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ABSTRACT 

Simon Slotte 

Finlands sak var vår… eller? 
En historiografisk studie om Sverige under det finska vinterkriget åren 1939–1940 

Antal sidor: 33 

 
When Maria-Pia Boëthius book Heder och samvete was published in 1991, it came 
to shake the notion that Sweden had been fully neutral during the Second World 
War. Boëthius was the first to argue that this was not at all the case, which opened 
up for this study. Using a historiographical frame of reference, this study examined 
how research between the years 1958 and 1991 described and portrayed Sweden 
during the Second World War in general and the Winter War in particular. Had 
those descriptions of Sweden during the Finnish Winter War changed over time? 
The investigation revealed that the five researchers in this study tended to show 
tracks of contemporary History Research. The investigation also showed that many 
descriptions were reused without change over time. The Neutrality issue was 
constantly occurring in those research works, but not always precise in concrete 
actions where Sweden behaved in one way or the other. The Foreign Minister of 
that time, Rickard Sandler, came to symbolize both the Finnish-friendly and the 
failed policy. Swedish public opinion was described as generally positive towards 
Finland, although passive at first. Why the opinion swung to a Finnish benefit was 
not in any research works justified. 
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Inledning  
 

Vad ska man egentligen tänka om Sverige och finska vinterkriget? Alla de oräkneliga böcker 
jag läst och samtal jag fört har inte givit mig lösningen. Tvärtom styrker det mig i min syn att 
det helt enkelt inte finns någon enhetlig ”historia”. Historien är alltid avhängig av vilka som 
för tillfället har makten och tolkningsföreträdet. Historien är ett oändligt antal berättelser. Det 
finns fakta, men det finns inga ”experter” som kan tillhandahålla sanningen, tron på dem är 
förbi.1 

Så beskrev journalisten och författaren Maria-Pia Boëthius sin syn på historieskrivningen 
om det finska vinterkriget i boken ”Heder och samvete” som gavs ut för första gången år 
1991. Boken riktade stark kritik mot beskrivningen av Sverige som neutralt under det andra 
världskriget. Genom att ifrågasätta den svenska neutraliteten under det andra världskriget 
antog Boëthius en tidigare outforskad ansats. Boëthius valde att översiktligt skildra histo-
rien på ett sätt som tidigare inte synliggjorts inom historiefältet. Med bakgrund av Boëthius 
bok behövdes då den intressanta frågan ställas: Hur har historien skildrats genom åren? 

Boëthius hävdade att det i Sverige funnits en idé om en – och enbart en – sanning som 
sammanställts av akademiker och experter.2 Historikern John Tosh förklarade i sin tur att 
”alla samhällen har ett kollektivt minne, ett förråd av erfarenheter som används för att 
skapa känsla för identitet och riktning”.3 Detta kollektiva minne skulle då i teorin ha format 
den historieskrivning om det andra världskriget som skrivits. Beroende eller oberoende av 
det kollektiva minnet har vetenskaplig förnyelse inte skett genom formella beslut från fors-
karsamhället utan genom gradvisa förändringar, exempelvis att ett forskningsresultat väckt 
nya frågor.4 Hur har då denna utveckling inom forskningen påverkat historieskrivningen? 

Fram till 1950-talets slut behandlade svensk historieforskning framför allt statens historia. 
Där och då skiftade forskningen karaktär till att övergå till att undersöka mer allmänt sam-
hällsinriktade frågor. Denna utveckling har fortsatt fram tills idag.5 Denna studie har gjort 
nedslag i det finska vinterkriget som utkämpades under några vintermånader åren 1939 
och 1940. Ändlös forskning har beskrivit kriget och inte minst Sveriges politiska ställ-
ningstaganden under dessa månader, med olika utgångspunkter och utfall. Efter en genom-
gång av forskningsverk inom ämnet mellan 1950- och 1990-talen har ett par återkom-
mande personer eller fenomen utkristalliserat sig. Skulle en analys av dessa fenomen kunna 
sprida ljus över hur historieskrivning gestaltats och möjligen förändrats över en längre tid? 
Kan svaren ge ett diskussionsunderlag till frågan: Går det verkligen att spåra olika tiders 
historiesyn genom att analysera forskning över tid? 

                                                
1 Boëthius, Maria-Pia. Heder och samvete. Stockholm: Ordfront, 1999, s. 43. 
2 Ibid, s. 9. 
3 Tosh, John. Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 20. 
4 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och fram-
ställningssätt. Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 22. 
5 Ibid, 22–26. 
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Syfte  
 
Studien har syftat till att undersöka Sveriges inblandning i det andra världskriget, med 
fokus på det finska vinterkriget, och huruvida historieskrivningen förändrats över tid. Fem 
olika forskningsverk mellan åren 1958–1991 har använts som källmaterial, varefter resul-
tatet analyserats utifrån en historisk referensram. 
 
Frågeställningar: 
-   Hur har Sveriges politik gällande Ålandsfrågan beskrivits? 
-   Hur har den dåvarande utrikesministern Rickard Sandler gestaltats? 
-   Hur har den svenska Finlandsopinionen beskrivits? 
-   Vilka likheter och skillnader har gått att urskilja över tid? 
 
 

Metod  
 
Forskningsansats  
Studien är en kvalitativ historiografisk litteraturstudie. Den historiografiska ansatsen söker 
att kartlägga hur historia skrivits över tid.6 Det har varit av betydande vikt vid genomfö-
rande av denna historiografiska studie att tänka på såväl det internalistiska som det exter-
nalistiska perspektivet. Det internalistiska perspektivet innebär tolkning av det författaren 
faktiskt skrivit i texten. Det externalistiska perspektivet innebär att kunskap om författa-
rens bakgrund och i vilken situation denne befann sig i vid skrivandet av verket är av stor 
betydelse för hur resultatet bör betraktas.7 Till denna studie har båda perspektiven efter-
levts. I avsnittet ”Tidigare forskning och källkritisk diskussion” har en beskrivning av för-
fattarna skrivits ut för att betona dess betydelse för vidare analys. Analysen av texten i sig, 
som framgår i avsnittet ”Undersökning”, har utgått ifrån författarnas egna ord varpå citat 
förekommer med jämna mellanrum. Författaren av en text har ofta andra syften än att en-
bart kommunicera kunskap. Att exempelvis roa eller engagera läsaren kan vara sätt för 
författaren att fånga läsaren. På så vis kan historieskrivningen ”skapa subtila förändringar 
i läsarens föreställningar, värderingar, perspektiv och förståelse”.8 Historikerna Louise 
Berglund och Agneta Ney ställde sig frågan om det finns någon ovedersäglig fakta, och 
utvecklade resonemanget med att ”en historikers berättelse om verkligheten kan ju skilja 
sig från en annans på grund av urval och perspektiv”.9 
 
     

                                                
6 Stanford, Michael. Handbok i historiska studier. Lund: Studentlitteratur, 1995, s. 12. 
7 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och fram-
ställningssätt, s. 52. 
8 Ibid, s. 103. 
9 Berglund, Louise & Ney, Agneta. Historikerns hantverk: Om historieskrivning, teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2015, s. 70–71. 
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Material  
Arbetet med att finna relevant litteratur har inneburit att en mängd forskningsverk skum-
mats igenom för att kunna skapa en bild av vad för personer eller fenomen som varit van-
ligast förekommande i texterna. På så vis har kategorisering använts som metod för att 
finna litteratur som möjliggjort en undersökning och besvarande av studiens frågeställ-
ningar.10 Genom att enskilt analysera böckerna och notera frekvens har vissa gemensamma 
diskussionsobjekt allteftersom vuxit fram, vilket senare mynnat ut i denna studies fråge-
ställningar. De gemensamma diskussionsobjekten i forskning om finska vinterkriget har 
först och främst varit Ålandsfrågan, utrikesministern Rickard Sandler och den opinion som 
fanns i Sverige både för och emot ett intervenerande på Åland och senare också hjälp till 
Finland. Som ett resultat av studiens urval har alltså fem verk valts ut som kommit att ta 
upp liknande händelser och personer.  
 
Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus menade att samhället kan påverka tex-
ter, men också att texter kan påverka samhället.11 På så sätt skulle de normer och värde-
ringar som gjort sig gällande kunna speglas i litteratur från samtiden. Texter skulle därmed 
kunna spegla ”medvetna och omedvetna föreställningar som människorna i texternas till-
komstmiljöer hyser”.12 Det material som använts i undersökningen har tenderat att återan-
vändas av senare forskare genom referenser. På så vis har flertalet av de verk som tillhört 
det undersökta materialet granskats över tid, vilket ger dessa verk en viss litterär tyngd. 
 
De verk som utgjort materialet för undersökningen har beskrivits närmare i avsnittet ”Ti-
digare forskning och källkritisk diskussion”. 
 
Urval 
Eftersom ett aktivt sökande efter gemensamma diskussionsobjekt genomförts, har viss lit-
teratur avfärdats trots att forskningen i sig berört samma ämnesområde, det finska vinter-
kriget. På så sätt har ett första urval skett, och säkerligen mycket intressant forskning lagts 
åt sidan. För att ha kunnat möjliggöra jämförelser mellan forskningsverken har detta till-
vägagångssätt valts för att kunna stärka studiens genomförbarhet. Ett andra urval har varit 
att forskningen ska ha givits ut någon gång mellan decennierna 1950 till och med 1990. 
Valet av denna tidsram har grundat sig i den teoretiska utgångspunkt som använts i studien. 
På så vis har exempelvis forskning från 2000-talet avfärdats. Genom detta urval har det 
varit svårt att finna litteratur som varit relevant för studien skrivet av kvinnliga författare. 
Alla fem forskningsverk som ingår i undersökningen har därmed varit skrivna av män. I 
denna studies inledning har läsaren kunnat återfinna Maria-Pia Boëthius bok Heder och 
samvete. Boëthius bok var en inspirationskälla till studiens uppkomst. Detta på grund av 
författarinnans kritiska förhållning till den neutralitet Sverige hävdats ha vidhållit under 
det andra världskriget. Att boken inte ingick i studien var av den enkla förklaringen att den 

                                                
10 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och fram-
ställningssätt, s. 50–52. 
11 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 22. 
12 Ibid, s. 15. 
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redan på förhand gick att bedöma som kritisk gentemot tidigare forskning, varpå den själv 
närmast utgjorde en historiografisk överblick. Denna studie ämnade att undersöka fem till 
synes objektiva skildringar av Sverige under det andra världskriget med det finska vinter-
kriget i fokus, för att i ett senare skede kunna analysera om verken de facto varit objektivt 
skildrande eller ej. 
 
Urvalsprocessen har dock också lett till att verken skilt sig åt i såväl innehåll som dispo-
sition. I ett par av verken kom exempelvis stort fokus vara på beskrivningen av de politiska 
händelserna under det andra världskriget, medan andra verk tydligare beskrev den svenska 
opinionen. Att samtliga fem verk behandlat denna studies samtliga frågeställningar lika 
mycket har därmed setts som omöjligt. Det insamlade materialet har dock med god mar-
ginal ansetts varit tillräckligt för att en undersökning utifrån studiens samtliga frågeställ-
ningar ska ha kunnat genomföras. 
 
Avgränsningar  
Det material som slutligen utgjort denna studies analysunderlag har varit ett forsknings-
verk från respektive decennium från och med 1950-talet till och med 1990-talet. Avgräns-
ningen till att enbart analysera ett verk från respektive decennium har varit uppe för dis-
kussion. Denna avgränsning har känts nödvändig, då det valda materialet varit så rikt i sitt 
innehåll att fler forskningsverk till studien skulle ha skapat ett för stort projekt att hinnas 
med inom ramen för en C-uppsats. En mer omfattande studie, med fler forskningsverk, 
hade föredragits för att ge studien en större tyngd. Med det sagt har denna studie ej sökt 
att komma fram till några universella svar eller generalisera all forskning i ämnet, utan 
enbart att med hjälp av dessa fem forskningsverk ge en beskrivning över hur historieskriv-
ning kunnat likna eller skilja sig åt över tid. 
 
