artikeln Wandel durch Annäherung – Förändring genom närmande? Sverige och DDR i 

Östpolitikens era frågar sig Hedin hur östpolitiken med dess närmande och öppning av 

mänskliga kontakter konkret inverkade på den ideologiska systemkonkurrensen mellan öst 

och väst. Hedin pekar på hur man internationellt försökte marknadsföra DDR-modellen i 

tävlan med den svenska modellen och västeuropeisk socialdemokrati. I synnerhet när det 

                                                 
51 Linderoth (2002), s. 302-303. 
52 Se även hans artikel på svenska, ”Östtysk propaganda i Sverige”, som bygger på hans forskningsresultat, i 
antologin ”DDR og Norden”. 
53 Se ovan, s. 307 och 322. 
54 Muschik (2005A), s. 262. 
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gällde frågor rörande jämställdhet och socialpolitik, eller att leva upp till olika FN-

deklarationer55. Liksom Linderoth och Abraham skildrar hon den positiva bild som DDR 

försökte ge av sig själv i Sverige, men också hur Sverige och den svenska modellen 

framställdes negativt för den egna befolkningen, som ett led i den utbredda 

systemkonkurrensen. Hedin menar att östpolitiken och det alltmer ökade utbytet mellan 

blocken ledde till en upptrappad systemkonkurrens mellan öst och väst; det tidigare hotet om 

fysisk kamp med militära redskap omvandlades istället till en rent ideologisk kamp med 

socialpolitiska medel. Östpolitiken resulterade alltså i en ideologisk avgränsning, enligt 

Hedin, vilket fyllde en viktig funktion i DDR:s interna försök att ge sina medborgare ”rätt 

ideologisk tolkning”56.  

 

Socialdemokratin var ett fiendebegrepp i DDR, skriver Hedin. Med Brandts östpolitik, som av 

den östtyska ledningen uppfattades som en del av USA-imperialismens globalstrategi, 

fruktade man en hotande socialdemokratisering av DDR57. Den svenska socialdemokratin 

skildes från den tyska och beskrevs som exceptionell: socialdemokratins och den svenska 

modellens framgångar förklarades med en mångårig lyckad svensk neutralitetspolitik. 

Sveriges rika naturtillgångar ansågs ha bidragit starkt till landets välstånd, inte dess sociala 

eller ekonomiska politik. För DDR var det viktigt att avfärda den svenska välfärdsstaten just 

på grund av att den internationellt symboliserade hur det var möjligt att förena socialpolitiska 

åtgärder med kapitalism58.  

 

I Hedins undersökning av det östtyska veckomagasinet ”Horizont” (1968-1989), som innehöll 

politiska reportage om västvärlden, framträder två utmärkande drag i rapporteringen om 

Sverige: För det första understryks hur den svenska staten lider av krisfenomen som 

kommunismen redan förutspått skall komma att inträffa i kapitalistiska länder: social 

osäkerhet råder, i form av inflation, arbetslöshet, strejker, drogmissbruk och kriminalitet59. 

Det hävdas bl.a. 1970 att ett brott begås varje minut i Sverige – 1977 är det var femtionde 

sekund60. Drogmissbruket beror enligt tidningen på bristen av klassharmoni och ett ”för högt 

arbetstempo i en värld av borgerligt karriärstänkande och skoningslös konkurrens”61. Med 

                                                 
55 Hedin, s. 331. 
56 Hedin, s. 350. 
57 Hedin, s. 343. 
58 Hedin, s. 344. 
59 Hedin, s. 345ff. 
60 Hedin, s. 347. 
61 Hedin, s. 348. 
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artiklar med rubriker som ”Förstörd idyll” och ”Slutet på en legend” dödförklaras den svenska 

modellen, som inte alls kan mäta sig med DDR:s, vars välfärdspolitik är vida överlägsen. Den 

svenska ekonomiska krisen under slutet av 1970-talet förklaras med Sveriges beroende av den 

kapitalistiska ekonomin och dess konjunkturer62.  

 

Den andra tendensen i Horizonts rapportering om Sverige är betoningen på hur den svenska 

nationen är integrerad med det kapitalistiska västblocket. Sverige definieras som ett litet 

imperialistiskt land som förvisso inte bundit sig militärt, men ändå har starka band till USA63. 

Utomlands har en mytbild om den svenska socialismen spridit sig: Man hävdar till exempel 

att det skett ett missförstånd framförallt bland amerikanska journalister om att Sverige var ett 

socialistiskt land, vilket de naivt baserat på Sveriges motstånd mot USA:s 

Sydostasienpolitik64. 

 

Bilden av Sverige är dock inte enbart negativ, påpekar Hedin. DDR ställer sig positivt till 

Sveriges fredspolitiska insatser – särskilt stödet till befrielserörelserna i tredje världen – och 

attityden blir mer försonande när Sverige aktivt stöder östblockets fredsinitiativ65. 

Fredsträvan utgjorde en viktig del i DDR:s ideologiska identitet, då fred krävdes för att 

överhuvudtaget kunna bygga upp socialism. Hedin påminner om hur uppfostring och 

utbildning i DDR skedde i fredens anda och hur det vuxna arbetslivet i det längre perspektivet 

syftade till att främja freden66. Enligt den tyska DDR-historikern Monika Gibas67 

karaktäriserades den föredömlige DDR-medborgaren av mångsidighet, hög kulturell 

allmänbildning och i synnerhet solidaritet och fredsälskan. Andreas Linderoth framhåller 

redan inledningsvis i sin avhandling hur DDR:s utrikespolitik skulle präglas av en vilja till 

fredlig samexistens med andra stater (en politik som även Sverige och Olof Palme sade sig 

representera)68.  

 

Linderoth poängterar också vilken oerhört viktig roll ideologin hade för den östtyska 

ledningen och dess syn på politiken och omvärlden. DDR-regimen förhöll sig – betydligt mer 

                                                 
62 Hedin, s. 347. 
63 Hedin, s. 345. 
64 Hedin, s. 347. 
65 Hedin, s. 345. 
66 Hedin, s. 339. 
67 Gibas, s. 25f. 
68 Linderoth (2002), s. 44-45. 
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än andra öststater – närmast dogmatisk till den marxist-leninistiska ideologin69. Astrid Hedin 

avser i sin artikel att närma sig ideologin som diskurs istället för ”lögnaktig” propaganda, 

d.v.s. förstå den utifrån en socialt konstruerad, historiskt betingad verklighet: I DDR:s 

ideologiska skolning förknippades kapitalism helt naturligt med social osäkerhet, arbetslöshet, 

kriminalitet och drogmissbruk, d.v.s. alla de attribut som tillskrivs Sverige i hennes 

undersökning av tidningen ”Horizont”. Det egna politiska systemet associeras däremot med 

fred, socialpolitik, demokrati, jämställdhet – ordning och reda, helt enkelt – vilket ju 

motsvarar DDR:s egen självbild. Om man hårdrar det något ser motsättningen ut på följande 

sätt: socialism – kapitalism, kommunism – imperialism70.   

 

Sverige tycks inte helt och hållet passa in i den här svart/vita mallen, inte minst på grund av 

de fredliga egenskaper som nationen tillgodoräknas av DDR. Detta måste till viss del anses 

motsvara Sveriges egen bild av den svenska samhällsmodellen, d.v.s. dess placering 

någonstans mitt emellan två världsuppfattningar. Det vore intressant att titta närmare på hur 

dessa ideologiskt värdeladdade attribut faller på en så aktiv fredspolitiker som Olof Palme – 

närmast en fredssymbol på sin tid, kritiserad för sina påstådda eftergifter mot öst och 

dessutom känd för att i sin kallelseretorik använda värdeladdade begrepp som socialism och 

solidaritet – och vilka egenskaper han tilldelas i association med den svenska modellen. Enligt 

Hedin skrotförklaras den svenska samhällsmodellen i tidningen ”Horizont”, men finns det 

måhända nyanser i synen på den, likt det som Hedin har pekat på vad gäller den svenska 

fredspolitiken? Likställs den fullt ut med imperialism eller får den någon annan karaktär, 

bortom de båda systemuppfattningarna? Hedin tycks i första hand ha koncentrerat sig på 

1970-talet – för min egen del avser jag att ta avstamp i det mytomspunna året 1984, i samband 

med att den svenska modellen utsattes för hård kritik i väst, speciellt hos konkurrenten 

Västtyskland. Hur beskrivs den då, i skenet av systemkonkurrensen?  

 

Någon omfattande undersökning om bilden av Olof Palme i utländsk media har mig 

veterligen ännu inte förekommit. Gunnela Björk utkom 2006 med Olof Palme och medierna, 

men boken begränsar sig till den svenska mediebilden av Palme. Både Björk och 

medieforskaren Tom Olsson71 har i sina analyser, liksom jag själv i min B-uppsats, funnit de 

svenska mediernas bild av Palme som ytterst föränderlig och splittrad, vilket måste ses som 

                                                 
69 Se föreg. not. 
70 Hedin, s. 330 och 348ff. 
71 Olsson, s. 29-33.  
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resultatet av en stark politisk exploatering av en politiker som uppfattades som både 

karismatisk och kontroversiell. Som historiker borde det därför vara tacksamt att placera 

Palme också i det internationella strålkastarljuset, scenen där han otvivelaktigt nådde störst 

framgång. Man kan ändock konstatera att även den internationella uppfattningen av Palme har 

varit kluven, särskilt i början av 1980-talet: Statsvetaren Magnus Jerneck skriver i artikeln 

”Olof Palme – en internationell propagandist”72 att Palmes ”öst-inriktade” fredspolitik och 

svaga kritik av kommunistiska diktaturer väckte förundran och förargelse hos observatörer i 

väst (väst-vänstern och radikala fredsrörelser undantagna) som betraktade Palmes utrikes-

politik som ett indirekt stöd åt Sovjetunionen73. 

 

Frågan är hur pass mycket den internationella bilden speglades av den inrikespolitiska 

debatten kring den svenska säkerhetspolitiken. Sten Ottosson, forskare vid Utrikespolitiska 

Institutet, har studerat kritiken av den svenska säkerhetspolitiken i början av 1980-talet och 

fastslagit att den generade en negativ motbild av den svenska neutralitetsidentiteten: bilden av 

Sverige som passivt, isolerat och åsiktsneutralt började framträda74. Den kritiska debatten 

försvagade alltså den svenska självbilden. Historikern Wilhelm Agrell är inne på samma linje: 

Han hävdar till exempel att ubåtskrisen i själva verket mer var en kris för självbilden 

(”Sverige som neutral, ofredad ö”) än en kris i förhållandet till Sovjetunionen75. En intressant 

aspekt skulle vara att granska hur den här dåliga självbilden har inverkat på den 

internationella bilden, i mitt fall den öst- respektive västtyska.  

 

Den internationella kritik som riktades mot den svenska välfärdsstaten i början av 1980-talet – 

i UD:s pressklipp benämnd som ”1984-reportagen” och i media mer känd som ”Kinder-gulag-

debatten” – nämns bara flyktigt i Gunnela Björks bok76 och har fram tills nu inte varit föremål 

för någon vetenskaplig granskning77. Däremot framgår det av UD:s rapporter (”Sverige i 

utländsk press”) klart och tydligt hur bilden av Sverige som ett ekonompolitiskt och 

socialdemokratiskt föregångsland – den svenska välfärdsstaten – försvagades från slutet av 

1970-talet.  

                                                 
72 Artikeln är en del av antologin ”Socialdemokratin och den svenska utrikespolitiken” från Utrikespolitiska 
Institutet. 
73 Jerneck, s. 134. 
74 Ottosson, s. 64-65. 
75 Agrell, s. 245-246.  
76 Björk, s. 132. 
77 Detta har belagts av Stellan Andersson, arkivarie vid Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm samt ansvarig för 
Olof Palmes arkiv, där en hel del dokumentation omkring debatten finns samlat i två volymer. Andersson har 
tillsammans med Gunnela Björk och Kjell Östberg gjort mig uppmärksam på materialet.  
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4. Syfte och frågeställning 

De tyska medierna visade både i öst och väst ett stort intresse för Olof Palme, Sverige och den 

svenska välfärdsstaten. Med den här uppsatsen avser jag att granska hur dessa teman har 

framställts i öst- respektive västtysk tidningspress. I Linderoths och Abrahams tidigare 

forskning har det framkommit vilken viktig roll neutrala Sverige spelade i legitimitets- och 

systemkonkurrensen mellan DDR och Västtyskland, som kom att pågå ända fram tills 

återföreningen 1989. Jag kommer därför att inkludera ett jämförande perspektiv mellan de 

båda tyska staterna för att se om man kan dra några paralleller till den öst-västtyska 

systemkonkurrensen.  

