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Abstract 

Sweden’s role during the Second World War has been a matter that has been under much 

debate since the war’s end in 1945. The debate has however ebbed and flowed and established 

a discourse that Sweden was forced to give in to German demands and did so to avoid conflict 

that would have severely damaged Sweden.  However, in 1991 a Swedish journalist Maria-Pia 

Boëthius published a book known as Heder och Samvete in which she explained that the 

Swedish concessions to Germany during the war were made out of profit rather than giving in 

to German demands. This sparked a debate that ended with the establishment that Sweden 

compromised and even broke its neutrality in favor to gain profit from the war. This project 

investigates how Swedish schoolbooks have chosen to depict this piece of history and whether 

Maria-Pia Boëthius’s book has influenced them or not. 
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Inledning   

Sveriges roll under andra världskriget har blivit ifrågasatt länge, särskilt Sveriges påstådda 

neutralitet har väckt mycket debatt. Fram till nittiotalet stod de flesta fast vid att Sverige var 

neutralt och de som påstod något annorlunda var i minoritet och ansågs inte uppskatta de 

uppoffringar Sverige gjorde för att bevara sin självständighet och demokrati. 

På nittiotalet ändrades dock bilden av Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget, ny 

forskning menade att landets neutralitetspolitik gång på gång åsidosatts för eftergifterna som 

krävdes av Nazityskland. Dessa eftergifter har dock tidigare påståtts varit nödvändiga för att 

slippa att dra in Sverige i kriget, men det förekom också flera avsteg från demokratin, bland 

annat censur och undanhållande av information till folket.     

Numera är det vedertaget att Sveriges neutralitetspolitik inte var oproblematiskt och att många 

av de uppoffringar som gjordes i demokratins och självständighetens namn inte alltid var 

nödvändiga eller uppfyllde sina mål, denna bild har dock fått fotfäste först på senare tid. 

Detta examensarbete ska undersöka vilken bild av svensk neutralitet som råder i svenska 

läromedel i historia idag. Studien baseras på en jämförelse mellan läromedel som kom ut före 

och efter den nya forskningen som gjordes på nittiotalet. Har bilden förändrats? 

Problematiseras den svenska neutraliteten alls eller beskrivs den bara knapphändigt nog för att 

enkelt kunna få plats i läroboken?  
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Bakgrund 

Sverige drogs in i det andra världskriget på allvar den 30 november 1939, dagen då det finska 

vinterkriget utbröt mellan Finland och Sovjet. Först verkade kriget avlägset och inte beröra 

Sverige nämnvärt, men när grannlandet Finland drogs med spred sig en rädsla i Sverige, 

särskilt för det kommunistiska hotet som Sovjet utgjorde. För att hantera krisen beslöt den 

dåvarande statsministern Per Albin Hansson att bilda en samlingsregering.
1
 Hans välkända 

uttalande: ”Sveriges beredskap är god”
2
 har gjort honom till sinnesbilden för den svenska 

samlingsregeringens välvilja och behärskning som garanterade Sverige trygghet och säkerhet 

från kriget som rasade utanför. Samlingsregeringens mål var att till varje pris hålla Sverige 

utanför kriget, men också att behålla sin maktposition. Denna inställning färgade alla beslut 

som togs under kriget och sattes i handling dels genom begränsandet av demokratin i landet i 

form av censur och att folket hölls ovetande om vidden av de beslut samlingsregeringen tog. 

Dels gjorde även samlingsregeringen många avsteg från neutraliteten till förmån för 

Nazityskland i form av många eftergifter, bland annat trupptransporter.
3
   

 

Bilden av den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget har länge varit att 

neutraliteten ansetts ha räddat Sverige undan ett världskrig. Det ansågs vara ett vedertaget 

faktum att Sverige inte alls deltog i andra världskriget och att transporten av järnmalm och 

tyska trupper igenom Sverige var nödvändiga eftergifter mot Nazityskland för att inte dra in 

Sverige i kriget. Med diplomati och eftergifter menar man att samlingsregeringen lyckades 

styra bort kriget från Sverige.   

 

Ett exempel på denna syn har vi i Alf W Johanssons bok ”Den Nazistiska utmaningen” som 

kom ut 1983. I den beskriver Johansson hur det andra världskriget bröt ut med relation till 

attityderna som fanns innan kriget med fokus på läget i Tyskland. Vidare beskriver han det 

andra världskrigets förlopp med nyckelbegrepp och händelser. Det som är relevant för denna 

undersökning är hur författaren beskriver Sveriges roll i det andra världskriget i kapitlet 

”Stormakterna och Norden 1939-1940”. Där skriver Johansson vad den svenska järnmalmen 

spelade för roll som strategisk resurs och dess vikt för den tyska krigsmaskinen.
4
 

                                                 
1
 Boëthius, Maria-Pia (1999) Heder och Samvete Stockholm: Ordfront s.23 

2
 Boëthius, Maria-Pia (1999) Heder och Samvete Stockholm: Ordfront s. 25 

3
 Boëthius, Maria-Pia (1999) Heder och Samvete Stockholm: Ordfront s. 29 

4
 Johansson, Alf W (1983) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Stockholm: Tiden s.47-

49. 
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I kapitlet ligger fokus på den svenska järnmalmens roll i kriget och vad beträffar neutraliteten 

ger Johansson en bild av att Sverige höll helt och fast vid sin neutralitet, särskilt när de 

allierade önskade Sveriges stöd för att kunna strypa Tysklands tillgång på svensk järnmalm så 

nekade Sverige det med hänsyn till sin neutralitet.
5
 Vad beträffar den svenska neutralitetens 

roll gentemot Nazityskland förklarar Johansson att den kom tyskarna till fördel, 

Västmakternas trovärdighet urholkades med deras krav på Sveriges samarbete vilket gjorde 

att Nazityskland kunde ostört fortsätta handeln med svenskt malm.
6
      

När ”Den nazistiska utmaningen” skrevs 1983 märker man att den svenska neutraliteten inte 

ifrågasätts eller problematiseras på något vis. Fokus ligger på Sveriges export av järnmalm 

och dessutom nämns Sverige igen i samband med Vinterkriget där den svenska regeringen var 

inblandad i fredsförhandlingarna mellan Finland och Sovjet.
7
 Dock ska det sägas till 

Johanssons försvar att han inte blint har försvarat Svensk neutralitet. I ett annat verk Per Albin 

och kriget beskriver han hur samlingsregeringen agerade under andra världskriget och i den 

diskuterar han hur samlingsregeringen förhöll sig till neutraliteten.
8
   

 

Denna syn på svensk neutralitet och fredsiver som beskrivs i ”Den nazistiska utmaningen” 

kom dock sedan att förändras radikalt då ifrågasattes på allvar. 1991 kom journalisten Maria-

Pia Boëthius bok Heder och Samvete. Boken kom att kasta omkull den tidigare uppfattningen 

av Svensk neutralitetspolitik och de påtvingade eftergifterna. Boëthius själv beskriver sin bok 

som: 

 

Detta är en historiebok för efterkrigsfödda; en anklagelseakt, ett syndaregister och en 

debattbok. Efterkrigsgenerationerna i Sverige vet synnerligen lite om Sverige under andra 

världskriget. Det kan vara en del av vår allmänna historielöshet, det kan vara en tystnadens 

konspiration. Sveriges roll under andra världskriget var inte ärofull.
9
 

 

I ”Heder och Samvete” beskriver Boëthius hur de svenska eftergifterna som gjordes mot 

Nazityskland gjordes inte helt av rädsla för tysk ockupation, utom snarare av rädsla för Sovjet 

och i det längre perspektivet även av vinstintresse. Den sittande svenska samlingsregeringen 

                                                 
5
 Johansson, Alf W (1983) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Stockholm: Tiden s.54 

6
 Johansson, Alf W (1983) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Stockholm: Tiden s.59 

7
 Johansson, Alf W (1983) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Stockholm: Tiden s.60 

8
 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s.52-53 

9
 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s.9 
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bäddade för att Nazityskland skulle vinna kriget och att Sverige skulle ha en säker plats vid 

krigets slut. Den svenska samlingsregeringen gjorde dessutom flera avsteg, inte bara från 

neutraliteten, utan även från demokratin med, tidningar som censurerades och genom 

begränsandet av det svenska folkets vetskap om vad som skedde. 
10

 

 

Boëthius menar att Sverige aldrig var neutralt och dessutom varit skyldigt till neutralitetsbrott 

under kriget, men uppger även en anledning till varför bilden av det neutrala Sverige har 

upprätthållits så länge trots det. Boëthius förklarar detta genom att citera Haagkonventionen
11

 

där finns det ett antal lagar som neutrala länder måste följa. Dels lagar om att krigande stater 

inte får inkräkta på neutrala staters mark, dels neutrala stater kan ge krigförande länder vissa 

förmåner, men dessa måste då gälla för alla. Med alla eftergifter som gjordes mot 

Nazityskland har Sverige enligt Haagkonventionen begått neutralitetsbrott.   

Men, varför Sverige bedömdes senare inte ha brutit mot sin neutralitet har att göra med 

stämningarna efter andra världskrigets slut, framför allt britternas överseende och senare 

rättfärdigandet från svenskt håll att man var tvungen för att inte hamna i krig. 

Boëthius menar även att politikernas tystnad och ovilja till att ta upp debatten om svensk 

neutralitet också har bidragit till bilden om Sveriges neutralitet. En tystnad som senare kom 

att luckras upp.
12

  

Maria-Pia Boëthius pekar på dessa eftergifter som särskilt bröt mot den svenska 

neutralitetspolitiken: 

 

Transiteringstrafiken 

Från juni 1940 till augusti 1943 transporterades tyska soldater genom Sverige till Norge med 

tåg. Tågtransporterna satte igång direkt efter att Danmark och Norge hade kapitulerat för 

Nazityskland. Transiteringstrafiken kallades även för permittenttrafiken eftersom soldaterna 

som transporterades var på permission. Den svenska samlingsregeringen var väl medveten om 

att tillåtandet av transiteringstrafiken var ett neutralitetsbrott, något som går att läsa i Per 

Albins Hanssons och hans medarbetares dagboksanteckningar och andra dokument från den 

tiden. När väl beslutet var taget att tillåta tyska soldater transporteras genom Sverige tonades 

nyheten ner i svensk press, ett undantag var tidningen Socialdemokratens chefredaktör Zäta 

Höglund som kommenterade bl.a. att:  

                                                 
10

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s.13-20 
11

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s.35-36 
12

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s.37 
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”Om Sverige alltjämt är neutralt är det en neutralitet till förmån för Tyskland och till nackdel 

för England och tillkommen efter ett allvarligt politiskt tryck utifrån.”
13

 

 

Efter det uttalandet byttes Zäta Höglund ut som chefredaktör och ersattes av Rickard 

Lindström. Övriga tidningar nämnde knappt transiteringstrafiken.  Närmare 2 140 000 

soldater transporterades med tåg genom Sverige under de tre år som transiteringstrafiken 

pågick.
14

   

 

Transporten av Division Engelbrecht  

Midsommaren 1941 skedde ett utspel som senare kom att bli känt som Midsommarkrisen. 

1941 förklarade Nazityskland krig mot Sovjet, samtidigt gick Finland med på Nazitysklands 

sida för att vinna tillbaka områden som förlorades i Vinterkriget. Samlingsregeringen 

sammanträdde på nytt då ännu en eftergift begärdes av Nazityskland, nämligen transport av 

beväpnade trupper från Norge som skulle färdas genom Sverige till Finland. Skillnaden med 

denna eftergift jämfört med transiteringstrafiken var den att de tyska soldaterna vanligtvis inte 

fick bära beväpning eller fick skicka omfattande krigsmaterial med tågen. Nu krävde 

Nazityskland att 14712 tyska soldater skulle få åka igenom Sverige tillsammans med 

nödvändigt krigsmateriel. I övrigt tillkom det fler eftergifter såsom tillgång att använda det 

svenska telefonnätet och tillstånd för tyskt flyg att utnyttja svenskt luftrum. Beslutet huruvida 

man skulle tillåta transporten av de tyska soldaterna skapade mycket osämja i 

samlingsregeringen, även kungen Gustav V drogs med i diskussionerna där han även felaktigt 

tolkades av Per Albin Hansson att hota med abdikation om inte tyskarnas krav tillgodosågs, 

något som användes flitigt i Per Albin Hanssons propaganda för att kunna få till ett 

medgivande till eftergiften. Till slut beslutades det om en omröstning i riksdagen, första 

omröstningen resulterades i ett nej, varpå en till omröstning utlystes av Per Albin Hansson 

samtidigt som han uppmanade alla ledamöter att ha i tankarna vad ett nej skulle få för 

konsekvenser. Oenigheten var stor men i den andra omröstningen röstades det fram ett ja till 

trupptransporten. Även denna gång tystades svensk media och medierapporteringen av 

trupptransporten fick minimalt utrymme i pressen. Maria-Pia Boëthius beskriver i detalj hur 

                                                 
13

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s.32 
14

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s.27-34 
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politikerna redan då insåg att tillåtandet av trupptransporten var ett hårt slag mot den svenska 

neutraliteten.
15

 

 

Malmexporten 

Den svenska järnmalmen var en viktig strategisk resurs för Nazityskland, den täckte 10 % av 

den tyska industrins behov av järn och utgjorde en viktig del av den tyska vapenindustrin. 

Malmexporten till Nazityskland utgjorde nära 90 % av Sveriges utrikeshandel och den har 

ofta blivit hänvisad till som en nödvändighet för Sveriges överlevnad under kriget. Sanningen 

var emellertid den att även malmexporten bröt mot neutralitetspolitiken.  

 

Sverige hade vid krigsutbrottet varit i förhandlingar med Storbritannien om hur landet skulle 

sköta sin malmexport. Britterna var väl medvetna om vilken vikt järnmalmen hade i de tyska 

industrierna sedan första världskriget och ville därför begränsa exporten till Tyskland
16

. 

Britterna menade även att Sverige som stod för demokrati men inte deltog i kriget ändå kunde 

göra en tjänst åt demokratin genom att begränsa exporten till Tyskland.  