Utförande  och  disposition 
De metoder som valts för att kunna analysera materialet har varit den kvalitativa textana-
lysen med inslag av en komparativ metod, nämligen en diakron analysmetod. Genom an-
vändningen av den kvalitativa textanalysen som metod vid litteraturinläsning har förhopp-
ningen varit att kunna tränga bakom texten för att komma åt dolda strukturer och inform-
ation.13 Då en historiografisk ansats antagits för studien har även en komparativ metod 
använts, en diakron analysmetod, för att vid analys kunnat jämföra likheter och skillnader 
mellan litteraturen. En diakron analysmetod föredrogs att använda framför en synkron ana-
lysmetod, eftersom den tidigare ämnar att jämföra hur olika frågor behandlats av forskning 
över tid.14 Det tillvägagångssättet kändes mest lämpligt då de verk som använts till under-
sökningen återfinns mellan decennierna 1950 och 1990. I studiens undersökningsdel har 
resultatet skrivits på ett sätt som sökt att på ett så korrekt sätt som möjligt återge forskarnas 
beskrivningar av händelser och gestaltningar av personer i ett sammanfattat format. Nack-
delen med en sådan sammanfattning av forskarnas texter kan vara att en subjektiv tolkning 

                                                
13 Berglund, Louise & Ney, Agneta. Historikerns hantverk: Om historieskrivning, teori och metod, s. 160–
161. 
14 Ibid, s. 194–195. 
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görs, vilket kan påverka innehållet i sammanfattningen. Genom generöst användande av 
citat och källhänvisningar har detta potentiella problem sökts att minimeras. 
 
Studiens disposition har ämnat att skapa en så tydlig struktur som möjligt för läsaren. Den 
teoretiska anknytningen, i form av en historiografisk referensram, har fallit sig naturlig i 
att följa efter detta metodavsnitt då den tydliggjort hur forskning förändrats över tid. Där-
efter har den tidigare forskningen beskrivits och kompletterats med en källkritisk diskuss-
ion eftersom dessa verk sammanfaller med studiens källmaterial. Strax före och i direkt 
anslutning med presentationen av resultatet i undersökningsdelen har bakgrundsbeskriv-
ningen placerats med förhoppningen att förbereda läsaren på undersökningens innehåll. 
 
 
Teoretisk  utgångspunkt  
  
Denna studie har använt en historiografisk referensram som teoretisk utgångspunkt. Vad 
forskare valt att forska om och hur de valt att forska inom historia har alltid formats av 
vilken tid de levt i och vilka idéströmningar som för tillfället funnits i samhället. Sedan 
historieforskningen uppkom har olika tider präglats av olika perspektiv och förhållnings-
sätt, vilket medfört att forskning också kan ha kommit att skilja sig åt över längre tid. De 
forskningsansatser som var populära för ett sekel sedan har kanske idag helt försvunnit, 
medan nutida forskning funnit perspektiv som var uteslutet att tidigare diskutera. Histori-
eforskningen skulle helt enkelt kunna beskrivas som i ständig utveckling, vilket lämnat 
intressanta frågor åt forskning som publicerats genom historien fram till idag. Hur har ett 
visst fenomen beskrivits genom historien? Går det att finna spår av den samtida historie-
synen i ett publicerat verk från exempelvis 1970-talet? 
 
Faktum är att historieforskningen ständigt funnit nya vägar att utforska. Historikern John 
Tosh beskrev att politisk historia länge dominerade det historiska forskningsfältet. Staten 
var den ”historiska förändringens huvudagent” och ur detta växte den diplomatiska histo-
rien, författningshistoria och historia om ”stora mäns liv”.15 Det var först framåt 1800-
talets slutskede, och de ekonomiska och sociala omvandlingarna som nu uppstod, som drog 
forskningsläget mot att undersöka och reflektera omkring nya frågor. Social- och ekono-
mihistoria hade fötts. Först ut att vinna erkännande utanför den politiska historien var eko-
nomisk historia som etablerades år 1914. Denna ansats skilde sig mycket åt från tidigare 
forskningsansatser då den behandlade ”opersonliga krafter som inflation och investe-
ringar”.16 Avslöjande biografier fick ett visst inflytande under 1910-talet, trots att dessa 
ofta behandlade enskilda individer. Historiker eftersträvade nu också en bredare ansats, 
vilket kom år 1929 i och med Bloch och Febvres Annalesskola som sökte att inte bara anta 
en bredare ansats utan också odla ett medvetande om vad andra discipliner inom i synner-
het samhällsvetenskaperna kunde lära historikerna.17 De nya historieformer, social- och 
                                                
15 Tosh, John. Historisk teori och metod, s. 76–78. 
16 Ibid, s. 89–90. 
17 Ibid, s. 80–83. 
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ekonomisk historia, som uppkom under 1900-talet hade ”samhället” som gemensam ut-
gångspunkt. Den gamla skolan ansågs nu enbart behandla små eliter och individer. Istället 
för att exempelvis söka människors erfarenheter av fattigdom, var nu fokus på att finna 
vilka problem exempelvis fattigdom utgjorde för samhället. Framåt 1930- och 1940-talen 
var arbetshistoria dominerande. Så småningom växte historia underifrån fram, som inne-
bar att se historien ur ett perspektiv av de ”oorganiserade och marginella personer som 
varit minst synliga i det historiska arkivmaterialet”. Kort därefter tillkom kvinnohistoria 
och invandrargruppers historia. Under 1960- och 1970-talen omdefinierades socialhisto-
rien till den sociala strukturens historia, vilket innebar att många nya ”grupper” togs i 
beaktning. Klass, ålder, kön, ras och sysselsättning var några exempel som blomstrade 
under dessa årtionden. Efter uppkomsten av den sociala strukturen har forskning kommit 
att ägna en ansenlig tid att analysera politisk och ekonomisk historia utifrån dessa nya 
mätinstrument.18 På 1970-talet tillkom mentalitetshistorien som tog sig an ”förmedvetna 
föreställningar, vilka delades av stora kollektiv och förändrades långsamt”. En viss kon-
kurrens har denna forskningsansats fått från historisk antropologi som behandlade hur 
människor fungerar i konkreta sociala samspel.19 Likaså tillkom på 1970-talet mikrohisto-
ria som sökte att rekonstruera ett visst samhälle utifrån handlingar som fanns tillgängliga 
och likt en roman beskriva karaktärer och dess sociala liv. Världshistoria har tillkommit 
de senaste decennierna, där global historia innefattats som tagit i aktning de processer som 
skapat dagens samhälle – exempelvis spridningen av världsreligioner. I rak motsats har 
lokalhistorien etablerats och på senare år fått stort genomslag, där fokus varit att undersöka 
ett mindre samhälles historia över längre tid.20 Inom svensk historieforskning har sedan 
sekelskiftet 2000, men egentligen iscensatt redan under 1980- och 1990-talen, en intensiv 
debatt pågått gällande begreppen postmodernism och poststrukturalism som ansetts vara 
en förskjutning av de tankegångar som etablerade sig under 1970- och 1980-talen. Post-
modernismen har bland annat ifrågasatt användandet av färdiga teorier vid historisk forsk-
ning och uppmuntrat studerandet av historia utifrån flera olika perspektiv.21  
 
Med vetskap om att olika tider haft olika historiesyn och att historieskrivningen därefter 
påverkats av detta, kan den historiografiska tolkningsramen vara till hjälp vid analys av 
forskning över ett längre tidsspann. I nästa avsnitt ges en kort presentation av de forsk-
ningsverk som undersökts i studien och som legat till grund för den vidare analysen utifrån 
den historiografiska referensramen. 
 
 

     

                                                
18 Tosh, John. Historisk teori och metod, s. 85–88. 
19 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och fram-
ställningssätt, s. 27 och 152. 
20 Tosh, John. Historisk teori och metod, s. 95–97. 
21 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och fram-
ställningssätt, s. 158–159. 
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Tidigare  forskning  och  källkritisk  diskussion  
 
Den forskning som nedan presenterats har sammanfallit med det källmaterial som analy-
serats och diskuterats i denna studie. Forskningen har därför i korta drag presenterats här, 
för att sedan mer utförligt beskrivits i undersökningsdelen. 

 

Gunnar Hägglöfs Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget publicerades år 
1958 och sökte att objektivt skildra vad titeln avser, Sveriges handelspolitik under krigså-
ren 1939–1945. Hägglöf problematiserade begreppet objektivitet, då han beskrev att han 
själv var högst delaktig för den politik som fördes under andra världskriget eftersom han 
då var chef för utrikesdepartementets handelsavdelning.22 I och med Hägglöfs medver-
kande gavs läsaren en inblick i hur beslutsfattarna resonerade under krigsåren, och det 
bearbetade materialet i boken var nästan uteslutande från dokument ur utrikesdepartemen-
tets arkiv. Den mycket genomgående skildringen visade att svensk krigshandelspolitik 
knappt debatterades i samhället under det andra världskriget.23 De som förde politiken be-
hövde dock kryssa mellan olika krigsmakter och skildringen följde även politikers resor 
till bland annat London och Berlin. 

 

Max Jakobsons Vinterkrigets diplomati skrevs ursprungligen på dennes modersmål finska 
år 1955, för att sedan översättas till engelska och sedan svenska där den publicerades år 
1967. Jakobson beskrev också i förordet att boken, förutom att bli översatt, även bearbeta-
des för utländska läsare. Det finska vinterkriget förlopp var, enligt Jakobson, ett resultat 
av en mängd felsteg stater emellan.24 Jakobsons syfte var att beskriva händelseförloppet i 
det som senare kom att kallas för det finska vinterkriget. I egenskap att själv ha varit finsk 
diplomat målade Jakobson, med hjälp av memoarer från bland marskalk Mannerheim och 
försvarsminister Niukkanen och handlingar från det finska utrikesdepartementet, upp en 
bild av kriget utifrån finsk politik. Trots detta var Sverige centralt i boken, då Ålandsfrågan 
och debatten om såväl militärt och ekonomiskt bistånd från Sverige till Finland behandla-
des grundligt. 

 

Wilhelm Carlgrens Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939 
från år 1977 syftade inte till att ge en historisk resumé över det finska vinterkriget i sin 
helhet, utan angränsade sig till att diskutera vissa moment av den politik Sverige förde 
under ovan nämnda krig. Dels diskuterades Stockholmsplanen och dess bakgrund i svensk 

                                                
22 Hägglöf, Gunnar. Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget. Stockholm: Norstedt, 1958, s. 7. 
23 Ibid, s. 9. 
24 Jakobson, Max. Vinterkrigets diplomati 1939–1940. Stockholm: Norstedt, 1967, s. 13. 
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försvarspolitik från 1920-talet, dels diskuterades hur Ålandspolitiken påverkade relation-
erna mellan Finland, Sovjetunionen och Sverige.25 Genom att analysera handlingar ur så-
väl svenska och finländska arkiv kom Carlgren, vilket bokens titel antydde, fram till att 
Sveriges politik var ”en halvhetens politik, ett varken – eller”.26 

 

Alf W. Johanssons Per Albin och kriget publicerades år 1984. Genom att analysera dag-
böcker, anteckningar från regeringssammanträden och protokoll samt diverse arkivhand-
lingar, memoarer och litteratur sökte Johansson att framställa en bild av hur svensk politik 
fördes under det andra världskriget.27 I boken lämnades mycket utrymme åt relationen 
mellan Sverige och Finland under krigsåren och i och med det digra materialet gestaltades 
svenska politiker färggrant. På så vis målades också en bild upp av de olika riksdagsparti-
ernas respektive hållning i utrikespolitiska frågor. Johansson ansåg att Sveriges utrikespo-
litik under det andra världskriget var en kompromiss mellan å ena sidan maktpolitisk hän-
syn och å andra sidan ideologiska övertygelser. Likaså beskrevs Sveriges handelspolitik 
under denna tid som skicklig, då Sverige med hjälp av den lyckades hålla sig borta från 
krigets hetta.28 

 

Bertil Stjernfelts Ålands hav och öar: brygga eller barriär? publicerades år 1991 och var 
ett resultat av ett samlingsprojekt kallat ”Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken”, där forsknings-
insatser med olika utgångspunkt allt eftersom skapat ett mönster och således skapat en 
berättelse. Stjernfelts bok var den första att publiceras inom ramen för detta projekt. I 
boken diskuterade Stjernfelt Ålands vara eller icke vara, med utgångspunkt på just Åland. 
Bland annat beskrevs informationsutbytet mellan regering och krigsmakt som bristfälligt.29 
Stjernfelt ifrågasatte också rimligheten i Tysklands och Sovjets intresse av Åland, och me-
nade på att ingen av stormakterna egentligen ville ockupera Åland med tanke på de ovissa 
militärinsatserna som skulle krävas för att genomföra en sådan ockupation.30 

 
Sammanfattningsvis har digert material legat till grund för respektive verks utformning. 
Således har ett material från respektive årtionden mellan 1950 och 1990 analyserats. 
Spännvidden mellan de olika författarna och deras förförståelse för de områden denna stu-
die valt att undersöka har möjliggjort såväl analys som diskussion, då meningarna ibland 
gått isär gällande Sveriges roll och ställningstaganden under det andra världskriget i all-
mänhet och det finska vinterkriget i synnerhet.  
 