 

Tidsmässigt intresserar jag mig för tiden kring 1983-1984 av flera anledningar: den svenska 

självbilden försvagades och den svenska modellen kritiserades, Kalla kriget blev återigen 

kallare och spänningarna ökade internationellt, Sveriges freds- och säkerhetspolitik stod högst 

på agendan och Olof Palme själv befann sig förmodligen på toppen av sin utrikespolitiska 

karriär. Av rent praktiska, strukturella skäl har jag valt att dela upp undersökningen i två 

delstudier: första studien utgör analysen av den västtyska pressbilden 1983, vid tiden för 

”Kinder-gulag-debatten”. Vad är det som kritiseras och kan man urskilja något syfte bakom 

kritiken och varför den uttrycktes just då? Kan bilden kopplas till den försämrade svenska 

självbilden? Året efter, 1984, mötte Palme Erich Honecker i östtyska Stralsund. Besöket fick 

stor uppmärksamhet framförallt i DDR-pressen. Detta utgör den andra delstudien, där både 

öst- och västtyska tidningar avses undersökas. Hur skildras bilden av Sverige, i ljuset av den 

västtyska kritiken, i de östtyska artiklarna 1984?  

 

Märks från östtyskt håll några av de tendenser som Astrid Hedin har fört fram i sin 

undersökning, d.v.s. ett fördömande av den svenska samhällsmodellen och ett Sverige som 

alltför integrerat med västblocket? Hur förhåller man sig i DDR till Palme? Hur kommenterar 

i sin tur de västtyska tidningarna Palmes besök i DDR? Jag vill redan nu poängtera att 

delstudierna inte skall ses som avskilda från varandra: Resultatet från de båda delstudierna 

kommer att sammanfogas i en avslutande analysdel.   

 

5. Metod och källor 

För att besvara frågorna har jag genomfört en komparativ och kvalitativ textanalys av ett antal 

tidningsartiklar (både ledar- och nyhetsartiklar, reportage och notiser), tidsmässigt 

närliggande två utrikespolitiska skeenden 1983 och 1984 som involverar Sverige och Olof 
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Palme. För att få en mer övergripande bild av den generella pressbilden vid den här tiden har 

artikelanalyserna kompletterats med promemorior och rapporter, som rör beskrivningen av 

Sverige i västtysk press. Dessa har utfärdats av Utrikesdepartementet och Svenska 

ambassaden i Bonn. Därtill tillkommer även rapporter ur UD:s årliga publikation ”Sverige i 

utländsk press”.  

 

I rapporterna har jag enbart tagit fasta på det material som behandlar synen på den svenska 

modellen, Olof Palme och Sveriges neutralitet. Då ”Sverige i utländsk press”, liksom 

promemoriorna och rapporterna från Bonn, inte behandlar DDR hamnar fokusen endast på 

den västtyska pressbilden i studien av detta material78. Urvalet av promemoriorna från 1983 

har i stort sett begränsat sig till vad som stått till förfogande i klippsamlingen i Olof Palmes 

arkiv och som dessutom ansetts vara av värde för undersökningen.  

De undersökta västtyska artiklarna från 1983 är tre till antalet, publicerade i Der Spiegel. 

Spiegel-artiklarna kan sägas representera själva kärnan i den kritiska debatt om den svenska 

samhällsmodellen som följde i samband med artiklarnas publicering79, därav detta urval. 

 

När det gäller de öst- och västtyska artiklarna från 1984 har tidningarna i sig undersökts på 

plats i Berlin80. Jag har gjort ett eget urval utifrån de största och mest inflytelserikaste 

tidningsorganen. I undersökningen finns den största östtyska dagstidningen representerad, 

Neues Deutschland (socialistisk), tillsammans med fem västtyska; Die Zeit (liberal), Die Welt 

(konservativ), Frankfurter Allgemeine Zeitung (konservativ), Der Spiegel (liberal) samt Der 

Tagesspiegel (mittenkonservativ/liberal)81.  Anledningen till att endast en östtysk tidning är 

inkluderad i undersökningen beror på att Neues Deutschland betraktades som det främsta 

pressorganet för SED, det östtyska kommunistpartiet, och därmed företrädde DDR:s officiella 

ståndpunkter (den utgavs till och med direkt av partiet). I granskningen av tidningarna har en 

                                                 
78 Promemoriorna och rapporterna från UD och Ambassaden i Bonn finns tillgängliga i klippsamlingen i Olof 
Palmes arkiv, volym 4:2: 184-185. UD:s årliga publikation ”Sverige i utländsk press” tillhandahålls bl.a. av 
Kungliga biblioteket. 
79 Även dessa tillgängliga i Olof Palmes arkiv, volym 4:2: 184-185. 
80 De mikrofilmade tidningarna har undersökts vid Berlin Staatsbibliotheks tidningsavdelning i Westhafen. 
81 Alexander Fiebig, arkivarie vid Zeitungsabteilung (Tidningsavdelningen) vid Berlins stadsbibliotek, har 
genom sina generösa synpunkter hjälpt mig med urvalet. Även Tysklandsforskaren Birgitta Almgren har kommit 
med förslag om vilka tidningar som varit lämpligast att undersöka. För tidningarnas politiska orientering, följ 
internetlänken http://www.worldpress.org/newspapers/EUROPE/Germany.cfm. 
För en genomgång av tidningspressen i DDR, se http://www.ddr-wissen.de/wiki/ddr.pl?Zeitungen. 
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tidsmässig avgränsning gjorts till fem dagar i slutet av juni och början av juli 1984, omkring 

den tidpunkt då Palmes officiella besök ägde rum i Stralsund82.  

 

I analysen av artiklarna fokuserar jag – i den mån det går – på ideologiskt värdeladdade 

begrepp. Jag intresserar mig främst för beskrivningen av 

* Välfärdsstaten Sverige – den svenska modellen 

* Sverige i förhållande till öst – väst 

* Förhållandet mellan de båda tyska staterna 

* Olof Palme  

 

Eftersom både den öst- och västtyska pressen under Palmes besök i DDR ofta refererade till 

den svenska pressen har jag även gjort en genomgång av de största svenska tidningarna 

(Aftonbladet, Expressen, DN och SvD) under de aktuella dagarna 1984. 

 

6. Källkritik 

Det kan diskuteras om källmaterialet är tillräckligt representativt för undersökningen. 

Framförallt har jag inte kunnat vara helt och hållet konsekvent vid urvalet av källor: Man kan 

ha kritiska synpunkter på huruvida de kontroversiella Spiegel-reportagen 1983 verkligen kan 

jämföras med och sättas i relation till de nationella nyhetsartiklarna 1984. Här vill jag dock 

framhäva Spiegel-reportagens enorma genomslagskraft i både tysk och internationell media. 

De tycks ingalunda ha varit några särfall utan snarare ett uttryck för en publicistisk tendens i 

Västtyskland. Dessutom fungerar Bonn-ambassadens och UD:s rapporter som ett viktigt 

komplement till undersökningen.  

 

De undersökta västtyska tidningarna intar olika politiska ståndpunkter, vilket förstås påverkar 

framställningen av mina undersökningsobjekt. Man ska likafullt ha i åtanke att jag medvetet 

har gjort ett urval utifrån de mest inflytelserika västtyska tidningarna – inte efter politisk färg 

– och dessutom har valt att inte enbart rikta in mig på ledarartiklar. Detta val har jag gjort på 

grund av att jag inte avser att lägga någon tonvikt vid det partipolitiska perspektivet. 

Undersökningens syfte är ju inte att jämföra tidningarnas ståndpunkter internt, utan att få fram 

                                                 
82 Palme anlände i Stralsund fredagen den 29 juni 1984 och åkte därifrån på lördagen den 30:e. Eftersom hans 
besök infall under en helg och vissa tidningar inte utgivs på söndagar, utökade jag tidsramen för 
undersökningen till tisdagen den 3 juli 1984.  
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en mer generell bild, en tendens om bilden har framställts. Detta hoppas jag kunna 

åstadkomma genom att kombinera artiklarna med de övergripande pressrapporterna från UD.  

 

Ett annat källkritiskt dilemma är rapporterna och promemoriorna från Svenska ambassaden i 

Bonn och ”Sverige i utländsk press”. Det kan naturligtvis ifrågasättas hur pass representativa 

dessa är och om de på något sätt är beroende och tendentiösa, eftersom pressbilden här har 

valts ut och återgivits i andra hand av svenska tjänstemän utposterade i Västtyskland. Å ena 

sidan kan man fråga sig vad som skulle tjänas på att ge en falsk bild av medierapporteringen i 

landet. Rapporterna, som källhänvisar till en mängd nationellt spridda västtyska tidningar, 

pekar snarare på att man har haft ambitionen att ge en så täckande helhetsbild som möjligt. 

Jag anser därför att det finns ett viktigt värde i dessa redogörelser då de ger en 

sammanfattande lägesbeskrivning av den västtyska mediebilden som inte hade varit möjlig att 

få genom att enbart fokusera på de undersökta artiklarna.  

 

Dessvärre faller som sagt DDR bort i det ovanför nämnda materialet, en liknande 

översiktsbild kan alltså inte ges av den östtyska mediebilden. I fallet med de öst- respektive 

västtyska tidningarna från 1984 är däremot materialet från DDR av naturliga skäl betydligt 

omfångsrikare än det västtyska – det skrevs förstås mer i DDR än i Västtyskland om Palmes 

besök hos Honecker. Uppsatsens resultat måste likväl betraktas i ljuset av detta ringa och icke 

helt jämnt fördelade underlag av källor. 

 

När jag skrev min förra uppsats analyserade jag mitt källmaterial utifrån metoden ”close 

reading”, d.v.s. jag plockade ut ord och meningar och citerade ibland längre stycken för att få 

fram en så autentisk bild som möjligt. Detta har även varit min ambition med följande 

uppsats, men jag vill ändå påpeka följande av rent språkmässiga skäl: Det tyska språket är 

svåröversättligt och det är inte helt oproblematiskt att återge tyska citat på svenska. 

Exaktheten i översättningen kan alltid ifrågasättas och jag är heller ingen professionell 

översättare. För att undvika källkritiska problem med översättningen har jag försökt avhålla 

mig ifrån att citera längre stycken. Där detta ändock förekommer har min ambition mer varit 

att översätta meningens exakta innebörd istället för att sträva efter hundraprocentig korrekt 

återgivning av ord och ordföljd, vilket ofta hindrar ”flytet” i texten. 
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7. Olof Palme och Sverige i västtysk press 1983 

 

7.1. Der Spiegel och kritiken 

Der Spiegels kritik mot den svenska välfärdsstaten 1983 var varken något enskilt eller nytt 

fenomen i vässtysk press. Enligt UD:s rapporter83 har den kritiska vinklingen av Sverige- 

modellen – som också märkts i andra länder än Västtyskland – utvecklats och intensifierats 

med tiden. Särskilt under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet i takt med att den 

svenska ekonomin försämrades. Däremot kom kritiken att ta sig ett extremare uttryck i och 

med publiceringen av Spiegel-artiklarna 1983. Veckomagasinet Der Spiegel (grundad 1946), 

som med åren blivit känd för att bedriva en grävande politisk journalistik som lett till en 

mängd avslöjanden av ”affärer”, betraktas som inflytelserik och når ut till ett brett skick 

läsare84. Genom tidningens genomslagskraft och reportagens extrema natur kom den kritiska 

debatten om den svenska modellen att accelerera och slutligen även involvera Olof Palme 

personligen, som i en intervju med tidningen fick stå till svars för den kritik som uttrycktes. 

 

Enligt ”Sverige i utländsk press” var Spiegels Sverige-kritik ett resultat av en västtysk 

publicistisk tendens att föra en kritisk debatt kring individens förhållande gentemot staten. 

Spiegel uppfattades som det ledande tidningsorganet för den här debatten 1983. I ett flertal 

reportage som föregick ”Kinder-gulag-artikeln” bevakade tidningen aktuella västtyska 

integritetsfrågor och gjorde kritiska observationer rörande tendenser till frihetsstridigt 

agerande från den västtyska statsmaktens sida gentemot medborgarna85. Spiegelredaktören 

Wolf Küster hävdade vid ett samtal med den svenske ambassadören i Bonn, Bo Lundberg, att 

Spiegel med sina Sverigereportage avsåg att varna västtyska läsare för en svensk utveckling i 

Västtyskland. ”Han ville spela på den känsliga liberala och anti-statistiska opinionen i ett läge 

då tendenser till ökad statsstyrning […] började skönjas”, skriver Bo Lundberg i ett PM till 

UD86.  

