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Inledning 
 

När kärnvapnen väl träder in i historien kom de att ha en stor påverkan Kalla Kriget. Det här 

medförde att en fruktan för att ett tredje världskrig skulle bryta ut när som helst var ständigt över-

hängande. Att kriget skulle utkämpas med kärnvapen blev snabbt en självklarhet vilket medförde 

en form av domedagskänsla över det hela situationen. Sverige såg på medan alltfler länder inför-

skaffade sig det nya fruktade vapen. Här stod vi inför ett vägval. Skulle vi avsäga oss den här nya 

teknologin eller skulle vi ta steget och utveckla våra egna massförstörelsevapen? I och med Berlin-

murens fall och Sovjetunionens upplösning minskade däremot spänningarna mellan öst och väst 

och det kalla kriget var inte längre ett faktum. För svensk del innebar det här att säkerhetspolitiken 

övergick till att bli betydligt mindre spänd och en bantning av det svenska försvaret kom att prägla 

de närmsta åren. Men på de senaste åren har orosmoln börjat hopa sig igen. Många menar att 

situationen mellan Ryssland och Ukraina har gjort att vi är på väg att träda in i ett nytt Kallt Krig. 

Mikael Holmström från Svenska Dagbladet skrev i mars 2014 en artikel som berör det spända 

läget.1  

 
Det viktiga nu är att förstå vilken värld vi lever i. Det geopolitiska raset kan drabba även Sverige. Den 

logik som Putin har för att skydda ryssar på Krim och flottbasen Sevastopol vid Svarta Havet kan 

flyttas till Östersjön. Då kan det gälla ryssar hos våra EU-grannar i Baltikum, buffertzoner kring S:t 

Petersburg eller korridorer till Kaliningrad.2 

 

Under februari 2016 hölls en säkerhetskonferens i München. I och med den bekräftade premiär-

ministern Dimitrij Medvedev de frostiga relationerna mellan väst och Ryssland genom att rikta hårt 

kritik mot Nato. Kritiken kom i samband med Natos planer på att rusta upp baser i östra Europa. 

Det här är någon som man från ryskt håll ser som provocerande och som ett potentiellt hot. I 

samband med detta twittrade Medvedev: ”My conclusion before the Munich Security Conference 

— the world is a more dangerous, darker place”3 Det har fått konsekvensen att fler försvarsvänliga 

åsikter har börjat ta plats i den svenska debatten då det påverkar även Sverige. Även om det inte 

hörs så många seriösa röster som förespråkar kärnvapen så har debatten kring upprustningen blivit 

allt mer aktuell. Där medföljer även det återkommande hotet om kärnvapenkrig. När väl Donald 

																																																								
1 Holmström, Mikael, Ett nytt kallt krig – eller ett världskrig? tid 2014-03-2.  
http://www.svd.se/ett-nytt-kallt-krig--eller-ett-varldskrig (hämtad 2017-01-04). 
2 Holmström, Mikael, Ett nytt kallt krig – eller ett världskrig? tid 2014-03-2.  
http://www.svd.se/ett-nytt-kallt-krig--eller-ett-varldskrig (hämtad 2017-01-04). 
3 Christer El-Mochantaf, ”Ryssland är i nytt kallt krig med väst” tid 2016-02-13. 
http://www.expressen.se/nyheter/ryssland-ar-i-nytt-kallt-krig-med-vast/ (hämtad 2017-01-04). 



	 2	

Trump har tagit över presidentposten efter Barack Obama så återstår det bara att se hur relationen 

mellan de båda länderna USA och Ryssland kommer se ut i framtiden. Två länder som än idag 

innehar de största arsenalen av kärnvapen i hela världen.4  

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera de argument som tas upp i riksdagsdebatten rörande svenska 

kärnvapen åren 1958-1960. Vidare undersöks även varför det rådde splittringar inom riksdagen 

kring frågan. 

 

Frågeställning 

• Hur ställde sig riksdagspartierna till Sverige som kärnvapenmakt i riksdagsdebatten? 

• Vad var för- och motargumenten i riksdagsdebatten kring att Sverige skulle utveckla kärn-

vapen? 

• Vilka var meningsskiljaktigheterna mellan riksdagspartierna kring frågan? 

• Rådde det meningsskiljaktigheter inom riksdagspartierna kring frågan och vilka var de?  

 

Tidigare forskning 
Joakim Jansson från Luleås Tekniska Universitet har gjort en liknande politisk analys. Han tar fasta 

på den debatt som bedrevs 1952-1959. Hans material utgörs av debattinlägg från framträdande 

svenska tidningar där han analyserar vilka som var framträdande i debatten, vad deras ställningsta-

gande var samt vilka argument som lades fram.5 Jansson kom fram till att av de politiskt färgade 

tidningarna så var de borgerliga tidningarna helt klart för att Sverige skulle utveckla egna kärnvapen. 

De borgerliga tidningarna utgjordes av Barometern, Expressen, Göteborgs-Posten, Norrlands-pos-

ten, Skånska Dagbladet, Smålandsposten och Uppsala Nya Tidning. De borgerliga tidningarna häv-

dade att det var nödvändigt för ett litet land som Sverige att införskaffa avskräckande medel mot 

ett eventuella anfall från en stormakt. Många menade också att ett alliansfritt land som Sverige inte 

hade kunnat räkna med hjälp från andra nationer. Av den anledningen ansåg man att svenska kärn-

vapen blev en nödvändighet.6 De socialistiska pressarna hade däremot en mer negativ inställning 

																																																								
4 Eleanor, Ross. The nine countries that have nuclear weapons tid 2016-01-06. 
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/the-nine-countries-that-have-nuclear-weapons-a6798756.html 
(hämtad 2016-01-09) 
5 Jansson, Joakim. Att ha och icke ha atombomb. Luleås Tekniska Universitet, 2004, s. 2 
6 Jansson, 2004, s. 42-43 
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gentemot ett svenskt kärnvapenprogram. Vissa var mer avvaktande medan andra tog rakt ställning 

mot. Bland de socialistiska tidningarna fanns Arbetet, Dala-Demokraten, Folket, Morgon-Tid-

ningen, Ny Dag, Ny tid och Nya Norrland. Många såg att svenska kärnvapen skulle tvinga in Sve-

rige i ett nytt världskrig. Andra menade också att Sveriges alliansfrihet skulle stå på spel och vi 

skulle göra omvärlden en större tjänst genom att verka för avtal som förhindrade en spridning av 

kärnvapen.7 Även om Jansson lägger fokus på tidningarna och denna uppsats har sitt huvudfokus 

kring debatterna i kamrarna så blir ändå en jämförelse mellan de två forskningarna relevanta. Båda 

två ser på vilka åsikter som är förankrade i vilka ideologier.  

 

Tomas Jonter och Emma Rosengren har tillsammans författat artikeln From nuclear weapons aquist-

ionto to nuclear disarmament – the Swedish case. Deras syfte med studien var att analysera de politiska 

och ideologiska skiftningarna inom den svenska politiken som kom att påverka inställningen till  

kärnvapen.8 Deras slutsats var från att ha lagt ner stora resurser på forskning om kärnvapen så 

började ett större motstånd uppstå i Sverige. Socialdemokraterna kom att starta en politik där Sve-

rige skulle verka för nedrustning av kärnvapen på ett internationellt plan. Partiet fick stort stöd av 

kärnvapenmotståndare. Från svenskt håll så blev det mer tydligt att man ville se sig som ett land 

som skulle motverka en spridning av kärnvapen i världen. Några viktiga faktorer som banade vägen 

för politiken skedde i debatten i Sverige. Från början sågs kärnvapen som en garanti för neutralitet 

och frihet, men efter hand började de mer negativa aspekterna betonas i debatten. Kärnvapen be-

skrevs som något destruktivt som skulle skada landet och försämra vårt säkerhetsläge. Många me-

nade också att kärnvapen inte skulle hålla oss borta från konflikter utan skulle snarare bidra till en 

ökad risk för att vårt land skulle dras in i ett nytt världskrig. Sverige skulle därför göra större nytta 

om man avsa sig kärnvapen och istället verkade för en avrustningspolitik.9  

 

Willhelm Agrell har utförligt redogjort om den svenska kärnvapenforsningen i sin bok Svenska för-

intelsevapen. Han lägger stor tyngd i själva atomforskningen, men redogör också för de olika ideolo-

giska motsättningarna och förändringarna inom den svenska debatten. Agrell hävdar att Sverige till 

skillnad mot flertalet andra nationer med kärnvapenforskning inte strävade efter maktambitioner. 