 
                                                
25 Carlgren, Wilhelm M. Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939. Stockholm: 
Militärhistoriska förlaget, 1977, s. 7. 
26 Ibid, s. 215. 
27 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskri-
get. Stockholm: Tiden, 1985, s. 11–12. 
28 Ibid, s. 413–415. 
29 Stjernfelt, Bertil. Ålands hav och öar: brygga eller barriär? - svensk-finsk försvarsfråga 1915–1945, 
Stockholm: Marinlitteraturföreningen, 1991, s. 135–136. 
30 Ibid, s. 139–140. 
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Bakgrund  
  
Sveriges  säkerhetspolitiska  framväxt  
Den säkerhetspolitik Sverige kom att bedriva under det andra världskriget hade vuxit fram 
under 1800-talet, stärkts under det första världskriget för att sedan omformas inför de kon-
flikter som pyrde under 1930-talet. Runtom Europa hade demokratier avvecklats och dik-
taturer vuxit fram vilket skapat ett osäkert politiskt läge.31 I april år 1938 genomdrevs be-
stämmelser som placerade Sverige som neutralt vid händelse av krigsutbrott i Europa.32 
 
Finlands  historia  mellan  åren  1917–1939  
I och med marsrevolutionen år 1917 i Ryssland, då tsaren abdikerade till förmån för ett 
parlamentariskt system, fick Finland sin självständighet förverkligad. Som nyligen erkänd 
stat drogs dock Finland in i ett inbördeskrig mellan den 27 januari och 15 maj år 1918 där 
två sidor, den vita som leddes av den finska senaten och den röda som leddes av regeringen 
med rysk anknytning, slogs om makten. Efter ett drygt månadslångt militärt stöd från Tysk-
land kunde den vita sidan förklara sig som segrare.33 Under hela mellankrigstiden avvek 
Finlands försvarspolitik från övriga Norden genom att inte nedrusta i lika hög utsträckning 
de andra staterna gjort, då Finland i egenskap av granne till den numera så kallade Sov-
jetunionen i allt högre grad kände sig hotat. Det nya världsläget under 1930-talet visade att 
Nationernas Förbund misslyckats att bibehålla fred, vilket gjorde att Finland nu drog sig 
för att hamna i mitten av en eventuell konflikt mellan stormakter.34 I maj år 1936 förkla-
rade Finland på ett utrikesministermöte i Oslo, tillsammans med Sverige och Norge, att 
man framöver inte ämnade att utföra ekonomiska sanktioner mot en angripare av ett NF-
medlemsland.35 Samtidigt gjordes vissa försök till ett utrikespolitiskt samarbete mellan de 
nordiska staterna, något som strandades på grund av de olika nationella intressen som 
fanns. Den sista tiden före det andra världskrigets utbrott år 1939 ställdes finsk säkerhets-
politik på sin spets då alternativen att antingen söka tyskt eller sovjetiskt stöd ansågs omöj-
liga för att istället sträva mot ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete.36 
 
Det  finska  vinterkriget  
Tre månader efter det andra världskrigets utbrott anföll Sovjetunionen Finland. Sovjetun-
ionen hade den 12 oktober bjudit in Finland till diskussion om ett byte av landområden 

                                                
31 Linder, Jan. Andra världskriget och Sverige: Historia och mytbildning. Stockholm: Infomanager, 1997, 
s. 138–139. 
32 Melin, Jan, Hedenborg, Susanna & Johansson, Alf W. Sveriges historia: koncentrerad uppslagsbok: 
fakta, årtal, kartor, tabeller. Stockholm: Prisma, 2003, s. 335. 
33 Jutikkala, Eino & Pirinen, Kauko. Finlands historia. Stockholm: Natur och kultur, 1982, s. 153–161. 
34 Norborg, Lars-Arne & Sjöstedt, Lennart. Grannländernas historia. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
1996, s. 242–245. 
35 Jussila, Osmo, Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka. Finlands politiska historia 1809–1999. Esbo: Schildt, 
2000, s. 202. 
36 Norborg, Lars-Arne & Sjöstedt, Lennart. Grannländernas historia, s. 242–245. 
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nära den finsk-sovjetiska gränsen, någonting Finland avböjt, varpå Sovjetunionen bröt för-
handlingarna och tog till vapen.37 Finlands avgående utrikesminister Eljas Erkkos, samt 
efterträdaren Väinö Tanners, försök att upprätta förhandlingar med Sovjetunionen avslogs 
av den ryske utrikesministern Vjatjeslav Molotov. För Finlands del handlade det nu om att 
kämpa till det bittra slutet. Som ett resultat av angreppet uteslöts Sovjetunionen ur Nation-
ernas Förbund. Sovjetunionens målsättning att inta först den finska staden Viborg och se-
nare huvudstaden Helsingfors inom loppet av 14 dagar grusades av den otillgängliga ter-
rängen, som enbart var till finsk fördel. Den sovjetiska armén var inriktad på ett snabbt 
anfallskrig och inte ett ställningskrig, vilket medförde stora sovjetiska truppförluster.38 
Trots detta var Sovjetunionen för numerärt överlägsna och efter drygt tre månaders kri-
gande tvingades Finland skriva under en fred den 13 mars år 1940 som innebar vissa land-
avträdelser, däribland Karelska näset, till Sovjetunionen.39 
 
Kampen  om  Åland  
Om än Sverige hade verkat för att hålla sig bortom de stundande konflikterna hade svenska 
frivilliga hjälpt till under 1918 års finska inbördeskrig och på så sätt skapat band mellan 
staternas militära styrkor. Trots detta fanns det en skepticism från finländskt håll som grun-
dade sig i den kamp som pågick mellan Sverige och Finland om Åland, efter ryssarnas 
avträde från ön. Ålands befolkning bestod nästan uteslutande av svenskar som bad att få 
avgöra tillhörighet genom en folkomröstning, där resultatet blev ett närmast hundrapro-
centigt stöd för svensk tillhörighet. Från den finska sidan protesterades det vilt, vilket ledde 
till att den nybildade organisationen Nationernas Förbund fick avgöra saken. Åland skulle 
fortsatt tillhöra Finland, men befolkningen skulle förbli svenskar. Åland skulle också få ett 
utökat självstyre och avmilitariseras.40 När världsläget förändrades under 1930-talet ökade 
såväl Sverige som Finlands oro för att någon av stormakterna skulle försöka göra anspråk 
på den strategiskt belägna ögruppen Åland. Sovjetunionen visade ett tydligt intresse ge-
nom att föreslå en finsk upprustning av ögruppen under sovjetisk övervakning, mot att 
Sovjetunionen i gengäld skulle få befästa Hogland, som tillhörde Finland men var av stor 
betydelse för det sovjetiska försvaret av Leningrad. Finland avböjde förslaget med hänvis-
ning till sin neutralitetspolitik.41 Efter att Sverige och Finland år 1938 istället arbetat fram 
en gemensam plan för försvar av Åland, Stockholmsplanen42, sökte Finland senare samma 
år militärt stöd inför ett befarat angrepp mot Åland från Sovjetunionen. Eftersom Sverige 
förde en utrikespolitik som grundade sig i att inte skapa irritation hos någon av stormak-
terna, hade den svenska regeringen svårt att se något alternativ som gynnsamt. Resultatet 
blev att Sverige, trots en gemensam plan, valde att inte hjälpa Finland med några trupper.43  
                                                
37 Jussila, Osmo, Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka. Finlands politiska historia 1809–1999, s. 205–206. 
38 Norrback, Märtha & Meinander, Henrik. Finlands historia. 4. Esbo: Schildt, 1999, s. 188–194. 
39 Ibid, s. 207–212. 
40 Agrell, Wilhelm. Fred och fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918–2000. Lund: Historiska 
Media, 2000, s. 33–39. 
41 Jussila, Osmo, Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka. Finlands politiska historia 1809–1999, s. 202–203. 
42 Ålandsfrågan har även i forskning benämnts som Ålandsplanen och Stockholmsplanen, vilka kan före-
komma senare i texten. 
43 Linder, Jan. Andra världskriget och Sverige: Historia och mytbildning. Stockholm: Infomanager, 1997, 
s. 140 och Agrell, Wilhelm. Fred och fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918–2000, s. 41–44. 
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Utrikesminister  Rickard  Sandler 
Rickard Sandler föddes den 29 januari år 1884 i Torsåker. Sandler var i grund och botten 
folkhögskollärare, vilket han under fyra år studerat vid Uppsala universitet. År 1904 an-
slöt sig Sandler till socialdemokraterna genom dess ungdomsförbund. Av och till arbe-
tade Sandler som folkhögskollärare, när han inte deltog i politiska aktiviteter.44 År 1911 
valdes Sandler in till andra kammaren i riksdagen, där han satt fram tills 1916 som följ-
des av ett par år utanför riksdagen. År 1919 återfanns Sandler i riksdagen, denna gång i 
första kammaren där han satt kvar fram till sin död år 1964.45 År 1925 valdes Sandler till 
statsminister och efterträdde den, av hälsoskäl, avgående Hjalmar Branting. Tiden som 
statsminister avbröts dock redan år 1926 då hela regeringen Sandler avgick efter att ha 
förlorat en fråga om arbetarstrejk. Sandler blev kort därpå chef för Statistiska Centralby-
rån.46 Efter arton års arbete hade Sandler år 1930 översatt Karl Marx ”Das Kapital” till 
svenska varpå boken börjat ges ut. År 1932 blev Sandler utrikesminister i Per Albin 
Hanssons regering. Den posten behöll Sandler fram till december år 1939, då han mitt 
under det finska vinterkriget avgick från posten. Fram till sin död år 1964 fortsatte Sand-
ler att ägna sig åt politik i olika sammanhäng, däribland som landshövding i Gävle.47     

                                                
44 Ohlsson, Per T. Rickard Sandler. Stockholm: Bonnier, 2010, s. 21–29. 
45 Ibid, s. 43. 
46 Ibid, s. 51 och 62–64. 
47 Ibid, s. 6, 79 och 97. 
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Undersökning  
 
I undersökningsdelen har studiens huvudfrågeställningar undersökts i den ordningsföljd 
som tidigare presenterats. Den forskning som analyserats har även den presenterats i kro-
nologisk ordning under respektive frågeställning. Den fjärde frågeställningen har behand-
lats i avsnittet ”Analys och diskussion”. 
 