 

Man kan alltså betrakta Spiegels Sverigekritik som helt i linje med en större inhemsk västtysk 

debatt där bilden av en stark offentlig makt utsattes för kritik. Men man kan också välja att se 

denna debatt utifrån ett större perspektiv; som ett naturligt led i systemkonkurrensen – en 

”ideologisk kamp” i en tid då kalla krigets spänningar ökade: ett avvärjande av en hotbild om 

                                                 
83 Baserat på en genomgång av Sverige i utländsk press under 1970-talet. 
84 NE: sökord: Der Spiegel. 
85 Sverige i utländsk press 1983, s. 53-54. 
86 PM 1983-11-11från Bonn till ambassadören Farén, UD. 
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Sverige som ideologiskt och säkerhetspolitiskt mer knutet till Öst- än Västeuropa. Det är 

knappast en tillfällighet att två tendenser i den västtyska bilden av Sverige sammanfaller med 

varandra under den här tiden – dels tendensen att det svenska samhället är på väg mot quasi-

totalitär kontroll över individen, och dels, som kommer att lyftas fram i kapitel 7.5, tendensen 

att den svenska regeringen – personifierad av Olof Palme – utifrån en systematisk 

felbedömning eller på grund av sina fredspolitiska ”brobyggarambitioner” agerar alltför 

undfallande gentemot Sovjetunionen.  

 

7.2. Sverige – ett Barn-Gulag? (reportage 1) 

Det femsidiga reportaget med titeln ”’Barn-Gulag’” i socialstaten Sverige” publicerades i 

Spiegels första augustinummer 198387. Artikeln handlar om hur svenska ”allsmäktiga 

socialbyråer tar barn ifrån föräldrar med våld för att överlämna dem i statlig vård”88 – enligt 

artikelförfattaren sker detta på helt lösa grunder. Temat knyter an till ett par i svensk press 

redan uppmärksammade fall av omhändertagande av barn – de s.k. Magrell- och Liljafallen – 

det sistnämnda belyst även året innan i en tysk tv-film89. Sammanlagt tas sex enligt tidningen 

”typiska” fall upp där barn farit illa i den snåriga svenska ”socialbyråkratin” och mot sin vilja 

tagits i ”statligt förvar”. I beskrivningen av de specifika fallen varvas statistiska uppgifter med 

uttalanden från en forskare i barnpsykiatri, en hovrättsdomare, en advokat samt föräldrar till 

de utsatta barnen – alla har de åsikten att det svenska socialväsendet i hög grad betvivlar 

föräldrars förmåga att uppfostra sina barn.  

 

Under 1981 ska 1900 barn ha omhändertagits90, och sammanlagt 22000 barn uppskattas leva i 

den offentliga omsorgen i Sverige, skriver Spiegel, ”tio gånger fler än i Västtyskland”91.  

Barnens placering i fosterhem beskrivs närmast som en auktion, där fosterföräldrarna tar sig 

an barnen enbart i vinstsyfte – och betraktar sin verksamhet som en heltidssysselsättning.  

En professor uttalar sig om riskerna med fosterhem, som samtidigt exemplifieras med ett fall 

om ett par försupna fosterföräldrar som enbart uppges ha levt på vårdnadsbidragen92. Det 

berättas om Karl Lilja, en av föräldrarna till ett av de omhändertagna barnen, som ”istället för 

att foga sig” flydde med sin familj till New York för att söka hjälp utanför den totalitära 

socialstatens gränser. ”Endast flykten till utlandet kunde rädda hans son från statliga 

                                                 
87 ”’Kinder-Gulag” im Sozialstaat Schweden”, Der Spiegel Nr 31, 1.8.1983, s. 83-88. 
88 Spiegel 1.8.1983, s. 83. 
89 PM 1983-08-04 från Bonn till redaktören Jernaeus, Pressbyrån, UD. 
90 Spiegel 1.8.1983, s. 84. 
91 Spiegel 1.8.1983, s. 85. 
92 Spiegel 1.8.1983, s. 86-87. 
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övergrepp”, skriver Spiegel93. Lilja, själv en före detta socialarbetare, visste att ”Socialdistrikt 

14 i Bromma inte var att leka med. Socialdistrikt 14 är känt för att vara särskilt hänsynslöst 

när det gäller att låta barn njuta av den sociala omsorgsstaten Sveriges välsignelser”94. En 

annan förälder uppges ha sett en ”Gestapo-film” framför sig när ”två assistenter från 

socialdistrikt 14 trängde in via terrassen i huset” och hämtade hennes dotter95.  

 

Spiegel skriver: ”Tvångsåtgärder av detta slag där barn och föräldrar skiljs åt på order av de 

sociala myndigheterna och som genomförs med brutalt statligt våld utgör i Sverige ingalunda 

enstaka eller extrema fall. Ingenstans i västvärlden har socialstaten blivit så totalitär som i 

detta land som annars inte tröttnar på att kritisera brott mot de mänskliga rättigheterna i andra 

delar av världen.”96 Även JO – Justitieombudsmännen – får sig en känga: ”Denna institution 

som Sverige skryter med över hela världen har för länge sedan förlorat rollen som ’borgarnas 

klagomur’ och vakthund mot myndigheters godtycke och orättvisa behandling”97. 

 

Mot slutet av reportaget nämns den svenska stiftelsen Familjekampanjs planer på att föra 

Liljafallet inför kommissionen om de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Dessvärre ”hyser 

man inga stora förhoppningar”, då – ”eftersom klagomålen hopat sig under de senaste åren” – 

en icke-oberoende domare, Hans Danelius, rättschef och juridisk rådgivare i utrikes-

departementet och ”ivrig försvarare av den gällande sociala rättsuppfattningen” valts till 

ombud. Artikeln avslutas med ett uttalande som Danelius påstås ha gjort – vilket kan 

ifrågasättas eftersom bara halva meningen har citerats: ”Danelius talar klarspråk. 

Konventioner för mänskliga rättigheter ’är inte bindande för svenska domstolar’…”98 

 

Även der Spiegel tycks ha ”talat klarspråk”: Sverige är ett skenheligt land som gärna kritiserar 

andra länder för bristande mänskliga rättigheter men som själv inte följer dem. Ord och 

formuleringar som ”Barn-Gulag”, ”Gestapo”, ”totalitär”, ”brutalt statligt våld” är förstås väl 

uppenbara, men även den flitiga upprepningen av en så klinisk fras som ”socialdistrikt 14” 

leder tankarna osökt till en socialfascistisk kontrollstat. Reportaget fick stort genomslag och 

såldes enligt Küster till ett hundratal medier runt om i världen.  

 

                                                 
93 Spiegel 1.8.1983, s. 83. 
94 Spiegel 1.8.1983, s. 83-84. 
95 Spiegel 1.8.1983, s. 84. 
96 Spiegel 1.8.1983, s. 84. 
97 Spiegel 1.8.1983, s. 88.  
98 Se ovan. 
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7.3. Kista – från parad- till skräckexempel (reportage 2) 

Nästa Sverige-reportage i Der Spiegel förekom nästan tre månader senare, i slutet av oktober 

198399, och nådde också stor publicitet inrikes som utrikes. I samma nummer tilläts Palme ge 

sina kommentarer till ”anklagelserna” i Kinder-gulag-reportaget, men förvisades enligt egen 

utsago100 inte om den nya reportage som tidningen placerade i anknytning till intervjun. 

Reportaget, som bar den inte alltför uppmuntrande titeln ”Otrygghet, isolering och 

förtvivlan”, behandlade den enskilde individens fångenskap i ett statligt förmynderi med ett 

till synes ogenomträngligt nät av regleringar. Som skräcksymbol för den svenska samhälls-

modellen valde Spiegel – skickligt nog – inte ut någon misslyckad betongförort, utan 

paradexemplet Kista, den moderna Stockholmsförorten som färdigställdes tre år tidigare.  

 

Inledningsvis är tonen närmast ironisk: Kista framställs som den ”sköna nya världen” – en 

referens till Aldous Huxleys inte helt optimistiska framtidsvision i romanen med samma namn 

– ett perfekt, välordnat samhälle utan brister. Luften är till och med bättre här än i andra delar 

av staden, påstås det101. Men perfektionen har sin baksida. Kista är för exemplariskt: Rent, 

snyggt, omsorgsfullt planerat under statligt beskydd men ”fantasilöst och långtråkigt”. Kista 

är fruktansvärt svenskt”, sammanfattar tidningen102. ”En promenad genom Kista på sena 

förmiddagen under en valfri veckodag visar en spökstad”103. På orten finns det inget liv. Kista 

är nämligen bara en bo- och sovstad, en tom satellitstad (”Trabantenstadt”) till Stockholm104. 

 

Problemen hopar sig i Kista, fortsätter Spiegel. Var femte familj i Kista är beroende av 

finansiell hjälp från socialtjänsten. Var tionde Kistafar är registrerad alkoholist, var sjunde 

finns förtecknad i polisens straffregister. Många familjer i Kista har en känsla av ”otrygghet, 

isolering och förtvivlan” – behovet av socialhjälp är stort. Eftersom ”den enskildes problem i 

Sverige även är statens problem” undertrycks det individuella initiativet: man tvingas lita på 

staten – en ”anonym skara av byråkrater”105. Ämbetsverk och myndigheter i Sverige uppförs 

inte längre som medborgarnas partner, utan som dess förmyndare. Har medborgarna i Sverige 

blivit omyndiga, frågar sig Spiegel. Man konstaterar: ”Den totala välfärdsstaten har totalitära 

                                                 
99 ”Ungeborgenheit, Isolierung und Verzweiflung”, Der Spiegel Nr 43, 24.10.1983, s. 185-199. 
100 Se insändare ”Der Spiegel och hedern” av Olof Palme i Aftonbladet, 4.12.1983. 
101 Spiegel 24.10.1983, s. 185. 
102 Spiegel 24.10.1983, s. 186. 
103 Spiegel 24.10.1983, s. 185. 
104 Spiegel 24.10.1983, s. 190. 
105 Spiegel 24.10.1983, s. 187. 
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inslag”106. Ingvar Carlsson, ”socialdemokraternas chefsideolog”, citeras i ett uttalande där han 

utrycker svenskarnas ”oro och rädsla” för att välfärdssystemet ska kollapsa – Spiegel tillägger 

att det måste handla om en ursäkt från Carlssons sida och fastslår kvickt: ”framförallt” känner 

svenskarna oro för ”byråkratiska övergrepp”107.  

 

Beskrivningen av den svenska jämställd- och jämlikhetstanken är inte heller särskilt 

smickrande: Drömmen om ett jämlikt folkhem har mer eller mindre förvandlats till en 

mardröm: ”jämlikhetsmakeriet” förpassar individen alltmer till en ”tvångströja”108. Kvinnans 

jämställdhetsprocess beskrivs vara av sådan extrem art, att kvinnor genom det svenska 

skattesystemet snarare tvingas att arbeta. ”Arbetar inte kvinnan blir familjen kollektivt 

bestraffad”, skriver Spiegel109. Kvinnor som hellre vill ta hand om sina barn själva än att 

lämna dem till ett statligt daghem måste underkasta sig ”samhällelig stigmatisering” eftersom 

de då stämplas som ”arbetsskygga” eller ”socialt felanpassade” med ”nedsatt 

arbetsförmåga”110. De viker av från en norm som bestäms av en byråkrati där föreskrifter, 

regler och bestämmelser hopar sig på hög. ”För individen lämnas ingen plats – allt är reglerat, 

spontanitet oönskat”111.  

 

Det hävdas att en socialdemokratisk riksdagsman på fullaste allvar föreslagit att kontaktblyga 

kvinnor och män skall erbjudas statlig hjälp till ett reglerat sexliv112. Även vad som anses ”bra 

för barnen” regleras och ”förordnas kollektivt”, enligt Spiegel: ”Det svenska ’barnfilmrådet’ 

fann att de uppstudsiga upptågen av Pippi Långstrump, hjältinna i Astrid Lindgrens 

världsberömda böcker, verkade destruktivt på beteendet hos svenska barn. Sedan dess har 

Pippi Långstrump scenförbud i svensk TV”113. En socialtjänsteman i Jokkmokk uppges vara 

av åsikten att TV-framträdanden av popgruppen ABBA inte kan försvaras, ”eftersom den 

kalla perfektionismen i deras show kunde skada finkänsliga barnsjälar”114.  

