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  Inledning. 

Det den här uppsatsen kommer att handla om är den svenska diplomatrapporteringen från 

Washington rörande presidentvalen i USA 1968 och 1972. De båda valen skedde under en 

inrikespolitisk mycket turbulent period i USA: s historia. Jag har läst eller skummat igenom 

samtliga svenska diplomatrapporteringar från Washington rörande åren 1966 – 1972. Jag har 

även letat efter direktiv hemifrån Sverige rörande rapporteringen om valen men inte hittat 

några.  På grund av materialets omfång valde jag att göra ett urval och koncentrera mig på den 

del av rapporteringen som rör presidentvalen i USA 1968 och 1972. Det är intressant att se 

hur amerikansk politik skildrades från en svensk synvinkel av svenska diplomater i 

Washington. Jag syftar till att i min uppsats redogöra, problematisera och jämföra den svenska 

diplomatrapporteringen från Washington rörande presidentvalen i USA 1968 och 1972. Det är 

även intressant att se på vilket sätt denna diplomatrapportering går att koppla in i en slags 

teoretisk ram om hur den svenska säkerhets/utrikespolitiken var under de här åren. Det måste 

ha funnits en anledning till att diplomatrapporteringarna skrevs och vad man valde eller ville 

med sin rapportering. 

 

  Forskningsläge. 

Det forskningsläge som jag väljer att återknyta till är den forskning som har bedrivits om 

relationerna mellan Sverige och USA under de kritiska år under 1960 och 1970 – talen då 

relationerna var frostiga mellan de båda länderna. Bl.a. Olof Palme kritiserade under dessa år 

USA: s regering skarpt i olika offentliga samanhang framförallt rörande Vietnamkriget. Man 

gav också amerikanska desertörer en fristad i Sverige samt erkände och gav bistånd till 

Nordvietnam vilket retade den amerikanska administrationen. Det hela gick så långt att 

Palme och Sverige hamnade på Nixons svarta lista.1 De frostiga relationerna påverkade dock 

inte handelsrelationerna och det civila vetenskapliga utbytet. Med vissa undantag påverkades 

inte heller de militära kontakterna då den svenska regeringen fortsatte att lägga vikt vid de 

militära kontakterna med USA och amerikanerna fortsatte att bedöma att ett starkt svensk 

försvar låg i deras intresse.2 

 

I forskningen finns det olika synsätt på denna period. Jag har valt att redogöra för några av 

dem i mitt forskningsläge då en c-uppsats omfång gör att jag inte kan täcka in all forskning 

                                                 
1 Leif Leifland, Frostens år (Nerenius & Santérus Stockholm 1997) s. 14 – 17.   
2 Olof Kronvall & Magnus Petersson, Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945 – 1991 (Santérus 
Förlag Stockholm 2005) s. 106 – 107. 
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som har gjorts på detta område. Ulf Bjereld för fram i sin bok Kritiker eller medlare? som 

behandlar Sveriges utrikespolitiska roller under kalla kriget, att Sverige faktiskt höll igen på 

sin kritik av USA: s krigsföring i Vietnam under perioder för att kunna fungera som medlare i 

Vietnamkonflikten. Den svenska kritiken av USA ökade enligt Bjereld då de svenska 

medlingsförsöken upphört.3 Att de svenska medlingsförsöken misslyckades berodde enligt 

Bjereld på andra faktorer än eventuell svensk kritik av USA: s agerande.4  Willhem Agrell 

däremot menar i sin översikt över den svenska säkerhetspolitiska historien under åren 1918 – 

2000 Fred och fruktan från 2000 att den svenska kritiken var motsägelsefull då Sverige var 

säkerhetspolitiskt beroende av USA men att det svenska politiska ledarskapet gjorde revolt 

mot sig själv och aktivt gick in för att sabotera den politik som den svenska säkerheten ytterst 

hängde på. Enligt Agrell kan kritiken ha inrikespolitisk grund då socialdemokraterna valde att 

anpassa sig till och motverka kritik från en radikaliserad opinion av taktiska skäl. Agrell 

poängterar dock att utspelen från båda håll som följde på de frostiga relationerna fick något 

rituellt över sig och att det inte påverkade de säkerhetspolitiska strukturerna.5 Leif Leifland 

för fram en annan intressant aspekt i sin bok Frostens år från 1997 som bygger på tidigare 

hemligstämplande dokument rörande de stormiga relationerna mellan de svenska och 

amerikanska administrationerna under de här åren. Enligt Leifland missbedömde till exempel 

Palme m.fl. de kraftiga amerikanska reaktionerna på hans starkt USA – kritiska jul – tal 

1972.6 Svenska opinionsyttringar i Vietnamfrågan kunde enligt Nixon även ge bränsle till 

opinionen mot Vietnamkriget hemma i USA.7 Den här perioden har naturligtvis även 

behandlats i flera andra böcker och publikationer som behandlar svensk säkerhet och 

utrikespolitik men även enskilda personer som till exempel Olof Palme. 

 

  Mitt forskningsläge. 

I anknytning till detta forskningsläge väljer jag att öppna upp ett sidospår där jag tittar 

närmare på den svenska synen på amerikansk inrikespolitik. Det kan man naturligtvis välja 

ett flertal sätt att göra det på. Hur amerikansk inrikespolitik skildras utifrån svensk synvinkel 

i USA är naturligtvis väldigt intressant på flera sätt. Då Sveriges relationer till USA var så 

frostiga som de var under den här perioden kan det naturligtvis vara givande att se hur 

rapporteringen var utformad kring den amerikanska inrikespolitiken. Påverkar de frostiga 

                                                 
3 Ulf Bjereld, Kritiker eller medlare? (Nerenius & Santérus Stockholm 1992) s. 127 – 128. 
4 Bjereld (1992) s. 131. 
5 Wilhelm Agrell, Fred och fruktan (Historiska Media Lund 2000) s. 174 – 179. 
6 Leifland (1997) s. 55 – 59.  
7 Leifland (1997) s. 16. 
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relationerna rapporteringen på något sätt? Sker det kanske någon förändring över tid. Varför 

kan diplomaterna tänkas rapportera hem på det sätt de gör de. Dessa och många andra frågor 

hoppas jag att den här uppsatsen kan visa på. 

   

  Syfte. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur presidentvalen i USA åren 1968 och 1972 

skildrades i den svenska diplomatrapporteringen från Washington. 

 

  Frågeställning. 

- Vad och hur skildras i den svenska diplomatrapporteringen från Washington rörande 

presidentvalen 1968 & 1972. 

  

  Metod. 

Den metod som jag kommer att använda mig av i min uppsats är en komparativ metod. Jag 

jämför diplomatrapporteringarna från de båda valen 1968 och 1972 då jag undersöker, 

redogör och problematiserar mitt källmaterial. Det finns naturligtvis flera olika sätt att gå 

tillväga då man ska skriva en c-uppsats. Jag har valt det sätt som passar mig, mitt ämne och 

källmaterial bäst  

  

  Litteratur. 

Litteraturen och forskningen om USA under 1960 och 1970 – talen är enorm och jag har 

använt mig av den litteratur som funnits tillgänglig och befunnits användbar för att bl.a. skapa 

en bakgrund och förstå amerikansk inrikespolitik. När det gäller själva presidentvalen 1968 

och 1972 har Theodore H. Whites båda böcker The making of the president 1968 från 1969 

och The making of the president of 1972 från 1973, där White hårdgranskar dessa båda val 

varit till stor nytta. Dessa böcker är visserligen gamla men har stått sig bra. Det beror säkert 

på att White hela tiden befann sig nära händelsernas centrum ofta i närheten av de personer 

och händelser han skildrar. Jag har även tagit ett par uppgifter från Whites America in search 

of itself: The making of the president 1956 – 1980 som är en sammanfattande studie av de 

amerikanska presidentvalen 1956 – 1980. 

 

Lewis L. Goulds 1968: The election that changed America från 1993 är en kortfattad men 

informativ bok om presidentvalet 1968 som dessutom fungerar som en utmärkt översikt som 

jag haft stor nytta av. Mark Kurlanskys 1968 första gången publicerad 2004 behandlar mycket 
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av det som hände i världen detta händelserika år. Kurlanskys redogörelser över vad som 

hände i USA 1968 har varit användbart. En bra sammanfattande och generell historisk bild av 

USA under de här åren ger James T. Pattersons Grand expectations från 1996. Boken är 

volym tio i Oxfords history of the United states - serie och behandlar åren 1945 – 1974. Jag 

har även tagit några uppgifter från Erling Bjöls båda böcker Världshistorien efter 1945: 2. De 

rika länderna och Världshistorien efter 1945: 3. Revolutionens och svältens värld skrivna i 

början på 1970 – talet som är övergripande historiska böcker. 

 

För att få praktisk information om diplomatrapporteringar och den diplomatiska processen har 

jag hämtat information från Torsten Örns bok Varför diplomati? från 2002. Hans bok är inget 

vetenskapligt arbete men den fungerar som en guidebok över diplomatins och diplomatyrkets 

olika aspekter. Örn har bl.a. varit Sveriges ambassadör i Italien & Tyskland8 och hans bok ger 

en lättförstålig bild av det diplomatiska arbetet. För min teoretiska ram och för att få struktur 

på uppsatsen har jag valt Olof Kronvall & Magnus Peterssons Svensk säkerhetspolitik i 

supermakternas skugga 1945 – 1991 från 2005 som är en överblick över Sverige 

säkerhetspolitik under det kalla kriget. För att få reda på vilka befattningar på den svenska 

ambassaden i Washington de personer som har författat rapporteringarna hade, har jag använt 

mig av de svenska statskalländerna för åren 1968 och 1972. Slutligen har jag även tagit en 

uppgift från Nationalencyklopedin.    

 

  Källmaterial och källkritik. 

Mitt källmaterial är de svenska diplomatrapporteringarna från Washington åren 1966 – 1972. 

De finns i UD: s arkiv och finns att tillgå på riksarkivets filial i Arninge i Täby i Stockholms 

län. Diplomatrapporteringarna som ligger till grund för den här uppsatsen är oftast skrivna av 

Hubert de Besche som var Sveriges ambassadör i Washington under den här perioden. I några 

fall är det någon av hans medarbetare på ambassaden som suttit bakom tangenterna vilket jag 

då anger. Rapporterna ligger ihopsnoddade kronologiskt i tjocka papperspärmar vars antal blir 

fler ju närmare 1970 – talet man kommer. Den stora merparten av materialet är maskinskrivet. 

Mycket av rapporternas innehåll handlar om amerikansk inrikespolitik framförallt 

presidentval vilket den här uppsatsen kommer att fokusera på. Rapporteringarna tar även upp 

viktiga politiska beslut och arbetet i kongressen liksom olika stadsbesök av så väl utländska 

dignitärer som de amerikanska presidenternas besök utomlands. Relationen mellan Sverige 

                                                 
8 Torsten Örn, Varför Diplomati? (Wahlström & Widstrand Stockholm 2002) s. 10. 
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och USA ges naturligtvis även utrymme i rapporteringarna t.ex. om någon amerikansk 

politiker ska besöka Sverige, om Sverige omnämns (så väl negativt som positivt) i amerikansk 

media eller av amerikanska politiker samt även relationerna på regeringsnivå om t.ex. 

amerikansk missnöje över svensk kritik mot Vietnamkriget. Då jag har läst/skummat igenom 

diplomatrapporteringarna har jag även märkt att mycket inte nämns eller får begränsat 

utrymme i rapporteringen. Det står inte mycket i rapporteringarna om viktiga händelser som 

skedde utanför den politiska arenan (fokus ligger på Washington) förutom någon enstaka 

rapport från de svenska konsulaten i t.ex. Minneapolis och San Fransisco. Det innebär att 

mycket viktigt som hände i USA under den här perioden som tillexempel de svartas och 

studenternas protester knappt skildras alls i rapporteringen om det inte syftar till att beskriva 

något annat. Detsamma gäller för andra politiska fenomen som t.ex. det politiska arbetet på 

gräsrotsnivå. Att detta saknas i den diplomatiska rapporteringen från Washington är enligt 

min mening naturligtvis problematiskt då bilden skulle bli betydligt fylligare om det fanns 

med. Man får dock acceptera att diplomaterna främst valde att koncentrera sig på det politiska 

spelet. 

 

Diplomatisk rapportering går kortfattat ut på att rapportera hem om händelser av vikt i det 

aktuella landet där man är stationerad för att läggas till grund för ställningstaganden i aktuella 

frågor. Speciellt viktiga händelser bör man dock kanske ibland resa hem och redovisa 

muntligt.9 Det som en ambassad kan bidra med när det gäller rapportering är bl.a. sådant som 

kan intressera den egna regeringen men kanske inte behöver vara av karaktären att intressera 

en större allmänhet, sådant som inte kommer med i medias nyhetsrapportering eller nya 

politiska inställningar och omläggningar som kan påverka moderlandet. Vad som även är 

viktigt är att den diplomatiska rapporteringen kan tillhandahålla fakta kring skeenden där bl.a. 

massmedia redan givit information. Till det kan höra förklaringar till det politiska skeendets 

händelseförlopp som varför ett regimskifte har ägt rum och vilka följder det kan få, både 

allmänt och för hemlandet.10 I flera länder har diplomater kontakt med högre 

befattningshavare, politiker och andra i verksamhetslandets toppskikt. Många av dessa kan 

också vara mer villiga att dela med sig av synpunkter/information till en person som 

rapporterar hemligstämplat till sin regering.  