Sverige och Storbritannien kom till slut överens om en begränsning av exporten till 

Nazityskland. Sverige hade då också slutit avtal med Nazityskland och genom dem fick 

Sverige tag på nödvändiga resurser. Sverige bröt dock mot avtalet, till en början var det 

genom ett kryphål, Sverige hade handelsavtal med de länder som senare kom att invaderas av 

Nazityskland och fortsatte med exporten efter att länderna hade ockuperats. Begränsningen av 

järnmalmexporten till Nazityskland blev inte heller särskilt långlivad, det tog inte lång tid från 

att exporten ökade successivt tills begränsningen var helt ute ur bilden.
17

   

Sverige bröt alltså mot sitt avtal med Storbritannien, men återigen hölls tystnaden, Sverige 

klarade sig undan kritik från de Allierade tack vare att Sverige valde att stötta dem i 

slutskeendet av kriget. Boëthius fångar paradoxen i hur Sverige skötte malmexporten till 

Nazityskland på följande vis:  

 

Vi var beslutna att hålla oss utanför kriget men vi exporterade för allt vad tyglarna höll de 

varor som var nödvändiga för att hålla den tyska krigsmaskinen igång, så att de kunde 

fortsätta det av oss fördömda kriget.
18

 

                                                 
15

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s 44-51 
16

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s 61 
17

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s 63 
18

 Boëthius, Maria-Pia (1991) Heder och Samvete Stockholm: Nordstedts s. 66 
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Boken Heder och Samvete satte igång en debatt när den kom ut. Debatten gällde naturligtvis 

Sveriges neutralitetspolitik och föremålet för debatten var boken Heder och Samvete, som 

kom att hyllas och förkastas av diverse skribenter. Debatten kom att utspela sig i tidningarna 

och höll på under hela 90-talet ända tills Boëthius släppte bokens andra utgåva 1999. Det 

började med att Boëthius den 25 mars 1991 skrev om Heder och Samvete i Expressen där hon 

presenterade sin bok som snart skulle utgivas och publicerade utdrag från den i tidningen
19

. 

Hon publicerade ytterligare ett utdrag i Expressen även dagen efter. 

Kort därpå i april kom den första recensionen av boken, där P O Enquist i en artikel kallad 

”Sverige, Sverige, Vaterland”
20

 ger Boëthius mycket positiv kritik och bl.a. nämner:  

 Maria-Pia Boethius bok ställer onekligen, onyanserat, brutalt men sant, några frågor om det 

vi vill glömma. Men också om den heligaste av nu levande svenska kossor: neutraliteten.
21

 

 

Han avslutar dessutom recensionen med följande mening: 

En stark och ensidig bok, men nyttig, särskilt som den balanserade andra sidan mest består 

av generad tystnad.
22

 

 

Boëthius får god kritik och hyllas även i DN följande år, där det diskuteras om hur Sveriges 

historia under andra världskriget allmänt förtigits och hur journalister svikit sitt uppdrag i att 

beskriva hur Sverige egentligen handlade.
23

  

Den första kritiken Boëthius möter kommer i tidningarna kommer i Dagens Nyheter
24

 och 

Svenska Dagbladet
25

 1992, respektive 1995. I Dagens Nyheter kommer kritiken i samband 

med en recension av tredje boken i en ”krigsårssvit” kallad I Orkanens öga. 1941- osäker 

neutralitet och själva kritiken kommer ifrån bokens första kapitels författare Kent Zetterberg 

som recensenten Olof Santesson beskriver följande: 

Zetterberg tycks utgå från att det ändå förelåg en tyskfara när han med visst jämnmod 

diskuterar svenska eftergifter. Men varför är det så angeläget att tillbakavisa Maria-Pia 

Boethius anklagelser om svenska svek 

                                                 
19

 Boëthius, Maria-Pia. ”Vi fjäskade för Hitler.” (1991-03-25) Expressen s.205 
20

 Enquist P O. ”Sverige, Sverige, Vaterland” (1991-04-08) Expressen s.5 
21

 Enquist P O. ”Sverige, Sverige, Vaterland” (1991-04-08) Expressen s.5 
22

 Enquist P O. ”Sverige, Sverige, Vaterland” (1991-04-08) Expressen s.5 
23

 Rubin, Birgitta. ””Vi lever i lögn”. Samröre med nazister nedtystat” (1992-02-08) Dagens Nyheter s. 3 
24

 Santesson, Olof. ”En öppnare bild av Krigs-Sverige” (1992-03-11) Dagens Nyheter s. 2 
25

 Zetterberg, Kent. ”Sveriges flotta skapade respekt, fyllig analys av marin säkerhetspolitik 1939-1945” (1995-

02-23) Svenska Dagbladet s. 52 
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i förra årets "Heder och Samvete"? Hon kallade själv sin bok för en provokation och 

partsinlaga. Och Zetterberg går förbi mycket av själva det kusligt stängda samhällsklimat 

som Boethius skildrar med sådant ursinne.
26

 

 

I Svenska Dagbladet förekommer ett liknande kritiskt uttalande fast denna gång från 

recensenten Kent Zetterberg i sin recension av författaren, Bertil Åhlund vars bok 1939-45: 

Den svenska marinens hårdaste prov i modern tid. Svensk marin säkerhetspolitik 1939-45 

som handlar om hur den svenska marinen var viktig del av Sveriges säkerhet under kriget. 

Zetterberg talar som följande om Heder och Samvete: 

Att utmana Hitlertyskland var orealistiskt till sommaren 1944, det bör debattörer som Maria-

Pia Boëthius (""På Heder och samvete"", Sthlm 1990) ha klart för sig innan man moraliskt 

utdömer den svenska politiken under de krigsår då någon absolut neutralitet inte gick att 

upprätthålla och Sverige fick klara sig så gott det gick. Småstater har sällan råd att vara 

heroiska mot stormakter i krig, allra minst i det egna närområdet.
27

 

 

Det väcktes alltså fortfarande debatt kring Heder och Samvetes relevans fyra år efter att boken 

hade släppts. Dock fanns det fortfarande dem som försvarade boken, i Svenska Dagbladet i 

december 1995
28

 försvarar Alf W Johansson Heder och Samvete genom att säga: 

Det är ju henne äran tillkommer att på ett engagerat sätt i sin polemiska bok ha framfört 

kravet på en förnyad granskning av krigsårens politik.
29

 

 

Kritiken var ändock inte helt försvunnen, 1998 recenserar Gustaf von Platen Jan Linders bok 

Andra världskriget och Sverige i Svenska dagbladet i en lång artikel kallad ”Sverige hade 

inget att sätta emot vid ett tyskt anfall”
30

. Von Platen nämner Boëthius rön i Heder och 

Samvete med följande ordalag:  

En av sina viktigaste teser konkretiserade Maria-Pia Boëthius till exempel i satsen: ''När de 

tyska arkiven öppnades efter kriget gick det inte att återfinna några som helst konkreta planer 

på ett anfall mot Sverige.'' Detta är - om man vill vara vänlig - ett slarvigt och illa underbyggt 

påstående och, om man föredrar att vara elak, lögn och förbannad dikt, eftersom en 

                                                 
26

 Santesson, Olof. ”En öppnare bild av Krigs-Sverige” (1992-03-11) Dagens Nyheter s. 2 
27

 Zetterberg, Kent. ”Sveriges flotta skapade respekt, fyllig analys av marin säkerhetspolitik 1939-1945” (1995-

02-23) Svenska Dagbladet s. 52 
28

 Johansson, Alf W. ”Missvisande om vår politik under krigsåren” (1995-12-06) Svenska Dagbladet s.42 
29

 Johansson, Alf W. ”Missvisande om vår politik under krigsåren” (1995-12-06) Svenska Dagbladet s.42 
30

 Von Platen, Gustaf. ”Sverige hade inget att sätta emot vid ett tyskt anfall” (1998-02-04) Svenska Dagbladet 
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detaljerad tysk angreppsplan mot Sverige varit känd sedan 1961, dvs trettio år innan Boëthii 

bok kom ut; den hade till och med utförligt debatterats i militära tidskrifter.
31

  

 

Von Platens kritik kom att bli den sista bland skriverierna rörande om Heder och Samvete. 

Debatten kom att ebba ut i samband som en recension publicerades i Svenska Dagbladet i 

december 1999 skrivet av Klas-Göran Karlsson
32

. Boken som recenseras är den nya 

omarbetade upplagan av Heder och Samvete. I recensionen nämner Karlsson hur Boëthius har 

tagit en ödmjukare roll i men fortfarande försvarar sin ståndpunkt om Sveriges brott mot sin 

neutralitet. Dessutom nämner han hur hennes analys många gånger får ge viga för hennes 

indignation inför den bristande neutralitetspolitiken. I den långa artikeln känns det som att 

debatten sakta fasas ut, Boëthius har bevisat sina ståndpunkter och men också reflekterat över 

sin bok.
33

   

 

Mycket av Boëthius fakta var dock inget nytt, men har aldrig presenterats i ljuset på detta vis 

och detta gjorde att den gamla bilden av Sverige som ett strikt neutralt land började luckras 

upp.
34

 Det märks även i historieskrivningen, i Johanssons femte utgåva av Den nazistiska 

utmaningen från 2000 har han lagt till fyra nya kapitel som behandlar Sverige under andra 

världskriget och problematiserar neutralitetspolitiken och forskningen kring den däribland 

även sin egen forskning.  

 

Särskilt intressant är kapitlet ”Svensk efterkrigsdiskurs”, där han problematiserar först hur 

bilden av den svenska neutraliteten blev en sådan viktig del av Sveriges identitet. Han citerar 

Östen Undén från ett tal denne höll 1947, en svensk politiker under andra världskriget som 

var känd främst som utrikesminister (dock inte under kriget) där han försvarade 

eftergiftspolitiken med följande ord: 

 

”För övrigt”, Tillade Undén, ”måste ju den mest lidelsefulla motståndare till nazismen vid ett 

rationellt bedömde av läget ha funnit att en heroisk motståndspolitik, som medfört Sveriges 

                                                 
31

 Von Platen, Gustaf. ”Sverige hade inget att sätta emot vid ett tyskt anfall” (1998-02-04) Svenska Dagbladet 

s.14 
32

 Karlsson, Klas-Göran. ”UNDER STRECKET Indignationen överröstar analysen” (1999-12-16) Svenska 

Dagbladet s.26 
33

 
33

 Karlsson, Klas-Göran. ”UNDER STRECKET Indignationen överröstar analysen” (1999-12-16) Svenska 
Dagbladet s.26 
34
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besättande av tyska stridskrafter, skulle gjort vårt land till en tysk krigsbas och därmed 

säkerligen skadat de allierade mer än även en långt gående eftergiftspolitik kunde göra.”
35

 

 

Med dessa ord menar Johansson att Undén förklarade hur eftergiftspolitiken var att föredra 

och det enda alternativet till eftergifterna var ett väpnat motstånd mot Nazityskland. På så vis 

blev Sveriges eftergifter rättfärdigade och man upprätthöll med gott samvete sitt anseende 

som en neutral stat efter kriget. Vidare menar Johansson att genom att eftergifterna blev 

förklarade som nödvändiga och bidrog till att undvika kriget fick även samlingsregeringen ta 

åt sig hela äran för ett lysande ledarskap. Denna syn skapade en felaktig och entydig bild av 

de som var kritiska mot eftergiftspolitiken, för att man antog då att dem som var emot eller 

kritiska mot eftergifterna var också för ett väpnat motstånd mot Nazityskland och var därför 

positiva till krig. Detta bidrog till att kväsa kritiken mot eftergiftspolitiken och även till att 

stärka Sveriges identitet som ett neutralt land.
36

 Johansson beskriver sedan hur Sverige efter 

kriget inte behandlade eftergifterna eller neutraliteten under kriget något mer. Istället var man 

upptagen med att modernisera landet och bygga vidare på bilden av Sverige som ett fredligt 

land.
37

 Dock gjordes det en del forskning, mest känt var forskningsprojektet Sverige under 

andra världskriget under 60-talet som undersökte hur den svenska utrikespolitiken sköttes. 

Dock väcktes den inte så mycket debatt, Johansson menar att det berodde på 

”småstatsrealismen”, ett synsätt som först var till för att försvara Sveriges agerande under 

kriget inför sina nordiska grannländer men som också kom att tillämpas i diskursen om 

Sveriges neutralitet även på hemmaplan.
38

 Småstatsrealismen följde uppfattningen om 

”svenskt fredspolitik” väldigt nära och gick främst ut på att Sverige som ett litet land inte 

hade förmågan att försvara sig och var därför ett offer inför stormakterna. Johansson skriver 

även han att hans egen forskning har blivit färgad av det synsättet: 

 

Samma omdöme kan fällas om min egen studie från 1984 ”Per Albin och Kriget.” 

”Samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskriget”. Den beaktade i högre 

grad än Wilhelm Carlgrens framställning opinionsbildning och ideologiska motsättningar 

                                                 
35

 Johansson, Alf W (2000) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Falun: Prisma s. 271 
36

 Johansson, Alf W (2000) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Falun: Prisma s. 271 
37

 Johansson, Alf W (2000) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Falun: Prisma s. 272-

273 
38

 Johansson, Alf W (2000) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Falun: Prisma s. 270 
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men var i övrigt genomförd inom ramen för samma småstatsrealistiska paradigm och i den 

bemärkelsen ett försvar för den förda politiken. 
39

 

  

Wilhelm Carlgren var för övrigt en forskare som sammanställde fakta om Sveriges 

utrikespolitik under andra världskriget i forskningsprojektet Sverige och andra världskriget. 

Han fick tillgång till utrikesdepartementets arkiv och sammanställde en noggrann redogörelse 

för vad som egentligen skedde i utrikesdepartementet. Hans uppmärksammades dock inte så 

mycket, eller skapade särskilt mycket debatt, något som Johansson menade att man hade 

småstatsrealismen att tacka för.
40

 

Johansson uppmärksammar även Boëthius verk i kapitlet, han skriver att de fakta som hon 

presenterar inte var något nytt, mycket av det hon förklarade har inte varit dold fakta och har 

gått att få tag på om man vet var man ska leta.
41

 Men, han förklarar även att boken Heder och 

Samvete har varit viktig för att verkligen redogöra för alla detaljer som var onämnda i 

eftergiftspolitiken och hennes kritik av neutralitetspolitiken slog till slut hål på det 

småstatsrealistiska perspektivet. Boëthius bok väckte många reaktioner, alltifrån kritik att 

hennes verk var ytlig och inte hade någon vikt, till dem som uppmanade till att Heder och 

Samvete borde bli en ny folkbok. Viktigast var dock, att hennes bok möjliggjorde reflektion 

och eftertanke.
42

   

Numera är diskursen kring Sveriges neutralitet under andra världskriget annorlunda, 

neutraliteten var inte oproblematisk och många avsteg togs från den. Boëthius skriver i Heder 

och Samvete, i utgåvan från 1999 att:  

 

Mycket av det jag stred för 1991 är självklarheter idag. Det finns knappast längre någon som 

längre hävdar att Sverige uppförde sig neutralt under andra världskriget. /…/ 1991 gick jag 

fram som en ettrig bulldozer; idag slår den bulldozern in nyöppnade dörrar.
43

 

 

Heder och Samvete blev en vändpunkt i svensk historieskrivning, trots all kritik från 

journalister, historiker och politiker har den präglat synen på den svenska neutraliteten och i 

det längre perspektivet även förändrat synen på svensk identitet, att Sverige inte längre 

                                                 
39

 Johansson, Alf W (2000) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Falun: Prisma s. 275 
40

 Johansson, Alf W (2000) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Falun: Prisma s. 274 
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 Johansson, Alf W (2000) Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget Falun: Prisma s. 275  
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förknippas med orubblig neutralitet. Det är en bedrift att med en bok kunna vända en syn som 

har varit paradigmet i närmre femtio år.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Maria-Pia Boëthius bok Heder och Samvete 

och debatten kring den har influerat hur läroböcker i historia beskriver Sveriges neutralitet 

under andra världskriget.  