																																																								
7 Jansson, 2004, s. 42-44 
8. Jonter, Tomas & Rosengren, Emma From nuclear weapons aquistionto to nuclear disarmament – the Swedish case hämtad 
(2016-01-09) s. 46 
9 Jonter, & Rosengren, hämtad (2016-01-09) s. 58-59 
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Det som satte stopp för det svenska kärnvapenprogrammet var inte bristen på resurser eller tek-

nologi utan det var snarare de ideologiska krafterna som fanns inom landet under den tiden. Ex-

empel på det var att välfärdspolitiken kom att bli mer betydande och kom att få ett större fokus.10  

 

Olof Kronvall och Magnus Petersson har analyserat hur svensk politik bedrevs under Kalla Kriget. 

I boken Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991 analyserar Kronvall och Petersson 

hur svensk säkerhetspolitik skulle balanseras mellan stormakterna USA och Sovjetunionen.11 De 

kom fram till att man från Socialdemokraternas sida ville verka för en mer försonande säkerhets-

politik gentemot Sovjetunionen samtidigt som man försöker avskärma sig mer från västmakterna. 

Högerpartiet hade däremot ett motsatt förhållningssätt där man ville avskärma sig mot öst och 

närma sig väst. Kronvall och Petersson pekar på de ideologiska skillnaderna och förklarar att den 

socialistiska idégrunden som Socialdemokraterna vilar på kan ha påverkat deras förhållningssätt 

gentemot öst.12 I början på 1960-talet började neutralitetspolitiken allt mer betonas som viktig. Ett 

ökat försvarsanslag blev då också allt mindre viktigare och tonen mot öst blev mildare. Högern 

som tidigare hade stått i kontrast mot denna försoningspolitik som bedrevs av den socialdemokra-

tiska regeringen började istället att rätta sig i leden samtidigt som man började samarbeta mer med 

sina politiska rivaler.13 

 

Teoretisk ansats kopplat till den tidigare forskningen 
Ett generellt mönster träder fram när man analyserar och väver samman slutsatserna från den tidi-

gare forskningen. Från början existerade det en syn på kärnvapen som var präglad av en mer 

mångsidig bild. Här tog de positiva förhållningssättet stor plats och de ideologiska förutsättning-

arna för svenska kärnvapen ter sig som något mer gynnsamma inom den svenska politiken. Efter 

hand skedde det ideologiska skiftningar inom säkerhetspolitiken och forskningen visar att välfärds-

politiken och nedrustningskraven som vuxit fram hos de socialistiska krafterna börjar ta över och 

dominera allt mer inom den politiska arenan. Det återkommande temat som tas upp inom den 

tidigare forskningen visar också att den politiska förändringen som skedde vid sekelskiftet mellan 

1950- och 1960-talet medförde att kärnvapenförespråkarna antog ett mer passivt förhållningssätt i 

debatten om svenska kärnvapen. Med andra ord så kom frågan om svenska kärnvapen allt mer att 

försvinna från den politiska agendan.   

																																																								
10 Agrell, Willhelm. Svenska Förintelsevapen: Utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-70, Historiska Media, 
Lund, 2002, s. 343 
11 Kronvall, Olof & Petersson, Magnus, Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991, Santérus, Stockholm, 
2005, s. 7-9 
12 Kronvall, 2005, s. 170-171 
13 Kronvall, 2005, s. 163 
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Metod 
Det metodiska tillvägagångssättet bygger på en argumentationsanalys. Syftet med en argumentat-

ionsanalys är att man plockar fram aktörernas argument för att se vad de grundar sig på. Man lyfter 

fram vad som är det väsentliga från argumenten för att därefter kunna bilda sig en uppfattning om 

vad som formar personernas åsikter och världsbild. Det läggs också fokus på hur personerna för-

stärker sina egna ståndpunkter och försvagar sina meningsmotståndares argument.14 Argumentat-

ionsanalysen kommer därför göra det möjligt att se vad de olika riksdagspartierna väljer att lyfta 

fram som för- och motargument till Svenska kärnvapen. Med hjälp av analysen så kommer en 

tydligare bild att träda fram vad det är som formar politikernas syn på omvärlden och det politiska 

läget. 

  

Först har riksdagsprotokollen bearbetats samtidigt som de har markerats och deltas in i för- och 

motargument. Därefter har en tematisk indelning gjorts utifrån tre huvudsakliga drag som debat-

törerna tar hänsyn till i debatten. Det första är det internationella perspektivet. Här lyfts det yttre 

hotet, internationella förhållanden eller avtal fram som ett argument för eller emot anskaffningen 

av kärnvapen. Den andra faktorn är den nationella faktorn. Här kommer det fram huruvida debat-

törerna ser på de förutsättningarna eller förhinder som finns inom Sveriges gränser för anskaff-

ningen av kärnvapen. Dessa inre faktorer rör hur man lyfter fram de ekonomiska förutsättningarna 

inom landet eller hur folkopinionen kan användas som ett vapen i debatten. Den tredje faktorn är 

det allmänmänskliga perspektivet. Här lyfts de moraliska aspekterna fram i debatten. 

Inom detta område berörs huruvida radiostrålningen eller kärnvapnens destruktiva effekt mot 

människor och miljön kan fungera som ett avskräckande argument mot kärnvapen.  

 

Anledningen till att uppsatsen är konstruerad på följande sätt är för att dessa tre huvuddelar be-

döms kunna täcka in ett stort spektrum av idéer, tankar och åsikter som lyfts in i debatten. Tan-

ken är att läsaren ska få kunna ta del av så mycket åsikter som möjligt samtidigt som en tydligare 

struktur kommer bringa klarhet i ett virrvarr av argument och åsikter. Efter inläsning av materi-

alet så har det gjorts bedömningen att den tematiska delen även bygger på ständigt återkom-

mande teman i debatten.  

																																																								
14 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Malmö, 2012, s. 108-109 
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Material och avgränsning   

Det som utgör källorna till uppsatsen är de riksdagsprotokoll som nedtecknades från debatterna i 

riksdagen. Undersökningen tar avstamp runt hösten 1958 med anledningen av att just den specifika 

period så lanserade FOA (Försvarets forskningsanstalt) förslag på två forskningsprogram som fick 

benämningen L-programmet och S-programmet som man skulle ta ställning till i riksdagen. Där 

befann vi oss i ett vägval mellan att antingen utveckla kärnvapen eller utveckla skydd mot kärnva-

pen. Året innan släpptes även ÖB-57 vilket för första gången blev ett offentligt ställningstagande 

från försvarsmakten då man tydligt tog ställning för anskaffningen av kärnvapen. Agrell menar att 

det var först här som kärnvapenfrågan på allvar startade i den offentliga debatten i Sverige. Av den 

anledningen så har utgångspunkten legat kring de här perioden.15 Arbetet avrundas kring 1960 då 

detta utgjorde början på den nedrustningspolitik som kom att starta kring början på 1960-talet. Här 

avtog debatten. Från försvarsmaktens håll lyftes det fortfarande fram argument för svenska kärn-

vapen men behovet blev inte längre lika stort. Det här framkom när man lanserade ÖB-62. Agrell 

menar att /../ argumenten och uppbyggnaden av resonemanget visar på andra tyngdpunkter än 

ÖB-57./../16 Eftersom perioden runt 1958-1962 är så händelserik kring den svenska kärnvapen-

forskningen så ligger därför tidsramen för arbetet kring åren 1958-1960.  

 

Den som är observant kan notera att vissa delar av undersökningen är betydligt längre än andra. 

Exempelvis så är Socialdemokraterna, Kommunisterna och Högerpartiet de tre riksdagspartier som 

ges mer utrymme än de övriga partierna. Av de tre partierna så är det Socialistiska blocket som får 

mest utrymme. Folkpartiet och Centerpartiet har i större utsträckning nästan helt utelämnats. För-

delning har gjorts medvetet och är ett naturligt resultat av att vissa partier eller personer tar mer 

plats eller gör längre anföranden än andra. Hade samtliga grupper fått lika stort utrymme i under-

sökningen så hade det gett en felaktig bild av debatten. Att vissa får mer utrymme än andra säger 

också något om debatten då utrymmet blir proportionerligt till hur stor plats alla parterna tar och 

hur långa anföranden man gör. Samma sak gäller även den tematiska indelningen. Varje parti eller 

individ har sin egna unika retoriska stil. Då man väljer att fokusera på några aspekter medan andra 

saker utelämnas. Därför får även de delarna olika mycket utrymme. Ytterligare en sak som bör 

noteras är att trots att det finns en tematisk indelning i undersökningen så går ändå vissa områden 

in i varandra. Exempelvis så träder vissa etiska aspekter fram i det internationella perspektivet eller 

tvärtom. Detta är oundvikligt då debattören ibland gör längre anföranden och tar in fler aspekter i 

ett argument för att slutligen framföra sin poäng. 