 

                                                 
9 Örn (2002) s. 136. 
10 Örn (2002) s. 132 – 134. 
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Diplomatrapporteringar utarbetas för att de ska vara till nytta för ställningstaganden i olika 

frågor. Den diplomatiske rapportören bör även källkritiskt granska och sovra bland sitt 

material och välja ut det som han tror intresserar sin uppdragsgivare i hemlandet. 

Diplomatrapporteringen bör författas inte bara med hemlandets utrikesminister i tanke utan 

även för andra intressenter som t.ex. Övriga regeringsmedlemmar och andra ambassadörer.11 

Enligt Torsten Örns överblick över det diplomatiska arbetet ska diplomatrapporter rapportera 

vad hemlandets regering bör höra och inte vad den vill höra (vilket i sig inte behöver vara en 

motsättning). Historiens dom över inställsamma diplomatiska rapporteringar har varit hård.12 

 

Ett källkritiskt problem med att ha diplomatrapporteringar som källa är naturligtvis att de 

ofrånkomligt trots dess (får man anta) ärliga uppsåt ändå tar upp dess författares perspektiv på 

ett eller annat sätt. Diplomatrapporteringar är naturligtvis även skrivna i en viss form som 

leder till en viss sorts text. Diplomatisk kåranda och rutin spelar säkert också en roll. Nästan 

all skriven text har dock detta problem enligt min uppfattning. Personliga värderingar och 

åsikter råkar naturligtvis ibland komma med i rapporteringen vilket är ofrånkomligt och något 

man måste vara medveten om. Det finns även naturligtvis sådant som den diplomatiska 

rapportören inte väljer att ta med trots att det kanske hade varit bra. Den diplomatiske 

rapportören gör ett urval som man måste vara medveten om. Den diplomatiska rapportören är 

naturligtvis hänvisad till de källor denne har och det påverkar naturligtvis rapporteringen 

liksom tid och plats samt i vilken utsträckning olika former av media använts. Man måste 

ändå i grunden anta att diplomatrapporteringarna från Washington bör vara ärliga och 

rapportera så trovärdigt som möjligt vad den svenska regeringen hemma i Stockholm bör veta 

eftersom det är det som är det huvudsakliga syftet med diplomatrapportering.    

   

  Teoretisk ram. 

Den teoretiska ram som jag har valt att använda för min uppsats är att Sveriges agerande till 

Sovjetunion och USA under det kalla kriget präglades av två olika begreppspar. 

Förtroendeskapande och avskräckning i förhållandet till Sovjetunion och öst samt integration 

och avskärmning i förhållandet till USA och väst. Denna teoretiska ram har jag hämtat från 

Olof Kronvall och Magnus Peterssons bok Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 

1945 – 1991 från 2005 som är en genomgång av svensk säkerhets och utrikespolitik under det 

kalla kriget. Den teoretiska ram som Kronvall & Petersson använder har sitt ursprung i norsk 

                                                 
11 Örn (2002) s. 134 – 135. 
12 Örn (2002) s. 136 – 137. 
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forskning kring det kalla kriget men anses även kunna användas på Danmark och Sverige.13 I 

många avseenden liknade Sveriges säkerhetspolitiska agerande under det kalla kriget 

Danmarks och Norges. Vad som var av avgörande betydelse för utformningen av den svenska 

och våra båda granländers säkerhetspolitik var den yttre miljön, särskilt förhållandena till de 

båda supermakterna. Länderna hade enligt Kronvall & Petersson liknade säkerhetspolitiska 

förutsättningar eftersom de var småstater i gränslandet mellan öst och väst. Som småstater 

kunde de endast marginellt påverka supermaktsrelationerna. Allt detta medförde liknande 

säkerhetspolitiska avvägningsfrågor.14   

 

Både Sverige och Norge hade en likadan hotbild där Sovjetunionen och dess allierade ansågs 

vara det centrala hotet. Den svenska regeringen försökte agera förtroendeskapande mot 

Sovjetunionen men samtidigt avskräckande där bl.a. ett starkt nationellt försvar skulle 

försvåra angrepp från öst. Precis som Norge hade Sverige samma förväntningar om att 

hjälpen skulle komma från USA och dess allierade vid ett eventuellt angrepp. Även Sverige 

ansåg att den eventuella hjälpen underlättades via viss integration i västs försvarsstrukturer. 

Samtidigt ville man från svensk sida inte binda sig för hårt till väst eftersom det kunde 

inverka negativt på Sveriges handlingsfrihet och alliansfrihet. Det var det som gav upphov till 

avskärmning. De båda begreppsparens inverkan på Sveriges internationella agerande har 

naturligtvis kommit att variera under kalla krigets förlopp och många olika faser. En hypotes 

är att under kalla krigets perioder av kärvare internationellt klimat lade man mer vikt vid 

avskräckning respektive integration i förhållandet till de båda supermakterna. Under de 

perioder av relativ avspänning som bl.a. de år min uppsats täcker präglades relationerna till 

Sovjetunionen respektive USA mer av förtroendeskapande och avskärmning.15 

 

I min uppsats som fokuserar på den svenska diplomatrapporteringen från Washington är det 

naturligtvis begreppsparet integration och avskärmning som blir vägledande. Vilket även 

nämnts ovan och även under forskningsläget så var det till en stor del avskärmning som 

präglade Sveriges agerande mot USA i skarven mellan 1960 och 1970 – talen. Enligt min 

uppfattning är det troligtvis bl.a. med denna avskärmning som bakgrund som man delvis kan 

förstå Palmes Vietnamkritik och de frostiga diplomatiska relationer mellan Sverige och USA 

som följde på det. Jag ska föröka göra en återknytning till denna teoretiska ram i min uppsats. 

                                                 
13 Kronvall & Petersson (2005) s. 16. 
14 Kronvall & Petersson (2005) s. 15. 
15 Kronvall & Petersson (2005) s. 16 – 17. 
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Framförallt kommer denna teoretiska ram vara till nytta för att se om det finns någon slags 

reservation dvs. avskärmning i den svenska diplomatrapporteringen i alla fall när det rör vissa 

personer eller företeelser. Det kan naturligtvis även vara så att den svenska 

diplomatrapporteringen präglas mer av förståelse eller sympati dvs. integration. 

Förhoppningsvis så kan en anpassning till den teoretiska ramen svara på dessa frågor.    

 

 Avgränsningar, förklaringar och problem. 

Från början hade jag tänkt mig att uppsatsen rent generellt skulle behandla den svenska 

diplomatrapporteringen från Washington åren 1962 – 1972 c. Källmaterialets omfång fick 

mig att begränsa mig till rapporteringen kring presidentvalen i USA 1968 & 1972 eftersom 

det passar bra för jämförelse och att en stor del av rapporteringen kretsar kring just dessa båda 

val. De delar av rapporteringen som behandlar annat än valen har jag valt bort eftersom det 

skulle vara svårt att passa in det i min undersökning. Efter att ha läst igenom alla 

rapporteringar har jag även rörande själva valen gjort ett litet urval. Jag har koncentrerat mig 

på långa rapporter som behandlar valen mer explicit. Det som jag valt bort är vissa små 

notiser som inte innehåller någon relevant information, då de ofta behandlar småsaker som 

pressreaktioner eller framträdanden i tv. Det finns naturligtvis annat källmaterial som man 

kunde ha haft som media hemmavid eller diplomatrapporteringar från andra länder. Av 

utrymmesskäl pga. en c-uppsats omfång har jag valt att inte ta med sådant källmaterial i min 

undersökning då jag finner diplomatrapporteringarna fullt tillräckliga som källmaterial.    

 

Det kanske största problemet med min uppsats är att direktiv hemifrån saknas. Det beror inte 

på att jag inte letat efter några utan att jag inte hittat några. Jag har gått igenom en mängd 

material på både UD: s arkiv och riksarkivet utan att hitta några. Personal på dessa arkiv har 

även hjälpt mig att leta utan resultat. De direktiv jag hittat gällde bara rena formalia – saker 

som exempelvis att ordna med middagar, önskemål om att få träffa vissa personer och sådant 

som rör semester och lönefrågor mm. I ett samtal i augusti 2006 med Tomas Martinsson som 

då var kanslisekreterare på UD berättade han att det troliga är att direktiven delgavs informellt 

via t.ex. telefon eller att rapporteringen helt enkelt skedde på den svenska ambassadörens eget 

initiativ. Detta är naturligtvis bara spekulationer det går inte veta något då jag inte har hittat 

något på papper. Tanken bakom uppsatsen var från början att se hur direktiven från 

regeringen överstämde med rapporteringen från Washington för att sedan utmynna i en slags 

fråga av typen vad gör regeringen nu med denna information? Uppsatsen blir nu lite 
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annorlunda men jag ska försöka få fram vad man från Washington har velat med sin 

rapportering hem till utrikesdepartementet. 

 

Vad och hur skildras i den svenska diplomatrapporteringen från Washington rörande 

presidentvalen 1968 & 1972.  

 

  Bakgrund: presidentvalet i USA 1968. 

I presidentvalet i USA 1964 besegrade den demokratiska presidenten Lyndon Johnson sin 

ultrakonservative republikanske motståndare Barry Goldwater stort och det republikanska 

partiet låg i spillror.16 Johnson satte nu genast igång med sina ambitiösa sociala program 

”Great society”, krig mot fattigdomen och arbetet för de svartas lika rättigheter. Johnson 

lyckades 64 – 66 via mästerligt samarbete med kongressen få igenom de största sociala 

reformerna sedan Roosevelts tid. Ett stort problem för Johnsons presidentskap blev dock 

Vietnamkriget. USA: s militära närvaro i Vietnamkonflikten underminerade Johnsons 

ställning och stoppade många av hans reformplaner.17 Vietnamkriget som USA aldrig 

lyckades vinna polariserade landets befolkning och skapade en omfattande proteströrelse på 

bland annat landets universitet, vars studenter blev allt mer radikaliserade och politiskt 

engagerade.18 Samtidigt med början i Los Angelesstadsdelen Watts 1965 kom USA de 

följande åren att drabbas av rad en förödande upplopp från landets svarta befolkning, vilket 

kulminerade efter mordet på Martin Luther King 1968. Upploppen visade på att många svarta 

ansåg att utvecklingen gick för sakta, att förväntningar inte infriats och en frustration över att 

mångas ekonomiska situation eller livschanser inte förbättrats nämnvärt.19 Lyndon Johnson 

mötte även motstånd från konservativt håll där många vita från arbetar/medelklassen ansåg att 

liberaliseringen gått för långt och snabbt fram, att lag & ordning inte längre uppehålls, att 

traditionella amerikanska värderingar undergrävdes av bl.a. den s.k. motkulturen, och att de 

svartas krav på lika rättigheter hotade dem osv.20 I denna vita motreaktion ingick det även en 

stor portion undangömd rasism.21 Allt detta och mycket annat skulle komma att spela en 

avgörande roll vid presidentvalen 1968 och 1972. 

 
                                                 
16 Theodore H White, The making of the president 1968 (Atheneum Publishers New York 1969) s. 31. 
17 Göran Rystad, ”Lyndon B Johnson”, Nationalencyklopedin del 10 (Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 
1993) s. 159. Theodore H. White, America in search of itself: The making of the president 1956 – 1980 (Harper 
& Row New York 1982) s. 124 – 125.  
18 James T. Patterson, Grand Expectations (Oxford University Press New York 1996) s. 448 – 449. 
19 Erling Bjöl, Världshistorien efter 1945 2. De rika länderna (Bonniers Stockholm 1978) s. 166 – 169. 
20 Patterson (1996) s. 668 – 677. 
21 Mark Kurlansky, 1968 (Vintage London 2005) s. 43. 
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Då primärvalsäsongen22 inför 1968 års presidentval drog igång i slutet av 1967 var Lyndon 

Johnson inte ens speciellt populär i sitt eget parti. Han blev till en början utmanad av 

Minnesotasenatorn Eugene McCarthy. McCarthy som hade uppmuntrats att ställa upp (efter 

att Robert Kennedy tackat nej) av studentorganisationer sade från början att hans mål var att 

få presidenten att se över sin position rörande Vietnam och snabbt få fred där.23 McCarthy 

hade stöd av en mycket effektiv gräsrotskampanj främst driven av ungdomar och gjorde bra 

resultat mot Johnson i primärvalet i New Hampshire och besegrade Johnson i Wisconsin. 