 

Frågeställning 

Uppsatsens huvudsakliga fråga lyder: 

 

- Hur har läroböcker i historia förändrats och påverkats sedan debatten 1991 som bröt ut 

i samband med publicerandet av Maria-Pia Boëthius bok Heder och samvete om 

framställningen av Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget?    

 

Tidigare forskning 

Denna undersökning hamnar i den vida kategorin av läromedelsanalyser av vilket existerar 

väldigt många. Vad gäller forskning om Sveriges neutralitet under andra världskriget finns det 

också väldigt många undersökningar. Till den forskning som gjort denna undersökning i form 

av examensarbeten hör: 

Meri Markovíc & Anna Warnholtz Historiemedvetenhet och den svenska neutralitetspolitiken 

under andra världskriget i läromedel Malmö universitet 2006. 

Markovic och Warnholtz analyserar i detta verk hur svenska läroböcker väljer att beskriva den 

svenska neutralitetspolitiken, bl.a. permittenttrafiken. Deras fokus ligger på 

historiemedvetenheten och hur viktigt det är som lärare att kunna orientera sig och vara kritisk 

till hur läroböcker beskriver historia. 

Charlotta Mogren Andra världskriget och Sveriges roll i kriget - en studie av gymnasieböcker 

i historia mellan 1950 och 2000, följer läroböckerna den historiografiska utvecklingen? 

Södertörns Högskola 2005 

Mogren också hon likt Markovic och Warnholtz vidhåller vikten av att vara kritisk mot 

läromedel då hon tar upp hur historieundervisningen är bundet till sin egen tids perspektiv.  

 

Förutom examensarbeten har det skett forskning i ämnet på mer avancerade nivåer. Alf W 

Johanssons utgåva av Den nazistiska utmaningen från år 2000 räknas till en viktig del av den 
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tidigare forskningen då han dels ändrade sin forskning, beskrev hur Boëthius tog plats och 

ändrade diskursen och genom sin förklaring av hur småstatsrealismen var den tidigare 

rådande paradigmet.  

Material 

Materialet jag har baserat min undersökning på har varit läroböcker i historia från gymnasiet, i 

huvudsak Historia A kursen. Materialet består av två böcker före och tre böcker efter 1991. 

Att undersökningen omfattar endast fem böcker är en avvägning jag har gjort med hänsyn till 

tiden jag har att disponera. Böckerna efter 1991 är alla dessutom efter 2000, ett val jag har 

gjort med hänsyn till att under debatten som försiggick under 90-talet så lär inte den nya 

diskursen ha implementerats i läroböckerna och därför har jag inte läroböcker från 90-talet 

med i undersökningen. Alla tiders historia valde jag med anledning av att det är en populär 

lärobok och det skulle vara intressant att se vad för förändringar som sker med texten som är 

skriven av samma författare. Det övriga materialet har valts med motivationen för att de 

publicerades före och efter 1991.  

Textavsnitten jag har valt till studien har jag begränsat till enbart kapitlen som behandlar 

Sverige under andra världskriget.  

 

Jag har valt följande läroböcker: 

Alla tiders historia är ifrån 1983 och är en ren lärobok i Historia A-kursen för gymnasiet och 

är skriven av Hans Almgren, Börje Bergström, och Arne Löwgren. Denna utgåva är den tredje 

i ordningen och senare utgåvor har utkommit och används flitigt på gymnasieskolor än idag. 

Den är 442 sidor lång och dess grundupplägg går ut på att först beskriva världens situation för 

att därefter beskriva utifrån Sveriges och nordens perspektiv. Boken täcker tiden från urtid till 

nutiden (1983).  

 

Vägar till nuet är en lärobok i historia från 1984 skriven av Göran Graninger, Sven Tägil och 

Kjell-Åke Carlsson och är den andra boken jag använder från före 1991. Den är 225 sidor 

lång och bokens grundupplägg går ut på att först beskriva omvärlden, sedan utifrån svenskt 

perspektiv. Tidsperioden läroboken omfattar är åren 1800 till 1945.  

 

EPOS är tillsammans med Alla tiders historia bland de mer populära läroböckerna man finner 

på gymnasiet idag. Den är utgiven 2003 och är skriven av Robert Sandberg, Per-Arne 



15 
 

Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander.  EPOS täcker perioden från forntid till nutid 

och är för gymnasiekurserna A och B i historia. 

 

Alla tiders historia från 2004 skiljer sig en hel del från sin utgåva från 1983 i form av sidantal 

och innehåll, men behåller samma utformning och upplägg som sin föregångare och är 

skriven av samma författare.  

 

Historien omkring oss är den senast utkomna läroboken i min undersökning från 2007. Den är 

skriven av Magnus Hermansson Adler kompakt och koncis med sina 281 sidor vilket den 

täcker tiden från forntid till nutiden. Den skiljer sig i sitt upplägg på det sättet att den först 

beskriver historien utifrån Sveriges perspektiv, sedan utifrån det globala. 

 

 

Metod  

Jag har valt att basera min metod på innehållsanalys. Innehållsanalys är en empirisk 

vetenskaplig metod som används för att undersöka innehållet i texter. Det finns två olika 

sorters innehållsanalys, kvantitativ innehållsanalys som går ut på kvantifiering av text eller 

undersökandet av hur ofta ord eller begrepp förekommer i en text och kvalitativ 

innehållsanalys där kvantifiering inte är målet, utan tolkningen av textens innehåll. Målet för 

båda metoder är att analysera textens egentliga innebörd.
44

  

Jag har valt att använda luta mig mest på den kvalitativa innehållsanalysen för att jag anser 

den lämpligare att använda i mina utvalda texter där mitt mål är att undersöka förändringar i 

textens mening, dock har jag i ett avsnitt använt mig av den kvantitativa metoden vid ett 

tillfälle som jag kommer att förtydliga längre fram. 

Målet med uppsatsen är att undersöka om debatten kring Boëthius Heder och Samvete har 

färgat och ändrat hur läroböcker i historia förklarar Sveriges neutralitet under andra 

världskriget. För att kunna undersöka en sådan förändring har jag först sammanställt hur 

Boëthius anser hur Sverige egentligen förhöll sig till sin neutralitetspolitik. Boëthius anser att: 

 

- Samlingsregeringen gjorde avsteg från neutralitetspolitiken i form av eftergifter till 

Nazityskland och på så vis gjorde sig skyldig till neutralitetsbrott 

 

                                                 
44
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- Samlingsregeringen gjorde eftergifter till Nazityskland dels av rädsla för invasion från 

Sovjet och av inställsamhet till Nazityskland, med andra ord kan man säga att 

samlingsregeringen försökte delta i det internationella politiska spelet 

 

- Eftergifterna innefattade bl.a. tågtransporter, malmexport och transporten av division 

Engelbrecht 

 

- Samlingsregeringen såg till att befolkningen hölls ovetande om vidden av besluten 

 

- Sverige tjänade på eftergifterna, antingen ekonomiskt eller politiskt 

Denna process kallas i innehållsanalys för kategorisering som man utifrån den bygger ett 

kodschema.
45

 Kodschemat används då till att räkna hur ofta vissa ord nämns och 

sammanhangen där orden nämns, senare sorteras orden inom kategorierna. Man kan också 

utifrån kodningsschemat utarbeta hur vissa ord värderas i texten. Jag har valt att göra något 

liknande, fast istället ska jag utifrån Boëthius resultat sammanställa frågor som jag kommer 

att ställa till lärobokstexterna.  

Svaren på frågorna kommer jag senare att använda för att jämföra böckerna före och efter 

1991 för att synliggöra förändringarna och få svar på min frågeställning. Frågorna jag 

sammanställt är: 

 

- Hur mycket utrymme får Sverige under andra världskriget? 

Det går att tolka hur mycket utrymme ett ämne tillägnas i en lärobok och vad det kan tänkas 

bero på. Är det exempelvis bara av utrymmesskäl? Vad kan en ökning efter 1991 vittna om? 

För att få en uppskattning av hur mycket textmassa det gäller har jag valt att inte inkludera 

sakregister när jag nämner hur många sidor böckerna omfattar totalt. Jag jämför även 

utrymmet texterna får i böckerna med andra kapitel, främst kapitel om Andra världskriget 

utifrån det globala perspektivet. Denna fråga lutar sig mer åt den kvantitativa aspekten av 

innehållsanalys, fast istället för att räkna ord har jag valt att räkna hur antalet sidor. 

  

- Hur diskuteras och problematiseras svenska eftergifter? 

Genom att uttolka hur eftergifterna beskrivs kan man komma åt hur läroböckerna försöker 

beskriva neutraliteten exempelvis, beskrivs eftergifterna som neutralitetsbrott eller som svar 
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på tyska påtryckningar? Neutralitet är ett laddat begrepp, färgat av varje författares syn och 

blir då svår att tolka och framför allt krånglig att jämföra. Därför underlättar det att undersöka 

eftergifterna och se hur läroböckerna behandlar dem, om de beskrivs svepande, eller om det 

gås in på detaljerna och hur komplext dem beskrivs.  

 

- Hur beskrivs samlingsregeringen och vad för ansvar tillskrivs den? 

Samlingsregeringen och främst Per Albin Hansson och utrikesminister Christian Günther var 

ansvariga för besluten som rörde eftergifterna, och förhållningssättet gentemot den svenska 

civilbefolkningen. Därför är det intressant att få reda på i vilket ljus samlingsregeringen och 

statsmännen presenteras, är dem skyldiga till hur eftergifterna hanteras? Diskuteras den 

genomgående censuren och ”rättsrötan” Boëthius håller dem skyldiga inför? 

 

- Vad har läromedelsförfattarna i övrigt ansett värt att ta upp i läroböckerna om Sverige 

under andra världskriget?  

Sverige upplevde inte enbart eftergifter och samlingsregering under andra världskriget. Andra 

världskriget var en händelserik epok för Sverige i övrigt och genom att se vad 

läroboksförfattarna tar upp i texterna kan man få reda på den rådande diskursen. Boëthius tar 

upp fler brott Sverige var skyldig till, som exempelvis relationen till Finland under 

vinterkriget och behandlandet av judar som sökte asyl i Sverige under kriget.
46

 Denna fråga är 

särskilt viktig för att spåra förändringar i vad som tas upp efter 1991 och förhoppningsvis 

finner jag svar som kan leda tillbaka till Boëthius och visa om Heder och Samvete har 

påverkat läroboken eller inte.  

När jag har fått svar på mina frågor, så jämför jag dem för att få en överblick över vad för 

förändringar som har skett. Genom att återkoppla svaren till Boëthius argument så kan jag se 

om dem har någon relevans eller koppling till varandra och där se om boken Heder och 

Samvete har gjort sitt avtryck.  

 

Teori 

Historia är ett ämne eller en kunskap som används av många på varierande sätt. Läraren 

använder historia i sin undervisning, museer visar historia för sina besökare, historiska böcker 
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och filmer produceras för att konsumeras av sina tittare och läsare och politiker rättfärdigar 

beslut, argument och ställningstaganden med hänsyn till historia. Historia används även i 

läromedel, för att förmedla samhällets värderingar som exempelvis demokrati och inte enbart 

för att redogöra hur historien rent faktiskt gick till. Historia kan brukas och förmedlas med ett 

tänkt syfte, detta kan sammanfattas inom teorierna för historiebruk. 

Historiebruk är en del av historiedidaktiken och har för avsikt att förklara hur historia används 

i olika sammanhang och för att uppfylla olika behov. Klas-Göran Karlsson förklarar i boken 

Historien är nu med hjälp av Nietzsches betraktelser att livet i sig har ett behov av historia 

och att vetenskapen tenderar att isolera historia från dess livsupprätthållande kvalité, därför 

har det uppkommit olika sorters historiebruk för att fylla de olika behoven av historia, där 

även den vetenskapliga dimensionen räknas dock, när den relaterar till det nutida samhällets 

behov.
47

  

Vad för historiebruk som används beror på vad för behov som man försöker uppfylla och till 

vilka man riktar sig till, för att kunna kategorisera vad för olika sorters historiebruk som 

används finns det en typologi som kartlägger Behovet, Bruk, Brukarna och Funktionen.
48

  

Denna typologi är tagen ur Karl-Göran Karlssons Historien är nu som baseras på hans 

tidigare verk Historia som vapen.
49

 

 
Behov  Bruk  Brukare  Funktion 

Upptäcka   Vetenskapligt   Historiker/lärare  Verifikation 

Rekonstruera      Tolkning 

 

Minnas  Existentiellt  Alla människor  Orientering 

Glömma      Förankring 

 

Återupptäcka  Moraliskt  Välutbildade skikt Rehabilitering 

    Intellektuella  Restaurering

      Försoning 

 

Uppfinna  Ideologiskt  Intellektuella  Legitimering 

Konstruera    Politiska eliter  Rationalisering 

 

Glömma  Icke-bruk  Intellektuella  Legitimering 

Utplåna    Politiska eliter  Rationalisering

    

 

Illustrera  Politisk-  Intellektuella  Politisering 

Offentliggöra  Pedagogiskt  Politiska eliter                    Instrumentalisering 

Debattera    Pedagogerna 
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Öka historiens värde Kommersiellt  Verksamma inom reklam     Kommersialisering 

Göra ekonomiska vinster   och ekonomi 

 

Denna typologi ger även en snabb överblick över olika sorters historiebruk. Dessa är inte på 

något vis helt oberoende utan kan överlappa varandra. Det vetenskapliga historiebruket är 

historia när den används inom forskningen och för forskare och studenter. Den har en lång 

historia bakom sig och en rikedom av teorier och erfarenhet, men räcker inte till för att 

beskriva alla typer av historiebruk.
50

  

Istället för att redogöra dem olika sorters historiebruk som finns tänker jag förklara dem 

varianter som denna undersökning berör. Moraliskt historiebruk har för avsikt att berätta 

sanningen och uppdaga det som länge har gjorts dolt för allmänheten, Boëthius Heder och 

Samvete är ett exempel på moraliskt historiebruk. 
51

 

Det finns även ett Icke-bruk inom historiebruk, d.v.s. historia som tystas ner hellre än 

förvanskas eller vinklas för att passa ett syfte. Det svenska efterkrigssamhällets och 

folkhemmets historiebruk visar prov på det genom nertystandet av handlingarna under kriget, 

men även genom föreställningen om att det förflutna skulle ge plats åt nuet och den lysande 

framtiden.
52

 

Pedagogiskt- politiskt historiebruk bygger på jämförandet av då och nu på ett förenklat sätt 

genom att lyfta fram likheterna i historien. Varför man fokuserar främst på likheterna är för 

att politiker idag ska kunna koppla dagens aktualiteter till dåtidens villkor och på så vis kunna 

rättfärdiga sina påståenden med referenser till dåtiden. Karlsson ger exempel på denna syn 

från Historien är nu när en svensk partiledare jämförde Sveriges anslutning till EMU med 

Hitlers ekonomiska planer för Europa.
53

 Karlsson poängterar även att den pedagogiska delen 

av historiebruket likt det politiska siktar på likheter och på så vis förlorar förmågan att 

beskriva skillnaderna, men det måste inte alltid vara så destruktivt om pedagogen gör 

särskilda avväganden och väljer områden inom historien som lämpar sig väl för sådana 

                                                 
50

 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2009) Historien är nu En introduktion till historiedidaktiken Elanders 

Hungary Kft, Ungern: Studentlitteratur s.58 
51

 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2009) Historien är nu En introduktion till historiedidaktiken Elanders 

Hungary Kft, Ungern: Studentlitteratur s.63 
52

 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2009) Historien är nu En introduktion till historiedidaktiken Elanders 

Hungary Kft, Ungern: Studentlitteratur s.65 
53

 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2009) Historien är nu En introduktion till historiedidaktiken Elanders 

Hungary Kft, Ungern: Studentlitteratur s.66 



20 
 

jämförelser, för styrkan med att kunna jämföra är även att kunna begripliggöra historia för 

sina elever.
54

  

Historiebruk är ett värdefullt verktyg för lärare i identifikationen om hur historia förmedlas 

och för vilka syften, särskilt idag med tanke på hur historien används inte enbart av 

vetenskapliga syften utan även tjänar till underhållning, utbildning och politik.   