 

Ytterligare ett exempel på svenskt förmynderi i sarkastisk Spiegel-anda: ”Stackars svensk, om 

du blir sjuk, får du inte välja vilken läkare du ska gå till. Då kan ju kaos bryta ut”. Det är 

                                                 
106 Se föreg. not. 
107 Spiegel 24.10.1983, s. 190. 
108 Spiegel 24.10.1983, s. 187. 
109 Spiegel 24.10.1983, s. 192. 
110 Se ovan. 
111 Spiegel 24.10.1983, s. 194. 
112 Spiegel 24.10.1983, s. 190. 
113 Spiegel 24.10.1983, s. 194. 
114 Se ovan. 
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redan ”förutbestämt” att en viss kroppsdel ska behandlas på ett visst sjukhus, avsedd för just 

den kroppsdelen115. Sammanfattningsvis fastslås hur svenskarna blir alltmer hjälplösa inför 

myndigheter och myndigheterna gentemot den enskilde medborgaren allt mäktigare. ”De vill 

veta allt över alla, de vill bli ’Big brother’”116.  Spiegel menar att det snart kan vara 

verklighet: ”Ingenstans i väst är den offentliga datoriseringen av privatsfären så långt 

framåtskriden som i Sverige”117.  

 

Datorerna, utmålade i reportaget som ”hjälptrupper” åt den svenska skattebyråkratin, är 

särskilt skrämmande – i Sverige finns det dessutom fler utav dem än i något annat europeiskt 

land. I ett nytt slags dataprogram som snart sägs introduceras, ”Rex”, ska alla upptänkliga 

dataregister ”slås samman” till ett ”mammut-register”. Spiegel noterar syrligt: ”Då blir inget 

skattefusk mer oupptäckt”. Därefter följer en detaljerad uppräkning av de tjugotvå 

dataregistren som skall ingå i ”datasamkörningen”118.   

Reportaget avslutas med en ironisk travestering på ett yttrande från chefen för Statistiska 

centralbyrån: ”Jag rekommenderar varje land att göra som vi. Det finns ingen bättre väg”. 

Och Spiegel tilläger: ”Det är vägen i den nya sköna världen”119.  

 

7.4. ”Här lurar en fruktansvärd fara” (intervjun med Palme) 

I den efterföljande intervjun120, som alltså inte föranleddes av det ovanför nämnda reportaget, 

ställdes femtiofyra frågor till Olof Palme, mestadels rörande uppgifterna om tvångs-

omhändertagandet av barn och datoriseringen av samhället. Rubriken, ”’Här lurar en 

fruktansvärd fara’ – Sveriges statsminister Olof Palme om den totala registreringen av 

medborgarna i socialstaten” är något missvisande eftersom den ger intrycket av att Palme 

delar tidningens åsikter. Det gör han förstås inte. Citatet är ryckt ur sitt sammanhang och hör 

egentligen hemma i ett uttalande där Palme krediterar socialdemokraterna i Sverige som de 

första i Europa som verkligen insett ”faran” med centrala dataregistren och därmed vidtagit 

åtgärder för att sätta dem under demokratisk kontroll. Intervjuarna ställer högst provocerande 

frågor och ofta måste Palme agera defensivt och föra ett resonemang på reportrarnas villkor. 

 

                                                 
115 Se föreg. not. 
116 Spiegel 24.10.1983, s. 197. 
117 Se ovan. 
118 Se ovan. 
119 Spiegel 24.10.1983, s. 199. 
120 ”Hier droht eine fürchterliche Gefahr”, Der Spiegel Nr 43, 24.10.1984, s. 199-212. 
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I jämförelse med originalmanus121, som finns tillgängligt i Olof Palmes arkiv, har fyrtiosju 

frågor och trettiofyra svar skrivits om i den publicerade artikeln122. Vissa uttalanden från 

Palme tycks ha strukits då de inte varit till Spiegels fördel. Spiegel hävdar exempelvis med 

bestämdhet att uppgifterna i artikeln om ”Kinder-gulag” är korrekta och att Palme ”annars 

hade […] kunnat låta korrigera dem”123. Kommentaren finns med i den tryckta artikeln, men 

däremot inte Palmes replik om att han faktiskt har studerat akterna för de fall som Spiegel 

byggt sina påstående på och funnit dem felaktiga. I ett annat exempel säger Palme att faran 

med datorisering mer beror på att den kan utnyttjas kommersiellt – i den trycka artikeln har 

mer byts ut till inte124. Hela innebörden av Palmes svar har därmed ändrats. Även i andra 

avseenden har reportaget vinklats: Frågor har spetsats till och ibland till och med helt nya 

påståenden tillkommit, som Palme aldrig fått bemöta, vilket förstås har gynnat Spiegels 

Sverigebild då Palme framställs som tvivelaktig.  

 

Här följer ett belysande exempel ur intervjun. Den kursiverade texten har lagts till i efterhand:  

Spiegel: ”Fler barn omhändertas i Sverige än i något annat land” (1). 

Palme: ”Jag har tagit del av statistiken […] skillnaden är inte så stor” (2). 

Spiegel: ”I statlig vård, mot föräldrarnas vilja, befinner sig i Sverige över 11 000 barn. I 

andra länder som Danmark och Norge är antalet tydligt färre än ettusen” (3).  

Palme: ”Kanske bryr man sig här mer om barnets öde än i andra länder…” (4)125. 

Palmes kommentar fyra följer alltså egentligen direkt efter kommentar två. Spiegels 

kommentar tre är resultatet av ett efterredaktionellt arbete. I intervjun tas även exemplet med 

Pippi Långstrump upp (se föregående reportage), som Palme avfärdar som ”felaktigt 

struntprat”:  

Palme: ”Svensk TV kan visa vilka filmer man vill […] Pippi Långstrump har visats…”  

Spiegel: ”Tidigare, ja. Dock inte mer sen byråkraternas bannlysning” (även detta tillagt.)126 

 

I vissa fall har Spiegel även stoppat in sarkastiska kommentarer till Palmes påståenden, också 

de tillagda i efterhand: Palme menar bland annat att kritiken kommer från de konservativa och 

att de alltid går till angrepp när ”de upplever svårigheter på hemmaplan”. Spiegel lägger till 

                                                 
121 Se Olof Palmes arkiv, 4:2: 184. 
122 Vilket även påpekades senare av Palme själv i ”Der Spiegel och hedern”, Aftonbladet 4.12.1983. 
123 Spiegel 24.10.1983, s. 206. Jmf med originalmanus, s. 13 (”lapp 1”). 
124 Spiegel 24.10.1983, s. 199. Jmf med originalmanus, s. 2. 
125 Spiegel 24.10.1983, s. 208. Jmf med originalmanus, s. 14. 
126 Spiegel 24.10.1983, s. 210. Jmf med originalmanus, s. 18-19. 
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”Vad har det att göra med faran för datoriseringen av de svenska medborgarna?”127 Ett 

uttalande som Palme förstås omöjligt kan kommentera eftersom han aldrig hört det. Palme 

fortsätter på samma linje tills ännu en i efterhand tillagd sarkasm uppenbarar sig från Spiegel: 

”Ni befinner er väl ändå inte i valrörelse”128. Palme säger att ett nytt ministerium har bildats, 

som skall företräda medborgarnas intresse gentemot byråkratin. Spiegel tillfogar senare i den 

tryckta artikeln: ”Alltså ännu mer byråkrati!”129 

 

Resultatet blir att Palme konstant befinner sig i underläge och emellanåt faktiskt ter sig något 

löjlig. Så ser den medvetna strategin ut från Spiegels sida. Tidningen tenderar att oresonligt 

hålla fast vid sin bild av Sverige – till och med förtydliga den – men visar däremot inget som 

helst intresse av att vilja nyansera den, inte ens i de mest bisarra exemplen. Trots att Palme 

klart och tydligt framhåller att han – Sveriges statsminister – inte vill ha någon ”Big-brother-

stat”130, och att reportaget om ”Barn-Gulag” är ”den värsta smörja han någonsin läst”131, tror 

Spiegel honom inte. När sista frågan ställs har Spiegel inte vikit en tum från sin ursprungliga 

föreställning – snarare når tidningens cynism nya höjder: ”1984 är nära, Orwell-året. I ert land 

handlar det om fruktan för att de svenska medborgarna om bara några månader kommer att 

vara glasliknande (”gläserne”) människor, som varje byråkrat kan se igenom. Är det ingen 

mardröm för er, eller menar ni att det inte gör något för svenskarna, att de vänjer sig vid 

det?”132 Bilden av den sociala skräckstaten är redan uppgjord – på förhand.   

 

Vid två tillfällen i intervjun hänvisar Spiegel till svenska tidningar som sägs vara av samma 

åsikt. Det är förstås fel att spekulera, men att dessa tidningar präglas av en mer politiskt 

borgerlig syn är nog ingen vild gissning. I Sverige i utländsk press beskylls bland annat 

Expressen för Sveriges dåliga publicitet utomlands, som genom sina bisarra artiklar om 

svenskar som kommit i kläm med byråkratin snarare spätt på den kritiska debatten utanför 

Sverige133. När Palme i intervjun håller de borgerliga som ansvariga för kritiken får han inget 

medhåll från Spiegel som avfärdar kommentaren som irrelevant (”Ni befinner er väl ändå inte 

i valrörelse”). Det verkar som om Spiegel ogärna vill påskina att deras artiklar faktiskt är 

resultatet av en partipolitisk debatt som dessutom tycks vara kopplad till det inhemska 

                                                 
127 Spiegel 24.10.1983, s. 199. Jmf med originalmanus, s. 1. 
128 Spiegel 24.10.1983, s. 206. Jmf med originalmanus, s. 9. 
129 Spiegel 24.10.1983, s. 210. Jmf med originalmanus, s. 19. 
130 Spiegel 24.10.1983, s. 199. 
131 Spiegel 24.10.1983, s. 206. 
132 Spiegel 24.10.1983, s. 212. 
133 Sverige i utländsk press, 1983, s. 47. 
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kritiserandet av den svenska regeringen. Den kritik som genomsyrar Spiegel-reportagen riktar 

ju sig egentligen inte mot Sverige eller den svenska befolkningen utan mot Palmes 

socialdemokratiska regering. Det är den som får står till svars för ”den totala spioneringen och 

övervakningen” av de oskyldiga svenska medborgarna. I Spiegels Sverigebild märks 

dessutom tydligt inslag av den negativa motbild (som reaktion på den svenska självbilden) 

som vuxit fram i samband med den inrikespolitiska debatten: Sverige som åsiktsneutralt och 

passivt. 

 

7.5. Tendenser i den västtyska pressbilden 1983 

Misstänkliggörandet av Palme går igen i hans internationella roll som förespråkare för 

nedrustning. Den utrikespolitiska bilden knyter förstås an till den inrikespolitiska bilden av 

Palme: I båda bilder framställs han som öststatsvänlig, vare sig det handlar om att utrikes 

stödja en öststatspolitisk linje i nedrustningsfrågan eller inrikes bygga upp ett öststatsliknande 

system. Båda tendenserna hittar vi även i den inrikespolitiska debatten i Sverige mellan 

regeringen och den borgerliga oppositionen, som förespråkade en mer västorienterad väg.   

En liknande debatt förekom också i Västtyskland och var en direkt konsekvens av den ökade 

polariseringen mellan västtyska nedrustningsaktivister och NATO-förespråkare134. I 

förhållande till den svenska politiska strukturen var aktörernas positioner i den här debatten 

omkastade – den utspelade sig mellan den konservativa västtyska regeringen och den 

oppositionella vänstern.  

 

I debatten spelade Sverige uppenbarligen en viktig roll som ett ”varnande exempel”: Sverige i 

utländsk press menar att den västtyska Kohltrogna pressen såg det som sin uppgift att 

mobilisera och vidmakthålla en enhällig västtysk opinion för NATO-ståndpunkter. I takt med 

att Sverige gjort sina nedrustningspolitiska utspel (t.ex. Palmes förslag om kärnvapenfria 

zoner) ser UD en tydlig ökning i västtysk press av negativ publicitet om Sverige135.  

I ett PM från Ambassaden i Bonn rapporterar man att ”den borgerliga pressen utnyttjar 

chansen att slå den inhemska vänstern i huvudet med exemplet Sverige” 136. Ambassaden har 

iakttagit de två tendenserna i kritiken av Sverige och skriver att den första – att Sverige 

genom sitt stöd till östblockets fredspolitik agerar alltför undfallande gentemot Sovjetunionen 

– företräds av några av de mest inflytelserika överregionala tidningarna som Frankfurter 

                                                 
134 Sverige i utländsk press, 1983, s. 8. 
135 Sverige i utländsk press, 1983, s. 8 (se även PM 1983-09-30, s. 3). 
136 PM 1983-09-30 från Ambassaden i Bonn (Bo Lundberg) till UD, s. 6. 
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Allgemeine Zeitung och Die Welt. Det antyds att dessa ”når ut till ett flertal centrala 

beslutsfattare i Västtyskland”, ett ”politiskt ledarskick”, och därmed påverkar den politiska 

opinionen137.  