McCarthys framgångar fick New Yorksenatorn Robert Kennedy att inse att hans rival 

Johnson kunde besegras och ge sig in i kampen om den demokratiska nomineringen.24 

Utmanad av två konkurrenter i sitt eget parti ledde tillsammans med mycket annat att 

president Johnson meddelade nationen 31 mars, 1968 att han inte tänkta kandidera för 

presidentposten.25 In på banan klev nu vicepresident Hubert Humphrey som var det 

demokratiska etablissemangets kandidat.26 Då Robert Kennedy blivit mördad efter sin seger i 

primärvalet i Kalifornien 6 juni så kunde Humphrey väljas till demokraternas 

presidentkandidat vid partiets konvent i Chicago i augusti.27 Konventet i Chicago kom att gå 

till historien som ett konvent med våldsamma sammanstötningar och övergrepp mellan polis 

och demonstranter utanför konventsalen. Själva konventet styrdes med järnhand av Chicagos 

borgmästare Richard Daley för partietablissemangets sak och kom att visa upp ett splittrat 

parti.28  

 

Den republikanska presidentkandidatnomineringen saknade inte heller dramatik. Lyckade 

kongressval 1966 visade att partiet rest sig efter Goldwaterfiaskot och tycktes redo fånga upp 

en del av missnöjet med det styrande demokratiska partiet och samhällsutvecklingen i stort29 

(skillnaden mellan demokrater och republikaner var fram till 1968 mer en fråga om stil än 

ideologi, även bland republikanerna fanns Vietnamkrigsmotståndare och socialliberaler30). 

Efter att den tidiga favoriten Michiganguvernören George Romney31 snabbt fallit bort kom 

                                                 
22 I slutet på 1960 – talet hade inte alla amerikanska delstater öppna primärval som idag, delegaterna till 
konventen som röstade fram partiernas presidentkandidater kunde på vissa håll utses bl.a. av lokala partibossar 
och organisationer. White (1982) s. 285. 
23 Lewis L. Gould, 1968:The election that changed America (Ivan R. Dee Chicago 1993) s. 17 – 24.   
24 Gould (1993) s. 36 – 52. 
25 Kurlansky (2005) s. 104 – 106. 
26 Kurlansky (2005) s. 107. 
27 Gould (1993) s. 84 & 130. 
28 Kurlansky (2005) s. 276 – 286. 
29 White (1969) s. 33 – 34. 
30 Kurlansky (2005) s. 264. 
31 White (1969) s. 60 – 61. 
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den tidigare vicepresidenten och partiets presidentkandidat 1960 Richard Nixon att koppla ett 

säkert grepp om nomineringen. Nixon var väldigt populär i det republikanska partiet och 

gjorde nu politisk comeback med sin framgångsrika primärvalskampanj.32 Nixon medtävlare 

om den republikanska nomineringen, Kalifornienguvernören Ronald Reagan och New 

Yorkguvernören Nelson Rockefeller som företrädde partiets konservativa respektive liberala 

fallang försökte via en osannolik allians att stoppa Nixon på republikanernas konvent i Miami 

Beach i augusti. Nixon hade dock inga problem att få nomineringen men priset var eftergifter 

åt partiets konservativa/reaktionära element och att han som vicepresidentkandidat fick 

Marylandguvernören Spiro Agnew istället för ett mer liberalt alternativ.33 Nixon skulle dock 

komma att ha stor nytta av Agnew då denne kunde stå för reaktionära utspel medan Nixon 

framträdde mer statsmannaaktigt.34 

 

Presidentvallkampanjen kom att präglas av att den rasistiske Alabamaguvernören George 

Wallace (som i grunden var demokrat) ställde upp som kandidat i presidentvalet. Wallace stod 

för förtäckt rasism, reaktionära idéer, segregationism, och populism som kanske mer än något 

annat representerade den vita backlashen. Wallace vann inte bara genklang i södern utan även 

bl.a. bland arbetargrupper i norr.35 En oro för att Wallacerösterna på ett eller annat sätt skulle 

kunna avgöra presidentvalet tvingade framförallt Nixon att ta upp liknande teman som lag & 

ordning samt delstaternas rättigheter för att nå samma väljargrupper.36    

 

Efter det katastrofala Chicagokonventet tycktes Humphrey uträknad men han gjorde en 

strålande spurt då han tog in Nixons försprång i opinionsmätningarna. Han lyckades även 

distansera sig lite från Johnson samtidigt som Wallaces stöd minskade.37 Det räckte dock inte 

för Nixon vann knappt men landsomfattanden presidentvalet den 5 november 1968.38 

Demokraterna fortsatte att kontrollera kongressen och valdeltagandet sjunk till 60 procent.39 

Presidentvalkampanjen som var den första moderna televiserade valkampanjen i USA hade 

dominerats av teman som lag & ordning, Vietnamkriget och en underliggande rasism. Stödet 

för Nixon och Wallace visade på ett konservativt skifte i den amerikanska opinionen då stora 

                                                 
32 White (1969) s.  130 – 139. 
33 Gould (1993) s. 101 – 109. 
34 Kurlansky (2005) s. 362. 
35 Gould (1993) s. 137 – 138. 
36 Kurlansky (2005) s. 360 – 365.  
37 Gould (1993) 147 – 161. 
38 Nixon fick 43,4 procent & 391 elektorsröster, Humphrey fick 42,7 procent & 191 elektorsröster och Wallace 
fick 13,5 procent & 46 elektorsröster. Gould (1993) s. 160 – 161. 
39 Kurlansky (2005) s. 365.  
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väljargrupper vände de liberala idéerna och tanken om en stark stat ryggen.40 Valet kom även 

historiskt att föra med sig att demokraterna slutligen hade förlorat sin traditionella bas i 

sydstaterna och att republikanerna hittade en valstrategi som la emfas på sociala och kulturella 

frågor vilket splittrade demokraternas potentiella stöd i väljarkåren. Det kom att bidra till att 

de republikanska presidentkandidaterna vann de flesta av de följande presidentvalen.41 

 

- Hur skildras 1968 års presidentval i USA i den svenska diplomatrapporteringen 

från Washington? 

Den första längre rapporteringen som går att koppla till presidentvalet 1968 sker 17/10 1966 i 

samband med stundande kongressval då ambassadör Hubert De Besche skrev att Johnson 

genom sin energiska politik för de svarta möter ett motstånd från vita som inte vill avstå från 

sin favoriserande roll. Då presidenten oroad av ”symtom på en tilltagande white backlash” 

saktar in på reformtakten anses han förlora i förtroende från de svartas sida. Presidentens 

starkt minskande popularitet ska enligt många ha blivit en belastning för partiet enligt De 

Besche. Den vita backlashen som uteblev i valet 1964 anses nu vara på väg. 

Genomsnitsamerikanens uppmärksamhet koncentreras nu på ”frågan huruvida värdet av hans 

fastighet skall sjunka genom att han får negrer till grannar” i detta anses svarta oroligheter 

spela in. Jämsides med presidentens minskande popularitet ska Robert Kennedys ha ökat. Den 

entusiasm som många amerikaner känner inför att få Robert Kennedy som president beskrivs 

av De Besche inte bara vara ”glansen av den värme president Kennedy spred” utan även en 

”en vittnesbörd om presidentens misslyckande att appellera till den amerikanska publikens 

fantasi”.42 Redan två år innan själva valet är man alltså tidigt ute med att rapportera hem om 

Johnsons problem och även den utmaning för honom som Robert Kennedy kan innebära. 

 

22/11 1966 rapporterade De Besche att valutgången i kongressvalen innebar en LBJ – 

backlash. Det anses osäkert om det rör sig om minskad personlig popularitet utan det kan 

snarare vara en trötthet på den höga reformtakten liksom en önskan av mer resoluta 

ingripanden av polismakten mot fridsstörare. Trots det kan man enligt De Besche inte räkna 

med någon ändring av den demokratiska valsedeln Johnson/Humphrey 1968. Den förestående 

perioden beskrivs kunna bli intressant pga. det nya liv det republikanska partiet fått men att 

förutsäga vem som blir republikansk presidentkandidat 1968 anses meningslöst och de lär inte 
                                                 
40 Patterson (1996) s. 700 – 709. 
41 Gould (1993) s. 164 – 167. 
42 UD: s arkiv, HP1 Ua 64., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Angående president Johnson inför 
höstens val, 17/10 1966, RA. 
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få några problem att hitta lämpliga kandidater. Fast man kan enligt De Besche se en dragkamp 

mellan två moderata republikaner nämligen Nixon och Romney.43    

 

15/5 1967 rapporterade De Besche att Johnsons Vietnampolitik ger honom problem. 

Presidentvalet anses kunna tvinga Johnson att hålla en fast politik. Det står vidare att partiet 

vill att Johnson ställer upp och då kan han knappast neka. Johnson/Humphrey bör då ha den 

demokratiska nomineringen enligt De Besche. Robert Kennedy har sagt sig stödja 

Johnson/Humphrey och endast exceptionella omständigheter skulle få honom att utmana dem. 

Kennedys popularitet rapporteras även ha minskat det senaste året. Hans strävan att framstå 

som liberalare än presidenten har fått honom att framstå som en partisplittrare och lycksökare 

som sätter sin egen karriär för partiets sammanhållning. Vidare ska hans ”iver att appellera till 

de unga gett honom en stämpel av ungdomlig frifräsare vilket är klädsamt för en 

studentpolitiker men kanske inte för en statsman”. Hos republikanerna nämns Nixon som 

alltmer sannolik än Romney pga. sina goda relationer till Goldwaterflygeln och Romneys 

något vaga attityd i Vietnamnfrågan. Republikanerna anses föra ett dubbelspel då de säger sig 

stödja kriget men även räknar med att det ska undergräva presidentens ställning. Till de 

största frågorna vid sidan av Vietnam anses vara ”negerfrågan i negativ bemärkelse”. 

Återigen nämns oviljan i norr mot att ha de svarta som grannar. Man för även i rapporteringen 

fram de svartas motstånd mot Vietnamkriget vilket kan föda en reaktion, men det anses vara 

för tidigt att förutse vilken utbredning eller intensitet dylika oklara föreställningar har eller 

kan få.44   

 

Ett år innan själva presidentvalet ansåg uppenbarligen De Besche att det finns mycket att 

rapportera hem om på både den demokratiska och republikanska sidan då han 1/11 1967 i en 

längre rapportering skrev att kampanjen kommit igång trots att ingen har anmält sig. Johnson 

anses fortfarande vara den troliga demokratiska kandidaten trots stigande impopularitet och 

hans problem med kritik från både liberalt och konservativt håll. De som är missnöjda med 

Johnson är främst liberaler som är missnöjda med Vietnamkriget och dess återverkningar på 

bl.a. välfärdspolitiken. Det finns även ett missnöje från höger då man anser att Johnson gått 

för ”brådstörst fram med fattigdomsbekämpandet och kampen för negrernas rättigheter”. 

Motviljan mot Johnson rapporteras finnas på många håll inom hans parti och många skulle 
                                                 
43 UD: s arkiv, HP1 Ua 64., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Angående resultaten av valen i USA 
den 8 november, 22/11 1966, RA. 
44 UD: s arkiv, HP1 Ua 65., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Vietnamkriget och presidentvalet, 15/5 
1967, RA. 
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hellre se Robert Kennedy som president. Kennedy vägrar dock att ställa upp i en sådan tävlan 

då han skulle framstå som partisplittrare och kanske få ansvaret för en republikansk seger. Det 

är en situation som han knappast önskar sig och han anses sikta mot 1972 då Johnson inte kan 

ställa upp. De Besche nämner även att det inte är säkert att Johnson ställer upp för omval då 

presidentämbetet sliter. Att han skull ge upp ”all sin makt utan dust är dock svårt att tänka 

sig”. Det står vidare att Wallace säkert ställer upp men att han inte siktar på presidentposten 

utan vill stärka sitt och sina meningsfränder i söderns inflytande i det demokratiska partiet. 

Wallace anses vidare främst kunna skada republikanerna.  

 

Bland republikanerna anses redan här Nixon vara den troligaste kandidaten vilket skulle visa 

sig stämma men det finns även andra om budet som Reagan & Romney. Rockefeller ska ha 

skapat sensation men det ska bero på att han inte ställer upp, han skulle dock knappast säga 

nej om partiet valde honom vid ett döläge rapporteras det. Sitt största stöd har Rockefeller 

bland demokrater och oavhängiga. Om demokraterna står samlade måste republikanerna ta 

röster från just dessa grupper. Då den troligaste republikanska kandidaten förutom Nixon är 

Reagan skulle det vara till glädje för Johnson då dessa är så konservativa att de som ogillar 

Johnson inte skulle ha något alternativ enligt De Besche. Johnsons största fördel är att han är 

president och därför knappast behöver driva någon valkampanj. Huvudfrågorna i kampanjen 

rapporteras vara Vietnamkriget och problem med storstäderna som slum, svår fattigdom och 

rasfrågorna. Till det kommer skatterna och inflationen. Framtiden anses dock oviss då 

Vietnamkriget kommer att spela en roll och oroligheterna säkert kommer att fortsätta avslutas 

rapporten med.45    

 

6/12 1967 rapporterade De Besche att ingen av de väntade huvudpersonerna bekänt sig vara 

kandidat. Den demokratiska senatorn Eugene McCarthys kandidatur anses dock seriös. 