Historiebrukets relevans till undersökningen har att göra med att undersökningen omfattar 

läromedel som inbegrips under det politiskt- pedagogiska historiebruket. Läroböcker måste 

leva upp till krav från statliga läroplaner och på så vis förmedlar statens idéer och gör det med 

det jämförande upplägget, att dåtiden ska kunna kopplas till nutiden för att kunna förmedla 

kunskapen till eleverna utifrån deras erfarenheter av nuet.
55

 Lärarens yrkesroll är också den 

politisk för att man har ansvaret att förmedla demokratiska värderingar och en humanistisk 

människosyn.
56

 Läroböckerna tjänar alltså ett behov inom historiebruket som påverkar deras 

utformning.  

Utifrån dessa teoretiska förutsättningar har jag sammanställt en hypotes. Den lyder som följer, 

att läroböcker följer det politiskt- pedagogiska historiebruket för att läroböcker måste se till 

likheter för att kunna tala till eleverna utifrån deras förutsättningar och erfarenheter. 

 

Analys  

Läroböckerna ska undersökas i kronologisk ordning efter frågorna. Jag kommer alltså ställa 

en fråga i taget och gå igenom alla böckerna varpå jag sedan ställer nästa fråga. Detta upplägg 

kommer göra att det blir lättöverskådligt och man kan då beta av frågorna en i taget. I 

sammanfattningen presenteras det överskådliga resultatet där det redogörs om Heder och 

Samvete har haft en inverkan på senare läromedel i historia.  
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Hur mycket utrymme får Sverige under andra världskriget? 

I Alla tiders historia från 1983 tar avsnittet om Sverige under andra världskriget upp knappt 

två sidor (s.336-338) och hänger ihop med kapitlet om ”Norden under andra världskriget” 

som är sex sidor lång (Sveriges del inräknat). Kapitlet om Andra världskriget beskrivs separat 

och tar upp sju sidor. Alla tiders historia är totalt 442 sidor lång. Alltså tar Sverige under 

andra världskriget upp ungefär 0,45 % av boken. 

Vägar till nuet beskriver Sverige under andra världskriget på ungefär fyra sidor, på sidorna 

213-217, fem sidor ägnas åt andra världskriget som beskrivs först. Boken är totalt på 225 

sidor vilket innebär att kapitlet som rör Sverige tar upp 1,77 %.   

Epos från 2003 beskriver Sverige under Andra världskriget på sidorna 493-494, utrymmet är 

på knappt en sida. Dessutom är stycket inte ett eget kapitel utan en underrubrik till kapitlet 

som beskriver Andra världskriget ute i världen som täcker sidorna 478-494, på ungefär 16 

sidor. Epos är 584 sidor lång vilket gör att utrymmet för Sverige under Andra världskriget 

utgör ungefär 0,17 % av boken. 

 

Alla tiders historia från 2004 lämnar Sverige under andra världskriget fem sidors utrymme på 

sidorna 270-275. Andra världskriget globalt får även den fem sidors utrymme. Alla tiders 

historia är 361 sidor lång vilket gör att kapitlet om Sverige under andra världskriget utgör ca 

1,38 % av boken.  

 

Historien omkring oss från 2007 beskriver först Sverige under andra världskriget på sidorna 

223-225 på knappt två sidor. Därefter beskrivs Andra världskriget utifrån det globala 

perspektivet på sidorna 233-234. Utav Historien omkring oss på 281 tillägnas 0,71 % av 

boken för att beskriva Sverige under andra världskriget.  

För att få en överblick över utrymmet ser statistiken ut som följer: 

Utrymmet som tillägnas Sverige under andra världskriget i procent: 

Lärobok  Sidor % av boken Sidor om 2a Vs kriget  

Alla tiders historia (1983) 2 0,45 % 7 

Vägar till nuet  4 1,77 % 5 

Epos   1 0,17 % 16 

Alla tiders historia (2004) 5 1,38 % 5 

Historien omkring oss  2 0,71 % 2 
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Det som märks vid första anblick är att textutrymmet ser väldigt annorlunda ut. Mellan Alla 

tiders historias utgåvor märker man en sidökning har skett, fast Vägar till nuet som har mest 

utrymme i boken täcker samtidigt endast tidsperioden från 1800-1945. Epos är läroboken som 

har gett minst utrymme och har samtidigt bakat in delen om Sverige under andra världskriget 

under kapitlet om andra världskriget vilket även Alla tiders historia från 1983 också har gjort. 

I övrigt har alla andra läroböcker valt att ge Sverige åtminstone ett eget kapitel som oftast 

föregås av ett kapitel om Sverige under mellankrigstiden. I de fall där Sverige under kriget har 

fått ett eget kapitel så är kapitlet i regel kortare än kapitlen som beskriver andra världskriget 

på det globala perspektivet. Endast i Alla tiders historia och Historien omkring oss är kapitlen 

lika långa. 

Än så länge kan man konstatera att Sverige under andra världskriget har generellt fått mer 

utrymme efter 1991 förutom i ett fall.  

 

Hur diskuteras och problematiseras svenska eftergifter? 

Eftergifterna hör till de centrala händelserna i undersökningen om Sveriges neutralitet, 

beroende på hur dem vinklas i läroböckerna kan man se vilka åsikter läroboksförfattarna 

försökte sprida, om Sverige var tvingad till eftergifterna eller gjorde dem frivilligt 

exempelvis. 

I Alla tiders historia inleds kapitlet om Sverige med följande stycke:     

 

Sverige – Neutralitet och eftergifter 

Vid världskrigets utbrott hade Sverige förklarat sig neutralt. Det var emellertid inte någon 

strikt neutralitetspolitik som Sverige förde under kriget. Trots avstegen från neutralitetslinjen, 

kunde vårt land ändå hålla sig utanför kriget. De stora svenska leveranserna av krigsmateriel 

till Finland under vinterkriget var ett klart brott mot neutraliteten. Efter den tyska 

ockupationen av Danmark och Norge ökade det tyska trycket mot Sverige. Inför hotet från den 

tyska krigsmakten måste den svenska regeringen gå med på att låta tyska soldater resa mellan 

Norge och Tyskland över svenskt territorium. De tyska soldaterna skulle enligt 

överenskommelse föras genom Sverige obeväpnade och ”under permission”, och därför kom 

transporterna att kallas permittenttrafiken. Då Finland 1941 drogs med i det tyska angreppet 

på Sovjetunionen, begärde tyskarna att få föra en fullt fältutrustad division från Norge till 

Finland över svenskt område. Regering och riksdag gick med på de tyska kraven, men 

regeringen var inte helt enig. Den svenska eftergiftspolitiken kritiserades häftigt i vissa 
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tidningar, främst i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som vid flera tillfällen blev 

föremål för censuringripanden. Även genom transportförbud försökte regeringen dämpa 

kritiken mot tyskarna och eftergiftspolitiken. Större delen av svenska folket hade sina 

sympatier på västmakternas sida.
57

 

 

I Alla tiders historia problematiseras Sveriges neutralitetspolitik med tanke på eftergifterna 

som beskrivs som nödvändiga för att undslippa kriget, men som också gjorde Sverige skyldig 

till neutralitetsbrott. Två eftergifter beskrivs i texten, först permittenttrafiken (vars namn 

förklaras) och sedan transporten av division Engelbrecht, dock utan att namnet nämns fast 

däremot beskrivs dess vikt och uppståndelsen kring den. Alla tiders historia drar upp ett 

viktigt perspektiv när de visar hur eftergifterna kritiserades även av sin samtid vilket sätter 

eftergifterna i ett sammanhang. Alla tiders historia nämner två eftergifter med lite bakgrund, 

dock är eftergifternas omfattning fortfarande rätt skymd men samtidens uppfattning om 

eftergifterna är ett värdefullt inlägg samt reaktionen från statens håll med censuringripanden. 

 

I Vägar till nuet beskrivs eftergifterna som följer:  

 

Svensk neutralitet 

Sverige fortsatte sin neutralitetspolitik som hade till yttersta mål att hålla Sverige utanför 

kriget. Eftergifter för krav från Tyskland gjordes. Tyskarna krävde bl.a. att trupper skulle få 

transporteras från Norge via Sverige till fronten i Sovjetunionen. Trots hårda inre 

motsättningar biföll regeringen tyskarnas krav. 

En vändpunkt i Sveriges Tysklandspolitik inträffade först på våren 1943 i samband med att 

det blev allt tydligare att Tyskland var på väg att besegras. Under de återstående krigsåren 

minskades exporten till Tyskland, medan den istället ökades till de allierade.
58

 

 

Den enda eftergiften som nämns är trupptransporten från Norge till Finland. Dessutom nämns 

den som om det hade varit fler transporter mellan Norge och fronten i Sovjet vilket inte 

stämmer och inte heller nämns permittenttrafiken eller omfattningen av trupptransporterna.  

Några viktiga begrepp som Midsommarkrisen eller Engelbrechtdivisionen nämns heller inte. 

Läroboken gör alltså ingen skillnad mellan permittenttrafiken och transporten av division 
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Engelbrecht. Övriga eftergifter är outtalade, man skulle dock kunna läsa in mellan raderna när 

Sverige minskade sin export till Tyskland men det kanske är att greppa efter halmstrån 

eftersom exportens natur inte beskrivs djupare. Eftergifterna är alltså enligt Vägar till nuet 

svar på tyska krav för att hålla Sverige utanför kriget. Minskandet av exporten beskrivs också 

mer som ett opportunistiskt drag snarare än en uttalad aktion. 

 

Epos tar upp Sveriges neutralitet och eftergifter med följande stycke: 

 

Neutralitet med förhinder 

Samlingsregeringens huvuduppgift var att bevara Sveriges fred och självständighet. 

Neutraliteten var det medel som skulle göra detta möjligt. Men regeringen förde ingen strikt 

neutralitetspolitik. Under 1940-41, ”de mörka åren”, befann sig Sverige under tyskt tryck och 

det återspeglades i politiken. I juni 1940 gick den svenska regeringen efter många turer och 

mycken tvekan, med på den så kallade permittenttrafiken. Den innebar att tyska soldater som 

skulle hem på permission fick åka genom Sverige. Trafiken pågick till juli 1943 och blev 

mycket omfattande. Sammanlagt åkte mer än två miljoner tyskar på svensk järnväg mellan 

Norge och Tyskland. Permittenttrafiken var ett uppenbart brott mot neutralitetsreglerna. 

Detsamma kan sägas om den eftergift som Sverige gjorde ett år senare, under midsommaren 

1941. I samband med angreppet på Sovjetunionen begärde den tyska armén att få 

transportera en fullt rustad division från Norge genom Sverige. Kravet ledde till långa 

debatter inom regeringen och riksdagens partigrupper. Åsikt stod mot åsikt. Regeringens 

beslut blev till sist att divisionen, som kallades Engelbrecht efter sin chef, skulle få passera. 

Regeringen gjorde alltså viktiga eftergifter mot Tyskland. Men den sade också nej till tyska 

krav. Det skedde både under kriget i Norge då tyskarna ville transportera vapen genom 

Sverige, och sensommaren 1941 när de ville sända mer trupper genom landet.
59

 

 

I texten beskrivs två eftergifter, permittenttrafiken och transporten av division Engelbrecht, 

med namn, en siffra på ”mer än två miljoner” nämns för att beskriva omfattningen av 

permittenttrafiken. Eftergifterna förklaras som en reaktion på tryck från Tyskland, dock 

påpekas det i texten hur Sverige även sade nej till tyska krav och ger två exempel på det. 
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Eftergifterna beskrivs dock fortfarande som brott mot neutraliteten och som mycket allvarliga 

beslut.   

 

Alla tiders historia från 2004 tar upp Sveriges eftergifter i denna text: 

 

Tyska trupper på svenska järnvägar – en nödvändig eftergift? 

Efter Tysklands anfall på Norge den 9 april 1940 krävde Tyskland vid flera tillfällen att få 

föra (transitera) krigsmaterial genom Sverige till Norge. Dessa krav avslogs eftersom strider 

pågick i Norge. Men sedan den norska armén kapitulerat den 8 juni 1940 skedde en 

omsvängning i den svenska tranisteringspolitiken. Sverige beviljade därefter transitering av 

både soldater och krigsmaterial. Tyskarna ville använda sig av svenska järnvägar eftersom 

tyska fartyg riskerade att sänkas av brittiska ubåtar i Nordsjön. Under tre år framåt 

transporterades 2,1 miljoner tyska soldater och 100 000 vagnslaster krigsmaterial till och 

från Norge på de svenska järnvägarna – den stora omfattningen var nog ingen beredd på från 

början. Officiellt skulle soldaterna vara obeväpnade – endast bajonett var tillåten beväpning. 

Men vid kontroller på transiteringstågen påträffades ibland tyngre vapen. Den mest 

långtgående eftergiften mot Tyskland inträffade vid midsommartiden 1941. På morgonen den 

22 juni, samma dag som Tyskland i förbund med Finland anföll Sovjetunionen, besökte den 

tyske ministern i Stockholm den svenske utrikesministern och krävde att tyskarna inom några 

få dagar skulle få föra en fullt fältutrustad division från södra Norge genom Sverige till norra 

Finland. Kravet på transitering av ”Division Engelbrecht” åtföljdes av ett förtäckt hot om 

vad som skulle kunna hända vid ett svenskt nej. I utrikesnämnden förordade kung Gustav V ett 

ja till de tyska kraven. Han gjorde ett tillägg att han inte ”ville vara med” om Sverige 

svarade nej. Per Albin Hansson framställde i den socialdemokratiska riksdagsgruppen 

kungens yttrande som att kungen hotat med att avgå hellre än att kasta landet i krig. Om det 

förelåg ett verkligt abdikationshot eller om Per Albin Hansson taktiskt utnyttjade kungens 

yttrande, är inte helt klarlagt. Till sist enades regeringen om att som en engångseftergift gå 

med på de tyska kraven. Midsommarkrisen 1941 var över. I juli 1941 begärde tyskarna 

återigen tillstånd för en liknande transitering genom Sverige. Men då sade regeringen nej.
60

 

 

Nedan följer en bildtext som visar en svensk soldat som bevakar ett av permittenttågen. 
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Permittenttrafiken innebar att tyska soldater i Norge fick resa på svenska järnvägar till och 

från permission i Tyskland. För Tysklands del var det här en stor fördel eftersom Nordsjön 

var en riskabel transportled för tyska fartyg.
61

  

 

Texten från Alla tiders historia inlemmar situationen i Norge, förklarar ordet transitering och 

skildrar även hur Sverige först avslog kraven från Tyskland medan striderna höll på i Norge. 