Hur  har  Sveriges  politik  gällande  Ålandsfrågan  beskrivits?  
I Gunnar Hägglöfs Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget resonerade förfat-
taren kring det handelspolitiska rävspel som pågick under det andra världskriget och som 
Sverige var en del av. Hägglöf beskrev att Tyskland ställde sig skeptiskt till svensk in-
blandning i Ålandsfrågan och närmast ville ha en garant för att den ”normala svenska ex-
porten till Tyskland i händelse av krig icke kommer att lida intrång”.48 Hägglöf menade att 
det var förvånansvärt att Tyskland antog denna retorik, då den svenska regeringen tydligt 
förklarat sig neutralt och vad detta skulle innebära vid tider av krig. Hägglöf förtydligade 
också att: 
 

I händelse av en europeisk stormaktskonflikt, i vilken det förutsättes, att de nordiska länderna 
icke indragas, ligger det i Sveriges helt uppenbara intresse att i största möjliga utsträckning åt 
alla håll upprätthålla sina handelsförbindelser. Omfattningen av dessa förbindelser måste 
främst bliva beroende av Sveriges egna folkförsörjningsbehov och kan icke vara oberoende av 
det läge, som skapas genom krigförande åtgärder.49 

 
Hägglöf resonerade vidare att det låg i Sveriges intresse att inte bryta neutraliteten och att 
handel inte skulle beivras om landets handelspartner ”respekterar Sveriges neutralitet och 
oberoende”.50 Vidare förklarade Hägglöf att det såväl inom som utom regeringen uppstod 
en känsla av att undvika konfrontationer med Tyskland. Resonemanget avslutades med det 
att annars skulle finnas möjligheter för Tyskland att ha ett inflytande på ”paktbrodern” 
Sovjetunionen i negativ bemärkelse för svensk del.51 
 
Max Jakobson upplevde som diplomat ett Sverige som gjorde allting för att kunna behålla 
sin handlingsfrihet som neutral makt, och att den svenska delen av överenskommelsen var 
”vag”. I Vinterkrigets diplomati förklarades att överenskommelsen om Ålandsfrågan med 
Finland innebar att Sverige inte behövde ställa upp med försvar, utan kunde göra detta i 
mån av intresse från svenskt håll.52 Då planerna för det gemensamma försvaret till slut 
skrotades i och med Sovjetunionens nej i Nationernas Förbund, menade Jakobson att Sve-
rige fick sig en tankeställare. I och med detta började nämligen frågorna om Sveriges po-

                                                
48 Hägglöf, Gunnar. Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget, s. 28. 
49 Ibid, s. 29–30. 
50 Ibid, s. 30. 
51 Ibid, s. 86. 
52 Jakobson, Max. Vinterkrigets diplomati 1939–1940, s. 62. 
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sition vid en eventuell konflikt mellan Sovjetunionen och Finland cirkulera. Därmed flyt-
tades från svenskt håll fokus bort från Ålands försvarsberedskap till ”faran från öster”. 
Dagen efter den ryske utrikesministern Molotovs tal och fällande av den finsk-svenska 
gemensamma försvarsplanen för Åland, valde den svenska regeringen att återta sin riks-
dagsproposition om gemensamt försvar.53 Jakobson menade att detta blev en vändpunkt 
och att Sverige, när det hettade till, lämnade Finland att ensamt ta sig an Sovjetunionen. 
Sverige ville vänta och följa händelseförloppet, vilket från svenskt håll motiverades med 
att Ålandsfrågan saknade tillräckligt stöd i riksdagen.54 Jakobson förklarade att ”Sverige 
vågade med andra ord inte omfatta Ålandsplanen om Tyskland och Ryssland var varandras 
fiender, och brydde sig inte om att göra det ifall Tyskland och Ryssland var vänner”.55 En 
annan mycket bildlig förklaring av Jakobson förklarade Sveriges passiva hållning gente-
mot Finland: 
 

Svenska regeringen bemötte Finland ungefär som en man kan tänkas bemöta en älskarinna 
som han vill göra slut med så skonsamt som möjligt. Erkko avspisades med en svag förhopp-
ning - så pass att han inte skulle förtvivla. Han kunde fortfarande hålla fast vid hoppet om att 
svenskarna ”i ett akut läge” skulle kunna visa sin lojalitet.56 

 
Den hjälp Sverige till slut ändå skickade till Finland hävdade Sovjetunionen var ett avkall 
från den svenska neutraliteten. Sveriges svar på kritiken, menade Jakobson, var ett symp-
tom för den tvetydighet som fanns i Sverige mellan politiken och opinionen. Sverige för-
klarade sig sympatisera med Finlands folk och att förhoppningen förblev att Finland skulle 
förbli en fri och oavhängig stat, men samtidigt försäkrade Sverige Sovjetunionen om att 
man minsann inte gjort sig skyldiga till brott mot neutraliteten.57 
 
Wilhelm Carlgren menade i Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–
1939 att Sverige vägrade att ge finnarna fria händer på Åland och att Sverige och Finland 
hade olika syn på Ålandskonventionens betydelse: 
 

På finsk sida ville man i möjligaste mån reducera den försvarspolitiska särställning, som 1921 
års konvention förlänade Åland. På svensk sida ville man i möjligaste mån bevara den. På 
finsk sida ville man bli kvitt konventionens konstrika garantimönster och få Sverige som en-
sam garantimakt. På svensk sida ville man i största utsträckning ha kvar detta mönster med 
dess förankring i NF, och man underströk, att Sverige och Finland inte på egen hand kunde 
sätta sig över konventionens bestämmelser.58 

 
Likaså beskrevs att den så kallade Stockholmsplanen från år 1938 sammanställdes mer 
baserat på svenska villkor än finska. Militarisering av Åland fick enbart ske begränsat och 

                                                
53 Jakobson, Max. Vinterkrigets diplomati 1939–1940, s. 76–77. 
54 Ibid, s. 78 och 98. 
55 Ibid, s. 98. 
56 Ibid, s. 117. 
57 Ibid, s. 215. 
58 Carlgren, Wilhelm M. Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939, s. 110. 
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under svensk kontroll. Det var den svenska bedömningen om Finlands eventuella neutra-
litet som skulle kunna få Sverige att ingripa på Åland. Detta gjorde, enligt Carlgren, att 
Stockholmsplanen aldrig kunde bli realitet, eftersom Finland vid ett angrepp mot fastland 
eller Åland inte längre skulle vara neutralt.59 På så vis fanns det en misstro från finskt håll 
mot den svenska politiken och, menade Carlgren, bristfälligt förtroende för respektive 
lands regeringar.60 På många sätt var den svenska politiken på väg att ”etablera ett co-
imperium på Åland, ett för Sveriges försvar vitalt område”.61 
 
Alf Johansson beskrev i Per Albin och kriget att Ålandsplanen tidigt kritiserades för att 
inte ha någon konkret betydelse. Bland annat beskrevs ålänningarnas motstånd till att åter 
militarisera Åland som en pinsamhet för den svenska linjen med Ålandsplanen. Ålänning-
arnas motstånd kunde, enligt Johansson, hämta kraft ur den symboliska betydelsen att ett 
litet folk satte sig emot större stater. Likaså visade Ålandsplanen att det fanns väsentliga 
skillnader i Sveriges och Finlands ståndpunkt i frågan. En misstänksamhet fanns från båda 
håll.62 Johansson utvecklade resonemanget: 
 

Svenskarna för sin del fruktade att finnarna kunde tänkas utnyttja situationen för en förfinsk-
ning av öarna, medan finnarna i stunder av missmod i erinran av svensk politik anno 1918 gav 
uttryck för farhågor att den svenska medverkan till ögruppens försvar egentligen dolde en öns-
kan att lägga beslag på ögruppen för egen räkning.63 

 
Den dåvarande statsministern Per Albin Hansson beskrevs ha haft förhoppningar att en 
passiv politik skulle få problemet att försvinna av sig självt. Hanssons yttrande om att 
Sverige inte skulle sätta sig emot om Finland ville ingripa på egen hand, menade Johansson 
var ett närmast ”defaitistiskt yttrande” som bara visade att Hansson ville bli kvitt problemet 
så snabbt som möjligt.64 Johansson beskrev också en splittrad regering. Det fanns helt en-
kelt de som ville ingripa på Finlands sida och de som med skräck spelade på vilka konse-
kvenser detta skulle innebära för Sveriges neutralitet. I frågan om att skicka svensk militär 
till Åland svarade statsministern nekande, men att Sverige för den sakens skull inte hade 
låst sig. Låst, däremot, blev regeringen av den framväxande Finlandsopinion som etable-
rades i Sverige. Detta, menade Johansson, hindrade regeringen från att offentligt klarlägga 
den svenska hållningen i frågan.65 För Finland blev försöket att orientera sig mot de nor-
diska staterna ett stort misslyckande. Landet hade med detta drag haft förhoppningar på 
försvarspolitiska förmåner. Detta ”önsketänkande” var inte svårt att förstå med bakgrund 
av den väg Finland valt att ta i och med närmandet mot nordiskt samarbete.66 Johansson 
beskrev att den allt starkare Finlandsopinionen allteftersom började öva sitt inflytande på 

                                                
59 Carlgren, Wilhelm M. Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939, s. 114. 
60 Ibid, s. 115–120. 
61 Ibid, s. 122. 
62 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskri-
get, s. 43–44. 
63 Ibid, s. 44–45. 
64 Ibid, s. 51 och 55. 
65 Ibid, s. 69–70. 
66 Ibid, s. 77. 
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regeringsförhandlingarna.67 Statsministerns politik under denna tid av motstridighet i re-
geringen förklarades som svag och motsägelsefull, vilket skulle förfölja Sveriges politik 
under resterande delen av det finska vinterkriget.68 
 
Bertil Stjernfelt beskrev i Ålands hav och öar: brygga eller barriär? att Finland i mars 
1939, alltså flera månader före andra världskrigets utbrott, bjöd in Sverige till diskussioner 
om truppöverföringar till Åland. Sverige svarade då med att det inte var motiverat att över-
föra trupper till Åland av den enkla anledning att en sådan operation inte upprätthöll de 
krav som ställdes i Ålandskonventionen. Trots detta förberedde sig försvarsstaben på ett 
ingripande på Åland.69 Vidare framställde Stjernfelt en bild av att Sverige och Finland 
gradvis kom ett samarbete staterna emellan närmre allt eftersom världsläget förändrades: 
 

Koordinationsplanen, omfattande totalt mer än 50 sidor därutöver ett otal kompletterande an-
visningar m m, blev alltså den kombinerade militära slutprodukten efter nära 15 års planlägg-
ning i Sverige och Finland. Först arbetade länderna var för sig, men bägge med stark knytning 
till NF:s sanktionssystem inskrivet i 1921 års Ålandskonvention. Successivt i takt med det 
försämrade världsläget blev det allt närmare samarbete, där folkförbundets internationella ga-
rantier fick vika för en bilateral försvarsöverenskommelse formellt begränsad till Ålandsreg-
ionen, men i själva verket med karaktären av ett partiellt försvarsförbund.70 

 
Likaså beskrev Stjernfelt att Molotov-Ribbentroppakten stärkte det ”svensk-finska vapen-
brödraskapet”.71 I efterdyningarna av det finska vinterkriget växte Tyskland fram som en 
potentiell fiende till Sverige i och med tyskarnas förflyttningar av transportfartyg och is-
brytare till Bornholm. Nu var det istället Sveriges tur, enligt Stjernfelt, att yrka på gemen-
samt försvar med Finland. Finland nekade Sveriges förfrågningar som Sverige tidigare 
hade nekat Finland. I och med att Finland och Tyskland närmade sig varandra inför det 
senare landets planerade invasion österut, kunde Sverige titta på när tyska fartyg delvis 
genom svenskt vatten transporterade trupper till Finland.72 Stjernfelts utvärdering av den 
förda svenska politiken gällande Åland ifrågasatte vart gränsen mellan neutralitetsskydd 
för Åland och militärallians med Finland gick. Likaså verkar krigsmaktens ledning inte 
varit införstådda med regeringens politik, att svensk säkerhet gick före nordisk solidaritet. 
Detta ska ha varit en konsekvens av den brist i kommunikationer som fanns mellan rege-
ring och krigsmakt. För det tillskrev Stjernfelt den politiska ledningen stort ansvar, och 
menade att det till synes än verkade gälla idag (läs 1991, då boken tillkom).73 
 