McCarthy beskrivs ha flera attraktiva egenskaper men anledningen till att ställer upp enligt 

han själv är inte att för att bli president utan att vilja ha ett alternativ till Johnsons 

Vietnampolitik, men det spekuleras att han vill öppna för Robert Kennedy. McCarthy anses 

kunna ta upp Vietnamfrågan utan att det ger intryck av en personlig fejd46 med presidenten till 

skada för partiet och landet (vilket skulle vara fallet med Kennedy) står det. Det står vidare att 

pressen på Kennedy är stor från de trogna att ställa upp och att det inte är uteslutet att han gör 

                                                 
45 UD: s arkiv, HP1 Ua 66., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Presidentvalet 1968, 1/11 1967, RA. 
46 Fejden mellan Robert Kennedy och Lyndon Johnson började på demokraternas konvent 1960 och höll i sig då 
Kennedy bl.a. inte accepterade att Johnson hade hans mördade brors plats i vita huset. Patterson (1996) s. 691.   
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det pga. Johnsons låga popularitet. Samtidigt betonas det att misstron och oviljan mot 

Kennedy är större än tidigare och i rapporteringen finns det en viss misstro mot honom. 

Många anser att han ”under falsk täckmantel säger sig vara lojal med administrationen 

samtidigt som han möjligtvis utan dennes vetskap använder sig av McCarthy som 

känslospröt”. Det förs tankegångar i rapporteringen om att McCarthys rörelse kan stjälpa 

Johnson skulle Kennedy då ta över den medan han annars fortsätter som den lojala 

partikämpen. Ett annat problem för Kennedy som tas upp i rapporteringen är att hans 

propagandastab sägs ”förgifta den politiska atmosfären i Washington genom att sprida 

insinuationer ägnade att försvaga den sittande presidenten ställning”. Kennedys avsikter anses 

vara att han siktar på att bli president men att han förhåller sig avvaktande om vilken tidpunkt 

han ska sikta på. Det troliga är 1972 men Johnsons låga popularitet och trycket från sina 

anhängare gör att han kan göra det redan nu. Nixon beskrivs återigen som den troligaste 

republikanska kandidaten då han ”bäst odlat relationen med de små partibossarna". Romney 

beskrivs som ännu inte helt avskriven då han är den enda moderata republikan som medgivit 

att han ställer upp och har stöd av Rockefeller. Johnson får en fördel enligt De Besche om 

republikanerna nominerar en konservativ kandidat och Rockefeller anses vara den enda 

republikan som kan slå Johnson och liberala republikaner vill att han ställer upp då de annars 

skulle tvingas stödja Johnson.47  

 

Efter de första primärvalen i New Hampshire skrev De Besche 19/3 1968 i en längre 

rapportering att ett flertal viktiga förskjutningar i bilden inträffat vilket ökat spänningarna i en 

valstrid som verkar utveckla sig till en av de märkligaste i förenta staternas historia. Inte minst 

Vietnamkriget ska ha bidragit till att komplicera situationen. Det rapporteras att Johnsons stöd 

har varit nedåtgående sedan Tetoffensiven48 medan Nixons röstunderlag enligt 

opinionsmätningarna varit i stigande. Johnson beskrivs av sin omgivning ha varit vid gott 

humör innan Tetoffensiven vilket ändrats till sin motsats. McCarthys kampanj beskrivs innan 

framgången i New Hampshire länge ha förefallet blek och snarare ansågs få effekten av ökat 

stöd för presidenten. Opinionsmätningar visar på ett stöd för tilltagande militära åtgärder i 

Vietnam och ett ökat stöd för Nixon som betraktas som hök. Nixon är dock medveten om att 

det finns en krigströtthet vilket även förklarar McCarthys framgångar i New Hampshire. 

                                                 
47 UD: s arkiv, HP1 Ua 66., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Presidentvalet 1968, 6/12 1967, RA. 
48 Tetoffensiven som samanföll med det vietnamesiska nyåret i början av 1968 var en stor attack av FNL & 
Nordvietnam i hela Sydvietnam. Trots att USA & Sydvietnam vann flera strategiska segrar blev den moraliska 
förlust Tetoffensiven medförde för USA förödande. Patterson (1996) s. 678 – 680. 
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Politiska analytiker förutser nu att Nixon och Rockefeller kommer att lägga sig till vänster om 

Johnson och förorda en förhandlingslösning av kriget. 

 

De Besche skriver vidare att Johnsons kampanj ”förutses präglas av en vädjan till 

medborgarnas patriotiska känslor”. Då det demokratiska partiets liberala falang nu har två 

kandidater (McCarthy & Kennedy) anses det gynna Johnson om de inte kan enas. Det nämns 

återigen att Johnson pga. trötthet kanske inte ställer upp men att det hänger på om situationen 

i Vietnam förbättras. Dessa tankegångar anses av De Besche inte som övertygande eftersom 

den allmänna bilden är att Johnson inte frivilligt kommer att ge upp. Inte minst om det finns 

en lösning av kriget i sikte och han då kan ägna sig åt sina hjärtefrågor som fattigdomen och 

Civil Rights där en lovande utveckling brutits av kriget. Precis som det spekulerats i tidigare 

har Kennedy nu ställt upp, enligt hans omgivning ”för att han inte är säker på att befinna sig i 

mittfåran av amerikanskt tänkande 1972”. En viss negativ bild av Kennedy finns kvar i 

rapporteringen då det framstått som om han vill ”skörda frukterna av McCarthys arbete”. 

Andra negativa drag är att han försöker utnyttja Kennedynamnet alltför mycket och framställa 

Johnson som en ”utomstående utan del av den trollmakt som vidlåter namnet Kennedy”. Han 

har enligt rapporteringen inte bara svaga punkter utan beskrivs som en av de farligaste 

motståndare Johnson kan möta. Han beskrivs som en utpräglad politisk begåvning med 

kurage och handlingskraft. Han anses vara starkt övertygad om att ”vissa bärande politiska 

idéer är väsentliga för Amerikas problem idag”. Ingen kan bestrida hans övertygelse och 

önskan om en fredlig lösning av kriget och att kampen för medborgerliga rättigheter och mot 

fattigdom måste föras med en större effektivitet än under Johnson.  

 

På den republikanska sidan rapporterades det att de måste nominera en kandidat med 

tillräcklig dragningskraft. Nixons största chanser att bli nominerad anses vara om det 

demokratiska partiet splittras men om Johnson kommer stärkt ur striden med sina 

demokratiska motståndare kan republikanerna behöva någon med större chanser att erövra 

röster utanför det republikanska ledet än Nixon som alltså återigen anses ha svagheter. 

Rockefeller skulle då ha en chans och han anses även vara mest effektiv om Kennedy blir 

demokraternas kandidat. Wallace väntas om det blir oroligheter till sommaren kunna få ett 

direkt inflytande över valutgången och då kunna kräva inflytande för sina idéer enligt De 

Besche. Slutligen sägs Vietnamfrågan vara valdebattens dominerande fråga.49 

                                                 
49 UD: s arkiv, HP1 Ua 66., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Höstens presidentval, 19/3 1968, RA. 
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Efter att Johnson meddelat att han inte ställer upp för omval, vicepresident Hubert Humphrey 

meddelat sin kandidatur och Kennedy vunnit primärvalet i Indiana rapporterade De Besche 

10/5 1968 att kongressens ledamöter och partiorganisationerna ute i landet föredrar Humphrey 

och Nixon som motståndare i valet i november. Även De Besche anser att Humphrey för 

närvarande är den ledande demokratiska kandidaten. Han har stöd hos bl.a. fack och 

näringsliv. Det står vidare att han måste öka sin personliga popularitet för att vid konventet 

framstå som den ledande demokratiska kandidaten och samtidigt försöka skapa en 

självständig profil i förhållande till Johnson. Kennedy har dock en stark ställning hos väljarna 

och hans största chans anses vara att vinna de primärval där Humphrey inte ställer upp. 

Resultatet i Indiana ska dock av De Besche ha övervärderats av Kennedy och visar att 

McCarthy kan fortsätta men han måste förbättra sina resultat mot Kennedy. Med tanke på att 

McCarthys kampanj varit mindre effektivt organiserad och att han haft problem med 

finansieringen har han enligt rapporteringen hittills nått överraskande goda resultat. Hans 

lågmälda sätt sägs kontrastera mot andra amerikanska politiker och vunnit framgång hos 

ungdomar och studenter. För närvarande anses bedömningen vara att han i längden kommer 

att få det svårt att stå emot Kennedy i primärvalen. Kennedy ”som appellerar till negrer, 

ungdomar och i storstäderna vill med Kennedyskimret visa att det amerikanska folket fördrar 

honom och på sätt få Humphreys delegater att byta sida”. Återigen anses han väcka både 

entusiasm och misstro. En negativ aspekt som lyfts fram är att om Kennedy blir kandidat 

fruktar många att Wallace får ökat stöd i södern och möjlighet till ”bargaining” i samband 

med presidentvalet. 

 

Rörande republikanerna står det att Nixon ska ha svarat för en skickligt genomförd kampanj 

och att han har starkast ställning hos republikanerna, han anses även ”som den som efter 

Humphrey har störst möjligheter att ena landet”. Nixon beskrivs dock vara medveten om att 

många amerikaner vill se nya ansikten och försöker därför lansera sig som den ”nye Nixon”50. 

Nixon sägs ha sitt största stöd bland dem som inte vill ha någon förändring. Rockefellers 

utgångsläge har troligen försämrats och han har en lång uppförsbacke framför sig. Det är 

tveksamt om han kan besegra Nixon trots att de ligger jämsides i opinionsmätningarna. 

Rockefeller måste ständigt ligga i topp i opinionsmätningarna för att framstå som den som har 

störst chans att besegra den demokratiska kandidaten, få förlikning med den konservativa 

                                                 
50 Nixons försökte få bort sin gamla image som en tråkig och bitter förlorare genom en effektiv och kontrollerad 
kampanjapparat som bl.a. pekade på hans erfarenhet. Patterson (1996) s. 700. 
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falangen51 i partiet och få stöd av de republikanska guvernörerna för att ha en chans enligt De 

Besche.52 

 

I sin redogörelse över republikanernas konvent i Miami Beach skrev ambassadrådet Per Bertil 

Kollberg 13/8 att konventet ur en svensk synvinkel framstår som mer fördelaktigt än för fyra 

år sedan, då ett konvent dominerat av delegater handplockade av Goldwater personligen 

försökte lägga munkavel på oliktänkande. Nixon fick dock betala ett pris för sin nominering 

står det. För att motstå Reagan/Rockefellers försök att hindra hans nominering var han 

tvungen att få stöd av den konservativa sydstatsdelegationen genom att till 

vicepresidentkandidat välja någon som inte var misshaglig för dessa, istället för någon liberal 

republikan som Nixon själv ville ha.  Nixon väntas även göra uttalanden som kan ge 

delstaterna chans att motstå civilrights – förslag och andra eftergifter åt de konservativa. Att 

”kapitulationen inför den svarta väljarkåren” blir ödesdiger anses säga sig självt. 

Vicepresidentkandidaten Spiro Agnew anses inte lägga något till Nixons styrka och de 

konservativa eftergifterna kan äventyra hans möjligheter att i november slå sin demokratiske 

motståndare. Lyckas demokraterna samla sig ska den republikanska valsedeln kraftigt 

förbättra deras chanser enligt Kollberg. Den liberala/konservativa klyftan i hur Nixon lägger 

upp sin valkampanj gör det enligt Kollberg svårt att se något ideologiskt samanhang och de 

applåder som mötte kravet på ”law & order” ses hänga samman med den ”vita backlashen” 

som Wallace m.fl. spelar på.53 

 

I sin skildring av demokraternas konvent i Chicago i augusti 1968 där Hubert Humphrey 

valdes till demokratisk presidentkandidat, stämmer pressrådet Sven Frychius 6/9 1968 in i den 

allmänna beskrivningen av detta konvent fyllt av kaos. I rapporteringen klandras både polis 

och demonstranter men de finns en förståelse för ”prima pacifistisk ungdom”. Han skriver 

vidare att det var uppenbart att McCarthy inte hade någon chans och McGovern54 än mindre. 

Det framgår även att Humphrey tryckte hårt på det ”lag & ordning” – tema som Nixon och 

Wallace haft sådana framgångar med. Ropen på ”law & order” rapporteras ha framkallats de 

senaste åren av den vita motreaktionen. Wallace rapporteras använda ”law & order” – temat 
                                                 
51 Rockefeller var hatad av republikanernas konservativa fallang för att han motarbetet och inte stött deras 
galjonsfigur Barry Goldwater som var republikansk presidentkandidat 1964. White (1969) s. 227 
52 UD: s arkiv, HP1 Ua 67., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Den amerikanska valkampanjen, 10/5 
1968, RA. 
53 UD: s arkiv, HP1 Ua 67., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Om republikanernas konvent i Miami 
Beach, 13/8 1968, RA. 
54 Senator George McGovern från Syd Dakota dök i slutfasen av nomineringsperioden upp med förhoppningar 
att kunna överta Kennedys delegater men även McCarthys. White (1969) s. 265 – 266. 
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fullt ut medan Nixon gör det för att få segregationisternas röster. Det står att de svarta är 

medvetna om att det är en kod men att Nixon har givit upp deras röster och ”republikanerna 

väntas via lag & ordning kunna bli ett hot mot det dubbelt så stora demokratiska partiet”. Det 

poängteras dock att ”Nixon i rättvisans namn i andra sammanhang visat förståelse för 

negrernas rättvisekrav”. Efter konventet väntas också demokraterna söka röster på denna 

slogan trots insikten om dess effektiva appell till vad som Frychius beskriver som ”dunkla 

instinkter och förstockad fördom”. Frychius skriver att det är en fråga om ”terminologi”. 