																																																								
15 Agrell, 2002, s. 160 
16 Agrell, 2002, s. 231 
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Bakgrund 
I augusti 1945 avslutades andra världskriget i och med Japans kapitulation. Det här skedde efter att 

städerna Hiroshima och Nagazaki hade jämnats med marken av två kärnvapenexplosioner vilket 

resulterade i att hundratusentals människor fick sätta livet till.17 Förödelsen som medförde var re-

sultatet av det så kallade Manhattanprojektet där amerikanska forskare hade lyckats utveckla kärn-

vapen. Den första provsprängningen hade skett den 16 juli 1945 i New Méxicos öken i sydvästra 

USA. Projektet hade initierats av president Roosveldt 1941 med syfte att undvika att nazistregimen 

var först med att framställa ett liknande vapen. Ledaren för projektet blev Robert Oppenheimer. 

Han kom sedan att få benämningen som atombombens fader. Manhattanprojektet blev startskottet 

för att ett flertal andra länder började inleda liknande projekt. Sovjetunionen lyckades till omvärl-

dens förvåning genomföra sin första kärnvapensprängning 1949. Storbritannien, Frankrike och 

Kina följde efter med några års mellanrum. 1951 detonerade USA sin första vätebomb vilket Sov-

jetunionen lyckades med 1953. Kapprustningen var i full gång mellan stormakterna. Även Sverige 

ville följa med och göra liknande framsteg.18  

 

Fröet för den svenska kärnvapen forskningen inledde under Oktober 1945. FOA (Försvarets 

Forskningsanstalt) fick i uppdrag att starta upp en undersökning som skulle avgöra Sveriges förut-

sättningar för att börja tillverka egna kärnvapen. Fram till 1947 släpptes flertalet rapporter kring 

undersökningen.19 Kunskapen om det nya vapnet var ännu liten. Uppfattningen av kärnvapen till 

en början var att det enbart var en stor bomb som bara kunde bäras och släppas av stora bomb-

flygplan, men efter hand som tekniken gick framåt så klargjordes även själva bilden av vapnet. 

Första gången kärnvapen frågan togs upp i riksdagen var 1955. Först fokuserade debatten på det 

som berörde det yttre hotet mot riket, men kom sedan att gå över till att fokusera på Sveriges 

möjlighet att utveckla kärnvapen. Jarl Hjalmarsson som var ledare för Högerpartiet (nuvarande 

moderaterna) var en av förespråkarna för att Sverige skulle skaffa egna kärnvapen. Försvarsmi-

nistern Torsten Nilsson initierade till ett möte inom partiet där frågan lyftes. Nilsson var även han 

en förespråkare för svenska kärnvapen. Han menade: ”Att inte följa med i utvecklingen var som 

att vägra ersätta pilbågar med gevär”20  

 

																																																								
17 Nationalencyklopedin, andra världskriget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andra-världskriget 
(hämtad 2016-11-22) 
18 Nationalencyklopedin, kärnvapen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kärnvapen (hämtad 2016-11-
21) 
19 Agrell, 2002, s. 70-71 
20 Agrell, 2002, s. 142 
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Finansministern Gunnar Sträng och utrikesministern Östen Udén var däremot båda motståndare. 

Det blev därav tydligt att det rådde olika motsättningar inom regeringen vilket medförde att man 

förblev splittrade i frågan.21 Det rådande Kalla kriget och upprustningen ökade spänningarna i värl-

den. I samband med att Sovjetunionen invaderade Ungern 1956 för att slå ner det uppror som hade 

bildats blev hotet ännu mer påtagligt. Under hösten 1957 skickade även Sovjetunionen upp Sputnik 

I i rymden. Många kom nu att fråga sig om Ryssarna hade fått ett teknologiskt övertag gentemot 

väst. Det var i samband med detta som ÖB släppte ÖB-57. Nu hade försvarsmakten definitivt tagit 

ställning i frågan vilket nu också kom fram i offentligheten.22 

 

Under juli 1958 lade Försvarets forskningsanstalt fram två alternativa linjer som skulle fungera som 

vägval för Sveriges framtida forskning inom kärnvapen. Den ena linjen kallades för S-programmet 

och skulle innebära att försvaret skulle lägga atomforskningsresurserna på att utveckla resurser, 

strategier och skydd mot eventuella kärnvapenattacker. Konkret kunde detta innebära att man ut-

vecklade atomsäkra bunkrar eller andra vapensystem. Detta innebar att man inte skulle utveckla 

kärnvapen utan istället skulle utveckla skyddsåtgärder mot kärnvapen. 

Det andra programmet bar namnet L-programmet. Detta programm skulle rent konkret innebära 

att man skulle bedriva forskning med målsättning att plocka fram prototypladdningar som skulle 

provsprängas. Målsättningen för L-programmet var därav att man skulle utveckla kärnvapen.23     

 
De fem politiska partierna som satt i riksdagen under perioden 1958-1960 var från de borgerliga: 

Folkpartiet, Centerpartiet samt Högerpartiet. Det sistnämnda kom sedan att byta namn till Mode-

raterna. De socialistiska riksdagspartierna utgjordes av Socialdemokraterna och Kommunisterna. 

Det sistnämnd kom sedan att byta namn till Vänsterpartiet.   

																																																								
21 Agrell, 2002, s. 142 
22 Agrell, 2002, s. 154-155 
23 Agrell, 2002, s. 160 
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Undersökning 
 

Nedanför redogörs debatten i två huvuddelar. Ett för de socialistiska partiernas och ett för de 

borgerliga partiernas ståndpunkter i de olika frågorna. Därefter delas varje del in utifrån de tre 

argument som tidigare omnämnts. Det första är det internationella perspektivet, det andra är det 

ekonomiska och det tredje är det etiska. Det är även viktigt att vara medveten om att debatten 

infaller under en tid i svensk historia då vi fortfarande hade en tvåkammarriksdag. Denna tvåkam-

marriksdagen existerade mellan åren 1866-1971 varefter den kom att ersättas med en enkammar-

riksdag.24  

 
De socialistiska partiernas ställningstagande 
Socialdemokraterna var splittrade i frågan. Det fanns förespråkare inom partiet som ställde sig 

avvaktande kring frågan, men de starkaste krafterna inom partiet i debatten verkade emot forsk-

ningen. Sveriges kommunistiska parti tog exempelvis en tydlig ställning mot svenska kärnvapen. 

Från Socialdemokraterna var Oskar Åkerström, August Spångberg samt Inga Thorsson från Soci-

aldemokraternas kvinnoförbund återkommande personer i debatten och de ställde sig emot 

svenska kärnvapen. Sven Andersson också från Socialdemokraterna var under denna tid försvars-

minister. Han ville inte att Sverige skulle binda sig till något internationellt avtal och var motvillig 

men ändå öppen för svenska kärnvapen som en sista utväg. Han kom att rikta stor kritik till Hö-

gerpartiet som han menade var otåliga i frågan och försökte påskynda ett beslut utan att invänta en 

enighet från flertalet partier kring frågan. Från kommunisterna var Hilding Hagberg och Knut Se-

nander några återkommanande debattörer.  

 

Internationellt perspektiv 
Från de olika aktörerna i debatten så rådde det en stor meningsskiljaktighet kring några väsentliga 

frågor. Nämligen; Hur skulle Sveriges situation i omvärlden förändras utifrån ett säkerhetsperspek-

tiv om vi började utveckla kärnvapen? Med andra ord skulle risken öka att vi drogs in i ett nytt 

världskrig? Skulle vi kunna uppfattas som ett hot av omvärlden och skulle vår upprustning få ne-

gativa konsekvenser på internationella avtal där man verkar för nedrustning av kärnvapen? Från de 

parter som ställde sig mot svenska kärnvapen så menade man att situationen skulle försämras för 

svensk del. Man menade att riskerna för att vårt land skulle dras in i en konflikt skulle öka. Man 

																																																								
24 Nationalencyklopedin, riksdagen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riksdagen (hämtad 2016-11-29) 
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ställde sig därav skeptiskt till motståndarnas argument om att kärnvapen kunde värka för ett av-

skräckande exempel. Det skulle med andra ord få en motsatt effekt.25 Hagberg från Kommunis-

terna påvisade detta genom att lägga fram följande argument: 
 

Det är uppenbart att ett beslut av den svenska riksdagen i liknande riktning skulle bidra till att  

stärka atomhysterin och skärpa det Kalla kriget, alldeles oberoende av att Sverige vill föra en alliansfri 

politik som syftar till neutralitet i händelse av nytt krig.26 

 

Både från Socialdemokraterna och kommunisternas håll målade man också upp olika scenarier för 

hur det skulle sluta om Sverige skulle befinna sig i ett kärnvapenkrig där vi själva hade kärnvapen. 