                                                
67 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskri-
get, s. 85. 
68 Ibid, 97–98. 
69 Stjernfelt, Bertil. Ålands hav och öar: brygga eller barriär? - svensk-finsk försvarsfråga 1915–1945, s. 
75. 
70 Ibid, s. 76. 
71 Ibid, s. 97. 
72 Ibid, s. 113–115. 
73 Ibid, 132–136. 
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Hur  har  den  dåvarande  utrikesministern  Rickard  Sandler  gestaltats?  
I Hägglöfs Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget beskrevs utrikesminister 
Rickard Sandler som en driven politiker med digra kunskaper inom krigshandelspolitik74 
och med ambitioner om nordiska handelssamarbeten: 
 

Samtidigt som herr Sandler med den realistiska sidan av sitt väsen tog avstånd från alla slags 
förslag om att de nordiska staterna skulle förhandla gemensamt med de krigförande, så utveck-
lade han på ett för honom karakteristiskt sätt tanken på ett nordiskt samarbete drivet så långt, 
att det skulle få karaktären av en krigshandelspolitisk allians eller ett nordiskt krigshandels-
block.75 
 

Hägglöf beskrev 1930-talet som en nordisk period och därmed Rickard Sandler som en 
”nordisk statsman”. Vidare förklarades att Sandler ”mer än någon annan sökt göra en stor 
och positiv insats i det nordiska samarbetet”.76 Hägglöf kommenterade ett av Sandlers an-
förande från år 1937 om möjligheterna för nordiskt samarbete: 
 

Denna av genuin entusiasm uppburna skildring av det nordiska samarbetet två år före kriget 
står i dyster kontrast till de konstateranden, som man hade anledning att göra rätt snart efter 
krigsutbrottet. De former för nordiskt samarbete, som man med allvar och omsorg sökt ut-
veckla under 1930-talet, hade uppenbarligen icke bestått ens de första av det andra världskri-
gets prov.77 

 
Sandler beskrevs ha varit ansvarig för krigshandelspolitiken under krigets första sex 
veckor, för att sedan behöva lägga allt fokus på utrikespolitiska frågor under resterande tid 
som statsråd. Om Sandlers tid som ansvarig för krigshandelspolitiken, beskrev Hägglöf att 
”många dokument buro spår av hans särskilda talang att sinnrikt formulera abstrakta prin-
ciper”.78 Sandlers delaktighet under det finska vinterkriget beskrevs dessvärre inte närmre. 
 
I Jakobsons Vinterkrigets diplomati beskrevs Sandler som en av de ”nordiska statsmän” 
som ansåg att ett militärt samarbete var möjligt även utan ett försvarsförbund.79 Vidare 
beskrevs Sandler som ensam i regeringen att vilja ta sig ut på okända och farliga vatten 
gällande en gemensam försvarsplan för Åland tillsammans med Finland. Vid sin sida hade 
han dock större delar av den militära ledningen.80 Sandler hade hela tiden hävdat Sveriges 
eget intresse av att försvara Åland, men i själva verket, menade Jakobson, hade Sandler 
större planer än så i form av ett utökat samarbete staterna emellan. Detta ska majoriteten 
av regeringen tidigt ha haft klart för sig, vilket senare skulle leda till en konfrontation där 
Sandler valde att avgå från sitt uppdrag som utrikesminister.81 
 

                                                
74 Hägglöf, Gunnar. Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget, s. 43.  
75 Ibid, s. 45. 
76 Ibid, s. 47–48. 
77 Ibid, s. 48. 
78 Ibid, s. 105. 
79 Jakobson, Max. Vinterkrigets diplomati 1939–1940, s. 38. 
80 Ibid, s. 77 och 117. 
81 Ibid, s. 123 och 172–173. 
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Sandler hade, enligt Jakobson, några säregna karaktärsdrag som gjorde honom mycket svår 
att tolka. Sandler beskrevs som introvert och intellektuell och som en politiker vars retorik 
var gåtfullt och invecklat.82 Samtidigt ska Sandlers finlandsvänliga politik, enligt Jakob-
son, varit rotat i ett intresse för grannlandet: 
 

Men den egentliga drivkraften bakom Sveriges deltagande i Ålands försvar förefaller att ha 
varit den svenske utrikesministern. Rickard Sandler var uppenbart övertygad om att Finlands 
fortsatta oberoende och trygghet var väsentliga för hans eget lands säkerhet. Han var djupt 
personligt engagerad i finländska frågor och lärde sig till och med finska. Det råder föga tvivel 
om att Ålandsplanen tilltalade honom inte bara genom sitt militära värde, utan också för att 
den knöt Finland närmare till Sverige.83 

 
Den politik Sandler förde förklarades av Jakobson som positiv ur finländskt perspektiv. 
Utåt sett kunde Sandler dock inte ge Finland några positiva besked om hjälp, men trots 
detta innehöll den svenska politiken ”också möjligheten av positiva åtgärder i ett senare 
skede, och i sitt nödläge grep finländarna efter detta hoppets halmstrå”.84 Efter att Sandler 
avgått som utrikesminister i december år 1939 beskrevs hans roll i riksdagen som vidare 
nordisk- och finlandsengagerad, men tillika otydlig – vilket gav mothugg av majoriteten i 
riksdagen.85 
 

I Varken –  eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939 beskrev Carlgren att 
Sandler, som tidigt var en förespråkare av Ålandskonventionen, var något sånär naiv då 
han trodde att denna skulle kunna erbjuda en spärr mot Hitler eller Stalin om dessa herrar 
skulle göra anspråk på öarna. ”Kan denna argumentering ha övertygat ens Sandler själv?”, 
undrade Carlgren.86 Sandler tycktes hoppas att så länge som möjligt inte behöva ge defini-
tiva ställningstaganden till de finländska förfrågningarna om Ålands remilitarisering. Detta 
ledde senare till ett vägskäl, där Carlgren menade att Sandler förmodligen resonerade i 
banorna att uteblivet svenskt stöd skulle leda Finland bort från dess nordiska orientering 
och söka hjälp på annat håll - förslagsvis från Tyskland.87 Sovjetunionens ställningsta-
gande inför frågan om militär på Åland tycks även det ha inväntats med mindre optimism 
från såväl Sandler som hans finske dito Eljas Erkko. Hur Sovjetunionen skulle ställa sig i 
frågan hade nämligen Sandler förklarat inför ”sin Moskva-minister” vara av största vikt 
för hur den svenska regeringen skulle förhålla sig i frågan.88 

Carlgren beskrev att Sandler ”med sin benägenhet för illusionstänkande och självöver-
skattning” försökt undvika onödiga sammandrabbningar med sina statsrådskollegor.89 Re-
geringen hade i väldigt liten utsträckning visat något intresse för Sandlers Ålandspolitik: 

 

                                                
82 Jakobson, Max. Vinterkrigets diplomati 1939–1940, s. 41. 
83 Ibid. 
84 Ibid, s. 108. 
85 Ibid, s. 216–217. 
86 Carlgren, Wilhelm M. Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939, s. 67. 
87 Ibid, s. 86. 
88 Ibid, s. 132 och 139. 
89 Ibid, s. 166. 
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Sandler hade hållit ut i det längsta. Men hans uppgift hade varit utsiktslös. Hans statsrådskol-
leger visade under överläggningarna föga intresse för den Ålandspolitik, som han nu i ett års 
tid å deras vägnar och med deras samtycke fört. Snarare blev de snabbt förtrogna med tanken 
att genom Sovjetunionens uppträdande slippa undan ett besvärligt ärende, på vars framgång 
de kanske aldrig trott. Sandler kunde inte gå fri från anklagelsen för att in i det sista ha vägletts 
av önsketänkande i fråga om Sovjetunionen. Hans argumentation under överläggningarna hade 
varit torftig. Hans språk måste påmint hans kolleger om en aktivists från första världskrigets 
år (…). Hans kolleger kunde måhända tro, att han kommit under oproportionerligt stort finskt 
inflytande. Men de hade ändå själva ett ansvar för den politik som Sandler nu ett års tid med 
deras godkännande fört. Den lätthet, för att inte säga lättnad, med vilken man lät utrikesmi-
nistern ensam ta ansvaret för denna politik är ett talande bevis för dess dåliga förankring eller 
- annorlunda uttryckt - för ihåligheten i regeringens uppslutning bakom den.90 

 

Från och med det ögonblick Sandler givits grönt ljus att undersöka ett eventuellt försvars-
samarbete på Åland, hade resterande del av regeringen förhållit sig tveksam mot dennes 
Ålandspolitik och närmast distanserat sig från den. På detta sätt kunde Sandler ensam 
mejsla ut den politik han själv brann för. I avsaknad av intresse från övriga regeringen 
lämnades heller inte några motförslag fram under Sandlers mest aktiva period som utrikes-
minister.91 

I Johanssons Per Albin och kriget beskrevs Sandler som intellektuell och marxistiskt sko-
lad, men knappast folklig. Sandler visade också ”drag av högdragenhet och tillknäppthet 
hos honom som kunde göra människor i hans omgivning antipatiska eller nervösa”.92 Jo-
hansson menade att Sandlers bruk av den nedsättande politiken absolut neutralitet ”var och 
förblev en moralisk och ideologisk omöjlighet” eftersom den förnekade all ambition att 
visa solidaritet inför friheten och demokratin. Nordisk neutralitet blev istället Sandlers 
”räddningsplanka undan den absoluta neutralitetens ideologiska vanmakt”. Problemet 
kvarlåg dock i att förtydliga vad denna politik skulle gå ut på.93  

  

                                                
90 Carlgren, Wilhelm M. Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939, s. 168. 
91 Ibid, s. 91.och 207. 
92 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskri-
get, s. 40–41. 
93 Ibid, s. 41 och 43. 
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I samma stycke utvecklade Johansson vilka problem Sandler ställdes, och för den delen 
ställde sig själv, inför: 

 
Som talare var Sandler beundrad för sin formella elegans men knappast för sin klarhet i ut-
trycket. (…) Sandlers tal kan många gånger vara svåra att förstå men oklarheten är inte så 
mycket produkten av en brist på inre sammanhang som en följd av resonemangens ofta dolda 
utgångspunkter. Detta hade i sin tur sin bakgrund i Sandlers grundläggande dilemma som ut-
rikesminister: att vara utrikesminister och socialdemokrat i en småstat som ville stå utanför 
krig i ett Europa där freden hotades av en makt som hade utplånandet av arbetarrörelsens trad-
itionella organisationer på sitt program. Tvetydigheten hos Sandler speglade således ett grund-
läggande problem för socialdemokratin.94 

 
Sandler, menade Johansson, gjorde det besvärligt för sig genom att välja just Finland för 
att testa den nordiska samverkanpolitiken. Runtomkring Sandler fanns det en allmän tvek-
samhet inför vad planerna om samverkans potentiella konsekvenser skulle kunna inne-
bära.95 Sandler tycks ha förutsatt att stormakterna, vid ett gemensamt neutralt ställningsta-
gande av Finland och Sverige, skulle ”låta sig nöja med detta”.96 I själva verket fanns det 
frågetecken över hur ett svenskt stöd skulle kunnat påverka relationen mellan Finland och 
Sovjetunionen, vilket Johansson menade skulle kunnat orsaka skada mer än hjälp.97 När 
Sandler mer och mer började aktualisera sin politik byttes tveksamheterna mot misstäm-
ning och misstro inom regeringen. Johansson utvecklade resonemanget: 
 

Det uppstod en känsla av att utrikesministern inte var riktigt pålitlig; att det var nödvändigt att 
kontrollera att han inte i smyg vidtog åtgärder som kunde leda till förvecklingar. Genom att 
han så klart avslöjat sin allmänna inställning i Finlandsfrågan fick alla förslag som han fram-
lade en extra dimension, som gjorde att även relativt harmlösa propåer från hans sida möttes 
med misstro, speciellt från Wigforss som nu liksom i samband med återtagandet av proposit-
ionen i Ålandsfrågan kom att axla rollen som förste opponent.98 

 

Johansson resonerade att det var förvånande att Sandlers politik för en mer nordisk orien-
tering inte var förankrad inom socialdemokratin. I slutändan hade Sandler tillåtits att föra 
sin politik självständigt fram tills att statsråd ur regeringen börjat ifrågasätta denna politiks 
konsekvens för Sverige som neutralt land under kriget.99 

 

I Ålands hav och öar – brygga eller barriär? beskrev Stjernfelt Sandler som en politiker 
som drevs av en personlig övertygelse om det rätta i en svensk insats på Finlands sida. 