”Humphrey försökte inte på något sätt dölja att det för demokraterna är ett väsentligt mål att 

komma åt rötterna till nöd och missnöje”. McCarthy ställer sig avvaktande till att stödja 

Humphrey och det spekuleras i att han kommer att bilda ett nytt parti. Efter Chicago anses det 

enligt Frychius stå klart att Humphreys chanser att slå Nixon är lägre än tidigare. ”Osvuret är 

dock bäst eftersom Humphrey kanske är på väg att vrida sig loss ur Johnsons grepp.” Det 

anses även möjligt att övergreppen ifrån polisens sida i Chicago kan gynna demokraterna.55 

 

Efter partiernas konvent då den slutliga fasen i presidentvalkampanjen kommit igång 

rapporterade De Besche 9/10 1968 att två teman dominerar i valkampanjen: lag & ordning 

och Vietnam. Nixon och Wallace attackerar administrationen för att inte lösa de 

inrikespolitiska problemen medan Humphrey försöker komma ifrån anklagelser om ”mer av 

detsamma” genom att blicka framåt och presentera ett mer konkret aktionsprogram. 

Utrikespolitiken har kommit upp på agendan rapporteras det via Humphreys tal om bombstop 

i Vietnam och Le Mays prat om atomvapen.56 Humphreys förslag om bombstopp i Vietnam 

lär få stöd av Kennedy och McCarthyanhängarna fast frågan är om dessa kommer att stödja 

honom. Återigen står det att Humphrey behöver distansera sig från Johnson då han inte 

kommer ur sin ”vågdal”.57 

 

I en sista utförlig rapportering innan valdagen skrev De Besche 25/10 1968 att Nixons 

valkampanj ”går som smort bortsett från ett och annat missljud från Agnew”. Det anses stå 

klart ”att han blir president om ingenting alldeles inträffar”. Vinner Nixon väntas han lägga 

sig i mittfåran för att bli omvald 1972 istället för att gynna högerkanten av partiet som har 

                                                 
55 UD: s arkiv, HP1 Ua 68., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Om demokraternas konvent i Chicago, 
6/9 1968, RA. 
56 Wallace gjorde ett misstag med valet av den f.d. flygvapenchefen Curtis Le May till sin vicepresidentkandidat. 
Le Mays åsikter om fördelarna med användningen av atomvapen skrämde folk och var en orsak till att Wallaces 
kampanj saktade av. Gould (1993) s. 147 – 148.   
57 UD: s arkiv, HP1 Ua 68., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Utrikespolitiken i presidentkampanjen 
– en månad före valet, 9/10 1968, RA. 
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stött honom. Humphreys kampanj ”har däremot varit i behov av reparation” skriver De 

Besche, som vidare skriver att det ska ha gått bättre efter hans Vietnamtal och som Humphrey 

hoppats öppnade det åt McCarthys anhängare och distanserade honom från Johnson. 

Humphrey hoppas även att dessa två kommer att stödja honom. Andra demokratiska 

förhoppningar rapporteras vara att fredssamtalen i Paris ska vara framgångsrika och ”att den 

ständigt otursförföljde obotlige förloraren Nixon ska göra ett klavertramp”. Humphreys 

nederlag beskrivs dock som väntat av De Besche som även framhåller att vissa anser att det är 

det bästa som kan hända demokraterna då de då kan slicka såren och komma igen. Om såren 

kan läka fram till valdagen anses Humphrey kanske kunna ha en chans. Ett ”kusligt 

perspektiv” som beskrivs är att Wallace framgångar kan göra att presidentvalet avgörs i 

elektorskolläget och att Wallace då kan kräva eftergifter för sitt stöd. Humphrey/Nixon 

”avvisar dock dylikt schackrande”. Wallace framgångar som uppenbarligen anses som 

oroande av De Besche beskrivs som att det i USA finns långt mer av reaktionära stämningar 

än man trott. Trots att Wallace lyfter fram lag & ordning och delstaternas rättigheter ”handlar 

det om niggrerna” enligt De Besche. Wallace spelar på det och har framgång även bland 

fackföreningskretsar i norr pga. rädsla för svarta som konkurrenter på arbetsmarknaden.58       

 

Efter att presidentvalet genomförts konstaterar De Besche i en analys 8/11 1968 att valet blev 

en av de jämnaste kraftmätningarna i presidentvalens historia. Till Humphreys spurt bidrog att 

Wallace som ”försökt utnyttja många väljares fruktan och fördomar lyckligtvis gick tillbaka”. 

Tillbakavisandet i norr av Wallace framhålls som viktigare än valet mellan Nixon/Humphrey. 

Humphrey kom igång för sent och Nixons stabila läge under kampanjen förklaras med hans 

försiktiga valkampanj. Väjarnas röster beskrivs inte ”i första hand vara för av Nixon 

utvecklade idéer utan en allmän önskan om ändring, dvs. ett votum mot den nuvarande 

regimen”. Enligt De Besche torde få avundas Nixon den situation han får möta den 20 januari. 

Kriget i Vietnam ”är ett bittert arv och upprätthållandet av lag & ordning ofrånkomligt men 

kan om den rätta balansen mellan resolut handlingskraft och klok återhållsamhet klickar bli ett 

blodigt hantverk” står det vidare. Det republikanska partiet låg för fyra år sedan i spillror men 

har nu rest sig. Efter Chicagokonventet trodde många att demokraterna nu skulle slås sönder 

men under kampanjens slutskede visade partiet upp ”gott läkkött” där Humphrey inte gav upp 

och förde trots ”de sämsta förutsättningarna en desperat till synes hopplös kampanj” skriver 

De Besche. Det som många amerikaner ska ha uppfattat som det viktigaste resultatet av 1968 

                                                 
58 UD: s arkiv, HP1 Ua 68., Kungliga svenska ambassaden i Washington, USA inför presidentvalet, 25/10 1968, 
RA. 
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års val är att det inte heller denna gång innebar ett slut på det gamla tvåpartisystemet avslutar 

De Besche sin rapport med.59 

 

- Analys: 1968 års presidentval i USA i den svenska diplomatrapporteringen från 

Washington. 

Att de svenska diplomaterna (främst då ambassadör De Besche) i Washington lade stor vikt 

vid presidentvalet i USA 1968 framgår tydligt av den omfattande (även om man begrundar 

mitt urval) rapportering (som började redan 1966) man sände hem om presidentvalet som jag 

redogjort för ovan. Om det skedde på direktiv hemifrån eller på eget initiativ är naturligtvis 

svårt att veta något om då jag inte har hittat några direktiv. Men det är nog svårt att tänka sig 

att det inte skulle finnas något behov ”hemifrån” av en rapportering kring presidentvalet. 

Vilken president som USA får påverkar naturligtvis Sverige och den utrikespolitiska roll som 

den svenska regeringen vill att landet ska ha. Det var nog inte bara på den svenska 

ambassaden i Washington som man följde presidentvalet med stort intresse. 

 

Vad man väljer att ta upp i sin rapportering är naturligtvis främst vem som kommer att bli 

president och det politiska spelet. 1968 års presidentval var visserligen ett val med sällsynt 

dramatik och stora svängningar. Den sittande presidenten blev tillexempel utmanad i sitt eget 

parti av bl.a. sin största rival. Den inrikespolitiska oro som rådde i USA då bidrog mycket 

möjligt också till att man fann presidentvalet betydelsefullt. Det är inte heller bara kampen om 

den demokratiska nomineringen som följs med intresse av diplomaterna. Även kampen på den 

republikanska sidan får stort utrymme i rapporteringen. Att De Besche redan två år innan 

själva valet börjar med sina utförliga tankegångar och rapporter kan ses som att man verkligen 

ville visa regeringen hur det såg ut där ”borta”. Rapporteringen visar att man hade rätt om att 

Nixon var den troligaste republikanska kandidaten även om Nixon ibland beskrevs som alltför 

konservativ. I de tidigaste rapporteringarna var man inte lika säker på att han skulle kunna 

vinna. Nixon framstår mer som en säker vinnare ju närmare själva presidentvalet vi kommer. 

Samtidigt valde man i de sista rapporteringarna innan valet att ta upp faktorer som kanske 

skulle kunna tala till Nixons nackdel. Om man i det kan se någon önskan om valutslaget kan 

man naturligtvis bara spekulera om. 

 

                                                 
59 UD: s arkiv, HP1 Ua 68., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Presidentvalet 1968, 8/11 1968, RA.  
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Man var även tidigt ute med antydningar om att Johnson kanske inte skulle ställa upp för 

återval vilket skulle visa sig stämma. I de tidiga rapporteringarna trodde man dock att han 

hade en chans att väljas om. Intressant är naturligtvis även att Robert Kennedy före sin död 

knappast framstod som någon säker vinnare i rapporteringen. Snarare väljer man att peka på 

de negativa egenskaper han sägs ha. Man kan även säga att det saknas en hel del i 

rapporteringen. Skildringen av den politiska processen gör att mycket annat inte tas upp som 

kan ha haft betydelse för presidentvalets utgång. Tillexempel beskrivs många av de 

inrikespolitiska problemen i USA bara i anslutning till valet. Det är egentligen bara 

Vietnamkriget och ”law & order” som tas upp bland de inrikespolitiska frågorna. Varför går 

inte diplomaterna närmare in på de inrikespolitiska problemen i USA som ändå låg som en 

fond till valet kan man fråga sig. De svartas och studenternas protester har en förvånansvärt 

undanskymd roll. Den s.k. vita backlashen får snarare då mer utrymme som visserligen går att 

koppla till de övrigas protester och även kopplas till lag & ordning – temat i rapporteringen 

Man märker även att det i rapporteringen finns en viss reservation mot de olika kandidaternas 

tal om ”law & order". Till det går att koppla den motvilja och oro som finns över Wallace och 

om han på något sätt skulle kunna skaffa sig direkt inflytande över valutgången. Denna 

motvilja och reservation som finns i rapporteringen kan man även koppla till min teoretiska 

ram med det faktum att det var avskärmning som rådde i förhållandet till USA från svensk 

sida under den här perioden.   

 

 Bakgrund: presidentvalet i USA 1972. 

Nixonadministrationens agerande kom att präglas av att siktet var inställt på återval 1972. 

Nixons inrikespolitik var en något märklig blandning av progressiv lagstiftning i vissa frågor 

framlagda i samarbete med den av demokraterna kontrollerade kongressen och kraftfullt 

agerande för frågor som låg i linje med den vita motreaktionen, vilken Nixon hänvisade till 

som ”the silent majority” av hårt arbetande patriotiska amerikaner han sade sig måna om. Till 

exempel motsatte sig Nixon av domstolar utfärdad bussning av skolbarn för att motverka 

segregering i skolorna som kom att bli en av de mest laddade frågorna under de här åren.60 I 

Vietnam trappade Nixon på vissa sätt upp kriget men samtidigt genomförde han den s.k. 