Oskar Åkerström från Socialdemokraterna menade att om Sverige skulle tillgripa kärnvapen i en 

eventuell konflikt så skulle motståndaren se sig som moraliskt berättigad att svara med liknande 

medel. Fienden skulle därför försöka anpassa sitt sätt att strida med Sveriges. Hagberg (k) ansåg att 

den tilltänkta fienden redan hade den kapacitet att man bara behövde trycka på några knappar så 

hade man skickat iväg atomladdningar som kunde slå ut väl valda områden i vårt land. Allt detta 

skulle kunna ske på mindre än en timme. När vi väl kommer till denna punkt så menade man att 

vårt öde skulle redan vara avgjort och vi skulle total förintas. Hagberg ansåg också att i händelse av 

krig så skulle ett land som Sovjetunionen med dess enorma yta ha en större chans att genomlida 

ett kärnvapenangrepp än ett land som Sverige som har en betydligt mer begränsad yta.27 Man på-

visade med de här exemplen att hur Sverige än skulle agera i denna form av situationer så skulle vi 

stå chanslösa mot en övermäktig fiende. Hagberg fortsatte också på spåret. Här kritiserade han Per 

Edvin Skölds atomskrift. Han menade att Sköld hade tagit hänsyn till tre absurda förutsättningar 

för att Sverige skulle utveckla kärnvapen. Den första förutsättningen vid ett tänkt scenario skulle 

vara att fienden inte skulle tillgripa ”hemortsbekämpning” det vill säga förinta svenska städer. Här 

lyfte Hagberg in bombningarna av Hiroshima och Nagazaki som exempel och visade vilken för-

ödelse och demoraliserande effekt som det medförde både på soldater och civila. Med detta me-

nade han att efter den demoraliserande effekt som det medförde så gav japanerna upp kriget trots 

att de hade förmågan att kunna fortsätta strida. Slutsatsen som dras är att även Sverige skulle ge 

upp då vi skulle se hopplösheten av vår situation. Den andra förutsättningen som förs fram är att 

fienden skulle föra krig på ställen där det för Sverige hade varit gynnsamma förhållanden att för-

svara sig på. Här menade han att fienden hade inte vart så hänsynsfull och skulle istället slå till mot 

oss där vi är som svagast. Den tredje och sista biten som Hilding menar att Sköld tog för givet i sin 

																																																								
25 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 67 
26 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 67 
27 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 66 
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skrift var att fienden inte skulle använda sig av starkare vapen än Sverige. Med detta menade Hag-

berg att om vi använder kärnvapen för att försvara oss så kan fienden ta till vätebomber som är 

betydligt starkare än atombomber. Han menade som så att vi kan inte använda kärnvapen på egen 

mark för att försvara oss själva om väl fienden skulle anfalla. Fienden skulle inte dra sig för att slå 

ut huvudstaden. Resultatet hade blivit en totalförintelse av Sverige. Oskar Åkerström (s) förtydli-

gade att han motsätter sig också tanken på att Sverige skulle skaffa kärnvapen. Han menade att 

försvaret bör vara som sådant att i händelse av krig så skulle vi ställa in oss på att tillfoga en ocku-

perade makt så stor skada som möjligt och försvåra deras kontroll över landet.28  

 

För att föregående scenarier inte skall bli verkliga och för att Sverige skall undvika krig så menade 

man både från Socialdemokraterna och Kommunisterna håll att vi bör agera på ett sådant sätt att 

vi bibehåller vårt goda anseende i världen och inte agerar på ett provocerande sätt. Då vi ändå inte 

kan stå emot vår fiende så är det betydligt viktigare att man med alla tänkbara medel agerar på ett 

sådant sätt att man inte uppfattas som ett hot eller ses som aggressiv av omvärlden. Man lyfte fram 

att detta goda anseende har Sverige fått tack vare att man har kunnat undgå krig under så många år 

och därav bör fortsätta på detta plan framöver.29 Åkerström (s) stämde också in på linjen. Han 

menade att den utrikespolitiken som Sverige har bedrivit sedan andra världskriget är det som bör 

gälla vilket  ska vara noga med att föra en avrustningspolitik. Däremot så medges det också från 

hans håll att det inte kommer bli en lätt uppgift att minska på världens kärnvapen och att de länder 

som förfogar över tekniken på sin höjd enbart är villiga att skära ner på de allra kraftfullaste vapen 

som man besitter inom kärnvapen kategorin.30 Det framkom också i debatten en viss meningsskilj-

aktighet inom regeringen och Socialdemokraterna. Då många generellt ställde sig mot tanken på 

svenska kärnvapen från de socialistiska blocket så menade dåvarande försvarsministern Sven An-

dersson också tillhörande Socialdemokraterna att man bör inta ett mer pragmatiskt förhållningssätt. 

Han ville att Sverige skulle fortsätta med det förhållningssätt som man rent officiellt hade tagit. Det 

hade inneburit att vi inte skulle binda oss till några avtal eller inta någon specifik linje. Det bästa 

vore om Sverige kunde invänta resultatet från internationella förhandlingar för att se hur det skulle 

gå. Under tiden så kan man bilda sig en uppfattning inom landet hur befolkningen ser på saken 

samtidigt som man kan fortsätta att bedriva forskning. Han ville med andra ord hålla frågan öppen. 

Om man börjar märka en upprustning i omvärlden och fler länder börjar införskaffa kärnvapen så 

får vi i Sverige kanske motvilligt finna oss i att vi behöver utveckla egna kärnvapen för vår egen 

																																																								
28 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 16 
29 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 69 
30 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 17 
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säkerhet.31 I den debatt som hölls i april 1960 svarade Andersson på en fråga som ställdes av Spång-

berg. Spångberg undrade om försvarsministern kunde garantera att det förslagsvis ökade anslaget 

till skyddsforskningen enbart skulle gå till just skyddsforskningen och inte skulle undangömmas 

och i smyg gå till att utveckla kärnvapen. Andersson påpekade att han kunde garantera det. Han 

vill också förtydliga att den forskningen som man bedriver för att utveckla skydd mot kärnvapen 

även kan sammanflätas med den som man bedriver för att utveckla kärnvapen. Det vill säga att om 

man bedriver en skyddsforskning så kommer man till viss del även bedriva forskning i hur kärnva-

pen fungerar och hur de utvecklas. Andersson ville även påpeka att trots att dessa två forsknings-

inriktningar liknar varandra på många sätt så är det viktigt att man inte avskräcks. Han menade att 

det är väldigt viktigt att skyddsforskningen får fortsätta då vi kommer behöva mer kunskaper om 

hur vi skyddar oss från kärnvapenangrepp.32         

 
Nationella perspektivet 
På det nationella planet så framkommer det att debatten förs på ett sådant sätt att man tog hänsyn 

till två faktorer. Den första faktorn är hur man använde sig av de demokratiska krafterna inom 

landet och hur det svenska folkets åsikter kunde vara en avgörande faktor att ta fram i debatten. 

Den andra faktorn som lyfts fram är den ekonomiska inom landet. Där lyfte man fram de ekono-

miska resurserna som ett argument för eller emot kärnvapnen.  

 
Från Socialdemokraternas håll så återkom Agust Spångberg med att påvisa vilket folkligt stöd kärn-

vapenmotståndarna har. Spångberg använde de fackliga organisationerna som ett exempel på det. 

Där hade AMSA (Aktionsgrupp mot svensk atombomb) skickat ut förfrågningar till fackförening-

arna vari man bad dem ta ställning i frågan. Som svar på det läste han bland annat upp ett anförande 

som hade kommit in från Metallindustriarbetarförbundets avdelning 13 i Karlstad.33  
 

Svenska Metallarbetarförbundets avd. 13 i Karlstad anser att övervägande skäl talar mot att det 

svenska försvaret utrustas med atomvapen. Intet får göras som kan ge de svenska kärnvapenföresprå-

karna möjlighet att förverkliga sina syften bakom svenska folkets rygg. Den s. k. utvidgade skydds-

forskning, för vilken i årets statsverksproposition föreslås ett anslag på 11 milj. kr öppnar sådana 

möjligheter. Vi hävdar att detta anslag icke bör bifallas av riksdagen och uttalar därför vårt oreserve-

rade stöd åt yrkandet om avslag på det föreslagna anslaget om 11 065 000 kr som i riksdagen framförts 

i motioner.34   
 

																																																								
31 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 58-59  
32 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 37 
33 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 28 
34 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 28 
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Spångberg stannade inte enbart här utan han visade att liknande protester hade inkommit från 

andra fackförbund som Skogs och flottningsförbundet, Postmannaförbundet, Målareförbundet, 

Metallindustriarbetarförbundet, Fabriksarbetareförbundet, Fångvårdsmanaförbundet, Musikerför-

bundet, Byggarbetarförbundet, Järnvägsmannaförbundet, Typograferförbundet, Elektrikerförbun-

det och Murareförbundet. De här fackförbunden hade slutit upp kring motståndet mot kärnva-

pen.35 Genom att involvera fackförbunden så valde man att inkludera tusentals medlemmar som 

kom att bli ett slagkraftigt verktyg och utgjorde en stark opinion mot kärnvapen.  