                                                
94 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskri-
get, s. 41. 
95 Ibid, s. 45–46. 
96 Ibid, s 54. 
97 Ibid, s. 66. 
98 Ibid, s. 67. 
99 Ibid, s. 87 och 97. 
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Likaså beskrevs Sandler som beskyddande då han varnade för att en ensidig Finlandsaktion 
skulle omöjliggöra en lösning på Ålandsfrågan.100 Sovjetunionens negativa inställning till 
ett samarbete mellan Sverige och Finland var enligt Sandler ett stort missförstånd, menade 
Stjernfelt: 

 
Både Sandler och hans finske kollega Erkko ansåg att Ålandsplanen kunde och borde drivas 
igenom trots den stora grannens motstånd. Och båda trodde att ryssarna skulle falla undan för 
ett bestämt uppträdande. Varken Sveriges eller Finlands utrikesledning torde ha insett den 
stora skillnaden i säkerhetspolitiskt synsätt. För Sovjet var Finland icke ett nordiskt utan ett 
baltiskt närområde.101 

 

Stjernfelt beskrev ytterligare att ”Sandlers mål var att få Sovjet att kalkylera med svenska 
stridskrafter vid sidan av de finska”. På så vis skulle Finlands position förstärkas gentemot 
de sovjetiska kraven och i längden få Sovjet att avstå från en militär lösning. Att Sovjetun-
ionen skulle ha avstått en militär lösning på grund av ett sådant dubbelspel, föreföll Stjern-
felt som en kanske alltför hisnande hypotes.102 

Vid de allra flesta tillfällen i boken Ålands hav och öar – brygga eller barriär? beskrevs 
statsrådens arbete inom ramen för hela regeringens arbete. Det innebar att Stjernfelt oftast 
beskrev de utrikespolitiska frågorna ur ett regeringsperspektiv, snarare än beskrivningar 
av Sandlers persona och förda politik under krigsåren. 
  

Hur  har  den  svenska  Finlandsopinionen  beskrivits?  
I Hägglöfs Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget beskrevs den svenska 
opinionen i början av kriget som fokuserad kring de överväldigande politiska och militära 
händelser som utspelade sig i stora delar av Europa och i våra grannländer. Opinionen kom 
under senare delen av kriget att bli mer insatt och beröra frågor som rörde Sverige, såsom 
permittenttrafiken genom Sverige och Sveriges ställning till sina grannländer.103 Den sam-
lade pressen kom att granska Sveriges krigshandelspolitik i olika åtaganden, vilket med-
förde vissa problem för politiker som uppmanade pressen till återhållsamhet i nyhetsrap-
porteringen.104 I samband med det ryska angreppet på Finland skapades en känsla såväl 
inom som utom regeringen att Sverige borde förhindra en konflikt med Tyskland, som i 
slutändan skulle kunna ha ”inflytande på sin paktbroder Sovjetunionen”. Likaså kom de 
finska perspektiven att ta över i debatten vilket skulle komma att skapa ringar på vattnet 
under kommande krigsår.105  
  

                                                
100 Stjernfelt, Bertil. Ålands hav och öar: brygga eller barriär?, s. 75 och 136. 
101 Ibid, s. 95. 
102 Ibid, s. 142. 
103 Hägglöf, Gunnar. Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget, s. 9. 
104 Ibid, s. 94. 
105 Ibid, s. 86–87. 
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Hägglöf utvecklade: 
 

Finlands samgående med Tyskland var ju också orsaken till en oroande splittring i svensk 
opinion. Mäktiga krafter började nu verka för att Sverige även i det nu begynta anfallskriget 
mot Ryssland skulle lämna Finland omfattande hjälp, om än icke i fullt samma utsträckning 
som under vinterkriget. Inom vissa kretsar talades det till och med om att Sverige icke borde 
iakttaga full neutralitet utan uppträda såsom ’icke krigförande’ på den finsk-tyska sidan i det 
krig mot Ryssland, som för dessa kretsar hade karaktären av ett korståg mot bolsjevikerna.106 

 
Om än den svenska befolkningen mer och mer kom att ställa sig bakom sina grannländers 
sida, genom ett stort motstånd mot exempelvis tysk permittenttrafik genom landet, skulle 
den allmänna opinionen fortfarande se det som av stor vikt att hålla Sverige utanför kriget. 
På så vis kunde regeringen fortsätta uttrycka att Sverige inte skulle göra några avsteg från 
den neutralitet man förhållit sig till under hela krigsförloppet.107 
 
I Jakobsons Vinterkrigets diplomati 1939–1940 beskrevs den svenska opinionen som för-
siktig. Den del som ansåg att Finlands självständighet var av intresse för svensk trygghet, 
svalde ofta sina resonemang när frågan om militär intervention uppkom. Det fanns en in-
byggd trygghet i att ha varit neutrala i över etthundra år vilket, i kombination med den 
oklara relationen mellan Finland och Sovjetunionen, gjorde att effekten av Finlandsopin-
ionen till en början uteblev. Jakobson menade att denna trygghet medförde att det var 
”bättre att tiga med så djärva tankar” tidigt under det andra världskriget.108 Likaså var över-
enskommelsen att Sverige inte förband sig att bistå Finland med hjälp ett sätt att lugna den 
svenska allmänheten.109 Allt eftersom växte dock någon form av solidaritetskänsla fram 
bland den svenska befolkningen gentemot Finlands kamp. De konservativa kretsarna, som 
var mest bekymrade för Sovjetunionens framfart, var villiga att trotsa Moskva - vilket mel-
lan raderna också utrikesminister Sandler tycktes vilja. Trots en växande opinion var rege-
ringens svar nej på frågan om militär intervention. Det var helt enkelt ingen som var beredd 
att ge sig ut på nya farliga vatten i frågan.110 I tidningar började nu dock skäl anges för att 
Sovjetunionen hade andra avsikter än att enbart försvåra ett militärt samarbete mellan Fin-
land och Sverige gällande Åland. Den konservativa tidningen Svenska Dagbladet skrev att 
”Ålandsöarna hör inte till den sovjetryska maktsfären mer än någon annan del av Nor-
den”.111 En mer öppenhjärtad inställning till Finlands självständighet började ta form, vil-
ket inte minst märktes i och med statschefsmötet den 18–19 oktober år 1939 i Stockholm 
där Sveriges, Norges, Finlands och Danmarks statschefer samlades för att demonstrera nå-
gon form av enighet. Den finländske presidenten möttes av enorma hyllningar från det 
svenska folket och mötet hade till synes positiva effekter gällande en nordisk solidaritet 
folken emellan.112 

                                                
106 Hägglöf, Gunnar. Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget, s. 196. 
107 Ibid, s. 255–256. 
108 Jakobson, Max. Vinterkrigets diplomati 1939–1940, s. 40–42. 
109 Ibid, s. 62. 
110 Ibid, s. 77. 
111 Ibid. 
112 Ibid, s. 116. 
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Jakobson var dock snabb med att tillägga att: 
 

Ingenting av den svenska tveksamheten tilläts störa den enighetsdemonstration som de fyra 
statsöverhuvudena iscensatte. Men mötets slutkommuniké kunde trots allt inte lura någon med 
en viss vana att läsa sådana dokument. Där fanns inte det ringaste eko av den heroiska stämning 
som väckts hos allmänheten. Där nämndes över huvud taget inte det sovjetiska hotet mot Fin-
land, långt mindre någon gemensam åtgärd för att avvärja det. Istället bekräftades helt enkelt 
åter en gång de nordiska ländernas avsikt att var för sig fortsätta sin fullständiga neutralitet. 
Det är svårt att föreställa sig att sådana ord kunde ha slagit någon i Sovjetunionen med fasa.113 

 
Det svenska folket kom att fortsätta visa sina sympatier för Finlands kamp mot Sovjetun-
ionen genom parollen ”Finlands sak är vår”. Överallt satt affischer med slagorden och det 
svenska folket lyckades ta stödet till en sådan nivå att det närmast blev en folkrörelse. 
Plötsligt tycktes alla göra någonting för Finland, om det så var att sticka strumpor och 
vantar till männen på fronten, att ta hand om finländska barn eller att anmäla sig som krigs-
frivillig.114 Jakobson menade att den svenska opinionen öste vatten på finlandsaktivister-
nas kvarn, vilket av regeringen sågs som en risk för splittring mellan folket och politikerna. 
Innan aktivisterna hann mobilisera sig kom dock stadsminister Hansson att ta in dessa frå-
gor i regeringen, vilket åter kylde ner frågan om militär intervention till Finland. På så vis 
kom samlingsregeringen att bildas, av fruktan för splittring snarare än av enighet.115 I det 
kommande regeringsprogrammet kom dock regeringen att utelämna allt som inte ämnades 
göra för Finland, trots att regeringen menade att man delade ”folkets spontana och all-
männa önskan att lämna humanitär och materiell hjälp”.116 
 
I Carlgrens Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939 förklarades 
att Sandler ville visa upp en mer aktiv och flitig politik i internationella sammanhang för 
den svenska opinionen.117 Regeringens förhållningssätt att försöka få internationellt gehör 
i frågan om Stockholmsplanen sägs ha tilltalat den svenska opinionen, och att detta för-
hållningssätt mycket väl skulle ha kunnat minska ålänningarnas motsträvighet till pla-
nen.118 På finsk sida menade man dock att ålänningarnas motstånd till Stockholmsplanen 
uppmuntrades av svenska opinionsyttringar och tidningsuttalanden.119 Ålandsöarnas be-
fästande kom att få ett stort medialt intresse i såväl Sverige som Finland.120 Den finske 
presidenten Paasikivi menade att den svenska opinionen var så ömtålig att enskilda utta-
landen från svenska statsråd kunde orsaka stora svängningar i frågan om Åland. Bland 
annat menade Paasikivi att justitieministern Karl Gustaf Westman både yttrat sig om en 
önskan att gå längre i frågan, samtidigt som han anfört en tidningskampanj mot Stock-
holmsplanen som bland annat ska ha drivits i Dagens Nyheter och stärkt ålänningarnas 

                                                
113 Jakobson, Max. Vinterkrigets diplomati 1939–1940, s. 118. 
114 Ibid, s 173–174. 
115 Ibid. 
116 Ibid, s. 175. 
117 Carlgren, Wilhelm M. Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939, s. 60. 
118 Ibid, s. 132. 
119 Ibid, s. 130. 
120 Ibid, s. 99 och 102. 
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motsträvighet. Paasikivi grundade detta främst genom tidningsgenomläsning och sällan 
konfronterade han svenska statsråd i frågan.121 
 
Hur Sovjetunionen kom att handla hade en viss inverkan på vilken sida svensk press kom 
att inta i Ålandsfrågan. Ju längre tiden gick, desto mer kritik riktade pressen gentemot den 
utrikespolitik Sverige bedrev. Carlgren utvecklade: 
 