Vietnamiseringen där sydvietnameserna skulle ta över huvudansvaret för kriget. De 

amerikanska trupperna i Vietnam minskade till under 100 000 fram till 1972 vilket bidrog till 

                                                 
60 Patterson (1996) s. 718 – 735.  
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att ta udden ur antikrigsrörelsen.61 Polariseringen, oron och motsättningarna i det amerikanska 

samhället fortsatte några år efter 1968 vilket även utnyttjades för valstrategiska skäl av 

republikanerna då man lätt kunde markera mot liberaler, hippies m.fl. för att få stöd.62 Lagom 

till presidentvalet 1972 var till exempel de svartas och studenternas protester inte längre lika 

kraftiga eller våldsamma som i slutet av 1960 – talet.63  

 

Inför presidentvalet 1972 fanns det flera demokratiska utmanare till Nixon men den som 

snabbt fick överhanden i primärvalen var något överraskande South Dakotasenatorn George 

McGovern. Förhandsfavoriten Mainesenatorn Edmund Muskie (som var Humphreys 

vicepresidentkandidat 1972) föll bl.a. pga. dåligt kampanjarbete och inte heller Humphrey 

lyckades stoppa McGovern. George Wallace försökte nu bli demokratisk presidentkandidat 

och vann flera primärval. Hans presidentambitioner tog slut då han råkade ut för ett 

mordförsök i Maryland 15 maj, 1972, som invalidiserade honom.64 Många ville se den tredje 

Kennedybrodern Massachusettssenatorn Edward Kennedy som den demokratiske kandidaten 

men han ansåg sig ännu inte redo och ställde inte upp.65 Tillskillnad från de övriga 

demokratiska kandidaterna hade McGovern hjälp av en stor och effektiv gräsrotsorganisation 

främst bestående av unga människor som tilltalades av hans motstånd mot Vietnamkriget och 

övriga radikala ståndpunkter vilket gav honom segern i flera nyckelprimärval.66 McGovern 

hade varit en av dem som efter det katastrofala Chicagokonventet 1968 utarbetat nya regler 

för att urvalet av delegater till demokraternas konvent skulle bli mer demokratiskt och 

representativt. Dessa nya regler delade in delegaterna i kvoter för kvinnor, unga, svarta osv. 

och minskade de lokala partibossarnas traditionella kontroll.67 McGovern drog nytta av de nya 

regler han själv varit med att utarbeta och efter intrigerande bakom kulisserna på 

demokraternas konvent i Miami Beach i juli 1972 kunde han bli vald till sitt partis 

presidentkandidat.68  

 

                                                 
61 Erling Bjöl, Världshistorien efter 1945 3. Revolutionens och svältens värld (Bonniers Stockholm 1978) s. 515 
– 518 
62 Patterson (1996) s. 735 -740 & 749 – 750. 
63 Bjöl (De rika länderna) (1978) s. 190 – 194.. 
64 Patterson (1996) s. 759. 
65 Theodore H. White, The making of the president 1972 (Jonathan Cape London 1973) s. 74 – 75. 
66 White (1973) s. 104 – 133. 
67 White (1973) s. 21 – 33. 
68 White (1973) s. 171 – 181.  
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McGoverns presidentkampanj blev dock en katastrof då han bl.a. var en oinspirerad talare och 

dålig organisatör69, och i oktober 1972 var hans chanser utdömda.70 Konventet hade visat ett 

splittrat parti och det avslöjades snart att McGoverns vicepresidentkandidat, Missourisenatorn 

Thomas Eagleton hade blivit behandlad med elchocker mot depression. McGovern sade sig 

först stå bakom Eagleton till 1000 procent men avpolletterade honom senare brutalt vilket 

gjorde att McGovern framstod som vare sig genomtäkt eller handlingskraftig. McGoverns 

personlighet, dåligt organiserade kampanj och radikala program gjorde att delar av hans eget 

parti och fackföreningsrörelsen vände sig mot honom samt fick många som traditionellt 

röstade demokratiskt att rösta på Nixon eller avstå.71 Nixon däremot hade ett samlat parti 

bakom sig och en effektiv kampanjapparat.72 Hans ekonomiska politik hade visat sig 

kortsiktigt framgångsrikt och även hans utrikespolitik med fredsinitiativ i Vietnam och resor 

till Moskva och Peking hade stärkt honom. Tillskillnad från 1968 slapp han dessutom 

konkurrens med Wallace om de vita backlashrösterna.73 

 

Vid valdagen den 7 november 1972 vann Richard Nixon en förkrossande seger över George 

McGovern som bara besegrade Nixon i Massachusetts och Washington DC.74 Även om 

resultatet pga. att demokraterna behöll kontrollen över kongressen och hade framgångar i 

lokala val fick karaktären av en personlig triumf för Nixon75 hade valet sina intressanta 

historiska aspekter. Många av tendenserna från 1968 bekräftades. Framförallt gällde det den 

konservativa vinden i väljarkåren och republikansk inbrytning i demokratiska väljargrupper 

då Nixon nu fick mer röster än vad han och Wallace sammantaget fått 1968. Valdeltagandet 

fortsatte att sjunka vilket visade att misstron med regeringen och det politiska etablissemanget 

var utbrett. McGoverns framgångar i primärvalen pekade framförallt på 

partiorganisationernas minskade betydelse.76 Presidentvalet visade även att det demokratiska 

partiets nya mer rättvisa regler för att välja konventdelegater hade sina begränsningar gällande 

vilken presidentkandidat som valdes. McGovern var den förste av flera svaga demokratiska 

presidentkandidater som inte hade någon chans mot sina republikanska motståndare.77 

                                                 
69 Patterson (1996) s. 761. 
70 White (1973) s. 319. 
71 Patterson (1996) s. 759 – 762.   
72 White (1973) s. 225 – 230. 
73 Patterson (1996) s. 747 – 749 & 759 – 764.  
74 Nixon fick 60,7 procent & 521 elektorsröster. McGovern fick 37,5 procent & 17 elektorsröster. White (1973) 
s. 342 & 372 – 373.  
75 White (1973) s. 14 – 17. 
76 Patterson (1996) s. 764 – 765. 
77 Gould (1993) s. 165 – 166.  
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- Hur skildras 1972 års presidentval i USA i den svenska diplomatrapporteringen 

från Washington? 

Precis som fyra år tidigare är man inför 1972 års presidentval tidigt ute med spekulationer i 

den svenska diplomatrapporteringen. I samband med kommande kongressval rapporterade 

ambassadör Hubert De Besche 20/10 1970 att Nixons bas anses vara ganska tunn. Många 

stödjer honom halvhjärtat då man menar att han gör så gott han kan. Men ”någon övertygande 

och entusiasmerande ledare är han inte hur skicklig taktiker han än måste erkännas vara”. De 

Besche skriver att det vore intressant om det fanns någon som kunde ge Nixon konkurrens 

som nationell ledare. I sitt eget parti är det verklighetsfrämmande att han skulle få konkurrens 

och bland liberala demokrater som De Besche pratat med anses det att senator Edmund 

Muskie ännu inte är en politisk figur med tillräckligt stor nationell dragningskraft. Muskie 

anses ge ett sympatiskt och tilltalande intryck men inte övertygande nått ut bland gräsrötterna. 

En förutsättning för att en demokrat ska kunna vinna nästa presidentval är bland journalister 

och politiker De Besche talat med att denne har fackföreningsrörelsens helhjärtade och 

energiska stöd. De två demokrater som anses ha det stödet är Hubert Humphrey och Edward 

Kennedy. Det pekas dock på att Humphrey har flera ärr från tiden med Johnson och inte 

längre kontakt med ungdomen. Kennedys namn anses det ligga en hel del önsketänkande 

bakom. Ställer han upp kommer drunkningsolyckan78 att ligga honom i fatet och en gigantisk 

anti- Kennedykampanj blåsa upp som gör det omöjligt för honom att spela den samlande roll i 

nationen som krävs för seger. Ingen politisk ledare i nationen rapporteras ha denna ställning 

som krävs men Nixons hantering av kriget i Sydostasien anses kunna gynna honom.79 

 

28/12 1970 rapporterade De Besche om tänkbara demokratiska presidentkandidater 1972. 

Framgångarna i kongressvalen har gjort att demokraterna återfått sin inre styrka och 

sammanhållning. Nixon anses ingalunda säkert kunna räkna med att bli omvald och mycket 

hänger på om Nixon klarar av att lösa de ekonomiska problemen. En annan förutsättning för 

Nixons omval rapporteras vara att vietnamiseringsprogrammet kan fullföljas och Vietnam 

därmed desarmeras som politisk ammunition för demokraterna. De tre ledande demokratiska 

utmanarna beskrivs vara Muskie, Kennedy och Humphrey efter deras övertygande segrar i 

kongressvalen. Muskie anses rent allmänt vara den troligaste demokratiska kandidaten och det 
                                                 
78 Drunkningsolycka är mer känd som Chappaquiddick –incidenten efter platsen där Kennedy körde av en bro 
och lämnade en ung kvinna att drunkna 1969 vilket har förföljt honom sedan dess. Patterson (1996) s. 758 – 759. 
79 UD: s arkiv, HP1 Ua 73., Kungliga svenska ambassaden i Washington, Opinionsläget inför höstens 
kongressval, 20/10 1970, RA. 
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”torde inte råda någon tvekan om att han skulle vinna nomineringen idag”. Han beskrivs som 

en samlande kraft och hans stöd från konservativa sydstatsenatorer är viktigt. Han gjorde ett 

kraftfullt intryck under valkampanjen men hans försiktiga hålning i känsliga frågor kan visa 

sig ödesdiger för hans presidentplaner enligt De Besche. Kennedy anses har starkast stöd i 

liberala och intellektuella kretsar. Han har dock givit utryck för olust över sin kronprinsroll 

och han kan tänkas sikta på 1976 för att slippa möta en sittande president. Humphrey 

rapporteras vara en person som många demokrater vill se men återigen beskrivs han som 

olämplig då han är alltför förknippad med Johnssoneran. De Besche frågar sig om han vill 

ställa upp igen men det är möjligt att han offras för att spara Muskie till 76 om Nixon 

betecknas som oslagbar. Senator George McGovern ska visserligen ha ett stort stöd i partiets 

liberala flygel och rent allmänt bland de grupper inom amerikansk opinion som är 

motståndare till Vietnamkriget, särskilt ungdomen. Då han är ett mindre starkt namn inom 

fackföreningskretsar och bland minoritetsgrupper skriver De Besche att han inte har tillräcklig 

bas för att kunna räkna med att bli nominerad.80 

 

14/4 1971 rapporterade De Besche att Nixon anses ställa upp igen men att det finns kritik från 

republikanernas liberala fallang. En annan osäkerhetsfaktor rapporteras vara Wallace. Ställer 

Wallace upp igen splittrar han de konservativa rösterna. Muskie anses fortfarande har störst 

chans bland demokraterna men får även kritik för att vara alldeles för försiktig och konturlös 

står det vidare. McGovern ska genom sin målmedvetna kampanj de senaste månaderna ha 

stärkt sin position. Hans utsikter till att vinna nomineringen hänger enligt De Besche på vilken 

roll Indokina kommer att spela i valet. McGovern rapporteras hoppas hålla ställningarna fram 

till konventet och där tvinga de övriga kandidaterna till ställningstaganden. McGoverns roll i 

presidentvalkampanjens blir enligt De Besche att fungera som ett språkrör för det 

demokratiska partiets liberala krafter. Dessa föredrar McGovern men eftersom det primära 

målet är att besegra Nixon har Muskie bäst förutsättningar. Som avslutning av rapporten 

beskrivs ett USA utanför kongressen med stigande oro, motsättningar och att Nixon genom att 

hålla sig i mitten alienerar de svarta och andra minoritetsgrupper.81 

 

I en längre rapport om upptakten till presidentvalkampanjen skrev De Besche 22/12 1971 att 

Nixon nu målmedvetet arbetar för en andra period trots försäkran om motsatsen. Trots visst 
                                                 
80 UD: s arkiv, HP1 Ua 73, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Tänkbara demokratiska 
presidentkandidater 1972, 28/12 1970, RA. 
81 UD: s arkiv, HP1 Ua 75, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Översikt över det inrikespolitiska läget 
i USA – april 1971, 14/4 1971, RA. 
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republikanskt missnöje med Indokina anses ingen på allvar ta upp kampen med presidenten, 

som sägs ha starkare stöd än på mycket länge bland de republikanska väljarna. Nixons 

ekonomiska åtstramningsåtgärder och beslut om besök i Peking/Moskva rapporteras har stärkt 

honom och för många borde presidenten framstå som en ”national ledare med politiskt mod 

och bestämda åtgärder föra landet ur krissituationer”. Om Nixon i tillräcklig grad dämpar 

inflationen och förbättrar sysselsättningen är han enligt De Besche sannolikt oslagbar i valet 

oavsett motståndare. En förutsättning för att Nixon ska bli vald är nedtrappningen av kriget i 

Indokina. Ett problem för Nixon är att om Wallace ställer upp tar han enligt De Besche röster 

från Nixon vars ”Southern strategy” 82 misslyckats. Vicepresident Agnew anses vara kvar om 

Wallaces behöver motas men de nya väljarna tilltalas inte av honom vilket kan öppna för 

någon annan. 