Detta ligger i linje med Boëthius argument att Sverige inte var nertryckt av det tyska hotet 

utan kunde avböja kraven. Texten fortsätter med Sveriges ”omsvängning” i sin 

transiteringspolitik som inte elaboreras vidare på men beskriver hur 2,1 miljoner tyska 

soldater och 100 000 vagnslaster krigsmaterial skickas genom Sverige under tre år.  

Texten beskriver en eftergift som särskilt ansträngande och långtgående, nämligen transporten 

av Division Engelbrecht där även statsminister Per Albin Hansson och Kungen får utrymme. 

Malmexporten nämns inte alls i texten, och återigen kopplas Boëthius bild av att Sverige inte 

var hotat utan kunde neka till de tyska kraven. Neutralitetsbrott som begrepp dyker inte upp i 

texten, men jämfört med 1983 års utgåva så utelämnas den samtida kritiken men till fördel att 

eftergifterna beskrivs mer noggrant 2004. 

 

Historien omkring oss beskriver eftergifterna som följer: 

 

Krig och beredskap 

Sverige förklarade sig omedelbart neutralt när det andra världskriget bröt ut 1939. På sin 

lugna och trygga skånska förklarade statsministern Per Albin Hansson att ”vår beredskap är 

god” för alla radiolyssnare. Men så var inte fallet, och i inledningen av kriget skulle landet 

ha blivit ett lätt byte för den tyska krigsmakten. 

Nu gällde det att hålla sig väl med båda sidor i kriget. Sverige handlade därför med såväl 

tyskar som engelsmän. Tyskarna köpte bland annat den svenska järnmalmen till sin stora 

krigsproduktion och engelsmännen köpte gärna kullager och luftvärnskanoner. Men 1941 

seglade en konflikt upp- tyskarna begärde att få transportera hela Engelbrechtdivisionen från 

det ockuperade Norge, genom det neutrala Sverige till finsk-sovjetiska gränsen. För nu hade 

tyskarna inlett sitt stora och avgörande anfall på Sovjetunionen. Samlingsregeringen med 

representanter från alla demokratiska partier var djupt splittrad. Händelsen kallas 

Midsommarkrisen, och både regeringen och Gustav V var inblandade. För Per Albin 
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Hansson träffade nu kungen för att rådgöra med honom. När sedan statsministern återvände 

till regeringsledamöterna, antydde han att kungen inte ville vara med längre om inte 

Engelbrechtdivisionen fick resa genom landet. Det tolkades av flera som om kungen tänkte 

avgå, men något sådant hade aldrig Gustav V sagt! Sedan 1917 hade det visserligen 

utvecklats en grundlagstradition om att kungen inte längre skulle utöva någon regeringsmakt. 

Men regeringsledamöterna blev rädda för att detta kulle kunna inträffa. Regeringen sa därför 

ja till den tyska begäran. Sverige gjorde därmed ett avsteg från neutraliteten och de tyska 

transporttågen började rulla. Flera gånger under andra världskriget gjorde Sverige avsteg 

från neutraliteten för att slippa utsätta sig för några krigsrisker. Ibland tog inte regeringen så 

stora risker som det först verkade. Den svenska säkerhetstjänsten lyckades nämligen knäcka 

den tyska koden. Det skedde genom att avlyssna och tyda de tyska kodmeddelandena på de 

telegramkablar som gick genom landet till Norge och Finland. Så den svenska regeringen var 

oftast väl underrättad om vilka risker som verkligen fanns.
62

 

Det första Historien omkring oss poängterar som en viktig del av Sveriges situation är att 

Sverige var ”…ett lätt byte för den tyska krigsmakten”.  Sedan fortsätter texten i samma spår, 

det svaga Sverige måste hålla sig väl med båda sidor, och lyckades med det, malmtransporten 

beskrivs inte alls som en eftergift. Permittenttrafiken utelämnas helt fast däremot tas 

transporten av Division Engelbrecht upp. Anledningen som uppges till varför Division 

Engelbrecht tillåts passera baseras på rädslan hos samlingsregeringen för att kung Gustav V 

skulle få för sig att utöva regeringsmakt. Sveriges flera avsteg från neutraliteten gås det inte 

närmre inpå och texten genomsyras av meningen att Sveriges agerande rättfärdigas av att man 

klarade sig undan krigsrisker och att valen var väl avvägda för att Sverige hade tillgång till de 

tyska krigsplanerna tack vare kodknäckningen.  

 

Texterna skiljer sig allihop från varandra, Alla tiders historia från 1983 och Vägar till nuet 

ger knapphändiga beskrivningar och ger missvisande förklarningar gällande eftergifterna, 

Vägar till nuet hade till och med ett uppenbart faktafel. De senare böckerna tar upp minst två 

eftergifter, permittenttrafiken och Division Engelbrecht och förklarar vad dem båda 

eftergifterna gick ut på, antalet soldater som transporterades nämns och uppståndelsen som 

rådde med Division Engelbrecht. Både Epos och Alla tiders historia (2004) beskriver hur 
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Sverige sade nej till de tyska kraven och ger inte riktigt intrycket av press från Nazityskland 

med tanke på att det var möjligt att neka till kraven. Som nämnts tidigare var ett av Boëthius 

argument att Sverige inte befann sig under press från Nazityskland. 

Historien omkring oss tar försvaret av svensk neutralitet ett steg längre då den skyller på kung 

Gustav V som anledningen till att transporten av Division Engelbrecht godkändes, förklarar 

inga andra eftergifter och använder Sveriges förmåga att knäcka de tyska koderna som 

argument för att valen var väl avgjorda. Det är mer än tydligt att Heder och Samvete har 

definitivt inte satt ett avtryck i den läroboken.     

Hur beskrivs samlingsregeringen och vad för ansvar tillskrivs den? 

Samlingsregeringen var ansvarig för besluten som togs under kriget. Påtalar man 

eftergifternas allvar, är det även nödvändigt att undersöka bakgrunden och vilka som gav efter 

för eftergifterna. Sverige kunde inte hållas ansvarig för eftergifterna eftersom vidden av 

eftergifterna aldrig blev tydliga för befolkningen, däremot låg ansvaret hos 

samlingsregeringen som även var skyldiga till mörkandet av eftergifterna. 

 

 Alla tiders historia (1983) beskriver:  

 

Försvar och försörjning 

Statsminister Per Albin Hansson hade i början av andra världskriget lugnat svenska folket 

genom att i ett radiotal förklara att ”vår beredskap är god”. Per Albins ord gav kanske 

svenskarna ett visst psykologiskt stöd, men i verkligheten hade försvaret dålig utrustning – 

trots den upprustning som hade förekommit – och de svenska soldaterna var otränade. 

Mobiliseringen av beredskapsstyrkorna var dessutom illa organiserad. Efter hand förstärktes 

krigsmakten, och man talade om ”den svenska igelkotten”, som hade rullat ihop sig med 

taggarna utåt. 

Nationell samling 

Det hot som Sverige var utsatt för under kriget gjorde att den nationella sammanhållningen 

ökade. Ett uttryck för enigheten inom nationen var att en samlingsregering bildades i 

december 1939 efter det ryska anfallet på Finland (se s 363), De fosterländska stämningarna 

understöddes av en omfattande propaganda i annonser, filmer och radioprogram. En av de 

mäktigaste yttringarna var den jättelika förstamajdemonstrationen på Gärdet i Stockholm 

1940, då arbetarnas demonstration förvandlades till ett medborgartåg med deltagare från 

alla partier i samlingsregeringen. Ett gemensamt uttalande från mötet inleddes med orden: 
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”Vi svenska män och kvinnor ur alla samhällsgrupper och från olika politiska läger, ha i dag 

samlats för att manifestera den nationella enheten och beslutsamheten i hård och farofylld 

tid.” 

 

Samförståndspolitiken hade sina avigsidor. Många åsikter fick inte föras fram, som tidigare 

nämnts, och vissa oliktänkande – framför allt kommunister – övervakades eller placerades i 

särskilda arbetsläger, eftersom de ansågs som en fara för rikets säkerhet. 

 

Per Albin Hanssons kända citat inleder kapitlet, i ett försök att bekanta eleven med tiden, men 

hoppet som han försöker inge grusas av den bittra verkligheten, Sverige beskrivs som illa 

förberedd och oförmögen att försvara sig inför ett eventuellt krig. Samlingsregeringens roll 

och funktion beskrivs inte vidare detaljerat förutom som en yttring av nationell samling som 

yttrade sig i förstamajdemonstrationen som blev ett medborgartåg och kanske i efterhand som 

svar på hotet från Sovjet. Dock beskrivs vad som hände med kommunisterna som inte 

inlemmades i denna samförståndspolitik.  

 

Vägar till nuet förklarar inte att det var någon samlingsregering och hänvisar till krigstidens 

regering väldigt sparsamt, följande stycke går dock att finna under underrubriken ”Finska 

vinterkriget”: 

 

Den svenska regeringen förde under vinterkriget sin neutralitetspolitik vidare. Man ansåg det 

omöjligt att ge Finland direkt militär hjälp. Däremot kunde humanitär hjälp komma i fråga. 

Således sändes mat, kläder och olika slags utrustning till Finland. Från Finlands sida 

eftersträvade man ett militärt samarbete. Somliga inom den svenska regeringen var för ett 

sådant, men majoriteten ansåg att detta var oförenligt med den svenska neutralitetspolitiken. 

Riskerna skulle öka att Sverige drogs in i stormaktskriget.
63

 

 

Förutom detta nämns inte några politiker eller andra beslut som regeringen tog. Som bekant 

hänvisas det friskt till neutralitetspolitiken och rädslan för att dras med i krig.  

Epos tar upp samlingsregeringen i följande stycke: 
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Sverige i beredskap 

”Vår beredskap är god”, sade den svenske statsministern Per Albin Hansson i ett tal i augusti 

1939. Det var knappast sant om man tänker på det militära försvaret. En viss upprustning 

hade visserligen inletts åren före krigsutbrottet, men bristerna var ännu stora. För regeringen 

blev det en huvuduppgift att så snabbt som möjligt stärka försvaret. Skattebetalarna fick 

erfara att regeringen menade allvar. 1936 hade många häpnat över en försvarsbudget på 148 

miljoner kronor. 1941 var försvarskostnaderna uppe i 1847 miljoner, och på den nivån skulle 

de förbli. Det var nu svenska folket vande sig vid ett högt skattetryck. Denna upprustning 

skedde under full politisk enighet. Enighet var också ett nyckelord för svensk politik under 

andra världskriget. Skulle Sverige kunna bevara fred och frihet måste alla dra åt samma håll 

och uppträda med en röst inför omvärlden. Enighetsstankens främsta uttryck var 

samlingsregeringen som bildades den 30 november 1939 och som satt kvar under hela kriget 

till sommaren 1945. Regeringen leddes av Per Albin Hansson. Utrikesminister var 

yrkesdiplomaten Christian Günther. 

 

Hot mot tryckfriheten 

Tysklands hegemoni under de mörka åren satte spår också i tryckfrihetspolitiken. Regeringen 

var rädd för att öppet antinazistiska artiklar skulle provocera tyskarna till angrepp. Den drog 

därför vid flera tillfällen in tidningar som skrivit något som kunde reta Hitler.
64

 

 

Enligt Epos var samlingsregeringen ett utryck för politisk enighet vilket var enligt dem 

nyckelordet för svensk politik under kriget. De två viktigaste figurerna Per Albin Hansson och 

Christian Günther nämns jämte det populära citatet av Per Albin Hansson rörande 

beredskapen. Det förklaras inte specifikt hur samlingsregeringen kom till eller vad dess 

egentliga syfte var förutom i den här texten tillskrivs dem vanan vid högt skattetryck.  

Underrubriken ”Hot mot tryckfriheten” skildrar en sida av vad samlingsregeringen gjorde, 

men går inte närmre in på andra fall av censur som när eftergifternas fulla omfattande var 

dold för befolkningen.  

 

Alla tiders historia (2004)  

Sverige under andra världskriget 
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”Det förfärliga, som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån, har inträffat. Ett 

nytt stort krig har brutit ut.” Så inledde statsminister Per Albin Hansson sitt radiotal till 

svenska folket den 1 september 1939. Den svenska regeringen förklarade att Sverige skulle 

vara neutralt i kriget. Det betydde en svår balansgång under de följande åren för att hålla 

Sverige utanför kriget och garantera folkförsörjningen. I december 1939, efter Sovjetunionens 

anfall på Finland, ombildades regeringen till en samlingsregering, bestående av 

socialdemokraterna, högern, folkpartiet och bondeförbundet. Samlingsregeringen medförde 

att partierna slöt en s.k. borgfred och att riksdagens inflytande minskade. Riksdagens roll i 

viktiga frågor blev endast att i efterhand godkänna det som regeringen hade beslutat. På så 

vis hölls kommunisterna utanför den egentliga debatten. Samlingsregeringen fanns som en 

garant för det inrikespolitiska lugnet i Sverige. Inte ens efter socialdemokraternas rekordval 

1940, när partiet fick hela 53,4 % av rösterna var det tal om att upplösa 

samlingsregeringen.
65

 

 

Alla tider historia (2004) beskriver vad samlingsregeringen innebar, hur den kom till och hur 

den verkade under kriget. Dessutom förklaras vilka partier som ingick i den och som hölls ute, 

vad en borgfrid är för något och att samlingsregeringen strävade mot inrikespolitiskt lugn. 

Vad gäller politikerna som satt i samlingsregeringen nämns Per Albin Hansson, i nästa rubrik 

”Försvar och försörjning” yttras Per Albin Hanssons berömda ”vår beredskap är god”
66

 dock 

nämns även utrikesministern men inte vid namn i stycket om eftergifterna: ”… besökte den 

tyske ministern i Stockholm den svenske utrikesministern och krävde…”
67

 

Samlingsregeringen förklaras alltså, men deras roll och ansvar är inte helt uppenbar.  

 

Historien omkring oss ger inte ett omfattande kapitel där man kan finna samlingsregeringen 

omnämnd, man återfinner Per Albin Hanssons citat om beredskapen, samma text fortsätter 

med att Sveriges läge var allt annat än förberett och regeringen nämns tillsammans med 

insatserna som gjordes för Finland under vinterkriget.
68

 Samlingsregeringen nämns sporadiskt 

och får inte en närmre förklaring.  