 

Ibland dyker kärnvapenfrågan upp i andra debatter där huvudfrågan från början inte var avsedd att 

specifikt belysa ämnet. Ett exempel på det är i den debatt som hölls i april 1960. Huvudfrågan 

handlade om ekonomiska nedskärningar för försvaret, men kärnvapenfrågan kom att bli en viktig 

brännpunkt i debatten. Här påpekade Socialdemokraterna och Kommunisterna att den forskning 

som är avsedd för att utveckla kärnvapen är ett dyrt och onödigt projekt och borde därför bli 

föremål för stora nedskärningar. Spångberg lyfte fram att man från befolkningens sida med stor 

sannolikhet skulle vilja se en sådan nerskärning. Han menade att efter ha frågat ut folk på stan så 

hade många människor reagerat på att försvaret hade så höga ekonomiska utgifter och att man inte 

kände till det sedan tidigare. Själv såg han en miljard kronor i nedskärningar inom försvaret som 

rimligt.36 Spångberg menade också att de stora ekonomiska resurserna som läggs ner inom detta 

område inte får tas från de utsatta i samhället som är sjuka, fattiga eller arbetslösa. Lundberg som 

också var verksam för Socialdemokraterna gick in på samma linje. Han menade att i händelse av 

en olycka så är det viktigare att man satser mer resurser på att anställa och utbilda läkare, sjukskö-

terskor och tandläkare. Det påpekades att man både från civilt och försvarets håll hade kunnat göra 

stora insatser där.37 Knut Senander från Kommunisterna la också fram liknande argumentation i 

debatten. Han menade att en omfördelning av ekonomin vore bättre så att de höga ekonomiska 

anslaget till tillverkningen av svenska atomvapen istället bör gå till att minska arbetslösheten i lan-

det. Senander la också fram ett slippery slope argument. Han menade då att de höga ekonomiska 

kostnaderna för försvaret kommer skena iväg om vi väljer att skaffa kärnvapen. Det påpekades att 

de som vill införskaffa kärnvapen inte kommer att nöja sig när väl de målet är uppfyllt. De kommer 

därefter att sträva efter vätebomber som har större sprängkraft än atombomber och så fortsätter 

det bara utför.38 

 

																																																								
35 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 28  
36 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 26 
37 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 9 
38 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1958, 26 november Nr B12 s. 43 
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Allmänmänskliga perspektiv 
De argument som framfördes från delar av kärnvapenmotståndarna utifrån ett etiskt perspektiv 

berörde den destruktiva påverkan som kärnvapen har och kan få på människor och miljön. Man 

menade att människors medellivslängd förkortas och att de drabbas av sjukdomar. Man valde också 

att lyfta fram barnen som offer.39 Inga Thorsson från Socialdemokraterna hävdade att vetenskaps-

männen fortfarande saknar kunskaper inom flera områden när det gäller strålningens påverkan på 

människor. Thorsson ansåg att trots att det råder en stor kunskapsbrist inom ämnet så bör vi ställa 

oss på den säkra sidan och anta det värsta utfallet av strålningens effekter. Med detta menade hon 

att en ”optimistisk felbedömning” kan få förödande katastrofer.40 Spångberg (K) påpekade att kärn-

vapentesterna har resulterat i att vi alla bär på gifter i våra kroppar. Gifter som man menade har 

lett till olika former av blod- och cancersjukdomar så som exempelvis leukemi. Andra sjukdomar 

som nämns är även ögon- och bencanser. Man menar att det kan röra sig om så mycket som 

hundratusentals människor som faller offer för de här sjukdomarna och att de kommer fortsätta 

att öka så länge experimenten håller på.41 Lundberg från Socialdemokraterna påpekar också att det 

i framtiden kan komma att finnas andra alternativ till kärnvapen. Enligt honom får vi inte blunda 

för de tekniska innovationerna. Han såg här biologiska och kemiska stridsmedel som del av dessa 

tekniska framsteg. Enligt honom så kan dessa stridsmedel komma att utgöra ett mer humant sätt 

att föra krig på. Han hänvisade bland annat till experter som kunde verifiera hans ståndpunkter.42  

 

Man la inte enbart fram de mänskliga lidandet som argument mot kärnvapentester för även de 

miljömässiga aspekterna lyftes in i debatten. Det förklarades att atmosfären har förgiftats på grund 

av atombombsproverna. Hela jorden tillsammans med växter och alla levande varelser bär på ett 

eller annat sätt på gifter som medföljs av proverna. Herr Spångberg (s) är ett exempel på hur denna 

retorik förs. I följande exempel beskrev han om hur forskare i Hanford Columbia testade de giftiga 

ämnena som medföljde en fisk.43 
 

 

 

 

 

																																																								
39 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1958, 26 november Nr B12 s. 27-28 
40 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1958, 26 november Nr B12 s. 27-28 
41 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 28-29 
42 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 28-29 
43 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 26-27 
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Där hade man fisk i vatten, som inte var mera radioaktivt än att man kunde dricka det. Sedan fick 

radioaktiviteten avdunsta. Men ändå fick fisken 1000 gånger mer radioaktivitet än själva vattnet var, 

när det var som starkast förgiftat. Vattnet innehöll sålunda den högsta procent radioaktivitet som var 

lämplig för att kunna drickas utan fara, men om fisken hade fått växa upp till full storlek i sådant 

vatten, så hade den blivit så radioaktiv att en människa skulle dö, om hon åt av fisken, sedan den 

kokats eller stekts på vanligt sätt. Detta visar hur oerhört farligt den radioaktiva smittan är. Atomex-

perimenten är sålunda sannerligen inte bara en militär fråga.44   

 

Samma talare fortsatte att gå på hårt mot militären självt som man menade inte vill se den destruk-

tiva inverkan som allt detta har medfört på både miljön och människor. Det påpekades att militären 

ställer sig likgiltigt till detta och att man skall tydligen ha menat att hela livet är farligt då man kan 

dö av rökning, drunkning eller bli påkörd. Varför ska man då oroa sig för annat? Här ville Spång-

berg lyfta fram vad han anser som absurda argument från militärens sida.45 Spångberg ansåg också 

att istället för att militären skall lägga så stort fokus på att utveckla kärnvapen så bör forskningen 

istället inrikta sig på att plocka fram skydd mot strålning så att man kan undvika de ovannämnda 

sjukdomar och skadeverkningar som den radioaktiva strålningen medför. Från Kommunisternas 

och Socialdemokraternas håll påpekade man att det finns krafter som försöker påverka folkopin-

ionen. Ett exempel på det är den debatt som hölls under december 1959. Här väcktes frågan om 

huruvida försvarets upplysning- och personalvårdsnämnd har hållit sig objektiva i frågan om 

svenska kärnvapen. Man ville påvisa att verksamhetens huvudsakliga uppgift är att fungera som en 

upplysningsverksamhet inom försvaret. Man ska med andra ord ge råd och hålla sig objektiva i 

olika frågor. Frågan väcktes i och med att ett antal utställningar som hölls runtomkring i landet så 

framställdes kärnvapen som något positivt för allmänheten. Gustav Johansson menade att allmän-

heten får en bild av kärnvapen som är färgad av en dold agenda från försvarsverksamhet. Man 

påpekade att kärnvapen framställs som en teknisk innovation som är ett måste för försvarsmakten. 