 

Enligt Sverige i utländsk press uppenbarade sig den första tendensen redan två år tidigare när 

de sovjetiska ubåtskränkningarna började. De rapporteras överlag ha spelat en stor roll i de 

negativa Sverigeartiklarna i den västtyska pressen, som inte varit sen med att påpeka att 

ryssarna ”lurat” Palme med sin fredsvilja och visat motsatsen138. I ljuset av detta skildras 

Palmes stöd för Sovjetunionens fredspolitik i hög grad med ironi. Under 1983 förstärks denna 

bild, men bryts tillfälligt i samband med ubåtskommissionens rapport och regeringens 

officiella protest mot Sovjetunionen, som får ett positivt bemötande139.  

 

Efter protesten återkommer tendensen att Sverige agerar undfallande: Palme sägs snarare ha 

velat ta avstånd från ubåtskommissionens rapport – ”dess undersökningsresultat passade inte 

Palmes fredsansträngningar” som går ut på att ”neutralisera NATO:s nordflank” och därmed 

ge medbestämmanderätt för Sovjetunionen i den skandinaviska säkerhetspolitiken 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)140. I UD:s/ambassadens redogörelser framgår det tydligt hur 

den svenska inrikespolitiska debatten flitigt har utnyttjats i den västtyska framställningen av 

Sverige: Det refereras exempelvis en del till den s.k. ”Bildtaffären”*141, som i en artikel i Die 

Welt (med rubriken ”Palmes gyllene brygga för Moskva”) uppmärksammas med 

kommentaren ”Genom Palmes angrepp på Carl Bildt fick Sovjetunionen skotthjälp från 

landets statsminister i sina angrepp på ubåtskommissionen”142. Under hösten 1983 bidrog de 

misslyckade ubåtsjakterna till ytterligare negativ publicitet, det spekulerades bl.a. om de i 

själva verket kunde vara resultatet av en ”medveten passivitet” från svenskt håll gentemot 

öst143. I de fall där Palme inte direkt utmålas som öststatsvänlig tycks västtyska tidningar ändå 

vara klar över att han i sin fredsiver är offer för illusionstänkande och genom en systematisk 

felbedömning omedvetet driver sovjetiska intressen144. 

                                                 
137 PM 1983-09-30, s. 2. 
138 Sverige i utländsk press, 1983, s. 9. 
139 PM 1983-09-30, s. 5 och Sverige i utländsk press, s. 9. 
140 Sverige i utländsk press, 1983, s. 10. 
141 * Den blivande moderatledaren Carl Bildt var medlem av ubåtskommissionen och ansåg sig helt säker på att 
ubåtskränkningarna var sovjetiska. Efter ubåtskommissionens slutrapport reste Bildt till Washington och 
diskuterade säkerhetspolitiska frågor med bl.a. företrädare för CIA. Hans resa kritiserades hårt av Olof Palme, 
eftersom den kunde skada den svenska relationen till Sovjetunionen (NE). 
142 PM 1983-09-30, s. 4. 
143 Sverige i utländsk press, 1983, s. 10. 
144 PM 1983-09-30, s. 4. 
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Den andra tendensen – att socialstaten Sverige håller på att utvecklas till en totalitär 

kontrollstat – sägs visserligen vara mindre koncentrerad, men når genom flitig publicitet i 

populära veckomagasin som Spiegel och Stern*145 ut till ett bredare skick läsare146.  

Framställningen av Sverige tycks grunda sig på två försök att skapa opinion: en folklig och en 

politisk – samtidigt har kritiken kommit från både liberal och konservativ press. Vissa 

tidningar, som Süddeutsche Zeitung, brukligt sedd som SPD-vänlig, tycks ha drivit båda 

teserna: ”Har inte svensk utrikespolitik alltid varit en förstående moderator då det gäller att 

presentera Moskvas önskemål?”, frågar sig tidningen i en ledarkommentar147, medan den i en 

annan känner sig den manad att påpeka att inte ens öststaterna skulle kunna uppnå ett så 

fulländat kontrollsystem som det som planerades av de svenska myndigheterna148.  

 

I en analys av de kritiska Sverigereportagen i Sverige i utländsk press utgår pressrådet Gösta 

Grassman från George Orwells klassiska roman ”1984” och menar att pressen medvetet har 

sökt efter och pekat ut en stat som liknar den totalitära, överbyråkratiska socialstat som 

skildras i boken. När 1984 långsamt närmade sig ville man helt enkelt skriva en ”live story” 

på romanen149. Det är en fascinerande teori men bilden är förstås mer komplex än så. Att just 

Sverige valts ut och stämplats som ”1984-landet” är förstås odiskutabelt – inte minst vittnar 

de genomgångna Spiegel-reportagen om detta. Men anledningen till att det blev just Sverige 

tycks bero på flera samverkande komponenter. Tidsandan skall inte ignoreras – den nyliberala 

vågen och den allmänna kritiken av välfärdsstaten spelade förstås en viktig roll.  

 

Ambassaden i Bonn skyller de negativa Sverigereportagen på att den västtyska nationen är 

liberal och har dåliga erfarenheter av stark offentlig makt150. Men det förklarar knappast 

varför kritiken kom att bli så tillspetsad och omfattande just 1983, både vad gäller inrikes- och 

utrikesbilden. En genomgång av ”Sverige i utländsk press” under 1970-talet påvisar vissa 

negativa tendenser i framställningen av Sverige men i betydligt mindre utsträckning och till 

stil och form inte i närheten av de extrema artiklarna 1983. Exempelvis rapporterar ”Sverige i 

utländsk press” 1970 om några västtyska fall där den svenska samhällsmodellen skildrats i 

mindre positiva ordalag. I ingående reportage har man tenderat att vilja avslöja ”myten 
                                                 
145 * Den kände tyske författaren Hans Magnus Enzensberger skrev en mycket uppmärksammad negativ artikel 
om Sverige i Stern som bar titeln ”Arma Sverige!” (”Armes Schweden!”, Stern 1983-03-27). Han publicerade 
även kritiska artiklar på samma tema i DN. 
146 PM 1983-09-30, s. 2. 
147 PM 1983-09-30, s. 6. 
148 PM 1983-09-30, s. 5. 
149 ”’1984-reportagen’ – några reflektioner”, Gösta Grassman (Bryssel), Sverige i utländsk press, 1983, s. 44ff. 
150 PM 1983-09-30, s. 6. 
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Sverige” och hitta ”sprickor i välfärdens fasad”. Men anledningen till reportagen anser UD 

vara det inrikespolitiska tillståndet – strejkerna och oron på arbetsmarknaden151. I UD:s 

rapporter från 1983 gör man en liknande observation och menar att de kritiska reportagen 

grundat sig på iakttagelser av en ekonomisk stagnation. Ett ekonomiskt uppsving bör ändra 

den negativa trenden, menar man152. Säkerligen har den negativa bilden 1983 även 

underlättats av andra inrikespolitiska problem: ubåtsaffärerna, den svenska självbildens 

försvagning, den inhemska säkerhetspolitiska debatten…  

 

Sammanfattningsvis tyder mycket på att den negativa publiciteten 1983 färgades av den 

svenska borgerliga kritiken mot Palme och hans regering – särskilt den som framkom genom 

ubåtsaffärerna och i säkerhetspolitiken. Förmodligen har en skärpt systemkonkurrens i 

kombination med en åtstramning av den svenska säkerhetspolitiken – och därmed ökade 

förtroendeskapande åtgärder gentemot Sovjetunionen – i hög grad bidragit till att det uppstod 

ett visst behov i Västtyskland av att skapa en opinion mot Sverige. En opinion som genom de 

två tidigare nämnda tendenserna medvetet syftade till att ideologiskt placera Sverige närmare 

öst- än västblocket. Bilden av ett ”Big-Brother-Sverige” verkar ha vuxit fram – och 

accelererat – allteftersom Sverige presenterade sina nedrustningsinitiativ.  

 

8. Olof Palme och Sverige i öst- och västtysk press 1984 

 

8.1. Besöket i Stralsund 29-30 juni 

Olof Palme var inte den ende västeuropeiske regeringsledare att besöka DDR under 

sommaren 1984. Inom loppet av två veckor i juni och juli fick Honecker besök av 

sammanlagt tre västledare – alla hade de gemensamt att det var första gången de besökte 

landet: Palmes besök följdes av Greklands premiärminister Andreas Papandreou (5 juli) och 

Italiens premiärminister Bettino Craxi (10 juli). Tidigare samma år hade Honecker även fått 

officiella påhälsningar av diplomatiska företrädare från både USA och Kanada. Plötsligt 

tycktes DDR spela en större utrikespolisk roll än någonsin tidigare. Med anledning av en mer 

aktiv, självsäker utrikespolitik och öppnare diplomatiska kontakter med västvärlden 

uppfattades DDR av vissa väststater som betydligt attraktivare än förut (det spekulerades bl.a. 

                                                 
151 Sverige i utländsk press, 1970, s. 54. 
152 Sverige i utländsk press, 1983, s. 56. 
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i pressen rentav om DDR hade övertagit den ”liberala roll” som Polen tidigare hade spelat 

bland Warszawapaktens medlemsländer)153.  

 

De politiska överläggningarna rörde uteslutande bilaterala och internationella frågor, främst 

på det ekonomiska, handelsrelaterade planet samt samarbete i freds- och nedrustningsfrågor. 

En snabb genomgång av Neues Deutschland ger vi handen att de tre officiella besöken under 

sommaren gavs stort utrymme i de östtyska medierna. Mest uppmärksammat blev 

Papandreous besök, av uppenbara skäl: Förutom att han var den första företrädaren för en 

NATO-stat att besöka DDR, hade han ställt sig positiv till några av Warszawapaktens 

fredsförslag och dessutom visat sig motstridig inom NATO154. Detta var förstås för DDR 

förmånliga omständigheter som gärna utnyttjades i pressen – genom sitt nyvunna 

utrikespolitiska manöverutrymme kunde DDR plocka poäng i systemkonkurrensen. Också 

besöket från Palme – en internationellt respekterad politiker från ett neutralt land och närmast 

en symbol för fredsträvan – innebar i sammanhanget ett gyllene tillfälle för bekräftelse. 

 

Enligt svenska tidningar som övervakade besöket var det Palmes egen vilja att besöket skulle 

äga rum i svensktraktade Stralsund. Det skulle förtydliga den historiska kopplingen mellan 

Sverige och den tyska Östersjöregionen155. Valet av plats hade knappast kunnat vara 

lämpligare för DDR, då – som vi kommer att se i undersökningen – mycket i pressbilden 

tycks gå ut på att lyfta fram just de traditionsrika förbindelserna mellan de båda länderna, 

d.v.s. genom att historisera relationerna skapa bilden av Sverige som nära förbundet med 

DDR. Palme betraktade enligt svensk nyhetspress besöket som ett arbetsbesök och hade 

därför heller inte önskat sig den officiella, högtidliga prägel som besöket skulle komma att 

få156 – inte minst i den östtyska nyhetsbevakningen.  

 

Samma dag som besöket skedde publicerade Svenska Dagbladet en uppmärksammad intervju 

med Erich Honecker, där han bl.a. förklarade varför han hade valt att bjuda in Palme till 

samtal just då157. Honecker uppgav det försämrade internationella läget som skäl, liksom 

vikten av att vidareutveckla de positiva relationerna mellan Sverige och DDR. Intervjun 

återgavs i sin helhet även i Neues Deutschland och slogs upp med en rubrik som sades 

                                                 
153 Internetlänk: http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/101-1-204.shtml. 
Se även Wernickes artikel och ”Cronik der DDR” i ”Das dicke DDR Buch”. 
154 Neues Deutschland 5-7.7.1984 samt internetlänken ovanför. 
155 Se t.ex. ”Palme pionjär i DDR”, DN, 29.6.1984. 
156 Se t.ex. ”Rustningsspiral måste brytas”, SvD, 30.6.1984. 
157 ”Nödvändigt återgå till avspänningen”, SvD, 29.6.1984, s. 5. 
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sammanfatta avsikten bakom mötet mellan Palme och Honecker: ”Förstärka förtroendet, 

minska spänningen och förhindra ett kärnvapeninferno!”158 Det som observerades mest i 

intervjun – särskilt i västtysk press – blev dock Honeckers svar på frågan om han avsåg att 

besöka Västtyskland under året. Han svarade att han inte hade för avsikt att ”bidra med några 

egna spekulationer”, eftersom det var en fråga som ”bestämdes av den vidare utvecklingen av 

förbindelserna mellan DDR och Västtyskland”.  