 

I texterna överlag märker man att detaljerna om samlingsregeringen varierar i vad varje 

lärobok väljer att fokusera på och i vissa fall ignoreras samlingsregeringen helt. Ingen av 
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böckerna säger uttryckligen att samlingsregeringen var ansvarig för eftergifterna. Alla som 

har tagit upp Per Albin Hansson citerar hans beredskapsuttalande och motsäger hans 

påstående om hur läget var. Boëthius beskriver Per Albin Hanssons politik som:  

 

Hans politiska strategi under kriget var at inte vara kraftfull, bestämd och tydlig och att inte 

rakryggat hålla fast vid den av Sverige proklamerade neutralitetspolitiken. Istället valde han 

att förhålla sig vag och undfallande, att dra varje uppkommet krisläge i långbänk och hoppas 

att det skulle lösa sig av sig självt eller passera. Och att inte ta uti med problem förrän det 

blev absolut nödvändigt att lösa dem – och då oftast till Tysklands förmån. Utåt, mot svenska 

folket agerande han som en landsfader. När han på sin trygga skånska (i början av kriget) 

upprepade att ”Sveriges beredskap är god” kände sig människor tröstade. Han var en 

skicklig inrikespolitiker med förmåga att få folket med sig.
69

 

 

Den Per Albin Hansson som återfinns i lärobokstexterna beskrivs inte riktigt på följande sätt, 

endast hans citat ger en beskrivning av vad för politiker han var. Utrikesminister Christian 

Günther får ett omnämnande i Epos annars nämns han inte vid namn eller inte alls.  

 

Vad har läromedelsförfattarna i övrigt ansett värt att ta upp i läroböckerna om 

Sverige under andra världskriget?  

Med denna fråga vill jag vända bort fokus från eftergifterna och samlingsregeringen för att ge 

utrymme till vad som i övrigt kan verka intressant. Hittills har alla läroböckerna gett 

uppmärksamhet åt eftergifterna, men vad förknippar annars läroböckerna krigstidens Sverige 

med? 

 

I Alla tiders historia (1983) bjuds det på en bild på sidan 337 som visar en (a) ”En svensk 

tiger”-plansch, (b) folk som lastar en hästdragen vagn med ved, (c) ett foto av insidan av en 

butik och (d) bil med gengasaggregat. Bildtexten är som följer: 

 

Svensk vardag under andra världskriget 

a Den blågula tigern torde var den mest kända av de fosterländska affischerna från andra 

världskriget. Det svenska folket skulle vara som en tiger, ett farligt djur som kan försvara sig i 
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händelse av angrepp. En svensk skulle också kunna tiga med det han visste – det fanns 

spioner. 

b Då importen av kol och olja minskade kraftigt under kriget måste husen värmas med vårt 

inhemska bränsle, ved. I regel räckte vedbränslet inte till varmvatten mer än en dag i veckan. 

Stora vedtravar på gårdar och öppna platser blev ett karaktäristiskt inslag i den svenska 

stadsbilden. 

c många varor var ransonerade och kunde köpas endast mot ransoneringskort 

d Tillgången på bensin var knapp, men en el av motortrafiken kunde hållas i gång med hjälp 

av gengas. Den framställdes i ett aggregat som monterades på bilen. Här ser vi aggregatet 

baktill på bilen och en säck bränsle på en främre stänkskärm.
70

 

 

Den svenska vardagen får alltså ett utrymme med ransonering, bristen på bränsle och med en 

gnutta politik i form av ”En Svensk Tiger”. Inget av detta kan direkt kopplas till 

neutralitetspolitiken och är en sida för sig själv som avbryter stycket om ”Sverige – neutralitet 

och eftergifter”.  

 

Vägar till nuet tar upp i huvudsak två saker under kriget, dels finska vinterkriget där Sverige 

skickade hjälp till Finland förutom militärt, sedan förklaras försörjningsläget, bristen på 

bränsle och ransoneringen i stil med Alla tiders historia.   

 

Epos tar inte upp något mer i sin korta text om Sverige under andra världskriget, däremot i 

sammanfattningen av kapitlet läggs en poäng i vad neutralitetspolitiken hade för 

konsekvenser: ”Sverige lyckades behålla sin fred, men endast till priset av eftergifter i strid 

med neutraliteten”.
71

 

 

Med ett gediget avsnitt på sidorna 273-275 tar Alla tiders historia (2004) upp utrymme med 

ett kapitel döpt ”Beundran, avståndstagande och avsky – svensk opinion gentemot 

Nazityskland.” Underrubrikerna som följer heter ”Kritik mot Nazityskland” och ”Förståelse 

för det ”nya” Tyskland”. Kapitlet inleds med följande text: 
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Den allmänna opinionen i Sverige under 1930-talet och andra världskriget var mycket 

splittrad i synen på nazismen och Nazityskland. Under hela det Tredje riktes tid 1933-1945, 

fanns i Sverige hela skalan av åsikter, från ren beundran av Nazityskland och nazismen till 

klart avståndstagande och avsky. Här följer några exempel på olika opinionsyttringar.
72

 

 

Flera kända svenskar som Carl Milles, Sven Hedin, Curt Weibull m.fl. presenteras samt deras 

åsikter och inställning till Nazityskland, organisationer som var för och emot presenteras och 

kapitlet avslutas med följande text:  

 

Sverige spelade en föga ärofylld roll när det gällde att hindra judar från att lämna Tyskland. 

För att skydda den svenska arbetsmarknaden och hindra judisk invandring drev Sverige – 

liksom Schweiz – på Nazityskland så att en stämpel med bokstaven J infördes 1938 i tysk-

judiska pass för att visa den judiska härstamningen. På så vis stoppades många judar vid 

gränsen och tvingades åka tillbaka till Tyskland.
73

 

 

Stycket är som taget ur Heder och Samvete där Boëthius uppdagar Sveriges behandling av 

judarna.
74

 Förutom det tar även Alla tiders historia likt sin utgåva från 1983 upp 

försörjningsläget under kapitlet ”Försvar och försörjning” och beskriver ransoneringen och 

bränslebristen.  

 

Likt de flesta tidigare böckerna ägnar Historien omkring oss ett stycke åt ”Svensk vardag 

under kriget” som förklarar hur försörjningsläget hanterades, ransoneringen och 

tjänstgöringen. Förutom detta nämner läroboken under kapitlet ”Norden under andra 

världskriget” två händelser kopplat till Sverige. Sveriges distribution av krigsmaterial till 

Finland under finska vinterkriget och den hemliga hjälpen till de norska och danska 

motståndsrörelserna.
75

 

Samtliga läroböcker förutom Epos väljer att beskriva hur livsvillkoren, försörjningen och 

vardag påverkades under kriget. Detta kan återkopplas till det politisk-pedagogiska 

historiebruket i strävan efter att visa likheterna mellan samhället idag och då genom att lyfta 

fram beroendet i det moderna av exempelvis bränsle. Alla tiders historia (2004) skiljer sig 
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mest i genom att den tar upp stämningarna i Sverige hos befolkningen gentemot Nazityskland 

och tar även upp Sveriges relation till de tyska och polska judarna.  
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Sammanfattning 

Efter att ha jämfört böckerna som undersökningen omfattat är det dags att söka svaret till 

frågeställningen som jag återkopplar till här: 

  

- Hur har läroböcker i historia förändrats och påverkats sedan debatten som bröt ut i 

samband med publicerandet av Maria-Pia Boëthius bok Heder och samvete 1991 om 

framställningen av Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget?    

 

Innan jag diskuterar resultatet på frågeställningen tänker jag göra en snabb återkoppling till de 

påståenden som Boëthius sammanställde i Heder och Samvete. Frågorna som jag använde i 

analysen bygger på dessa svar som också blir en slags kontroll på om man kan spåra några 

förändringar i läroböckerna tillbaka till debatten -91. Boëthius resultat är som följer: 

 

- Samlingsregeringen gjorde avsteg från neutralitetspolitiken i form av eftergifter till 

Nazityskland och på så vis gjorde sig skyldig till neutralitetsbrott 

- Samlingsregeringen gjorde eftergifter till Nazityskland dels av rädsla för invasion från 

Sovjet och av inställsamhet till Nazityskland, med andra ord kan man säga att 

samlingsregeringen försökte delta i det internationella politiska spelet 

- Eftergifterna innefattade bl.a. tågtransporter, malmexport och transporten av division 

Engelbrecht 

- Samlingsregeringen såg till att befolkningen hölls ovetande om vidden av besluten 

- Sverige tjänade på eftergifterna, antingen ekonomiskt eller politiskt 

 

Beroende på hur nära läroböckerna kommer åt dessa svar kan man säga om dem har influerats 

av vad man kom fram till 1991, men för att kartlägga förändringen, krävs det först en bild av 

hur det såg ut tidigare i böckerna. Av att döma från analysen präglas böckerna före 1991 av 

brist på detaljer. Vägar till nuet blandar t.o.m. ihop eftergifterna och Alla tiders historia om än 

ger fler detaljer och bakgrund undvek likväl att gå in på djupet. Båda böckerna tar upp 

livsvillkoren under kriget och undviker i regel att i övrigt beskriva Sveriges utrikespolitiska 

ståndpunkter och lägger fokus istället på hur det var inrikespolitiskt. Alla läroböcker av båda 

”epokerna” har det gemensamt att dem tar upp livsvillkoren i Sverige under kriget, 

ransonering, bränslebrist och gengasbilar trängs ihop med varandra på sidorna och texterna är 

väldigt snarlika över lag. 
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Böckerna efter 1991 tar alla upp neutralitetspolitiken också med varierande kvalité och 

kvantitet. Skillnaden gentemot böckerna före 1991 är att eftergifterna skiljs åt, och benämns 

med rätt namn och deras omfattning beskrivs, exempelvis de 2140 000 soldaterna som åkte 

under permittenttrafiken. Något nytt för beskrivningen av eftergifterna i senare böcker är att 

det förklaras att Sverige hade möjlighet att säga nej till flera eftergifter och hade utrymme att 

manövrera i det till synes trängda läget vilket man kan återkoppla till ett av Boëthius resultat 

som menade att Sverige inte var under hot. Malmtransporten nämns nästan i samtliga böcker, 

men aldrig som en eftergift och vidden av transporten får inte några vidare detaljer. 

 

Ett annat tillägg är att de senare böckerna tar upp censuren och begränsningarna av 

tryckfriheten, oftast endast med en liten faktaruta, men det är ett värdefullt tillägg för att ge 

bilden av vad samlingsregeringen gjorde för att mörka eftergifterna och för att hålla goda 

relationer till Nazityskland, också detta tas upp i Heder och Samvete.  

 

Samlingsregeringen hamnar i skymundan i texterna efter 1991, Per Albin Hanssons citat ”vår 

beredskap är god” nämns, men så fort det är sagt är det överstökat och man går vidare. Man 

får inte uppenbara kopplingar till samlingsregeringen och deras ansvar inför besluten för 

eftergifterna, en koppling som är viktig för att kunna förstå vidden av det politiska klimatet. 

 

Böckerna som stod ut mest i undersökningen var Historien omkring oss och Alla tiders 

historia (2004). Jag känner att båda böckerna behöver ett speciellt omnämnande för att dem 

slog ens förväntningar både negativt och positivt. Historien omkring oss var läroboken som 

gav minst detaljer och verkar inte ha förändrats alls i sin diskurs om neutralitetspolitiken, 

bland skillnaderna jag räknade upp tidigare så har inte Historien omkring oss ett enda av dem. 

Läser man mellan raderna får man känslan av att författaren fortfarande försvarar 

neutralitetspolitiken.   

Läroboken som skilde sig mest från alla andra var Alla tiders historia från 2004 som gav 

många detaljer och ett brett perspektiv på Sverige under kriget. Neutralitetspolitiken beskrivs 

tillsammans med övriga stämningar i landet. Exempelvis ägnas ett kapitel åt att förklara 

attityderna i landet gentemot nazism och Nazityskland. Brottet mot judarna är en del av detta 

kapitel som är helt nytt och återfinns inte i de andra böckerna alls. Alla tiders historia (2004) 

har utan tvekan ändrats mest och influerats av debatten 1991, alltså återfinner man många av 

Boëthius resultat.  
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Utifrån de teoretiska ansatserna jag har valt i undersökningen märker jag att svensk 

neutralitetspolitik har tagits upp i alla läroböcker som undersökningen omfattade. Den 

svenska neutraliteten som ämne passar direkt in i förklaringen för det politiskt- pedagogiska 

historiebruket. Detta är därför att bilden av Sverige som ett neutralt land har varit ett viktigt 

drag för svensk identitet och genom att återkoppla till äldre tider och försvara neutraliteten 

bekräftades den bilden. Detta går helt i linje med det politisk-pedagogiska historiebrukets 

syfte, att skapa likheter och återanknyta till historia för att förklara nuet.
76

 Detta sammanfaller 

även med min hypotes att så måste vara fallet, att det politisk-pedagogiska historiebruket 

strävar efter att se till likheterna som är nödvändiga för att begripligöra dåtiden, vilket gör att 

teorin håller. Bilden av neutralitetspolitiken må har förändrats från att ha tillhört ett offerland 

till ett land som spelade med sin neutralitet som insats, men dess vikt är fortfarande 

densamma eftersom man väljer att referera tillbaka till den i alla böcker och förklara den. 

 

Kort sammantaget har Alla tiders historia (2004) och Epos tagit avstånd från den äldre 

neutralitetspolitiska diskursen och problematiserat den och redogjort för eftergifterna och 

övriga tvivelaktiga handlingar som Sverige begått under kriget förutom neutralitetsbrott. 

Läroböckerna har påverkats och förmedlar delar av den diskurs som etablerades 1991, även 

om dem inte förmedlar diskursen i sin fulla utsträckning så är delarna som utelämnas rätt 

triviala om man jämför med att böckerna inte längre försvarar svensk neutralitet under kriget. 

Alltså har dessa två böcker påverkats och förändrats av debatten 1991 och det är till slut nu 

även i läroböckerna bekräftat att Sverige inte var neutralt under andra världskriget.     
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Avslutande reflektion 

När man blickar tillbaka över examensarbetet, efter all efterforskning, metodjakter och 

sammanställande ser man i backspegeln vad man kunde ha gjort annorlunda men också vad 

man kan fortsätta undersöka. Som lärare i historieämnet kommer man nog ofta få frågan när 

man undervisar om globala händelser: ”vad hände samtidigt i Sverige?”, ”hände det något i 

Sverige?” eller ”visste man ens om något i Sverige?”. Nog går vi mot ett mer globalt 

perspektiv i undervisningen, men jag anser att det är viktigt att undersöka vad som hände 

lokalt och se de globala händelsernas effekt på det lokala och i ens egen närhet. Andra 

världskriget känns fortfarande nära och det går att relatera till, tyvärr är det inte många kvar 

som upplevt kriget själva som kan berätta för oss, men materialet som finns sedan dess är 

enormt. Andra världskriget är tacksamt att undervisa om tack vare det stora materialet och för 

att det är en epok som ligger nära i tiden och därför är lätt att relatera till.  