Denna tekniska innovation skall har en stor påverkan på fienden men en väldigt liten skadeverkan 

på oss som använder den. Johansson hänvisade också till en demonstration som utfördes av det 

svenska försvaret för åskådare med barnfamiljer utanför Stockholm. I detta ingick att man det 

detonerade en laddning som kunde liknas med en atomladdning fast i en mindre skala. Johansson 

menade att detta skådespel blev som ett ”söndagsnöje”.46 Han framförde att:  
 

																																																								
44 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 26-27 
45 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 27 
46 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 11 december Nr 23-32B s. 15-17 
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Låt oss i ett ögonblick föreställa oss att detta vämjeliga skådespel hade varit allvar. Hur många barn 

tror ni då skulle ha överlevt? Det skulle ha blivit en massbegravning av brända barn i de stinkande 

krevadgropar som skulle ha återstått av det som en gång varit Sveriges sköna huvudstad.47    
 

Johansson hänvisade också till docenten Gerholm som skrivit skriften ”Svenska atomvapen” Ger-

holm menade att en vätebomb hade kunnat utplåna hela Stockholm med förorter samt skapa för-

ödelse långt in i närliggande regioner.48  

 

Från det socialistiska blocket lägger man extra stor tyngd på de etiska och allmänmänskliga 

aspekterna i debatten. Man påvisade nämligen vid ett flertal tillfällen att vetenskapsmän som stu-

derar strålningens effekter på människor är alla överens om att det är skadligt däremot så råder det 

ingen enighet om hur stor faran utgörs för människor.49  

Man hävdade också att hela kärnvapendebatten till stor del grundar sig på en rädsla hos många 

personer. Vissa ansåg att denna rädsla också har lett till att man tappar tron på mänskligheten och 

att detta kan medföra att hela den mänskliga civilisationen förintas.50 Herr Åkerström (s) är ett 

exempel på det. Han påpekade att: 
 

alla måste vara medvetna om att vi vill leva vidare på den här planeten, måste vi sträva efter ett sådant 

tillstånd att, att det inte blir något krig. Varför skulle vi alldeles tappa tron på människorna och före-

ställa oss att vi måste vara med i den här dansen och skaffa oss atomvapen?51  

 

Spångberg berörde också ämnet kring tilltron kring mänskligheten då han valde att lyfta fram pacif-

ismen som ett föredöme att sträva mot i ett visst avseende. Han hävdade att pacifismen är ett 

föredöme och bör betraktas som en metod för att lösa konflikter och därav ta avstånd från kärn-

vapen. Man menade att deras metoder att sträva efter fred och att även Lars Hammarskiöld själv 

aldrig var beväpnad under sina uppdrag när han flög runt och skulle medla för fred mellan olika 

parter.52  

 
  

																																																								
47 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 11 december Nr 23-32B s. 15-17 
48 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 11 december Nr 23-32B s. 15-17 
49 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1958, 26 november Nr B12 s. 27-28 
50 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 69  
51 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 67 
52 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 s. 30 
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De borgerliga partiernas ställningstagande 
De borgerliga partierna var inte helt enade i hur man skulle ställa sig i frågan krig svenska kärnva-

pen. Denna oenighet framkommer till vis del i debatten. Högern uppvisade dock att man inom sitt 

parti var enade kring frågan. Deras ställningstagande var generellt sätt positivt till svenska kärnva-

pen och vissa gick så långt att påpeka att det kommer bli en nödvändighet från svenskt håll att 

införskaffa dessa vapen. Folkpartiet och Centerpartiet som utgjorde de andra två partierna i det 

borgerliga blocket uppvisade däremot olika signaler. Centerpartiet har även utifrån materialet i stor 

mån lyst med sin frånvaro. Högern kom att bli mest tongivande i debatten från de borgerligas sida. 

Från Högerns sida var det några framträdande personer som kom att bli extra tongivande i debat-

ten. En av dem var högerledaren Jarl Hjalmarsson som tog en tydlig ställning för att Sverige skulle 

börja utveckla kärnvapen. Ytterligare personer som anslöt sig till honom var Gunnar Heckscher 

och Hans Wachtmeister.   

 

Internationella perspektivet 
Utifrån det internationella perspektivet framfördes flera aspekter som berörde internationella avtal, 

utrikespolitik och hotet från främmande makter. I detta tog man alltså fasta på hur Sverige skulle 

ställa sig till omvärlden. Från högerpartiet betonade man nyckelord som frihet, fred och neutralitet. 

Som ett hot mot detta valde man att lyfta fram Sovjetunionen och kommunismen som ett konkret 

avskräckande exempel som stod i kontrast mot dessa värderingar. Sovjetunionen blev oftast en 

återkommande fiende i debatten.53 I händelse av krig mot Sovjetunion menade Jarl Hjalmarsson 

som var Högerpartiets ledare att en invasion mot Sverige skulle kunna leda till att: 
 

Sverige skulle bli ockuperat, landet förryskat, utsuget och förslavat, hundratusentals skulle bli depor-

terade, männen skilda från sina hustruar och barnen från sina föräldrar för att bli ”befriade” och 

”omskolade” i den rätta läran. Tusentals skulle bli avrättade det är mönstret där kommunismen drar 

fram.54  

 

När man inte talade om Sovjetunionen som ett yttre hot så lyfter man oftast in termer om främ-

mande makter, angripare eller mindre fredsälskande stater och då blir det yttre hotet mindre speci-

ficerat.55   

 

																																																								
53 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 17-22 
54 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 17-22 
55 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 38 
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Då det yttre hotet i flera fall utgöres av Sovjetunionen som var ett land som förfogade över kärn-

vapen så hävdade man därför från Högerpartiet att det blir mer påträngande för Sverige att skaffa 

Kärnvapen. Man påpekade att för de länder som förfogar över kärnvapen så utgör de en naturlig 

del i deras vapenarsenal och skulle därför sättas in i ett kommande krig. Man målade också upp 

bilden av att ett modernt försvar måste ha taktiska atomvapen för att kunna ses som effektivt. 

Hjalmarsson valde också att kritisera argument som talar mot anskaffningen av kärnvapen då Sve-

rige skulle ställa sig mot en angripare.56 Hans argument löd: 

 
De som motsätter sig ett svenskt atomvapen har ibland förklarat att den mänskliga känslan inte skulle 

tåla tanken att vi använder atomvapen. Tål den mänskliga känslan tanken att vi skulle skicka ut våra 

soldater utan atomvapen mot en angripare med atomvapen? Det är en fråga som jag gärna skulle vilja 

ha besvarad av dem som är anhängare av konventionellt försvar i gammal mening men som går emot 

ett svenskt atomvapen.57       
 

Vidare så menade Hjalmarsson också att i Sveriges fall så kan vi inte undkomma kärnvapen om vi 

skulle dras in i en konflikt mot en kärnvapenbärande nation samtidigt som vi själva skulle sakna 

dessa vapen. Man påpekade att en nation gör bäst i att nyttja sitt teknologiska övertag som man 

har över fienden och då medförs risken att kärnvapen skulle sättas in mot Sverige. Har Sverige 

istället den teknologiska fördelen att man förfogar över kärnvapen så skulle detta kunna sättas in 

mot en angripare och på så sätt medföra stora skador mot den. Detta skulle medföra att man slapp 

sätta in egna förband mot fienden vilket skulle minimera förlusten från svenskt håll. Detta hade 

också kunnat medföra att man hade besegrat fienden innan de nådde svenskt land och på så sätt 

förskonat den svenska civilbefolkningen från ett krig på hemmaplan.58  

 

Hittills har man talat mycket om hur Sverige skall förhålla sig till sin omvärlden och det yttre hotet, 

men en stor fråga där det rådde delade meningar om var hur omvärlden skulle agera i teorin om 

Sverige skulle börja utveckla kärnvapen. Alltså skulle Sverige uppfattas som ett hot och skulle risken 

öka att vi skulle dras in i ett nytt världskrig? Skulle detta leda till att internationella avtal om ned-

rustningen av kärnvapen skulle försvåras? Detta var frågor som blev återkommande i debatten. 

Från Högerpartiets håll hävdade man att hotet mot Sverige skulle minska. Man ansåg att risken för 

att vi skulle dras in i ett kärnvapenkrig hade ökat om vi avstod från kärnvapen. Man hävdade även 

att världen har en positiv bild av Sverige som ett ”fredsälskande land” i och med att vi inte har 

																																																								
56 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 36-37 
57 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 36-37 
58 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 38-39  
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befunnit oss i krig sedan 1814. Man menade att med vår långa fred som bakgrund så bör omvärlden 

vara medveten om att Sverige inte söker konflikt och att vi därför inte uppfattas som ett hot. I 

övrigt så påpekade man också att Sovjetunionen redan besitter kärnvapen så det skulle inte bli 

någon skillnad i upprustningen från deras håll. Dessutom så menade man också att från ryskt håll 

så är man väl medvetna om att även om Sverige skulle vilja så saknar vi helt kapacitet att anfalla 

Sovjetunionen. Med detta som bakgrund så drog man slutsatsen att Sverige inte skulle kunna upp-

fattas som ett hot..59  

 

Under den debatt som hölls i april 1960 diskuterades försvarskostnadernas begränsning. Här kom 