 

Relationerna mellan de båda tyska staterna befann sig vid tillfället för Palmes besök i en 

svacka: DDR hade drastiskt minskat antalet utresetillstånd vilket lett till att ett femtiotal 

östtyskar sökt sin tillflykt till den västtyska representationen i Östberlin. Händelsen skildrades 

flitigt i västeuropeiska medier, även de svenska159, men i den östtyska publicitet som omgav 

Palmes besök nämndes den aldrig, trots att Palme delvis inbjudits för att bidra med sina 

erfarenheter av östpolitiken då man avsåg att diskutera den problematiska relationen mellan 

de båda tyska staterna. Men Tysklandsfrågan får överlag mycket litet utrymme i 

rapporteringen kring mötet i Stralsund: mycket tyder på att den vid tillfället var alltför känslig 

för den östtyska pressen. Och som vi vet besannades också Honeckers antydan i intervjun 

med SvD: Det planerade Bonnbesöket i september 1984 blev aldrig av. 

 

8.2. Sverige – den fredliga industriarbetarstaten (Neues Deutschland 29.6) 

Sammanlagt tre nummer av Neues Deutchland – fredags-, helg- och måndagsutgåvan – berör 

mötet mellan Palme och Honecker. I samtliga nummer domineras förstasidorna av artiklar om 

Palmes besök. På fredagen, då inte mycket finns att rapportera om eftersom Palme anlände på 

eftermiddagen samma dag, publiceras Palmes foto och biografi på förstasidan under den stora, 

tjocka rubriken ”Olof Palme besöker DDR idag”160. I numret publiceras ett ingående 

bakgrundsreportage om Sverige som bär undertiteln ”Sverige – en första rangens industristad 

med aktiv politik för fredens bevarande”161. I framställningen av Sverige läggs tonvikten på 

främst tre faktorer som sägs känneteckna nationen: Freden, det ekonomiska välståndet – 

främst genom industri och jordbruksproduktionen – och den starka, duktiga arbetarklassen.  

 

                                                 
158 ”Das Vertrauen festigen, die Spannungen mindern und ein nukleares Inferno abwenden!”, ND, 30.6/1.7.1984, 
s. 5. 
159 Se t.ex. ”Tysk dialog nödvändig”, SvD, 1.7.1984. 
160 ”Olof Palme trifft heute zum Besuch in der DDR ein”, ND, 29.6.1984 (förstasidan). 
161 ”Land Skandinaviens zwischen Öresund und dem Polarkreis. Schweden – ein erstrangiger Industristaat mit 
aktiver Politik zur Erhaltung des Friedens”, ND, 29.6.1984, s. 6. 
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Det framgår att Sverige förfogar över en högutvecklad, kapitalistisk ekonomi som växte sig 

stark efter första världskriget – genom den tunga maskinindustrin – och som ledde till en 

förstärkning av arbetarklassen. ”Den välorganiserade arbetarrörelsen tillkämpade sig inom 

loppet av ett årtionde en rad betydande sociala förmåner”, skriver tidningen. ”De svenska 

arbetarnas goda kunnande” är anledningen till att landets industriproduktion blivit så känt på 

världsmarknaden. Stål-, pappers- och trävaruindustrin hyllas för sina framgångar 

(”världsledande”) liksom jordbruket, som ”räknas till det mest produktiva och modernaste i 

Europa”. Förutom arbetarnas goda kunskaper har även landets naturskatter haft stor betydelse 

för välståndet162.  

 

Att Sverige uppskattas i världen för sin aktiva fredspolitik ”beror inte bara på att Sverige inte 

har varit invecklat i krig sedan 1814, utan i första hand på att landet för en realistisk 

utrikespolitik som grundar sig på alliansfrihet i fred med målet neutralitet i krig”. DDR har 

därför beslutat sig för att hjälpa till i fredsarbetet för att ”bespara världen från ett nukleärt 

inferno och garantera säkerhet för alla – små och stora stater i öst och väst”. Därefter 

omnämns ett antal svenska förslag som skall ”säkerställa freden” och som stöds aktivt av 

DDR, bl.a. Femkontinentsinitiativet, enligt Erich Honecker ”en modig skrift i rätt riktning”. 

”Runt om i världen uppskattas Olof Palmes personliga bidrag för en aktiv fredspolitik – så 

även i DDR”. Även Palmes medlemskap i Socialistiska internationalen tas upp som någonting 

positivt i sammanhanget, då han utnyttjat detta forum för sin fredsvädjan163.  

 

I en kolumn vid sidan av reportaget radas ”tal och fakta” upp om Sverige: historien bakom 

Sveriges flagga, monarkin och nationaldagen, en snabb genomgång av partierna i riksdagen, 

hur många som befinner sig i arbete, studerar, bor i städerna o.s.v. I en artikel med rubriken 

”Folkgemenskap tjänar freden”164 på samma sida uttalar sig Stellan Arvidsson, ordförande för 

föreningen Sverige-DDR, om att Palmes besök har ”stor betydelse för freden i Europa och 

förhållandet mellan grannländerna”.  

 

I ett ytterligare reportage165 i samma utgåva skildras DDR och Sveriges nära förhållande 

genom tiderna, ett förhållande som är ”rikt på traditioner”. Som utgångspunkt nämns 

                                                 
162 Se föreg. not. 
163 Se ovan. 
164 ”Völkerfreundschaft dient dem Frieden”, ND, 29.6.1984, s. 6. 
165 ”Beziehungen DDR-Schweden sind reich an Traditionen”, ND, 29.6.1984, s. 6. 
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färjerouten mellan Trelleborg och Sassnitz, som när det nyligen fyllde sjuttiofem år påminde 

om ett förhållande som sträcker sig ”om man så vill ända tillbaka till Medeltiden”.  

”Med arbetarrörelsens uppkomst under 1800-talet utvecklade sig en samverkan mellan tyska 

och svenska socialdemokrater i kampen om arbetarklassens rättigheter och emot det 

(dåvarande) imperialistiska kriget”, skriver Neues Deutschland. ”Den traditionen fortsatte i en 

gemensam antifascistisk kamp när svenska arbetare visade solidaritet med många tyska 

socialdemokrater, kommunister och andra anti-fascister [under tredje riket], hjälpte dem att 

emigrera och gav dem skydd”166.  

 

Denna solidariska linje, menar tidningen, har fortsatt och ytterligare utvecklat sig efter det 

diplomatiska erkännandet 1972, då relationen fick ett ”betydande uppsving”. Särskilt skattas 

mötet mellan Palme och Honecker i Helsingfors 1975 och de efterföljande ministerbesöken 

mellan länderna, eftersom det har handlat om ”gemensamma ansträngningar för att bevara 

freden i Europa”. Även samarbeten på handels-, teknik-, miljö- och kulturområdet har varit av 

yttersta vikt och mycket fruktbara. Handeln mellan länderna betecknas av tidningen som 

mycket god – efterfrågan i Sverige sägs vara särskilt stor vad gäller östtysk elektroteknik och 

kemi. Sportutbytet mellan DDR och Sverige är ”präglat av en lång vänskap” och DDR-

Kulturcentrums speciella höjdpukt ”DDR-dagarna” är mycket uppskattade i Stockholm167. 

 

8.3. Ett stämningsfullt välkomnande (Neues Deutschland 30.6/1.7) 

På Neues Deutschlands helgutgåvas förstasida (30/6-1/7) ryms bara artiklar och notiser som 

avhandlar besöket. Samtliga – fem till antalet – berör de samma tema och innehållet är 

egentligen i stort sett detsamma – upprepningarna är många – men rubrikerna olika: ”Utförligt 

tankeutbyte”, ”Första mötet mellan statsmännen i rådhuset”, ”Vi för en viktig och nyttig 

dialog”, ”Svensk press: Besöket av särskild betydelse” också huvudartikeln, ”DDR och 

Sverige för ett varaktigt tryggande av freden och ett Europa fritt från kärnvapen”. Allt kunde 

egentligen ha sammanfattats i en enda artikel, men genom det aktuella upplägget får mötet 

oförnekligt en speciell tyngd. På en bild ses Palme trycka Honeckers hand vid mötet på 

flygplatsen (”ett hjärligt handtryck” är bildtexten), på en annan möts han av ”tusentals 

Stralsundbor” (bildtext), och på en tredje ses han bjudas på välkomstdrink av unga damer 

klädda i traditionella landskapsdräkter.  

 

                                                 
166 Se föreg. not. 
167 Se ovan. 
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Det blev ett ”hjärtligt välkomnande för den svenska statsministern i den traditionsrika 

Östersjöstaden”, skriver Neues Deutschland. ”Efter ett begeistrat mottagande av tiotusentals 

invånare träffades Erich Honecker och Olof Palme i Stralsunds rådhus för ett gemensamt 

samtal”168. På kvällen intogs en middag till statsministerns ära i Rådhusets historiska 

kammare, där även de officiella samtalen hölls. Samtalen betecknas av Neues Deuschland 

som ”nyttiga och förtroendefulla”. Honecker och Palme ”talade överensstämt om effektiva 

åtgärder för stabiliseringen av freden, rustningsbegränsningar och nedrustning”169. 

I ett tal skall Honecker ha uttryck att Palmes besök ”dokumenterar det goda förhållandet 

mellan DDR och Sverige”, som man hoppades kunna bygga ut ytterligare. ”DDR håller 

förslaget om fria kärnvapenkorridorer som mycket värdefulla”, men ”beklagansvärt har 

Västtyskland ställt sig reserverad till denna viktiga idé”. Palme skall ha uttryckt att han är 

öppen för ”ytterligare fördjupning i förhållandet mellan länderna på alla områden. Framtiden 

erbjuder många möjligheter för detta”. I stort sett tycks Palme och Honecker ha varit överens 

om allting i de ”stimulerande samtalen”170.  

 

Under rubriken ”Vi för en god och mycket nyttig dialog”171 refereras en presskonferens som 

Palme höll på kvällen efter samtalen med Honecker. ”Samtalen löpte mycket bra” konstaterar 

Palme, ”DDR och Sverige har inga konflikter”. Neues Deutschland rapporterar: ”På en fråga 

om förhållandet mellan DDR och Västtyskland svarade Palme att det inte är någon hemlighet 

att han har många nära vänner i Västtyskland, särskilt Willy Brandt, och andra medlemmar av 

SPD. Med dem har han under årtionden fört en dialog, särskilt under tiden då den så kallade 

nya östpolitiken utvecklades. Därför skall det ha varit mycket intressant för Palme att höra 

Honeckers syn på saken”172. Anmärkningsvärt är dock att Tysklandsfrågan inte ges något 

utrymme alls i artiklarna om de refererade samtalen mellan Palme och Honecker. ”Honeckers 

syn på saken” – och kanske framförallt Palmes syn på saken – bedöms uppenbarligen inte 

som nödvändiga att ta upp i rapporteringen om de samstämmiga statsmännen. Däremot 

refereras både Honeckers och Palmes tal i sin helhet (får man förmoda), som uteslutande rör 

fredspolitiken och utvecklingen av samarbetet mellan de båda länderna. Sida vid sida spaltas 

talen upp tillsammans med porträtten av statsmännen173.  

                                                 
168 ”DDR und Schweden für dauerhafte Sicherung des Friedens und für Befreiung Europas von Kernwaffen”, 
ND, 30.6/1.7.1984, s. 1. 
169 Se ovan. 
170 Se ovan. 
171 ”Wir führten einen guten und sehr nützlichen Dialog”, ND, 30.6/1.7.1984, s. 2. 
172 Se ovan. 
173 ND, 30.6./1.7.1984, s. 3. 
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I den efterföljande artikeln, ”Välkommen till Stralsund”174, skildras Palmes välkomst-

mottagande mer ingående – ja närmast i detalj. Det berättas om hur han anlände i sitt 

specialflyg ”Swed Air” på flygplatsen i Peenemünde, där ”Konungariket Sveriges och DDR:s 

flaggor vajade tillsammans”, vilka som mötte honom på flygplatsen (en osannolikt lång 

uppräkning av partifunktionärer) och hur ”tiotusentals strömmade ut på gatorna och torgen i 

Stralsund” för att möta upp med Palme och Honecker. ”Ned med kapprustningen”, ”Utan 

NATO-vapnen skapar vi fred”*175 och ”Bort med USA-raketerna! För ett Europa fritt från 

kärnvapen!” uppges det ha stått på banderoller som invånarna hade tagit med sig176.  