Avvägningar har dominerat arbetet med uppsatsen. Man stod inför många val och man har fått 

kompromissa med avseende till tid, utrymme djup. Det finns dock några val jag som jag kom 

på efterhand kunde ha gjort undersökningen annorlunda: 

   

Komplettera med intervjuer med läroboksförfattarna 

Flera av läroboksförfattarna går fortfarande att få tag i och från dem hade man kunnat få reda 

på vad som styrde deras val av material och vad de tog upp, dock hade uppsatsen sett 

annorlunda ut, men det hade kunnat ge fler svar till frågeställningen. 

 

Ta böcker som fanns före och efter 91. 

Man borde ha tittat på den stora debatten som gick 1991 och använda tidningsartiklar och 

andra böcker som argumenterade för och emot Boëthius. Detta hade varit möjligt att kolla upp 

i Klas Åmarks nyutgivna bok Att bo granne med ondskan som kom ut tidigare i år (2011). 

Hans bok är ett stort referensverk över forskningen av Sveriges andra världskrig diskurs och 

han var även med i forskningsprojektet SUAV (Sverige Under Andra Världskriget).
77

 

Anledningen till att han inte togs upp i undersökningen var just att den gavs ut alldeles för 

nyligen för att jag skulle hinna läsa igenom den.  

 

Avslutningsvis var det en upplevelse att se den här undersökningen växa från idé till komplett 

uppsats. 
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Bilagor 

Lärobokstexterna 

 

Alla tiders historia från 1983 (s. 337-338 knappt två sidor) 

Sverige – Neutralitet och eftergifter 

Vid världskrigets utbrott hade Sverige förklarat sig neutralt. Det var emellertid inte någon 

strikt neutralitetspolitik som Sverige förde under kriget. Trots avstegen från neutralitetslinjen, 

kunde vårt land ändå hålla sig utanför kriget. De stora svenska leveranserna av krigsmateriel 

till Finland under vinterkriget var ett klart brott mot neutraliteten. Efter den tyska 

ockupationen av Danmark och Norge ökade det tyska trycket mot Sverige. Inför hotet från 

den tyska krigsmakten måste den svenska regeringen gå med på att låta tyska soldater resa 

mellan Norge och Tyskland över svenskt territorium. De tyska soldaterna skulle enligt 

överenskommelse föras genom Sverige obeväpnade och ”under permission”, och därför kom 

transporterna att kallas permittenttrafiken. Då Finland 1941 drogs med i det tyska angreppet 

på Sovjetunionen, begärde tyskarna att få föra en fullt fältutrustad division från Norge till 

Finland över svenskt område. Regering och riksdag gick med på de tyska kraven, men 

regeringen var inte helt enig. Den svenska eftergiftspolitiken kritiserades häftigt i vissa 

tidningar, främst i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som vid flera tillfällen blev 

föremål för censuringripanden. Även genom transportförbud försökte regeringen dämpa 

kritiken mot tyskarna och eftergiftspolitiken. Större delen av svenska folket hade sina 

sympatier på västmakternas sida. 

Försvar och försörjning 

Statsminister Per Albin Hansson hade i början av andra världskriget lugnat svenska folket 

genom att i ett radiotal förklara att ”vår beredskap är god”. Per Albins ord gav kanske 

svenskarna ett visst psykologiskt stöd, men i verkligheten hade försvaret dålig utrustning – 

trots den upprustning som hade förekommit – och de svenska soldaterna var otränade. 

Mobiliseringen av beredskapsstyrkorna var dessutom illa organiserad. Efter hand förstärktes 

krigsmakten, och man talade om ”den svenska igelkotten”, som hade rullat ihop sig med 

taggarna utåt. Under de sista krigsåren kunde Sverige med större kraft slå vakt om sin 

neutralitet. De tyska motgångarna efter 1942 gjorde också att Sverige successivt kunde bryta 

sig ur det tyska greppet, och den s k permittenttrafiken upphörde 1943. Under kriget var 

flertalet livsmedel ransonerade – inte potatis och mjölk – och tilldelningen av t ex kött var 

tidvis ganska knapp. Importerad frukt fanns i stort sett inte att få tag i. Även under andra 
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världskriget drabbades Sverige av missväxt, men försörjningsläget blev aldrig så svårt som 

under första världskriget. Eftersom det rådde brist på importerat bränsle måste man i stor 

utsträckning driva bilarna med gengas. Den framställdes av träkol genom ett aggregat, som 

monterades fast på bilen. Effekten blev låg, men en stor del av nyttotrafiken kunde ållas 

igång. Den svenska handelsflottan lyckades upprätthålla förbindelserna med länder, varifrån 

vi fick bl a spannmål, kaffe, bomull och mineraloljor. Haven var minerade och tyska ubåtar 

sänkte fartyg som misstänktes gå till Storbritannien och dess allierade. Mer än 1300 svenska 

sjömän miste livet och nästan 270 fartyg gick förlorade. 

Nationell samling 

Det hot som Sverige var utsatt för under kriget gjorde att den nationella sammanhållningen 

ökade. Ett uttryck för enigheten inom nationen var att en samlingsregering bildades i 

december 1939 efter det ryska anfallet på Finland (se s 363), De fosterländska stämningarna 

understöddes av en omfattande propaganda i annonser, filmer och radioprogram. En av de 

mäktigaste yttringarna var den jättelika förstamajdemonstrationen på Gärdet i Stockholm 

1940, då arbetarnas demonstration förvandlades till ett medborgartåg med deltagare från alla 

partier i samlingsregeringen. Ett gemensamt uttalande från mötet inleddes med orden:  

”Vi svenska män och kvinnor ur alla samhällsgrupper och från olika politiska läger, ha i dag 

samlats för att manifestera den nationella enheten och beslutsamheten i hård och farofylld 

tid.” 

Samförståndspolitiken hade sina avigsidor. Många åsikter fick inte föras fram, som tidigare 

nämnts, och vissa oliktänkande – framför allt kommunister – övervakades eller placerades i 

särskilda arbetsläger, eftersom de ansågs som en fara för rikets säkerhet. 

 

Vägar till nuet från 1984 s.213-217 (Ungefär 4 sidor) 

Norden under andra världskriget 

De nordiska länderna hade lyckats att hålla sig utanför de direkta krigsförhandlingarna under 

första världskriget 1914-18. Genom att föra en neutralitetspolitik och inte ta ställning för 

någon av de krigförande stormakterna hade man undgått att dras in i de storpolitiska 

förvecklingar som drabbade Europas länder så hårt. 

 

Neutralitet och försvar 

Neutralitetspolitiken blev ledstjärnan för utrikespolitiken även under mellankrigstiden. Inom 

Nationernas förbund försökte de nordiska staterna hävda de små ländernas rätt till nationellt 

oberoende. Särskilt den svenske socialdemokratiske ledaren Hjalmar Branting gjorde här 
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betydande insatser. Denna neutralitetspolitik kom snart att uppfattas som opolitisk och 

samtliga partier anslöt sig till den i sina utrikespolitiska program. Försvarsfrågan var däremot 

i hög grad kontroversiell. De socialdemokratiska partierna ville satsa på militär nedrustning. 

Försvarsutgifterna ansågs vara alltför stora. Pengarna kunde användas bättre i det sociala 

reformarbetet, menade man. De utrikespolitiska konflikterna borde inte lösas med krig. Nu 

fanns en Internationell organisation, Nationernas förbund, som kunde ingripa med fredliga 

medel och se till att spänningarna mellan nationerna inte blev för stora. NF skulle se till att 

nya krig inte bröt ut och att konflikterna mellan stater löstes innan de blev alltför allvarliga. 

I Danmark, Norge och Sverige inledde under 1920-talet en omfattande nedrustning. Delvis 

skulle denna tjäna som exempel för omvärldens. Man ville visa att det gick att bryta den 

militära upprustningen.  

 

I Finland var läget annorlunda. Osäkerheten om Sovjetunionens planer gjorde att de som 

önskade nedrustning inte fick samma stöd bland befolkningen som i det övriga Norden. 

Tvärtom stärktes försvaret. Nya resurser satsades på att slå vakt om den nyvunna nationella 

suveräniteten. Som händelserna utvecklade sig skulle det visa sig att Finland snart fick 

användning för sitt stärkta försvar. 

Det andra världskriget, som började när Tyskland anföll Polen i september 1939, kom att sätta 

de nordiska länderna på nya svåra prov. Den här gången skulle man inte kunna hålla sig 

utanför stormakternas aggressiva politik. 

En viss upprustning hade ägt rum i framförallt Sverige under 1930-talets senare hälft då det 

blev klart att nya utrikespolitiska konfrontationer var att vänta. Samtidigt hade hemliga 

överläggningar mellan Sverige och Finland om försvarssamarbete i händelse av et nytt krig 

inletts. Överläggningarna hann inte avslutas förrän det nya kriget var ett faktum. De kom inte 

att leda till något resultat, eftersom den svenska regeringen inte ville ge upp sin traditionella 

neutralitetspolitik. 

 

Finska vinterkriget 

Pakten mellan Tyskland och Sovjetunionen ingången i augusti 1939 (se s193) gav 

sovjetunionen möjlighet att med tysklands goda minne ställa krav på Finland om baser och 

territoriella avträdelser. Förhandlingar fördes mellan Finland och Sovjetunionen under 

höstmånaderna 1939. Dessa resulterade inte i någon uppgörelse. 

Den 30 november bombade Sovjetunionen Helsingfors. Det andra världskriget hade drabbat 

Norden. Det finska folket försökte i en blodig och svår kamp att försvara sina intressen, men 
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den ryska krigsmaskinen var övermäktig. I mars 1940 tvingades Finland att acceptera ett 

fredsavtal som innebar att Finland både fick avstå från omfattande områden i östra Finland 

och upplåta delar i norra och södra Finland för ryska militärbaser. Hundratusentals finländare 

flydde från de avträdda områdena. 

Den svenska regeringen förde under vinterkriget sin neutralitetspolitik vidare. Man ansåg det 

omöjligt att ge Finland direkt militär hjälp. Däremot kunde humanitär hjälp komma i fråga. 

Således sändes mat, kläder och olika slags utrustning till Finland. Från Finlands sida 

eftersträvade man ett militärt samarbete. Somliga inom den svenska regeringen var för ett 

sådant, men majoriteten ansåg att detta var oförenligt med den svenska neutralitetspolitiken. 

Riskerna skulle öka att Sverige drogs in i stormaktskriget.  

Danmark och Norge ockuperas (inte relevant) 

Fortsättningskriget (Inte heller relevant) 

 

Svensk neutralitet 

Sverige fortsatte sin neutralitetspolitik som hade till yttersta mål att hålla Sverige utanför 

kriget. Eftergifter för krav från Tyskland gjordes. Tyskarna krävde bl.a. att trupper skulle få 

transporteras från Norge via Sverige till fronten i Sovjetunionen. Trots hårda inre 

motsättningar biföll regeringen tyskarnas krav. 

En vändpunkt i Sveriges Tysklandspolitik inträffade först på våren 1943 i samband med att 

det blev allt tydligare att Tyskland var på väg att besegras. Under de återstående krigsåren 

minskades exporten till Tyskland, medan den istället ökades till de allierade. Samtidigt som 

Sverige intog en allt negativare hållning till tyska krav blev motståndsrörelserna i Danmark 

och Norge mot den tyska överhögheten allt starkare. Representanter från olika politiska 

åsiktsriktningar förenades i den gemensamma kampen mot de nazistiska ockupanterna. 

Motståndsmän erbjöds en fristad i Sverige undan den förföljande hemliga polisen.  

 

En svår tid 

När Tyskland slutgiltigt besegrats under våren 1945, innebar detta också att Finland lidit 

nederlag. En hårdare fred än den man lyckats uppnå efter vinterkriget väntande. Utöver 

landavträdelser krävde nu Sovjetunionen ett stort krigsskadestånd. Tre nordiska länder hade 

alltså inte kunnat hålla sig utanför stormakternas kamp – trots att det var vad man önskat. 

Endast Sverige hade lyckats genom att föra en utrikespolitik som innebar påtagliga eftergifter, 

först till Tyskland – så länge detta land var det starkaste – och sedan till de allierade. För 

särskilt det finska folket innebar andra världskriget oerhörda lidanden. Familjer splittrades. 
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Familjeförsörjare dog i kriget. Man led brist på det mesta. Sverige försökte att inom ramen för 

sin neutralitetspolitik ge Finland hjälp. Tusentals flyktingar togs emot. Finska barn 

evakuerades till Sverige. Många blev kvar lång tid – flera år efter kriget. 

Sverige var det land som blev mest opåverkat av kriget. Visserligen var det ont om varor. 

Ransoneringar infördes på livsmedel, kläder, drivmedel m m. Men ingen behövde svälta och 

lida nöd. Till skillnad från hur det var under första världskriget så fungerade 

livsmedelsförsörjningen bra. Detta berodde till stor del på att jordbrukarnas ekonomiska 

föreningsrörelse vid tiden för andra världskriget var väl utbyggd och svara de för att 

jordbrukets produkter hamnade i affärerna och inte på svarta börsen. 

 

Epos 2003(s.493-494 knappt en sida) 

Sverige i beredskap 

”Vår beredskap är god”, sade den svenske statsministern Per Albin Hansson i ett tal i augusti 

1939. Det var knappast sant om man tänker på det militära försvaret. En viss upprustning hade 

visserligen inletts åren före krigsutbrottet, men bristerna var ännu stora. För regeringen blev 

det en huvuduppgift att så snabbt som möjligt stärka försvaret. Skattebetalarna fick erfara att 

regeringen menade allvar. 1936 hade många häpnat över en försvarsbudget på 148 miljoner 

kronor. 1941 var försvarskostnaderna uppe i 1847 miljoner, och på den nivån skulle de förbli. 

Det var nu svenska folket vande sig vid ett högt skattetryck. Denna upprustning skedde under 

full politisk enighet. Enighet var också ett nyckelord för svensk politik under andra 

världskriget. Skulle Sverige kunna bevara fred och frihet måste alla dra åt samma håll och 

uppträda med en röst inför omvärlden. Enighetsstankens främsta uttryck var 

samlingsregeringen som bildades den 30 november 1939 och som satt kvar under hela kriget 

till sommaren 1945. Regeringen leddes av Per Albin Hansson. Utrikesminister var 

yrkesdiplomaten Christian Günther.  

Neutralitet med förhinder 

Samlingsregeringens huvuduppgift var att bevara Sveriges fred och självständighet. 