Finska regeringens återhållsamhet i Ålandsfrågan var givetvis välkommen i Stockholm. Under 
sommaren hade i svensk press betänkligheter mot Sveriges nordiska politik kommit oftare 
fram än under våren, stärkta först av Sovjetunionens vägran att godkänna Stockholmsplanen 
och därefter av dess begäran att få garantera Finland mot all slags aggression: äventyrade inte 
i detta läge Sverige sin egen neutralitet genom att åta sig förpliktelser gentemot andra nordiska 
länder, i främsta rummet Finland?122 

 
Frågan Carlgren ställde sig var inte unik utan florerade redan under inledningen av det 
andra världskriget. Upprätthöll Sverige sin neutralitetspolitik? Frågan var till synes inte 
enkel att förhålla sig till. I april år 1939 ställde exempelvis den dåvarande sovjetiske utri-
kesministern Litvinov frågan till den svenske diplomaten Winther hur den svenska opin-
ionen ställde sig till Hitlerregimen, varpå Winther lämnade lugnande försäkringar.123 
 
I Johanssons Per Albin och kriget beskrevs de tankegångar som den svenska utrikespoliti-
ken och debatten koncentrerades till året innan det andra världskriget som huruvida neut-
raliteten stärktes eller försvagades vid samarbete med andra neutrala stater.124 Under som-
maren år 1939 ansåg även de flesta initierade bedömarna att en nordisk politik var svår att 
uppnå.125 Johansson utvecklade: 
 

Den isolationspolitiska linje som före krigets utbrott ännu varit omstridd och kritiserad blev 
den naturliga bas kring vilken regeringen kunde hålla opinionen samlad. Det känslomässiga 
engagemang som onekligen fanns skulle aldrig få tillfälle att vinna överhand över det kalla 
förnuftet. Sådant skapar lätt frustration, men så länge kriget varade skulle denna frustration i 
huvudsak bli en underströmning som sällan vågade sig fram i offentligheten.126 

 
  

                                                
121 Carlgren, Wilhelm M. Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939, s. 163. 
122 Ibid, s. 181. 
123 Ibid, s. 99. 
124 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världs-
kriget, s. 40. 
125 Ibid, s. 55. 
126 Ibid, s. 57. 
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Johansson beskrev också att det fanns en kluvenhet mellan de som var positivt och de som 
var negativt inställda till Ålandsplanen: 
 

De som var motståndare till Ålandsplanen hölls tillbaka av risken att bli kallade sovjetsympa-
tisörer eftersom de bidrog till att understödja Sovjetunionens motstånd, medan de som i och 
för sig var positiva hölls tillbaka av fruktan att bli anklagade för att vara ljumma till neutrali-
tetspolitiken. Skulle det inte leda till att de tyskvänliga krafterna, de som önskade att Finland 
skulle uppge sin nordiska orientering, vann överhand? Speciellt i den socialdemokratiska pres-
sen fäste man vikt vid det argumentet.127 

 
I takt med att Molotov-Ribbentrop-pakten såg dagens ljus spreds tankarna att Norden 
därmed hamnat utanför farozonen för angrepp. Andra röster höjde varningsfingret 
och menade att ”freden i Östersjöområdet hade köpts till priset av en förlorad makt-
balans”.128 Fokus försvann dock inte från varken Ålandsfrågan eller Finland. Johans-
son utvecklade: 
 

Sverige föll så att säga mer eller mindre automatiskt in i rollen som opinionsmässigt stödland 
för Finland. Meddelandet om den ryska förhandlingsinviten den 8 oktober sände en känslo-
mässig stöt genom det svenska folket som drygt en vecka senare skulle ta sig spektakulära 
uttryck; den svenska pressen ställde sig i stort sett enhälligt på Finlands sida redan långt innan 
den hade någon kunskap om vad de ryska kraven faktiskt gick ut på. Den följde i stort sett 
samma linje som Erkko givit uttryck för, nämligen att Finland aldrig kunde tänkas acceptera 
en lösning enligt baltisk modell. Opinionens låsning gjorde det omöjligt för Per Albin att för-
verkliga det som han säkerligen ansåg som det naturligaste sättet att lösa spänningarna inom 
regeringen: ett offentligt klarläggande av den verkliga svenska hållningen.129 

 
Det fanns nämligen en spänning inom regeringen och hos den svenska befolkningen som 
Hansson ämnade lugna. De allra flesta i regeringen var ”försiktiga” vilket gjorde att utri-
kesminister Sandlers förhållningssätt mest stod för honom själv.  Trots detta fick de ”för-
siktiga” statsråden inta en defensiv position eftersom den känslomässigt engagerade opin-
ionen tryckte på för Finlands sak.130 Statschefsmötet i Stockholm den 18–19 oktober kom 
att skapa ytterligare bekymmer för statsminister Hansson, då mötet blev till en tillställning 
där stora mängder människor kom att stötta initiativet framför Stockholms slott. Effekten 
av detta, menade Johansson, blev att mötet kom att utlösa de nationalistiska stämningar 
som grott sedan krigsutbrottet och den ovissa framtid som låg framför svenskarna. Trots 
statschefernas möte kom den svenska politiken att fortsätta vara försiktig i frågor gällande 
finskt stöd, trots att man bekänt sig stå för en nordisk neutralitet.131 Detta fick konsekven-
ser då tidningspressen, som inte vågade agitera för krig, började uttrycka misstro mot re-
geringens kapacitet och handlingsförmåga. Den som fick bära hundhuvudet blev statsmi-
nister Hansson, där exempelvis Stockholms-Tidningen ansåg Hansson vara ”en förbrukad 

                                                
127 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världs-
kriget, s. 60. 
128 Ibid, s. 63. 
129 Ibid, s. 70. 
130 Ibid, s. 61 och 72. 
131 Ibid, s. 71 och 77. 
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kraft som borde ersättas med en mera kraftfull personlighet”.132 Där opinionen till en bör-
jan förhållit sig tveksam i frågan om hjälp till Finland, delvis på grund av regeringens brist 
på klara riktlinjer, kom från och med december år 1939 en våg av engagemang och initiativ 
för Finlands sak.133 Frivilliga soldater tilläts att på egen hand anmäla sig till tjänst. Trots 
detta, menade Johansson, fanns det en känsla inom Finlandsopinionen att regeringen mot-
arbetade engagemanget: 
 

Även om antalet anmälda frivilliga aldrig kom att överskriva det ”tak” som satts av regeringen 
och ingen som önskade anmäla sig som frivillig till Finland således hindrades av det skälet, 
ansåg man sig på frivillighåll motarbetad av regeringen. Regeringen, klagade frivilligrepre-
sentanterna, hade tolererat men inte stött frivilligverksamheten. Det dröjde således ända till 
den 21 december innan Finlandskommittén, frivilligrörelsens organisatoriska centrum, fick 
tillstånd till öppen annonsering i dagspressen, ett förhållande som man ansåg ha förorsakat att 
värvningen av frivilliga inte fick den omfattning man hoppats. Vad frivilligkretsarna hoppades 
på var givetvis att regeringen antingen direkt eller genom de militära myndigheterna skulle 
låta antyda att den såg positivt på frivilligkåren och därigenom uppmuntra till värvning.134 

 
Det fanns en ökad oro bland socialdemokrater att Finlandsopinionen skulle bli en politisk 
kraft riktad mot just socialdemokratin. Oron grundade sig i att det i samband med bildandet 
av samlingsregeringen framkommit stämningar som syftade till att inte bara ge Finland all 
möjlig hjälp utan också tränga tillbaka socialdemokratins inflytande. Denna aktivism kom 
dock aldrig att lyckas formulera ett slagkraftigt program eller plattform för sina krav, trots 
att man inte mötte något vidare motstånd. Därmed kom dessa stämningar att skapa en un-
derströmning i opinionen snarare än ett öppet handlingsalternativ.135 Även det faktum att 
Sandler, när han valt att avgå, valde att inte framträda som öppen regeringskritiker försvå-
rade för dessa strömningar att nå något reellt inflytande för den allmänna opinionen.136 
De allt mer omfattande krigshandlingar stater emellan i Europa ökade spänningen i Sverige 
och bidrog till känslan att ett definitivt ställningstagande låg framför fötterna. Den svenska 
opinionen stabiliserades trots detta, samtidigt som regeringen höll låg ton i frågan. Svensk 
press fortsatte att öppet och frimodigt diskutera frivilligfrågan och även från regeringshåll 
mjukades denna fråga upp.137 
 
I Stjernfelts Ålands hav och öar – brygga eller barriär? beskrevs en opinion som före 
kriget upplevde Sovjets krigspotential som allmänt försvagat av Stalins utrensningar mel-
lan åren 1936–1938.138 Intresset för Ålandsfrågan, menade Stjernfelt, hade varit av större 
intresse för den svenska opinionen under det första världskriget än i inledningen av det 
andra världskriget.139 Den dåvarande statsministern Edén hade i februari 1918 avvisat en 
                                                
132 Johansson, Alf W. Per Albin och kriget: samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världs-
kriget, s. 86 och 111. 
133 Ibid, s. 109. 
134 Ibid, s. 107–108. 
135 Ibid, s. 108, 110 och 124. 
136 Ibid, s. 118–119. 
137 Ibid, s. 117 och 122–123. 
138 Stjernfelt, Bertil. Ålands hav och öar – brygga eller barriär?, s. 142. 
139 Ibid, s. 69. 
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Ålandsdelegations förfrågan om svensk militär insats för öarnas skydd, för att endast fem 
dagar senare göra en politisk helomvändning på grund av ett behov av en ”säkerhetsventil” 
och den ”uppiskade svenska opinionen”.140 Stjernfelt hävdade att Sandler var den enskilt 
viktigaste personen att sätta en kommande finlandsopinion i rullning: 
 

I regeringen tvekade inte Sandler att mobilisera både kungar och folk i sin strävan att bistå 
Finland via Åland. Främst hans initiativ låg bakom det unika nordiska statschefsmötet i Stock-
holm den 18–19 oktober 1939 - tre kungar och en president. Det blev en mäktig manifestation 
av nordiska samhörighet med 100.000 personers hyllning till president Kallio för Finlands sak. 
Men bakom den storslagna fasaden bemöttes finländarnas förnyade vädjan om svensk trupp 
till Åland återigen negativt. Som plåster på såret lovades Erkko den norra mineringen i ett 
kritiskt läge i Moskvaförhandlingarna men innan krigsutbrott.141 

 
Utöver detta nämnde Stjernfelt ingenting om den svenska opinionen i sin bok. Boken rik-
tade istället mycket fokus på regeringen, den svenska militären och hur olika beslut påver-
kade Åland under det första och det andra världskriget. 
 
Sammanfattningsvis har såväl likheter som skillnader i verkens beskrivningar kunnat ut-
rönas, vilket summerats och reflekterats över i följande analys och diskussion.  

                                                
140 Stjernfelt, Bertil. Ålands hav och öar – brygga eller barriär?, s. 133. 
141 Ibid, s. 100. 
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Analys  och  diskussion  
  
Vilka  likheter  och  skillnader  har  gått  att  urskilja  över  tid?  
De fem analyserade verken visade sig beskriva Sveriges politik gällande Ålandsfrågan med 
lite olika fokus. Både Hägglöf i Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget från 
år 1958 och Jakobson i Vinterkrigets diplomati från år 1967 belyste handel som en viktig 
faktor för att politiken kom att bli neutral och passiv gentemot Finland. Hägglöf och Ja-
kobson framhöll också, likt Carlgren i Varken – eller: reflexioner kring Sveriges Ålands-
politik 1938–1939 från år 1977, den svenska politiken som utstuderad och någorlunda ge-
nomtänkt. Det var först Johansson i Per Albin och kriget från år 1984 och Stjernfelt i 
Ålands hav och öar: brygga eller barriär? från år 1991 det gick att urskönja en beskrivning 
av svensk politik som svag och splittrad. Tre av verken - Jakobson, Carlgren och Stjernfelt 
- framhävde tydligt att ett samarbete mellan Finland och Sverige gällande Åland stod och 
föll på det hur det politiska intresset från svenskt håll att ställa upp med ett försvar var för 
stunden. Detta intresse visade sig inte finnas, varpå Sverige i alla tre verk målades upp som 
den stat som styrde förhandlingarna. Hägglöf tycktes nöja sig med att beskriva den svenska 
politiken som neutral, medan Stjernfelt mer ifrågasatte vart gränsen mellan ett åländskt 
neutralitetsskydd och en svensk-finsk militärallians egentligen gick utifrån den förda 
svenska politiken. Carlgren och Johansson beskrev situationen mellan Finland och Sverige 
som misstänksam från båda parter. Vad som varit centralt och även genomsyrat alla fem 
verk har varit neutralitetsprincipen. Denna princip har mer eller mindre varit närvarande i 
alla resonemang kring varför Sverige valde att föra den politik man gjorde. Vad som sällan 
fanns med var resonemang om varför och i vilka avseenden Sverige var neutralt eller inte. 
Det var först i litteraturen från 1980- och 1990-talen, i Johansson och Stjernfelt, denna 
princip problematiseras. Jakobson var den som framhöll Sveriges balanserande som neu-
tral stat som svekfullt gentemot Finland, vilket då ska ha genererat falska förhoppningar 
för finnarna att Sverige ifall det hettade till faktiskt skulle komma till undsättning. 
 