 

”Hjärtliga applåder eskorterade de båda på hela vägen till Rådhuset” och på det gamla torget 

”hälsades Palme och Honecker med massiva hurrarop”. Ett spelmanståg och FDJ (Freie 

Deutsche Jugend, den kommunistiska ungdomsorganisationen) stod för det musikaliska 

välkomnandet. På en banderoll mittemot rådhuset kunde man läsa: ”Vi hälsar konungariket 

Sveriges statsminister Olof Palme och vår generalsekreterare för SED:s centralkommitté och 

ordförande för DDR:s statsråd Erich Honecker välkomna!” Därefter hälsade borgmästaren 

dem välkomna i 75 000 Stralsundsbors namn, och efter det välkomnades gästerna av ”unga 

kvinnor i landskapsdräkter från 1800-talet” med rosor och ”vin i tennbägare enligt gammal 

sed”. ”Jag är överväldigad”, skall Palme ha tackat för ”det stämningsfulla välkomnandet”177.  

Välkomnandet kunde inte ha blivit mer välkomnande.  

 

8.4. Besiktning av socialiststatens kulturskatter (Neues Deutschland 2.7) 

På måndagens förstasida av Neues Deutschland publiceras återigen en bild av Palme och 

Honecker där de trycker varandras händer på flygplatsen – nästan identisk med helgupplagans 

– men här handlar det istället om ”ett hjärtligt avsked”. ”Efter tvådagarsbesöket i DDR tar 

Erich Honecker ett hjärtligt avsked av Olof Palme” lyder rubriken178. Palme ”tackade för 

gästfriheten” och Honeckers ”hjärtliga på återseende besvarades av Palme med orden ’På 

återseende, hjärtligt välkommen till Sverige’. De båda statsmännen önskade varandra 

framgång i sina ansvarsfulla uppdrag”. I en annan artikel179 redogörs för besökets andra dag 

och den kulturutflykt som Palme och Honecker åtog sig. Man besökte ”traditionsrika kultur- 

                                                 
174 ”Willkommen am Stralsund”, ND, 30.6./1.7.1984, s. 3-4. 
175 * På tyska ”Gegen NATO-Waffen Frieden Schaffen” 
176 ND, 30.6./1.7.1983, s. 3. 
177 Se ovan. 
178 ”Nach zweitägigem Besuch in der Deutschen Demokratischen Republik Ministerpräsident: Olof Palme 
herzlich von Erich Honecker verabschiedet”, ND, 2.7.1984 (förstasidan). 
179 ”Begegnungen mit einzigartigen Stätten der Kulturgeschichte”, ND, 2.7.1984, s. 1-2. 
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och bildningsplatser” i området kring Stralsund – närmare bestämt en kyrka (Marienkirche), 

Stralsunds stadsarkiv och Greifswalds universitet.  

 

Tidningen återger dagens förlopp i detalj: På morgonen hade ”flera Stralsundsbor infunnit sig 

när Erich Honecker som inledning på den andra besöksdagen önskade Olof Palme ’God 

morgon’. Båda statsmännen förde stimulerande samtal med arbetare och unga pionjärer (FDJ) 

över deras personliga välbefinnande” – samtal där Stralsundsborna ”bekände sin samhörighet 

med sin stad och sitt land”180. I Mariakyrkan ”tackades båda statsmännen” av biskopen ”för 

deras ansträngningar för att säkerställa freden”181. Delar av tacktalet citeras i artikeln. 

Biskopen säger bl.a. att det i DDR finns ett förtroende mellan marxister och kristna och tackar 

även Honecker för att ha haft ”överseende med kyrkliga byggnader” i staten (!)182. Efter att 

lyssnat på ett stycke orgelmusik skrev Palme och Honecker sina namn i kyrkans gästbok.  

 

På tur stod sedan besöket på stadsarkivet, ett före detta Franziskanerkloster. Professorn och 

föreståndaren hälsade dem välkomna och berättade om klostrets historia. Stora delar av 

byggnaden hade förstörts genom anglo-amerikanska bomber under andra världskriget, men 

föreståndaren betonade att ”byggnaden först på våra dagar tack vare ett generöst bidrag från 

den socialistiska staten kunde få sin gamla glans tillbaka”183. Tidningen rapporterar att Palme 

och Honecker därefter ”förtroddes med en specialutställning av värdefulla föremål” som 

”dokumenterade de goda gamla förbindelserna mellan Stralsund och Sverige”184, bl.a. från det 

trettioåriga kriget. Professorn uttalade sig om att nya historiska fynd hade gjorts i DDR, varpå 

Palme skall ha anmärkt: ”Det låter riktigt spännande!” Palme beskrivs som ”livfullt 

intresserad” och engagerad av samlingen. En bild illustrerar hur Palme (bildtext) ”bekantade 

sig med det bevarade historiska kulturella arvet i den socialistiska staten, varvid Palme 

flerfaldigt lyfte fram det goda förhållandet mellan Sverige och DDR”185. Innan statsmännen 

lämnade Stadsarkivet, fyller tidningen i, skrev de sina namn i gästboken.  

 

Sista anhalten var universitetet i Greifswald, där ”rektorn hälsade gästerna hjärtligt välkomna” 

och föreläste om lärosätets svenskförknippade historia. Här nämns även Stellan Arvidsson, 

som uppges ha en gästprofessur på skolan. Rektorn tackade avslutningsvis Palme och 

                                                 
180 ND, 2.7.1984, s. 1. 
181 ND, 2.7.1984, s. 2. 
182 Se ovan. 
183 Se ovan. 
184 Se ovan. 
185 Se ovan. 
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Honecker ”å studenternas vägnar för deras insatser och initiativ för bevarandet av freden”. 

Gästerna fortsatte därefter för en ”besiktning av det rika beståndet i arkivet”, där Palme 

upptäckte ett verk av den svenska kulturhistorikern Ivar Seth, om historien bakom 

Greifswalds universitet under Sverigetiden. Neues Deutschland skriver: ” Palme vände sig till 

Honecker och gjorde honom glatt uppmärksam: ’Det var min historielärare på humanistiska 

gymnasiet! Jag visste inte att han hade skrivit ett sådant verk och att det finns bevarat här!”186. 

Vid avskedet ”underströk Palme att universitetet hade betytt mycket för den svenska 

kulturhistorien, mycket för vetenskapen och för Sveriges förhållande till kontinenten. Det 

hade inneburit en speciell glädje för honom att få besöka detta universitet”187. Och självklart 

skrev de båda statsmännen slutligen sina namn i gästboken.  

 

Ett halvt uppslag i tidningen ägnas åt att referera andra nyhetsmediers rapportering om mötet 

– allt i positiva ordalag188. ”Mötet i Stralsund internationellt mycket uppmärksammat”, 

sammanfattar Neues Deutschland i en rubrik. ”Olof Palme efter sin hemkomst: En mycket 

god kontakt med Erich Honecker” lyder underrubriken189. Ur Aftonbladet citeras vad Palme 

skall ha sagt om samtalen med Honecker. Palme ”träffar ofta många statsmän från hela 

världen”, men med Honecker var det speciellt: ”Jag tror på honom, att han uppriktigt vill 

nedrustning, att han vill ha fred’”190. I en egentligen ganska ironisk Expressenartikel191 

plockas citat ut som ”Palme hade bara positivt att säga om sin gästgivare: ’Han är en 

utomordentlig angenäm samtalspartner. Avspänd, humoristisk och mycket sakkunnig i 

politiska frågor. Jag hade redan hört före besöket att det var väl värt att tala med honom’”192.   

De svenska korrespondenterna var alla överens, skriver tidningen, om vikten av de båda 

statsmännens samarbete.  

Sammanlagt refereras nyhetsmedier från fjorton olika städer och länder. Än en gång återges 

besöket dag för dag, timme för timme – hur Palme och Honecker ”fann varandra direkt”, 

”bemöttes av hurrarop”, talade i samförstånd om fredsfrågorna och beundrade det 

gemensamma historiska kulturarvet193.  

                                                 
186 Se föreg. not. 
187 Se ovan. 
188 ”Treffen von Stralsund international stark beachtet: DDR und Schweden treten aktiv für Frieden und 
Abrüstung ein”, ND, 2.7.1984, s. 1-2. 
189 ND, 2.7.1984, s. 1. 
190 Se ovan. 
191 Se ”Skål på dig, Erich”, Expressen, 30.6.1984, s. 8. Artikeln börjar: ”Östtysklands partichef, den forne 
stalinisten Erich Honecker, 72, är en sann fredsvän. Det tycker Olof Palme...” 
192 ND, 2.7.1984, s. 2. 
193 Se ovan. 
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Det är just detaljerna – och upprepningen av dessa triviala detaljer – som är mest slående i 

Neues Deutschlands skildring av besöket. De fungerar som utfyllnad i de innehållmässigt 

ganska tunna artiklarna – artiklarna blir på så sätt längre och besökets betydelsefullhet 

poängteras. Samma ändamål har även det ständiga refererandet till utländska tidningar. De 

gång på gång upprepade välkomstfraserna och tacktalen bidrar effektivt till att höja statusen 

på både Palme och Honecker. Anmärkningsvärt är att det inte bara är Palme som hyllas och 

tackas för sina nedrustningsinitiativ – även Honecker hyllas och tackas för att han har valt att 

stödja dem. Genom att lyfta fram den här bilden tilldelas Honecker samma fredsstatus som 

Palme. De båda statsmännens relation till varandra framstår som förtrolig och ömsesidigt god 

– liksom förhållandet mellan DDR och Sverige.  

 

Detta förtydligas även av den ambitiöst utnyttjade historiska kontexten runt besöket. Redan i 

bakgrundsreportagen betonas den historiska kopplingen, där även tiden före Tysklands 

delning får utrymme i framställningen av det traditionella förhållandet mellan socialiststaten 

och Sverige: Här handlar det om det solidariska samarbetet mellan den svenska och tyska 

arbetarklassen. Man kan även betrakta historiseringen som ett dåvarande led i DDR:s strävan 

efter nationell legitimitet – under 1980-talet satsade staten hårt på att förbättra sin historiska 

medvetenhet (med restaureringen av det gamla medeltidscentrumet Nikolaiviertel i Östberlin 

som det mest kända exemplet). Under kulturutflykten förbluffas Palme över de kulturella, 

historiska skatter som socialiststaten förfogar över. Greifswalds historiska anor är till och med 

så värdefulla att Palmes gamla historielärare har valt att skriva en bok om dem – naturligtvis 

är Palmes egentligen rätt oväsentliga yttrande av värde för tidningen. Det ger ytterligare en 

vink om fredshjälten Palmes utmärkta omdöme om den socialistiska staten.  

 

8.5. En massmedial propagandashow (västtysk press) 

Det pressmediala intresset över Palmes besök i DDR är svalt från västtyskt håll. Av de fem 

utvalda tidningarna skriver endast tre om besöket: Die Welt, Der Tagesspiegel och 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. I den sistnämnda tidningen nämns det bara i en kort notis – 

någon större uppmärksamhet än så tycks besöket inte vara värt. Bara Tagesspiegel ägnar 

mötet någon djupare reflektion i en ledarkrönika. Die Welt skriver samma dag194 som besöket 

äger rum att det rör sig om en första visit för en svensk regeringschef i ”DDR” (tidningen 

använder genomgående citattecken när DDR omnämns) och är tänkt som ett ”arbetsbesök på 

                                                 
194 ”Palme heute nach Stralsund. Treffen mit Honecker”, Die Welt, 29.6.1984 (sidnr okänt). 
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bara 24 timmar” med en ”liten svensk delegation”. Efter förhandlingarna, som ska handla om 

”europeiska och globala säkerhetsfrågor”, väntar man sig heller från svensk sida ”ingen 

gemensam kommuniké” eller uppgörelse. På det bilaterala området skall ”den för Sverige 

negativa handelsbalansen” tas upp. Ett annat viktigt tema sägs vara frågan om ”svenska 

tillgångar som efter andra världskriget beslagtagits av ’DDR’”195.  

 

Efter besöket hävdar tidningen i en annan nyhetsartikel196 att Palme under samtalen skall ha 

påmint Honecker om Helsingfors slutdokument och de förpliktelser som de undertecknade 

staterna är skyldiga att följa när det gäller de mänskliga rättigheterna. I artikeln framgår det 

också att statsmännen hade talat om ”problemen i förhållandet mellan de båda tyska staterna”. 