 

Bland demokraterna anser De Besche fortfarande att Muskie är den starkaste kandidaten 

eftersom hans mittenpolitik har stöd i partiet. Han har stärkt sin ställning hos den liberala 

falangen, har stöd av ledande demokrater och byggt upp en effektiv organisation. McGovern 

ska endast ha ett begränsat stöd koncentrerat till partiets liberala fallang. Många som 

sympatiserar med honom lär stödja den som nomineras, ”i större utsträckning om det blir 

Muskie än Humphrey” står det vidare. Edward Kennedy rapporteras stå fast vid sitt beslut att 

inte ställa upp. Övriga demokratiska kandidater anses chanslösa men kampanjen beskrivs som 

svårbedömd då nya faktorer som sänkt röstålder och att flera stater nu håller primärval 

förändrar läget. Vem som blir demokratisk kandidat kommer att påverka partiets framtid står 

det och det utesluts inte att de liberala krafterna bryter sig ut pga. missnöje.83 

 

18/4 1972 rapporterade De Besche att osäkerheten kring vem som kommer att möta Nixon 

ökat efter de första primärvalen då Muskie vann New Hampshire mindre än väntat, Wallace 

vann Florida stort och McGovern vann Wisconsin stort. Framtida primärval blir avgörande 

och många bedömare anser att ovissheten kommer bestå fram till konventet i juli. Enligt 

rapporteringen anses det stå mellan Muskie, McGovern och Humphrey, ingen räknar med 

Wallace men han kan komma påverka konventet. Muskie beskrivs efter sina dåliga resultat 

inte längre som ”front runner” och måste visa att han är en vinnare då hans samlande roll inte 

appellerat tillräckligt. De Besche skriver att Muskie har gjort flera misstag och gett efter för 
                                                 
82 Nixons ”Southern strategy” gick bl.a. ut på att appellera till de konservativa grupper som stödde Wallace 
vilket samtidigt skulle isolera denne. Paterson (1996) s. 702.  
83 UD: s arkiv, HP1 Ua 248, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Upptakten till presidentvalkampanjen, 
22/12 1971, RA. 
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mycket för sina känslor.84 Att McGovern hittills gjort så bra ifrån sig ska ha överraskat de 

flesta vilket gett honom ”en skutts han kan rida på”. Han rapporteras nu framstå som en seriös 

kandidat som kan nå betydligt bredare skikt av väljare än man trott. I rapporteringen pekas det 

dock på att många anser att man inte ska lägga för stor vikt vid hans framgångar eftersom 

enade partigrupper kommer arbeta mot honom. Det står tillexempel att han aldrig lär få stöd 

av södern, fackföreningsrörelsen eller de svarta. Humphrey kom in i kampen sent och måste 

vinna några primärval för visa att han fortfarande har kvar väljarnas förtroende trots sin höga 

ålder, koppling till Johnsons Vietnamnpolitik och vacklande hållning i bussningsfrågan står 

det vidare. Wallace beskrivs som ett frågetecken och lär inte bli nominerad, men kan redan nu 

ha nått sitt syfte genom att påverka de övriga att ta ställning i obekväma frågor, liksom utöva 

påverkan på konventet. Det rapporteras att framgångarna för ytterlighetskandidaterna 

McGovern och Wallace visar på en ökad polarisering i det amerikanska samhället och ett ökat 

inslag av populism då man säger sig värna om små och medelinkomsttagares intressen. För 

Nixon anses det återigen gälla att hans Vietnamnpolitik inte misslyckas.85 

 

I förste ambassadsekreteraren Bo Heinebäcks rapport om demokraternas konvent i Miami 

18/7 1972 där George McGovern valdes till presidentkandidat, beskrivs ett splittrat parti trots 

att alla kandidater förutom Wallace slöt upp bakom McGovern. Enligt Heinebäck är det ingen 

hemlighet att det finns sprickor mellan McGoverns anhängare och mer etablerade 

partiföreträdare, fackföreningsledare och sydstatare. Frågan är ”om McGovern kan läka såren 

då han behöver deras stöd för att vinna”. De nya reglerna gynnade McGovern vars delegater 

dominerade konventet som hade mer unga och kvinnor än tidigare. McGoverns framgångar 

beskrivs vidare som ett av de märkligaste fenomenen i amerikansk politisk historia då han till 

en början betraktades bl.a. ”som chanslös och ett skämt”. McGoverns största fördel var att han 

”nådde ner till gräsrötterna och fick något hundratusental ungdomar att arbeta för honom”. 

Muskie och Humphrey anses i alltför stor omfattning ha spelat efter de gamla reglerna och de 

fick aldrig heller den effektiva kampanjorganisation som McGovern hade. Flera bedömare 

anser att höstens valstrid kommer att bli mycket hård och valutgången mycket jämn 

rapporteras det. Nixon anses som starkast men McGoverns framgångar mot alla förutsägelser, 

och starka organisation gör att ingen kan tippa utgången enligt Heinebäck. McGovern har 

dock flera nackdelar som att den sittande presidenten Nixon kan påverka ekonomin och 

                                                 
84 Han började bl.a. att gråta efter ett angrepp på honom och hans hustru från en journalist. White (1973) s. 82.  
85 UD: s arkiv, HP1 Ua 251, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Ovisheten ökar i 
presidentvalkampanjen, 18/4 1972, RA. 
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utrikespolitiken så att den gynnar honom, och att McGoverns stöter bort väljare och väcker 

motstånd i partiet. Heinebäck skriver även att Nixon dessutom lär göra allt för att framställa 

McGovern som en talesman för de radikala i samhället. McGovern har dessutom delar av det 

egna partiet emot sig. Intressant är att det rapporteras att Edward Kennedys framförande 

nästan väckte mer entusiasm än McGoverns och att många på konventet önskade honom som 

presidentkandidat istället.86 

 

8/8 1972 rapporterade handelsrådet Curt Lidgard om Vietnamfrågans roll under kampanjen. 

Nixon vill inte göra det till en ”issue” och till det hör hans minskning av de amerikanska 

stridskrafterna. Krigströttheten ska finnas inom så gått som alla läger men mycket av luften 

sägs ha gått ur antikrigsrörelsen enligt Lidgard. Nixon anses ha lyckats med att övertyga breda 

lager, kanske till och med majoriteten att hans program för avveckling av det amerikanska 

engagemanget är riktigt. Skulle det inte vara fallet rapporteras presidenten nu ha en sådan 

uppslutning kring sig och sin politik att det tar överhanden över Vietnamkritik. Allmänheten 

verkar enligt Lidgard avtrubbad och mot den bakgrunden finns svårigheterna för McGovern 

att inte längre få samma omedelbara och helhjärtade stöd för sin Vietnamkritik. Ett par 

uttalanden av honom har dessutom vänts mot honom och ”retat upp de nationella känslorna i 

arbetarleden” vilket minskat förtroendet för honom. McGoverns möjligheter att påverka 

opinionen i Vietnamfrågan påverkas dessutom av andra skäl som Eagletonaffären står det 

vidare. Det demokratiska partiet framställs som splittrat och kämpar i motvind. McGovern ger 

dessutom intrycket av att sakna kontroll över sin organisation. Det framstår i kontrast till det 

republikanska partiets uppslutning bakom Nixon. Nixons politik går ut på att få till en 

uppgörelse rörande Vietnam och då vill han inte att några störningar ska inträffa fram till valet 

som en motståndaroffensiv.87 

  

9/8 1972 rapporterade Lidgard att Eagletonaffären innebär ett dubbelt bakslag för McGovern, 

då en rädsla för psykisk sjukdom visat sig utbred bland väljarna. Den värdighet som 

McGovern i motsats till Nixon ansåg sig ha stått för har nu brutits. Det rapporteras att det är 

omöjligt att avgöra i vilken grad Eagletonfrågan skadat McGovern. Åtskilliga anser att 

McGovern har svikit sin vicepresidentkandidat som han sade sig stå bakom till ”1000 

procent”. Det har ”skadat moralen och själförtroendet inom så väl kampanjledningen som det 
                                                 
86 UD: s arkiv, HP1 Ua 252, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Demokraternas partikonvent 1972, 
18/7 1972, RA. 
87 UD: s arkiv, HP1 Ua 253, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Vilken roll kommer Vietnam – frågan 
spela under valkampanjen?, 8/8 1972, RA. 
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demokratiska partiet i stort”. McGoverns bedömningsförmåga och framförallt hans stabs 

kvalifikationer har även rubbats. Enligt Lidgard har hans problem att hitta en ny medkandidat 

skapat en bild där kända politiker som Humphrey, Kennedy m.fl. inte vill ”associeras med 

honom och hans politik”. McGovern ska även ha krafter i sitt eget parti och delar av 

fackföreningsrörelsen mot sig. Det som nu måste gälla för McGovern enligt rapporteringen är 

att ”så snabbt som möjligt ta ur kampanjen ur sin Eagletondepression och istället få intresset 

koncentrerat på de avgörande sakfrågorna”. Det enda positiva för McGovern som framställs 

är att hans lugna och värdiga uppträdande under de senaste kritiska dagarna kan ha övertygat 

vissa väljare om att han är än ärlig och öppen politiker. 

 

Lidgard poängterar dock i rapporteringen att tre månader återstår till valet och att man inte 

kan dra alltför långtgående slutsatser eftersom det demokratiska partiet förr har kunnat samla 

sina skaror i avgörande ögonblick. Diversifiering/bredd anses kunna vara en styrka och 

tillgång för att samla röster i det mångfacetterande amerikanska samhället. Det rapporteras att 

man måste betona att de avgörande sakfrågorna står oförändrade och att McGovern säkert kan 

räkna med att då kampanjen drar igång på allvar kommer uppmärksamheten bli mycket stark 

på sakfrågor som Vietnamn, skattefrågorna, välfärdsprogrammet och försvarets storlek. 

Slutligen rapporteras det att McGovern sannolikt fått en värdefull vicepresidentkandidat i 

Sargent Shriver88 framförallt när det gäller personliga egenskaper. Shriver beskrivs som 

utåtriktad, charmfull, energisk och dynamisk. Då han bär med sig något av Kennedynamnets 

magi kan han höja McGoverns aktier. Han har goda förbindelser med ledande politiker i 

partiet men beskrivs samtidigt att som öststatspolitiker få svårt att påverka rösterna från 

södern. I motsats till demokraterna beskriver Lidgard republikanerna som starka och samlade. 

Deras kommande konventet anses inte komma att överraska utan ”ostört av uppslitande 

omröstningar kommer Nixon/Agnew hyllas”. Republikanerna tippas även göra sitt bästa för 

att locka över demokrater och Wallaceanhängare.89 

 

Den bilden bekräftas av förste ambassadsekretare Jan Eliassons rapport från republikanernas 

konvent i Miami 29/8 1972. Eliasson skriver att konventet kan uppfattas som ”en för 

välregisserad kröning men även av vad som saknades som svarta och andra minoriteter”. 

Andra intryck av Eliasson från konventet var att man visade upp en ”harmonisk front mot det 
                                                 
88 Shriver var ingift i Kennedyklanen och bl.a. f.d. chef för fredskåren och medarbetare till presidenterna 
Kennedy och Johnson. Patterson (1996) s 535. 
89 UD: s arkiv, HP1 Ua 252, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Eagleton ut – Shriver in, 9/8 1972, 
RA. 
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splittrade demokratiska partiet istället för att tala om landets problem”. Nixon framställdes 

som en ansvarskännande stabil president som under kampanjen kommer ägna sig åt att vara 

statsman och inte lägga sig i dagspolitiken. Samtidigt målas det upp en negativ bild av 

McGovern som en ”radikal på vänstra flanken” och man räknar med att hans förslagna 

kursändring kommer avisas kraftig av väljarna inklusive många demokrater. Den enda hotet 

anses vara om en alldeles för stor republikansk segerrusning håller väljarna hemma från 

vallokalen. Eliason lyfter även fram att Nixon kan få problem med Vietnamkrigets utveckling 

och det faktum att han bland många förknippas med ”big business”. Vad valet slutligen 

kommer att handla om enligt Eliasson är vilken kandidat som har störst trovärdighet.90 

 

I en sista stor rapportering före valdagen skrev De Besche 22/9 1972 att McGovern efter 

skeptiskhet från bl.a. fackföreningsrörelsen tvingats modifiera sina ekonomiska förslag. Han 

ska även ha gjort försök att vinna Wallaces anhängare och den konservativa medelklassen. 

Det står att Nixonadministrationen försöker framställa McGovern som en ”oansvarig 

spender”, på vilket McGovern svarat att hans reformprogram inte kräver skattehöjningar, utan 

han vill skära ner på försvars och rymdbudgeten för att ”lösa de brännande sociala problem 

USA står inför”. McGovern attackerar visserligen Nixon för att ha svikit ett löfte från 1968 

om en hemlig plan rörande Vietnam, men även om det finns en krigströtthet och olika 

meningar om hur kriget ska avslutas anses Nixon ha ett betydande stöd för sin linje att kriget 

ska avslutas med för USA hedersamma villkor och att de många liv som stupat i Vietnam inte 

får vara förgäves. Nixon anses ganska väl ha skapat ett intryck av att USA är på väg ut ur 

Vietnam. Vietnamfrågans betydelse i valet beror enligt De Besche på om något oväntat 

inträffar men verkar för nuvarande inte vara något som i större utsträckning engagerar 

medelamerikanen. McGoverns principfasta hålning anses stärka honom i vissa kretsar som 

bland ungdomar men De Besche frågar sig om det kommer att ge något markant utslag på 

valdagen. Demokraterna vill lyfta fram spannmåls91- och Watergateskandalerna vilka lär dra 

uppmärksamhet från andra frågor. Nixon går till val på sina utrikespolitiska framgångar och 

lyckosamma ekonomiska politik. De flesta tror att han vinner men mycket kan hända och 

republikansk segervisshet kan straffa sig avslutar De Besche sin rapportering med.92  

 
                                                 
90 UD: s arkiv, HP1 Ua 253, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Republikanska partikonventet, 
partiprogrammet och valkampanjen 1972, 29/8 1972, RA. 
91 Spannmålsskandalen var att de stora spannmålsexportörerna hade förhandsinformation av administrationen om 
en stor spannmålsexport till Sovjetunionen. White (1973) s. 308. 
92 UD: s arkiv, HP1 Ua 253, Kungliga svenska ambassaden i Washington, Det aktuella läget i 
presidentvalkampanjen, 22/9 1972, RA. 
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1/12 1972 konstaterade De Besche i en utförlig eftervalsanalys att de personliga egenskaperna 

spelade en större roll än sakfrågor. McGoverns personlighet och framtoning inför den 

amerikanska allmänheten tycks ha varit ett av de främsta skälen till hans nederlag. Det står att 