Högern till att inta en mer passivare roll i kärnvapenfrågan, men man gjorde några anföranden där 

man vidhöll sin ståndpunkt. Hjalmarsson (h) ansåg att man från Högern sedan tidigare grundat 

sina åsikter på befälhavarens och militärexperters synpunkter. Det bidrog till att man bildade den 

uppfattningen att taktiska atomvapen som skulle användas för landets försvar var en absolut nöd-

vändighet. Det behövdes för att Sveriges försvar skulle kunna stå sig väl mot fienden. Han menade 

att man även framöver skulle behålla den ståndpunkten. Det påpekas också att det skyddsforsk-

ningsarbete som FOA bedrev och som man tänkt att utvidga även kan komma att ligga nära en 

forskning som ämnar utveckla kärnvapen. Detta var på grund av att de båda områdena liknade 

varandra inom den tekniska utvecklingen. Hjalmarsson drog slutsatsen att man bör ställa sig öppen 

för denna form av forskning. Man ville fortfarande hålla möjligheten öppen för Sverige att skaffa 

”de modernaste och effektivaste försvarsmedlen”. Motivet för detta var att man ville vara på den 

säkra sidan om man på ett internationellt plan inte kunde komma överens om ett bra avtal som 

kunde begränsa produktionen och spridningen av kärnvapen i världen.60   

 

Som tidigare nämnt så var inte Folkpartiet så aktiva under denna riksdagsdebatt, men några fram-

föranden görs ändå. Sven Wedén från Folkpartiet ville se att Sverige skulle fatta beslut som gjorde 

det möjligt för oss att i framtiden kunna överväga alla tänkbara vägval både för eller emot svenska 

kärnvapen. Med andra ord så ansåg han inte att Sverige skulle låsa fast sig vid något definitivt 

ställningstagande. Han menade att vi skulle kunna anpassa oss utefter ett framtida säkerhetshot 

som råder i omvärlden. Under den debatt som skedde i maj 1959 diskuterades den motion som 

Hjalmarsson hade framfört till andra kammaren. Motionen handlade om att man skulle öka forsk-

ningsanslaget med 2 800 000 kr till försvarets forskningsanstalt i deras arbete kring kärnvapen-

forskningen. Wedén ställde sig bakom förslaget då han likt många andra menade att det skulle ge 

																																																								
59 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 36-37, 48-49 
60 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2 
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Sverige mer handlingsutrymme för att i framtiden kunna fatta ett tydligare beslut kring kärnvapen-

frågan.61 

  

Nationella perspektivet 
Hjalmarsson (h) påpekade vid två tillfällen att anskaffningen av taktiska atomvapen är nödvändigt 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Då försvaret och riksdagen hade fattat beslut där det budgete-

rades och förutsättes att försvaret skulle få tillgång till atomvapen. Om atomvapen uteblev så me-

nade han att försvaret skulle bli dyrt och ineffektivt.62 Lars Eliasson från Centerpartiet gjorde ett 

anförande i den debatt som hölls 1960 som även de berörde de ekonomiska aspekterna rörande 

begränsningarna av försvarskostnaderna. Även här valde många att fokusera på kärnvapen som en 

del av diskussionen. Eliasson utryckte sitt stöd för en begränsning av försvarskostnaderna, men till 

skillnad från många andra så berörde han inte ämnet om kärnvapen. Utan han menade bara att 

man bör begränsa försvarskostnaderna utan att påverka försvarets effektivitet eller förmåga. Med 

detta fick han medhåll från Fälldin, Vigelsbo, Elmwall, Börjesson och Nilsson som samtliga till-

hörde Centerpartiet.63       

 

Allmänmänskliga perspektivet 
Till skillnad från Socialdemokraterna och Kommunisterna så la inte de borgerliga partierna lika stor 

tyngd vid de moraliska och etiska aspekterna i själva debatten för att styrka sina ståndpunkter. Sten 

Wahlund från Centerpartiet gjorde ett längre anförande där han diskuterade om de effekter som 

medfördes av den radioaktiva strålningen som kan uppkomma hos människor efter kärnvapentes-

terna. Wahlund påpekade att alla människor i och med den nya tekniken utsätts för strålning i 

vardagen. Läkare och tandläkare kommer i kontakt med strålning som utsöndras av deras maskiner. 

Det påpekas också att strålningen kan variera inom olika geografiska platser i landet och att män-

niskor som bor i fjälltrakterna utsätts för mer strålning än många andra. En människa som är i 30-

års åldern utsätts i genomsnitt för en strålning på 4-5 röntgen. Han menar att han inte vill ”baga-

tellisera frågan” och är medveten om att det skulle ske en ökning av strålningen i ofantliga mängder 

om vi väl drogs in i ett kärnvapenkrig. Däremot så hävdade han att strålningen är farlig först när 

den når över tio röntgen enligt honom. Det som Wahlund däremot utryckte störst oro över var 

hur den arvsbiologiska påverkan som strålningen medförde på människor. Det vill säga den påver-

kan som kanske inte uppkommer i den generation som utsätts för strålningen utan som istället förs 

																																																								
61 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 36-37, 48-49 
62 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 40 
63 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2. s. 34 
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över till nästa generation. Med detta ville han påpeka att det därför är viktigt att bedriva forskning 

som kan bringa klarhet i de effekter som den radioaktiva strålningen från kärnvapen medför på 

kommande generationer.64  

 

Hjalmarsson (h) påpekade kort att svenska kärnvapen inte skulle användas för att förinta städer 

eller för att terrorisera människor som många kritiker skulle hävda utan dess primära syfte skulle 

förbli försvar av ”hemorten”.65 I övrigt så görs inga fler argument av Högerpartiet utifrån de etiska 

aspekterna.  

  

																																																								
64 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1958, 26 november Nr B12 s. 34-35 
65 Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3 s. 40 
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Slutsats och slutdiskussion 
	
Från de socialistiska partierna ställde man sig generellt negativt till tanken på Sverige som en kärn-

vapenbärande nation. Från Socialdemokraternas håll höjs flest kritiska röster inom partiet. Deras 

generella inställning var att Sverige borde undvika eller som vissa menade anta en något mer av-

vaktande inställning i frågan. Inom det Kommunistiska partiet rådde det en klar enighet inom de-

batten. De tog en tydlig ställning mot svenska kärnvapen och för dom förblev tanken på svenska 

kärnvapen otänkbar. Detta är något som stämmer överens med den tidigare forskningen. Jansson 

kom fram till att bland de socialistiska pressarna så fanns det en viss avvaktande inställning till 

Sverige som en kärnvapen nation, men den generella uppfattningen var att man ställde sig emot 

utvecklingen av sådana vapen.66 Även Jonter och Rosengren pekar på en liknande tendens. De 

menar att fröet till nedrustningspolitiken för kärnvapen och kärnvapenmotståndet kom att starta 

inom Socialdemokraterna.67    

 

Från de borgerliga partierna är man från Högerpartiets sida inte bara positivt inställda till svenska 

kärnvapen utan vissa ser det som en nödvändighet för att Sverige skulle kunna klara av ett framtida 

krig. Även här instämmer Jansson. Hans resultat visar att de borgerliga krafterna bland pressarna 

ställde sig positiva till förslaget om att Sverige skulle börja utveckla egna kärnvapen. För de bor-

gerliga pressarna blev svenska kärnvapen en nödvändighet som skulle funka som ett komplement 

istället för en militärallians.68 Från Centerpartiet och Folkpartiet framkom det inga tydliga ställ-

ningstaganden inom debatten. Deras korta anföranden avslöjade väldigt lite om deras inställning 

till svenska kärnvapen. 

 

Riksdagsprotokollen vittnade om att det rådde en viss splittring inom några av partierna. Bland 

Socialdemokraterna blev detta påtagligt när försvarsministern Andersson till skillnad från sina öv-

riga partikamrater ställer sig öppen till förslaget om svenska kärnvapen. Hans partikamrater såg inte 

det yttre hotet som lika påtagligt och de menade att kärnvapen enbart skulle leda till ett försämrat 

säkerhetsläge för Sverige. Andersson däremot utryckte en viss ovilja, men hans syn på säkerhetslä-

get var att det kanske kunde komma till den punkten då Sverige tvingades utveckla kärnvapen om 

nedrustningspolitiken inte fick någon effekt i omvärlden. Inom Det Kommunistiska partiet utryck-

tes en klar enighet i frågan och i debatten tycks det inte ha framkommit några splittringar inom 

partiet. Deras åsikt förblev att Sverige inte skulle skaffa kärnvapen. 