Palme skall ha sagt att ”med Helsingforsdokumentet har en väg öppnats för en återförening 

mellan hundratusentals människor”197. Tagesspiegels nyhetsnotis198 efter mötet innehåller i 

stort sett samma uppgifter. Frankfurter Allgemeine Zeitung tycks tvivla på att Palme 

verkligen tog upp frågan om mänskliga rättigheter. I notisen199 citerar man ur Svenska 

Dagbladets ledarartikel om besöket: ”Samtalen med Honecker förlöpte mycket bra, förklarade 

Palme i Stralsund. Hur skall detta tolkas? Innebär det att samtalen inte på någon stördes av att 

den svenske statsministern påtalade brotten mot mänskliga rättigheter i Östtyskland? Palme 

sviker sin plikt som företrädare för en demokratisk nation om han inte vid ett tillfälle som 

detta i otvetydiga ordalag klargör vad vi i Sverige anser om politiska fångar, åsiktsförtyck och 

polisvälde”200.  

 

I Tagesspiegels analys201 av mötet menar man att Palme, som beskrivs som en ”vandrare 

mellan blocken”, ofrivilligt blev en del i en massmedial propagandashow. Den av honom själv 

”bagatelliserade avstickaren” till Stralsund utvecklade sig till en ”publiktriumf” där Palme 

mottogs som en ”fredsapostel”. Dock upplevde Palme i DDR ett äkta sympatiskt intresse för 

Sverige, skriver tidningen, där till och med invånarna ”suckande” skall ha uttryckt: ”Varför 

tillhör vi inte längre Sverige?” Palme uppfattade likaså att hurraropen från befolkningen var 

uppriktiga, som ”utspelade sig även på andra nivåer […] med plakat från Erich Honecker med 

slogans som ’Inga USA-raketer på den tyska jorden’ och ’Ut ur Nikaragua’. Om Afghanistan 
                                                 
195 Se föreg. not. 
196 ”Palme erinnert ’DDR’ an Helsinki”, Die Welt, 2.7.1984 (sidnr okänt). 
197 Se ovan. 
198 ”Palme erinnert in der DDR an Sclußakte von Helsinki”, Der Tagesspiegel, 30.6.1984 (sidnr okänt). 
199 Notis utan rubrik i Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.7.1984 (sidnr okänt). Se även SvD:s ledarartikel 
”Palme i Östtyskland”, 2.7.1984. 
200 Se ovan. 
201 ”Olof Palme fand in der DDR viel Sympathie und Interesse”, Der Tagesspiegel, 3.7.1984, s. 8. 
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fanns det inga plakat och heller inte om de sovjetiska raketerna i DDR, trots att Honecker i 

samtalen med Palme önskade att även dessa raketer ’hellre idag än imorgon’ skulle försvinna, 

om också de amerikanska togs bort från Västtyskland”202.  

 

För svenskarna blev det tydligt att fredsfrågan tas på allvar bland människorna i DDR, menar 

Tagesspiegel, även om denna fråga ”utnyttjas av regeringen när den betraktar de amerikanska 

raketerna som krigsförberedelser men de sovjetiska som fredsbevarande”. Då ”Palmes 

fredspolitiska idéer tillmötesgås betydligt mer i DDR än i Bonn” skall en svensk journalist ha 

uttryckt att Palme för en ”tysk politik utifrån folkets intresse eftersom de tyska politikerna 

uppenbarligen inte vågar det”203. Men om Honecker och Palme verkligen hade varit så 

överens i sina samtal som Palme gav sken av, framhåller tidningen, hade DDR:s 

alliansförbindelse med Warszawapakten knappast varit möjlig. Tagesspiegel fortsätter: ”I 

Stockholm förstärks intrycket av att DDR inte bara för en konstruktiv Tysklandspolitik och att 

Honecker vill besöka Bonn i höst, utan också att DDR idag för en västpolitik som tidigare 

varit Polen förbihållet”. Palme ansåg därför att ”det lönade sig att prata med Honecker” och 

att man därmed bör kunna ”smälta isen” i Kreml. Tidningen avslutar: ”Att de ideologiska 

skillnaderna [mellan Sverige och DDR] är oövervinnbara visste Palme och Honecker sedan 

tidigare”204.  

 

I de västtyska artiklarna och notiserna utkristalliserar sig framförallt två intressanta 

benägenheter: För det första skiljer sig det refererade innehållet i Palmes och Honeckers 

samtal från de östtyska artiklarna. I DDR-pressen nämns knappt Tysklandsfrågan, och inte 

alls samtalsämnen som den negativa handelsbalansen, de beslagtagna svenska tillgångarna 

eller att Palme påmint Honecker om de mänskliga rättigheterna. Fredsfrågorna, som får mest 

utrymme i de östtyska tidningarna, belyses knappt alls i de västtyska, där det nästan enbart är 

negativt laddade ämnen som avses tas upp. För det andra förminskas besöket och dess 

betydelse i de västtyska artiklarna och notiserna – det rör sig bara om ett kort ”tjugofyra 

timmars arbetsbesök” utan förhoppning om någon ”gemensam uppgörelse”. I ledarartikeln 

betvivlas det att Palme och Honecker verkligen var överens. Det erkänns att Sverige ställt sig 

positivt till DDR, men det är främst för att staten, i svenska ögon, för en västpolitik som 

                                                 
202 Se föreg. not. 
203 Se ovan. 
204 Se ovan. 
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uppges kunna bidra till att förbättra relationerna till Sovjetunionen. DDR uppfattas här enbart 

som en liten bricka i ett större spel 

 

9. Resultat och avslutande diskussion 

Den negativa västtyska publiciteten kring Sverige 1983 utspelar sig på två plan: det 

utrikespolitiska och det inrikespolitiska. I pressbilden framgår två tydliga tendenser, där den 

första (utrikespolitiska) är att den socialdemokratiska regeringen under Palme agera alltför 

undfallande i säkerhetspolitiken gentemot mot Sovjetunionen, och den andra (inrikespolitiska) 

att Sverige håller på att utvecklas till en socialistisk kontrollstat a la George Orwells 1984. 

Båda dessa tendenser resulterar i uppfattningen att Sverige utrikespolitiskt stödjer öststaterna 

och inrikespolitiskt bygger upp ett öststatsliknande system. Det samlade intrycket blir att 

Sverige närmar sig det ideologiska östblocket.  

 

Den tillspetsade intervjun med Palme är delvis manipulerad, den tycks medvetet – liksom de 

andra Spiegelreportagen – följa en redan uppgjord mall eller linje som syftar till att fastslå 

eller förstärka bilden av Sverige som Orwellstat. Kritiken av både välfärdsstaten och den 

svenska säkerhetspolitiken verkar vara kopplad till den svenska debatt som pågick mellan den 

oppositionella borgerligheten och regeringen. Förutom att svensk press ofta refereras finner vi 

dessutom i den västtyska framställningen delar av den negativa motbild som vuxit fram i den 

svenska debatten, som reaktion mot den socialdemokratiska självbilden: Sverige som 

åsiktsneutralt och passivt.  

 

I en liknande säkerhetspolitisk debatt i Västtyskland – dock med omkastade roller – tycks den 

svenska debatten och exemplet Sverige ha utnyttjats i ”avskräckande” syfte: Flera 

rikstäckande, inflytelserika västtyska tidningar drivs av de ovanför nämnda två negativa 

tendenserna, vilket tyder på ett behov hos den västtyska pressen att skapa en opinion mot 

Sverige. Detta skulle även förklara Spiegels onyanserade och oresonliga skräckbild av det 

svenska samhällssystemet. Vid tillfällen då Sverige gjort nedrustningspolitiska utspel eller då 

ubåtsfrågan blommat upp på nytt har den negativa bilden av Sverige i västtysk press kraftigt 

ökat, vilket också pekar på teorin om ett opinionsskapande.  

 

I undersökningen av de östtyska tidningarna 1984 kan man konstatera att ”public diplomacy” 

fortfarande används som instrument i DDR:s legitimitetssträvan: särskilt utmärkande är den 

metod som Nils Abraham lyft fram, ”andra om oss”: vad andra länders nyhetsmedier – eller 
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Olof Palme själv – anser och tycker om socialiststaten är uppenbarligen av yttersta vikt och 

intresse.  

 

Med Astrid Hedins två tendenser, kritiken mot den svenska samhällsmodellen och att Sverige 

är alltför integrerat med västblocket, är det däremot mer tveksamt: Det erkänns visserligen att 

Sverige är kapitalistiskt, men samtidigt poängterar Neues Deutschland att DDR valt att stödja 

den svenska fredspolitiken bland annat på grund av landets neutrala, alliansfria 

utrikespolitiska linje. Kritiken av den svenska samhällsmodellen märks inte alls i Neues 

Deutschlands bakgrundsreportage om Sverige. Den svenska modellen nämns inte vid namn, 

men skildringen av Sverige är genomgående positivt: Sverige beskrivs som en fredlig 

industriarbetarstat. De krisfenomen som Hedin har iakttagit i sin undersökning lyser med sin 

frånvaro och tidningen understryker istället landets ekonomiska välstånd. ”Fred” och ”arbete” 

är de ord – socialistiska begrepp – som präglar framställningen av Sverige. Detta ska 

naturligtvis ses i rätt kontext: Det var förstås viktigt att förmedla en positiv bild av Sverige 

inför Palmes besök.  

 

Men det avslöjar också något om den betydande roll som Sverige och Palme faktiskt spelade 

för DDR i systemkonkurrensen vid den här tiden: Att låta sig associeras med Palme – en sann 

fredsvän – innebar enbart positiva följder för Honecker och DDR. Därtill måste också Neues 

Deutschland framställa Sverige i god dager för att på så sätt tilldela besöket och de nära 

kontakterna med Palme en större innebörd. Man kan också anta att den östtyska bilden av 

Sverige faktiskt hade förbättrats under den här tiden, oavsett besöket. Palmes fredspolitik 

uppskattades genuint i DDR – de östtyska artiklarna skvallrar tydligt om detta. Ifall den 

negativa västkritiken direkt påverkade Sverigebilden i DDR kan man egentligen bara 

spekulera om. Otvivelaktigt har Sveriges fredsinitiativ spelat en avgörande roll för att skapa 

en positivare bild, men västkritiken kan ha underlättat och hjälpt till att föra bilden i denna 

riktning. 

 

I den östtyska pressen betonas samhörigheten mellan DDR och Sverige: Förhållandet 

historiseras, Palme och Honecker sägs vara fullständigt överens om i stort sett allting och 

arbetarklassen och fredsintresset utmålas som gemensamma nämnare för de båda länderna. 

Bilden är genomgående positiv. I den västtyska pressbilden 1983 är framställningen negativ: i 

motsats till DDR-bilden betonas inte någon samhörighet mellan Västtyskland och Sverige – 

snarare verkar man vilja distansera sig. De svenska fredsinitiativen tycks bara alstra negativ 
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publicitet. I öst hyllas de men betraktas med skepticism i väst, vilket också belägger Magnus 

Jernecks tes. I de västtyska artiklarna från 1984 ”förminskas” Palmes besök i DDR och ges 

knappast någon uppmärksamhet alls.  

 

Det kan tänkas att en uppvigling av DDR genom Palme och svensk fredspolitik inte var vad 

man önskade sig i Västtyskland och att pressen därför uttalade sig negativt eller inte alls. Men 

källmaterialet här är alldeles för tunt för att någon riktig slutsats ska kunna dras – det skulle 

förstås vara intressant att följa utvecklingen vidare och se hur synen förändrades med 

Gorbatjov och avspänningspolitiken. Men fältet är öppet för vidare studier: man skulle kunna 

titta närmare på hur Sverige har framställts i systemkonkurrensen under andra perioder, upp-

eller nedrustningstider, tidigare eller senare i kalla kriget, eller, ja varför inte i vår tids 

globaliserade värld, i dagens förenade Tyskland. Hur ser de tyska medierna på Sverige och 

den svenska välfärdsmodellen idag? Lever några tendenser i den kritiska synen fortfarande 

kvar?   

 

Bilden av ett ”DDR-Sverige” var inte bara ett uttryck för oskyldaktig svensk missbelåtenhet: 

den anammades och vidareutvecklades av västtyska tidningar och kom att bli ett betydande 

inslag i systemkonkurrensen mellan öst och väst i en tid då Olof Palmes fredspolitiska insatser 

kunde uppfattas som ett hot mot väst. I den ”riktiga” socialiststaten, däremot, betraktades 

fredshjälten Palme och industriarbetarstaten Sverige som en tillgång – ett faktum som talar för 

att den västtyska ”kampanjen” i slutändan faktiskt var framgångsrik. 
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