Nixon i mångas ögon ”inte är någon populär person och att hans starkt konservativa idéer inte 

torde omfattas av någon större majoritet” I valet mellan honom och McGovern avgjorde starkt 

”Nixons image som den mera realistiska och mindre äventyrsfulla kandidaten”. Något som 

enligt De Besche ytterligare bekräftar det är att många demokratiska väljare som röstade på 

Nixon, i kongressvalen röstade på demokratiska kandidater. I rapporten framställs det att 

McGoverns kampanj kan betraktas mer som ett korståg än en politisk kampanj och han 

saknade länge stöd från traditionella demokratiska grupper, utan förlitade sig helt på stöd från 

entusiastiska ungdomar vilkas hjärtefrågor han förde fram som slut på Vietnamkriget rätt till 

abort, legalisering av marijuana mm. Ställningstagandet i dessa frågor uppfattades dock av 

många som ett ingrepp i privatlivet och utgjorde ett hinder för honom att få stöd av bredare 

grupper. Nixon sade att han vann den dag ”McGovern blev nominerad” och bland annat 

demokraternas konvent rapporteras ha skapat en negativ bild av McGovern som en 

vänsterradikal som förde en oansvarig politik. Det förtroende och dragningskraft McGovern 

hade försvann slutligen med hans ”valhänta handläggande av Eagletonaffären”. De Besche 

skriver vidare att McGovern även misslyckades med att närma sig mitten och knyta till sig det 

demokratiska partiets traditionellt starka grupper, som fackföreningarna och storstädernas 

valkmaskiner. Då Wallace inte ställde upp gjorde McGoverns liberala åsikter att 80 procent 

av hans väljare stödde Nixon. Skulle Edward Kennedy ställt upp istället så skulle resultatet ha 

blivit jämnare enligt De Besche. Ett faktum som beskrivs som ”en dyster påminnelse om 

personligheternas betydelse”. 

 

McGovern rapporteras ha varit den ideale motståndaren för Nixon. I skuggan av presidentens 

framgångsrika utrikespolitik och stigande sysselsättning/minskad inflation kunde McGovern 

utmålas som en farlig och oansvarig vänsterradikal vars ekonomiska politik skulle leda till 

skattehöjningar. Nixon framstod som en garanti för fortsatt stabilitet och välstånd. Nixon 

lyckades återskapa sitt förtroende, skapa en känsla av ”we never had it better”, desarmera 

Vietnamfrågan och få en större skara demokratiska väljare än tidigare att rösta för en 

republikansk presidentkandidat. Nixon ska ha utnyttjat sin ställning som president och undvek 

direkt konfrontation i konkreta frågor, istället så inbjöd han väljarna till vad som beskrivs som 

en odefinierad ”new majority”. Då republikanerna misslyckades att överta majoriteten i 

kongressen anses mycket tyda på att väljarna misstrodde McGovern och fruktade att en 
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förändring skulle drabba dem personligen istället för att ge ett stöd åt Nixons politik. I det 

perspektivet anses McGoverns 38 procent som ett ganska bra resultat. Det återspeglar både ett 

starkt missnöje med Nixon och ett enligt amerikanska förhållanden oväntat starkt stöd för ett 

radikalt reformprogram enligt De Besche93. 

 

- Analys: 1972 års presidentval i USA i den svenska diplomatrapporteringen från 

Washington. 

Som min genomgång visat var de svenska diplomaternas rapportering från Washington om 

presidentvalet 1972 minst lika omfattande som 1968 trots att 1972 års val var mindre 

dramatiskt. Behovet var alltså fortfarande stort om rapportering från Washington hem till 

Stockholm. Då jag inte funnit några användbara direktiv hemifrån kan man återigen bara 

spekulera i varför diplomaterna valde att rapporteras så mycket i anknytning till presidentvalet 

i USA 1972 som de gjorde. Ett intresse hemifrån fanns säkert och det kan mycket väl gå att 

koppla till den svenska s.k. aktiva utrikespolitiken. Då relationerna mellan Palme och 

Nixonadministrationerna inte var de bästa var man säkert hemma i Stockholm intresserad av 

den politiska utvecklingen på andra sidan atlanten. Den svenska administrationen var starkt 

kritisk mot USA: s utrikespolitik men denna kritik byggde naturligtvis på vilken slags 

utrikespolitik amerikanerna förde. Om McGovern eller någon annan demokrat hade besegrat 

Nixon hade troligtvis även den amerikanska utrikespolitiken förändrats i alla fall på något sätt 

och med det kanske de svensk – amerikanska relationerna (fast sådana spekulationer är 

naturligtvis bara kontrafaktiska). 

 

Vem som kan bli Nixons utmanare ägnas en stor del av rapporteringen åt. Redan 1970 är man 

ute med beskrivningar om de olika kandidaternas för och nackdelar. Vem som kan bli 

demokratisk presidentkandidat och vilken chans denne har att besegra Nixon är något som De 

Besche uppenbarligen finner som viktigt. Tillexempel förekommer det tankegångar om 

Edward Kennedy trots att han aldrig gav sig in i leken. Edmund Muskie sågs i de första 

rapporteringarna som favorit medan McGovern inte gavs någon större chans. Troligtvis 

överraskade McGoverns framgångar diplomaterna lite men bedömningen av hans svaga sidor 

skulle även visa sig stämma vilket hans stora förlust i presidentvalen visade. Samtidigt kan 

man ana en viss sympati för McGovern i rapporteringen. De Besche konstaterade t.ex. i sin 

analys att McGoverns nederlag ändå kan ses som ett bra resultat med ett förhållandevis starkt 

                                                 
93 UD: s arkiv, HP1 Ua 254, Kungliga svenska ambassaden i Washington, 1972 års amerikanska presidentval, 
1/12 1972, RA. 
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stöd för hans radikala program. I en kort notis 21/7 1971 har jag även hittat en av de få 

kommentarer i rapportering med en mer personlig åsikt bland diplomaterna om 

presidentkandidaterna. Förste ambassadsekreterare Bo Heinebäck skriver där att veckans 

nummer av Playboy innehåller en lång och intressant intervju med McGovern. Heinebäck 

nämner att ”det är trist att man inte törs hoppas för mycket på hans chanser i valet, USA 

skulle behöva en man som McGovern vid rodret ett slag”.94 Det är nog ingen vild gissning att 

Heinebäck inte var ensam om att föredra McGovern som president istället för Nixon.  

 

Det verkar ganska tidigt ha varit klart för diplomaterna att Nixon troligtvis skulle komma att 

återväljas. Trots det väljer man i rapporteringen ofta att lyfta upp saker som kan inverka 

negativt för Nixons återval. Om det kan ha något att göra med en önskan om att se någon 

annan än Nixon i vita huset kan man bara spekulera i. Återigen kan man göra en koppling till 

min teoretiska ram och man ser att rapporteringen återigen präglas av en viss avskärmning 

och misstro. Mycket av rapportering kretsar även kring personfrågor. Bland de 

inrikespolitiska frågor man väljer att ta upp finns ekonomi och sysselsättningsfrågor med i 

rapporteringen den här gången vilket inte var fallet 1968. Vietnamfrågan finns kvar från 

rapporteringen av det valet medan lag & ordning – temat den här gången inte finns med i 

någon stor utsträckning i rapporteringen. 

 

  Avslutning. 

I en jämförelse mellan den svenska diplomatrapporteringen från Washington rörande 

presidentvalen i USA 1968 & 1972 visar min genomgång att rapporteringen var lika 

omfattande när det gäller båda valen. Någon minskning i rapportering rörande 1972 års val i 

förhållande till 1968 kan inte skönjas. Intresset från den svenska sidan verkar alltså ha varit 

stort under hela den period min uppsats täcker. Säkerligen hängde det ihop med den 

säkerhets/utrikespolitiska situation som rådde under de här åren. Eftersom Sveriges 

förhållande till USA mer präglades av avskärmning än av integration under de här åren borde 

det som jag redan tidigare diskuterat ha funnits ett intresse från den svenska regeringens sida 

om vem som blev vald till president i USA. I denna period av avskärmning fanns det ett 

utrymme för en kritik av USA framförallt rörande Vietnamkriget. Sverige ville under den här 

perioden spela en roll på den internationella arenan och vem som då blir president och vilken 

utformning politiken får i en av de båda supermakterna borde ha följts med ett stort intresse 

                                                 
94 UD: s arkiv, HP1 Ua 75, Kungliga svenska ambassaden i Washington, 21/7 1971, RA. 
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av dem som utformade den svenska utrikespolitiken. Diplomatrapporteringarna spelade säkert 

en roll i detta samanhang. De gav ändå en bild av vad som hände på andra sidan atlanten. De 

visade hur de politiska vindarna blåste och i sin tur kunde det kanske ge den svenska 

regeringen en bild av vilken politik man kunde förvänta sig och vilken slags politik man 

kunde föra mot USA. Dessa rapporter uppdaterade läget för de hemma i Sverige om vad som 

hände. De fanns möjligen med i bakgrunden då den svenska politiken mot USA utformades. 

 

Även om den svenska diplomatrapporteringen kan betecknas som omfattande när det gäller 

det politiska spelet och olika kandidaters chanser, kan man även kritisera rapporteringarna på 

flera sätt. Varför är det till exempel nästan bara det politiska spelet på högsta nivå som tas 

upp. Varför väljer man att inte närmare gå in på de inrikespolitiska frågorna i rapporteringen? 

Den inrikespolitiska oron var stor under den här perioden men få ändå inte så mycket 

utrymme i rapporteringen. Om man ska förstå politiken måste man naturligtvis även förstå de 

politiska frågor som formar den. Diplomatrapporteringar kan på sitt sätt beskrivas som 

fixerade vid det politiska spelet. Men man kan ändå fråga sig om de ändå kan sägas ge en 

heltäckande bild då de bara täcker upp det politiska fältet. USA utanför Washington lyser för 

det mesta med sin frånvaro i rapporteringen som min genomgång av materialet visat. Om mer 

rapportering utifrån fältet hade funnits med hade det säkert berikat rapporteringen och gjort 

den mer mångfacetterad.  

 

Begreppsparet avskärmning och integration kan även appliceras på själva 

diplomatrapporteringarna. De präglas betydligt mer av avskärmning och misstro än av 

integration och sympati. Som jag redan nämnt finns det en viss misstro och reservation mot 

Richard Nixon i rapporteringen. Den man som segrade i de båda presidentvalen. Nixon 

omnämns bland annat som alltför konservativ i rapportering 1968 och 1972 tar man gärna upp 

sådant som kan inverka negativt för honom. Nixons segrar beskrivs av De Besche inte som 

om det skulle innebära något stort stöd bland de amerikanska väljarna för hans politik utan 

snarare som ett utryck för missnöje med demokraterna. Det är för övrigt inte bara Nixon som 

beskrivs distanserat. Inför Wallace finns det nästan en avsky och även mot Robert Kennedy 

verkar det finnas en reservation. Överhuvudtaget känns det som om diplomatrapporteringarna 

i stort präglas av en viss misstro mot den amerikanska inrikespolitiken. I sig kanske inte 

konstigt då den skilde sig så mycket på flera sätt från den svenska inrikespolitiken. 
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Om man ska koppla min undersökning av den svenska diplomatrapporteringen från 

Washington rörande presidentvalen i USA 1968 och 1972 till mitt forskningsläge kan man 

säga att den ger en bild av hur amerikansk inrikespolitik skildrades utifrån ett svenskt 

perspektiv. Denna rapportering låg kanske till grund för en del av den svenska 

utrikespolitiken. Bjereld har ju tillexempel visat på att Sverige ville spela en medlande roll i 

Vietnamkonflikten. Då spelar det naturligtvis roll vem det är som är president i USA för hur 

någon slags eventuell medlingstrevare ska utformas. Det är naturligtvis även mycket troligt att 

den svenska kritiken mot USA som Agrell och Leifland bland annat har redogjort bakgrunden 

och orsakerna för, också den var beroende av vilken president USA kunde få och hur landets 

politiska framtid blir som jag redan tidigare nämnt. 

 

 

Att jag inte fått tag på några direktiv hemifrån är naturligtvis ett problem vilket jag tidigare 

nämnt flera gånger. Det blir då svårt att säga om Hubert De Besche och hans kollegor fick 

några instruktioner hemifrån överhuvudtaget. Kanske skedde rapporteringen helt på eget 

initiativ. Några slags instruktioner borde dock diplomaterna haft då diplomatrapporteringarna 

kring 1968 och 1972 är så pass omfattande. Man kan även fråga sig vad den svenska 

regeringen egentligen gjorde med rapporterna. Blev de lästa överhuvudtaget. Låg de på något 

sätt till grund för några utrikespolitiska och säkerhetspolitiska beslut, ståndpunkter eller 

resonemang. Det är en fråga som den här uppsatsen inte kan svara på men som kanske en 

annan undersökning kan göra.                   
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