Neutraliteten var det medel som skulle göra detta möjligt. Men regeringen förde ingen strikt 

neutralitetspolitik. Under 1940-41, ”de mörka åren”, befann sig Sverige under tyskt tryck och 

det återspeglades i politiken. I juni 1940 gick den svenska regeringen efter många turer och 

mycken tvekan, med på den så kallade permittenttrafiken. Den innebar att tyska soldater som 

skulle hem på permission fick åka genom Sverige. Trafiken pågick till juli 1943 och blev 

mycket omfattande. Sammanlagt åkte mer än två miljoner tyskar på svensk järnväg mellan 

Norge och Tyskland. Permittenttrafiken var ett uppenbart brott mot neutralitetsreglerna. 
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Detsamma kan sägas om den eftergift som Sverige gjorde ett år senare, under midsommaren 

1941. I samband med angreppet på Sovjetunionen begärde den tyska armén att få transportera 

en fullt rustad division från Norge genom Sverige. Kravet ledde till långa debatter inom 

regeringen och riksdagens partigrupper. Åsikt stod mot åsikt. Regeringens beslut blev till sist 

att divisionen, som kallades Engelbrecht efter sin chef, skulle få passera. Regeringen gjorde 

alltså viktiga eftergifter mot Tyskland. Men den sade också nej till tyska krav. Det skedde 

både under kriget i Norge då tyskarna ville transportera vapen genom Sverige, och 

sensommaren 1941 när de ville sända mer trupper genom landet.  

Hot mot tryckfriheten 

Tysklands hegemoni under de mörka åren satte spår också i tryckfrihetspolitiken. Regeringen 

var rädd för att öppet antinazistiska artiklar skulle provocera tyskarna till angrepp. Den drog 

därför vid flera tillfällen in tidningar som skrivit något som kunde reta Hitler. 

Sammanfattning 

”Sverige lyckades behålla sin fred, men endast till priset av eftergifter i strid med 

neutraliteten.” 

 

Alla tiders historia från 2004 (s.270 – 275) 

Sverige under andra världskriget 

”Det förfärliga, som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån, har inträffat. Ett 

nytt stort krig har brutit ut.” Så inledde statsminister Per Albin Hansson sitt radiotal till 

svenska folket den 1 september 1939. Den svenska regeringen förklarade att Sverige skulle 

vara neutralt i kriget. Det betydde en svår balansgång under de följande åren för att hålla 

Sverige utanför kriget och garantera folkförsörjningen. I december 1939, efter Sovjetunionens 

anfall på Finland, ombildades regeringen till en samlingsregering, bestående av 

socialdemokraterna, högern, folkpartiet och bondeförbundet. Samlingsregeringen medförde 

att partierna slöt en s.k. borgfred och att riksdagens inflytande minskade. Riksdagens roll i 

viktiga frågor blev endast att i efterhand godkänna det som regeringen hade beslutat. På så vis 

hölls kommunisterna utanför den egentliga debatten. Samlingsregeringen fanns som en garant 

för det inrikespolitiska lugnet i Sverige. Inte ens efter socialdemokraternas rekordval 1940, 

när partiet fick hela 53,4 % av rösterna var det tal om att upplösa samlingsregeringen. 

Försvar och försörjning 

Statsminister Per Albin Hansson hade några dagar före utbrottet av andra världskriget lugnat 

svenska folket genom att i ett radiotal förklara att ”vår beredskap är god”. Per Albins ord 

syftade i första hand på att regeringen var beredd på allt, men talet kom att uppfattas som en 
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deklaration om den militära beredskapen. Men försvaret hade stora brister, även om eftersom 

det rådde brist på importerat bränsle måste bussar och bilar köras på gengas. Den framställdes 

av träkol genom ett aggregat som monterades fast på bilen eller fästes på en släpkärra. Tack 

vare den svenska handelsflottan kunde Sverige under kriget importera spannmål, kaffe, 

bomull och olja, men naturligtvis inte i normal omfattning. Haven var minerade och tyska 

ubåtar sänkte fartyg som misstänktes gå till Storbritannien eller dess allierade. Mer än 1300 

svenska sjömän miste livet och nästan 270 fartyg gick förlorade.  

Tyska trupper på svenska järnvägar – en nödvändig eftergift? 

Efter Tysklands anfall på Norge den 9 april 1940 krävde Tyskland vid flera tillfällen att få 

föra (transitera) krigsmaterial genom Sverige till Norge. Dessa krav avslogs eftersom strider 

pågick i Norge. Men sedan den norska armén kapitulerat den 8 juni 1940 skedde en 

omsvängning i den svenska tranisteringspolitiken. Sverige beviljade därefter transitering av 

både soldater och krigsmaterial. Tyskarna ville använda sig av svenska järnvägar eftersom 

tyska fartyg riskerade att sänkas av brittiska ubåtar i Nordsjön. Under tre år framåt 

transporterades 2,1 miljoner tyska soldater och 100 000 vagnslaster krigsmaterial till och från 

Norge på de svenska järnvägarna – den stora omfattningen var nog ingen beredd på från 

början. Officiellt skulle soldaterna vara obeväpnade – endast bajonett var tillåten beväpning. 

Men vid kontroller på transiteringstågen påträffades ibland tyngre vapen. Den mest 

långtgående eftergiften mot Tyskland inträffade vid midsommartiden 1941. På morgonen den 

22 juni, samma dag som Tyskland i förbund med Finland anföll Sovjetunionen, besökte den 

tyske ministern i Stockholm den svenske utrikesministern och krävde att tyskarna inom några 

få dagar skulle få föra en fullt fältutrustad division från södra Norge genom Sverige till norra 

Finland. Kravet på transitering av ”Division Engelbrecht” åtföljdes av ett förtäckt hot om vad 

som skulle kunna hända vid ett svenskt nej. I utrikesnämnden förordade kung Gustav V ett ja 

till de tyska kraven. Han gjorde ett tillägg att han inte ”ville vara med” om Sverige svarade 

nej. Per albin Hansson framställde i den socialdemokratiska riksdagsgruppen kungens 

yttrande som att kungen hotat med att avgå hellre än att kasta landet i krig. Om det förelåg ett 

verkligt abdikationshot eller om Per Albin Hansson taktiskt utnyttjade kungens yttrande, är 

inte helt klarlagt. Till sist enades regeringen om att som en engångseftergift gå med på de 

tyska kraven. Midsommarkrisen 1941 var över. I juli 1941 begärde tyskarna återigen tillstånd 

för en liknande transitering genom Sverige. Men då sade regeringen nej. 

Beundran, avståndstagande och avsky – svensk opinion gentemot Nazityskland 

Den allmänna opinionen i Sverige under 1930-talet och andra världskriget var mycket 

splittrad i synen på nazism och Nazityskland. Under hela det Tredje rikets tid 1933-1945, 
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fanns i Sverige hela skalan av åsikter, från ren beundran av Nazityskland och nazism till klart 

avståndstagande och avsky. Här följer några exempel på olika opinionsyttringar.  

Kritik mot Nazityskland 

Svenska tidningars kritiska rapportering från diktaturens Tyskland gav ständigt tyska 

legationen anledning att protestera hos den svenska regeringen. Chefen för tyska legationen i 

Stockholm klagade: varför denna hets mot Tyskland? Redan 1933 skrev Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning och Dagens Nyheter om judeförföljelser i Tyskland och det retade upp 

riksminister Göring så till den grad att han protesterade i ett telegram till Handelstidningen 

och hotade med repressalier. I februari 1937 rapporterade tyska legationen i Stockholm till 

Berlin om den proteststorm som utbröt i svenska tidningar när Hitler ”för all framtid” förbjöd 

tyskar att motta nobelpris. Hitlers förbud var en reaktion på att Nobels fredspris 1936 givits 

den tyske författaren Carl von Ossietzky, som flera år suttit i fängelse för sin kritik av 

nazismen. Tre år senare riktade den tyska regeringen skarp kritik mot den svenska regeringen 

för att den inte förhindrat att nobelprisen i kemi och medicin delades ut till tre tyskar, trots 

Führerns förbud. I Berlin betraktades det som en ovänlig handling mot Tyskland. I Göteborg 

avgick också professorn i tyska 1938 som ordförande i Svensk-tyska föreningen i protest mot 

den hänsynslösa nazistiska maktpolitiken. Krigsutbrottet 1939 och ockupationen av Danmark 

och Norge väckte fruktan och avsky. När Göteborgs högskola firade sitt 50-års jubileum i 

oktober 1941 höll högskolans rektor Curt Weibull ett Högtidstal där han yttrade med tydlig 

adress till Nazityskland att den vetenskapliga friheten i Europa var hotad. 

Förståelse för det ”nya” Tyskland 

Som reaktion mot den påstådda hetsen mot Tyskland bildades i december 1937 

Riksföreningen Sverige-Tyskland, som skulle verka för en ”rättvis” och ”förståelsefull” 

behandling av det ”nya” Tyskland, alltså Nazityskland. I uppropet som utsändes från Lund 

fanns bland de 415 namnunderskrifterna många officerare, professorer, ingenjörer, präster och 

lärare men också internationellt kända personer som författaren Verner von Heidenstam, 

upptäcktsresanden Sven Hedin och skulptören Carl Milles. I det första numret av tidskriften 

Sverige-Tyskland från april 1938 finns det här uppropet: 

”Vi undertecknade, svenska män och kvinnor representerande skilda politiska riktningar och 

samhällskategorier från alla delar av vårt land anse oss icke längre stillatigande bevittna huru 

de vänskapliga förbindelserna mellan Sverige och Tyskland på sätt som ovan antytts 

äventyras…” 

Många svenskar ville alltså inte se diktaturens rätta ansikte. Upptäcktsresanden Sven Hedin, 

som hade hållit talet till ungdomen när olympiska spelen invigdes i Berlin 1936 sade två år 
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senare: ”Så länge Tyskland spelar första fiolen i nationernas konsert, så länge är världsfreden 

säkrad.” I tidningen dagsposten skrev Sven Hedin den 22 januari 1945: ”I verkligheten 

förhåller det sig så, att om Tyskland likvideras, så kommer portarna att öppnas på vid gavel 

för österns barbari och det bolsjevikiska segertåget genom Europa. […] Så är Tyskland den 

enda makt på jorden som inte bara kan rädda Sverige och Norden utan hela Europa från 

namnlöst elände.” 

Hedins syn på Tyskland som det fredsälskande kulturlandet som kunde bilda en skyddsmur 

mot det kommunistiska Sovjetunionen speglar det svenska kulturklimatet och visar att det 

fanns en rädsla för Sovjetunionen. Minnena av Karl XII:s fälttåg och förlusten av Finland 

1809 hölls levande i svenska skolor, där de patriotiska dikterna i Johan Ludvig Runebergs 

Fänrik Tåls sägner lärdes in utantill och dramatiserades. Alltsedan medeltiden hade Tyskland 

spelat en viktig roll för Sverige och länge också varit förebilden vetenskapligt, kulturellt och 

militärt. Tyska var första främmande språk och många studieresor gick genom åren till 

Tyskland. Detta intensiva utbyte upphörde inte efter nazisternas maktövertagande. Svenska 

riksdagsmän, tjänstemän och militärer återvände hem från sina resor i Nazityskland och 

berättade beundrande om den nya ordningen den sjunkande arbetslösheten och det stigande 

välståndet. Sverige spelade en föga ärofull roll när det gällde att hindra judar från att lämna 

Tyskland. För att skydda den svenska arbetsmarknaden och hindra judisk invandring drev 

Sverige – liksom Schweiz på Nazityskland så att en stämpel med bokstaven J infördes 1938 i- 

tysk-judiska pass för att visa den judiska härstamningen. På så vis stoppades många judar vid 

gränsen och tvingades åka tillbaka till Tyskland. 

 

Historien omkring oss 2007 (s.223-225, ungefär två sidor) 

Krig och beredskap 

Sverige förklarade sig omedelbart neutralt när det andra världskriget bröt ut 1939. På sin 

lugna och trygga skånska förklarade statsministern Per Albin Hansson att ”vår beredskap är 

god” för alla radiolyssnare. Men så var inte fallet, och i inledningen av kriget skulle landet ha 

blivit ett lätt byte för den tyska krigsmakten.  

Nu gällde det att hålla sig väl med båda sidor i kriget. Sverige handlade därför med såväl 

tyskar som engelsmän. Tyskarna köpte bland annat den svenska järnmalmen till sin stora 

krigsproduktion och engelsmännen köpte gärna kullager och luftvärnskanoner. Men 1941 

seglade en konflikt upp- tyskarna begärde att få transportera hela Engelbrechtdivisionen från 

det ockuperade Norge, genom det neutrala Sverige till finsk-sovjetiska gränsen. För nu hade 

tyskarna inlett sitt stora och avgörande anfall på Sovjetunionen. Samlingsregeringen med 
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representanter från alla demokratiska partier var djupt splittrad. Händelsen kallas 

Midsommarkrisen, och både regeringen och Gustav V var inblandade. För Per Albin Hansson 

träffade nu kungen för att rådgöra med honom. När sedan statsministern återvände till 

regeringsledamöterna, antydde han att kungen inte ville vara med längre om inte 

Engelbrechtdivisionen fick resa genom landet. Det tolkades av flera som om kungen tänkte 

avgå, men något sådant hade aldrig Gustav V sagt! Sedan 1917 hade det visserligen utvecklats 

en grundlagstradition om att kungen inte längre skulle utöva någon regeringsmakt. Men 

regeringsledamöterna blev rädda för att detta kulle kunna inträffa. Regeringen sa därför ja till 

den tyska begäran. Sverige gjorde därmed ett avsteg från neutraliteten och de tyska 

transporttågen började rulla. Flera gånger under andra världskriget gjorde Sverige avsteg från 

neutraliteten för att slippa utsätta sig för några krigsrisker. Ibland tog inte regeringen så stora 

risker som det först verkade. Den svenska säkerhetstjänsten lyckades nämligen knäcka den 

tyska koden. Det skedde genom att avlyssna och tyda de tyska kodmeddelandena på de 

telegramkablar som gick genom landet till Norge och Finland. Så den svenska regeringen var 

oftast väl underrättad om vilka risker som verkligen fanns. 

Norden under andra världskriget 

I inledningen av andra världskriget slöt Hitler och Stalin en överenskommelse om att dela upp 

Östeuropa mellan sig. Finland blev då ett ryskt intresse. Men de fåtaliga finnarna lyckades i 

början av det så kallade Vinterkriget hävda sig väl mot den anfallande Röda armén. I längden 

kunde de dock inte stå emot och fred slöts på ofördelaktiga villkor för Finland. Men landet var 

fortfarande självständigt. Till viss del berodde de finska krigsframgångarna på att den svenska 

regeringen sände över så mycket militär utrustning som möjligt till finnarna. Men när Finland 

1941 slöt upp på nazisternas sida mot Sovjetunionen, fick de ingen militär hjälp från Sverige. 

Under kriget ockuperade nazisterna både Danmark och Norge i april 1940. Den svenska 

regeringen försökte i hemlighet att hjälpa både den norska och danska motståndsrörelsen. I 

Norge var situationen enklare därför att den lagliga norska regeringen flytt till England. I 

Danmark var situationen mer komplicerad, eftersom den lagliga danska regeringen maktlös 

satt kvar trots att landet var ockuperat av nazisterna.  

 

 