Även gestaltningen av den dåvarande utrikesministern Rickard Sandler visade sig skilja i 
forskning över tid. Genom undersökning av de fem verken framkom dock även några ge-
mensamma beskrivningar. Den första beskrivningen av Sandler som alla fem verk framhöll 
var dennes vurmande för Sveriges grannland i öst, Finland. Sandler beskrevs i Hägglöf 
som en ”nordisk statsman” som ämnade att göra en stor och positiv insats för det nordiska 
samarbetet. Jakobson förklarade att Sandler hade ett stort eget intresse för grannlandet, 
medan Stjernfelt angav Sandler som driven av en personlig övertygelse att hans förda po-
litik var det rätta att göra. Den andra beskrivningen som återkom var det faktum att Sandler 
ansågs ha drivit en politik som varit självständig från övriga regeringen. Detta beskrevs på 
två sätt; dels att Sandler ensam propagerade för ett ökat samarbete med Finland och ett 
skydd för Åland och dels att Sandler under lång tid lämnades ensam att forma svensk utri-
kespolitik av den övriga regeringen. Tre av verken - Hägglöf, Jakobson och Stjernfelt - 
beskrev Sandler i det stora hela i positiva dager. Hägglöf beskrev Sandler som en driven 
politiker med goda kunskaper inom krigshandelspolitiken, medan Stjernfelt framhöll 
Sandler som den enskilt viktigaste personen som fick den kommande Finlandsopinionen 
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att sättas i rullning. Sandlers politiska handlingar tillskrevs dock regeringen till stor del av 
Stjernfelt, vilket skilde sig åt jämfört med de fyra andra verken. Jakobson var den som 
tillskrev Sandler mest positiva egenskaper, och hävdade att Sandlers politik ur ett fin-
ländskt perspektiv var väldigt positiv. I negativ dager beskrevs Sandler genomgående i alla 
verk som svårtolkad och önsketänkande med abstrakta tal. Johansson gick så långt att be-
skriva att människor i hans omgivning upplevde honom som opålitlig. Det verk som ställde 
sig mest negativ till Sandler var Carlgren, som på flera ställen påpekade Sandlers politiska 
brister. I de tidigaste forskningsverken gestaltades alltså Sandler som kunnig, om än egen-
domlig, för att i senare forskning snarare gestaltas som ensam förespråkare för en politik 
som misslyckades. Tiden tycks därmed, utifrån beskrivningarnas progression, inte ha be-
handlat Rickard Sandler speciellt väl. 
 
Den svenska opinionen beskrevs överlag i de fem verken som positiv gentemot Finland, 
om än i olika hög utsträckning. Både Jakobson och Stjernfelt beskrev en opinion som till 
en början var försiktig och inte så engagerad i frågor gällande Åland och Finland.  Stjern-
felt menade att det inte fanns någon vidare rädsla för Sovjetunionen i ett tidigt stadie, på 
grund av Stalins utrensningar i militären. Detta gick i motsatt riktning mot vad Hägglöf 
beskrev, nämligen att det de facto fanns en rädsla för Sovjet. Jakobson menade att den 
svenska opinionen tystnade i Ålandsfrågan så fort frågan om militärt ingripande kom på 
tal. Likaså menade Johansson att den svenska opinionen hela tiden vägde för- och nack-
delar med att ingå samarbete med andra neutrala stater och hur detta kunde påverka neut-
raliteten. Såväl Hägglöf, Jakobson och Carlgren beskrev opinionen som finlandsvänlig, 
men som också värderade Sveriges frånvarande i det andra världskriget högt. Om än en-
gagemanget var lågt till en början, kom det att växa med tiden. Det var först och främst två 
samhällskrafter som närvarade under beskrivningarna av opinionen - den samlade pressen 
och folkets känslor. Den svenska pressen (först och främst tidningar) beskrevs på ett eller 
annat vis av Hägglöf, Carlgren och Johansson som viktig för hur folket kom att formera 
sig. Detta genom att kritiskt granska den svenska regeringens politiska handlingar, ställa 
sig på Finlands sida i konflikten med Sovjetunionen och öppet diskutera frågan om frivil-
liga svenska soldater till Finlandshjälp. För det andra beskrevs opinionen som väldigt 
känslomässigt engagerad när den väl kom att svänga över i finländsk favör och någonting 
som växte fram mer och mer. Jakobson och Johansson lade en del fokus på just detta, där 
Johansson gick så långt som att beskriva att det fanns en spänning mellan opinion och 
regering som grundade sig i opinionens känsla av att bli motarbetade i sitt engagemang. 
Slutligen återfanns ingen tydlig katalysator i de fem verken som skulle kunna utröna orsa-
ken till varför den svenska opinionen kom att svänga till att bli starkt finlandsvänlig. Om 
det så var själva upprinnelsen av det finska vinterkriget eller en rädsla hos folket att Sve-
rige var på tur lämnas därmed osagt, men ger uppslag för en intressant utgångspunkt vid 
vidare studier inom ämnet. En intressant beskrivning av det känsliga politiska läget under 
det andra världskriget gavs av Johansson som menade att den svenska opinionen var splitt-
rad vid uppkomsten av Molotov-Ribbentroppakten, där somliga ansåg att Sverige nu var 
säkrare och andra raka motsatsen. 
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Den svenska opinionen beskrevs genomgående i verken som mer eller mindre känslosam. 
Det skulle kunna resoneras att spår av mentalitetshistoria funnits representerat i samtliga 
verk. Huruvida författarna/forskarna haft detta som avsikt är dock svårt att fastslå. Att detta 
perspektiv gått att finna i samtliga verk kan lika gärna vara ett resultat av finlandsopinion-
ens närvaro under kriget. Det skulle helt enkelt kunnat vara omöjligt att tala om Sverige 
under andra världskriget i allmänhet och det finska vinterkriget i synnerhet utan att även 
inkludera den framväxande finlandsopinionen. Ett intressant bidrag till debatten skulle 
dock kunna vara att fråga sig varför den svenska opinionen fortsatt att närvara i litterära 
verk om 1930- och 1940-talets Sverige, när samma litteratur i själva verket visat sig ha 
svårt att förklara dess egentliga påverkan på själva politiken? Vad litteraturen tjänat på att 
belysa det aktiva ställningstagandet hos många svenskar vore en intressant fråga att ställa 
sig vid en vidare studie i området. 
 
Det skulle även, likt postmodernistiskt tänk, kunna gå att hävda att de olika verken varit 
möjliga att analyseras utifrån flera olika perspektiv. De fem litterära verken som under-
sökts till denna studie visade sig alla mer eller mindre fokusera på statens åtaganden, och 
därmed utgå ifrån politisk historia. Detta blev extra tydligt i Stjernfelts Ålands hav och öar 
från år 1991, där utrikesminister Sandlers politiska handlingar ofta beskrevs som regering-
ens politik. Andra verk var noga med att framhålla Sandler som en person med egen 
agenda, till viss del fristående från övriga delar av regeringen och därmed närmast biogra-
fiskt beskriven. Såväl Hägglöfs Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget från 
år 1958 och Jakobsons Vinterkrigets diplomati från år 1967 utgick ifrån sina egna erfaren-
heter av diplomati, varpå detta perspektiv ständigt var närvarande i texten. Dessa två verk 
låg också till synes närmast den samtida historieskrivningen som fanns under 1950- och 
1960-talen, att utgå ifrån staters åtaganden och viktiga politikers handlingar. Hägglöfs verk 
utgick dessutom ifrån de handelspolitiska åtaganden Sverige gjorde, vilket gjort att detta 
verk kunnat tolkas som att gå under ekonomisk historia. Carlgrens Varken – eller: reflex-
ioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938–1939 publicerades under 1970-talet (1977) då den 
sociala strukturens historia, med dess beskrivning av olika samhällsgrupper, gjort inträde 
på forskningsscenen. Trots detta skulle det gå att beskriva Carlgrens alster som inom ramen 
för den ”gamla skolans” historieskrivning, då perspektivet allt som oftast var centrerat 
kring den svenska politiken (vilket verkets titel även antytt). Det verk som tydligast indi-
kerade att ha blivit påverkade av sin tids historieskrivning var Johanssons Per Albin och 
kriget där politisk historia varit närvarande kombinerat med den sociala strukturens histo-
ria, i form av klassperspektivet. Johansson beskrev exempelvis Sandlers dilemma med att 
vilja stå utanför kriget, trots att en makt (Tyskland) tydligt ville utplåna arbetarrörelsens 
traditionella organisationer (se s. 26). En sådan kraftfull beskrivning av Tysklands agenda 
under det andra världskriget gick inte att finna i någon av de andra verken. Att bedöma 
huruvida författaren med beskrivningen medvetet sökt framhålla arbetarperspektivet eller 
om det varit fråga om en personlig övertygelse lämnas åt läsaren att begrunda. 
Carlgrens och Stjernfelts verk skulle även kunna beskrivas som skrivna utifrån ett mikro-
historiskt perspektiv, då båda haft Åland som utgångspunkt i sina beskrivningar av såväl 
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den svenska politiken och opinionen. På så vis skilde sig dessa verk från övriga, som istället 
haft svensk politik under krigsåren i allmänhet som utgångspunkt. 
 
Kort och gott visade samtliga undersökta verk spår av att direkt eller indirekt influerats av 
det forskningsläge som var i centrum under första halvan av 1900-talet, nämligen historia 
skriven utifrån staten. Detta har, med facit i hand, varit svårt att undgå då studiens första 
och andra frågeställning i princip krävt att litteraturen haft ett visst fokus på just staten och 
dess politik. Den tredje frågeställningen öppnade likaså dörren för att all litteratur på ett 
eller annat sätt skulle behandla samhället i form av den svenska opinionen. Genom under-
sökningen visade det sig dock att litteraturen trots allt visade tecken på att även vara influ-
erade av det samtida forskningsläget. Detta resultat måste dock ses som otillräckligt för att 
kunna dra slutsatser, varvid en framtida studie skulle kunna tjäna på att göra vissa korrige-
ringar vid utförandet. Exempelvis hade en vidare undersökning kunnat behandla en lika 
mängd litteratur men avgränsat till enbart ett årtionde. På så vis hade en tydligare - och 
kanske mer rättvis? - jämförelse kunnat göras litteraturen emellan. Likaså måste studiens 
träffsäkerhet diskuteras, då ett annat urval av böcker förmodligen kunnat påvisa ett annat 
resultat. Med det sagt var aldrig detta studiens syfte, utan snarare vara ett inlägg till debat-
ten om olika synsätts inflytande på forskning. I slutändan har studien de facto påvisat att 
historieskrivning påverkats av vem som skriver den. För hur var det nu, var Finlands sak 
vår?  
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