																																																								
66 Jansson, 2004, s. 42-44 
67 Jonter, hämtad (2016-01-09) s. 58-59 
68 Jansson, 2004, s. 42-44 
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Högerpartiet uppvisade också en klar enighet i debatten. De anföranden som gjordes pekade på 

partiets positiva bild av kärnvapen och det höjdes inga tydliga kritiska röster inom partiet mot den 

svenska kärnvapenforskningen. Även här stämde Janssons slutsatser överens med denna under-

sökning. Jansson kom fram till att flera av de borgerliga tidningarna såg svenska kärnvapen som en 

nödvändighet för att ett litet land som Sverige skulle kunna stå neutralt och alliansfritt. Som tidigare 

nämnt så gjorde Folkpartiet och Centerpartiet väldigt få ställningstaganden. Likväl som det blir 

svårt att avgöra deras ställning i frågan utifrån materialet så blir det även svårt att peka ut några 

splittringar inom de partierna.  

 

Nedanför redogörs för- och motargumenten i debatten samt vilka meningsskiljaktigheter som 

rådde mellan partierna. För att förenkla läsningen så redovisas de utifrån den tematiska indelningen 

som gjorts i undersökningen.  

 

Utifrån det internationella perspektivet framkom det tydligt att partierna hade en delad uppfattning 

om hur man skulle förhålla sig till omvärlden. Från Socialdemokraternas sida ansåg man att kärn-

vapen inte kunde fungera som ett medel för att bibehålla freden i världen utan det kan enbart ses 

som provocerande av omvärlden. Man menade att Sverige hade gjort bäst i att verka för en avrust-

ningspolitik. En intressant aspekt är att här skiljde sig Högerpartiet. Man gjorde en helt annan 

bedömning av säkerhetsläget. Enligt Högerpartiet skulle säkerhetsläget för Sveriges del inte för-

sämras utan snarare förbättras. Detta vittnar om att Högpartiets bild och uppfattning av omvärlden 

och hur andra länder uppfattar Sverige kan skilja sig stort. Högpartiet ansåg att kärnvapen skulle 

bli en garanti för att Sverige skulle få förbli ett neutralt och fritt land. Skulle svenska kärnvapen 

utebli så hävdade man från Högerpartiets sida att försvaret skulle hamna efter i utvecklingen jäm-

förelse mot andra länder och våra utsikter att försvara oss själva skulle minska. Kronvall och Pe-

tersson instämmer i detta. De menar som så att det fanns tydliga ideologiska skillnader mellan 

partierna som påverkade deras syn på omvärlden. Denna skilda syn gjorde också att man kom fram 

till olika slutsatser av hur säkerhetsläget låg till och i vilken mån svenska kärnvapen blev en nöd-

vändighet för landet.69 Det är tydligt att Högern hade uppfattningen av att ett land som Sverige bör 

agera genom styrka och beslutsamhet gentemot omvärlden.  

 

Det intressanta är här att man gjorde helt olika bedömningar av vad utfallet av svenska kärnvapen 

skulle innebära. Från Socialdemokraterna och Kommunisterna så lyfte man inte fram det yttre 

																																																								
69 Kronvall, 2005, s. 170-171 
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hotet som lika påtagligt som man gjorde från Högerns sida. Vid vidare granskning så framkom det 

även att Kommunisterna såg det som otänkbart för ett land som Sverige att införskaffa kärnvapen 

då vi i händelse av krig skulle stå chanslösa mot en fiende. Om vi använder kärnvapen så skulle en 

motståndare tillgripa samma medel eller till och med värre som exempelvis vätevapen. Då Sverige 

skulle stå helt chanslöst i ett sådant läge så ville man från Kommunisternas håll dra slutsatsen att 

det är bättre om vi i största möjliga mån agerar på ett sätt där vi helt undviker konfrontationer.  

 

Inom det nationella perspektivet så menade motståndarna från Socialdemokraternas sida att ut-

vecklingen av kärnvapen är ett onödigt och påkostat projekt. Man lyfte fram att det är betydligt 

viktigare att satsa på välfärden samt att många områden skulle bli lidande på grund av vad man såg 

som ett slöseri med skattepengar. Från Kommunisternas sida instämde man i stort med det och 

vissa påpekade att det är viktigare att bekämpa arbetslösheten i landet. Agrell lyfter fram politiken 

och ideologierna som avgörande för nedmonteringen av svenska kärnvapen. Agrell menar att man 

från svenskt håll inte var intresserade av stormaktsambitioner och att frågor som rörde välfärdspo-

litiken kom att bli ännu viktigare och ta över fokus från kärnvapenrustningen.70 Särskilt det sist-

nämnda är något som har framkommit i undersökningen. Kommunisterna och Socialdemokraterna 

lade stort fokus på de här områdena särskilt inom de etiska och ekonomiska aspekterna. Från de 

båda socialistiska partierna så höjdes det röster som ville se att man satsade mer på de svaga och 

utsatta i samhället. Från vissa håll ville man hellre bygga ut sjukvården och bekämpa arbetslösheten.  

Högerpartiet ansåg istället att om Sverige inte skulle börja utveckla egna kärnvapen så skulle för-

svaret bli kostsammare och ineffektivare. I övrigt så valde Högern att inte fokusera på de ekono-

miska faktorerna på samma sätt som de övriga partierna.  

 

Det etiska aspekterna lyftes ofta in i debatten och var ett vanligt förekommande argument från 

Socialdemokraterna och Kommunisterna. Från deras sida visade man den skaderisk som den radi-

oaktiva strålningen medförde. Man valde att lyfta in den lilla människan i bilden som exempelvis 

barn. Man påpekade också att sjukdomar och miljöförstörelse har blivit ett resultat av kärnvapen-

testerna. Till skillnad från Socialdemokraterna och Kommunisterna så lyfte Högern inte in de etiska 

aspekterna lika mycket i debatten bortsett från något kortare anföranden. Det är tydligt att Social-

demokraterna och Kommunisterna var partier som ville profilera sig som ickevåldsbejakande och 

vissa lyfte även in pacifistiska drag i debatten. Deras fokus förblev de humana frågorna där man 

från vissa håll såg kärnvapen som ett hot mot välfärdssamhället. Jonter och Rosengren går in på 
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liknande banor. Man menade att från början så lyfte man fram kärnvapen som en garanti för Sve-

riges neutralitet och frihet, men efter hand sker det en skiftning i debatten då man börjar framhäva 

de mer destruktiva dragen i hos kärnvapen.71 Just att välfärdssamhället lyfts in och blir viktigare i 

debatten är något som även Agrell menar.72 Sammanfattningsvis kan man säga att det förekommer 

ett generellt mönster när man ser på den tidigare forskningen. Detta mönster visar att debatten gör 

en vändning där kärnvapenförespråkarna vinner mycket mark i början, men efter hand får de ge 

vika för en politik som vill verka för avrustning och välfärd snarare än vapenrustning.  

 

Likt vad den tidigare forskningen som har utgjort en grund till uppsatsens teoretiska ansats har 

visat, så går det att utläsa ett mönster som är jämförbart med slutsatsen i detta arbete. Den tidigare 

forskningen visar att det existerade en något delad mening i hur man skulle förhålla sig till taken på 

att vi i Sverige skulle börja utveckla egna kärnvapen under de debatter som hölls mot slutet av 

1950-talet. Riksdagsprotokollen vittnar om en liknande tendens. I den debatt som hölls under våren 

1959 tog kärnvapenförespråkarna stor plats vari flertalet långa pläderingar gjordes av exempelvis 

Högerledaren Hjalmarsson. Under dessa framföranden framställdes kärnvapen som en naturlig del 

av den teknologiska utvecklingen och utifrån ett militärstrategiskt perspektiv blev det en nödvän-

dighet.  

 

Likt vad den tidigare forskningen pekar på så skedde det ett paradigmskifte i debatten som resul-

terade i att kärnvapen förespråkarna antog en passivare hållning i debatten medan kärnvapenmot-

ståndarna intog en mer dominerande ställning. Under de debatter som hölls under våren 1960 så 

kom kärnvapenförespråkarna att bli mindre aggressiva i sina framföranden. Hotet från öst som 

tidigare användes som ett argument framkom inte längre. Framförandena blev kortare från deras 

sida. Högerpartiet lyfte även fram argument vari man påpekade att man skulle stå fast vid sin stånd-

punkt så länge inga internationella avtal om kärnvapenbegränsningen uppstod. Här kan vi se att 

kärnvapen gick från att vara en absolut nödvändighet för förespråkarna till att enbart vara något 

som man vidhöll kan komma att behövas om situationen så kräver. Precis som den tidigare forsk-

ningen pekar på så lade de socialistiska partierna stor vikt vid välfärdspolitiken som kom att bli 

viktigare. Det framkommer tydligt då man ser att dessa partier lade stort fokus på de etiska 

aspekterna i debatten och man hävdade att de ekonomiska resurserna skulle göra större nytta ge-

nom att minska arbetslösheten och hjälpa de svaga i samhället. Kort sagt så ville man hellre lägga 
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fokus på vad man ansåg som en humanare välfärdspolitik och då stod upprustning och kärnvapen 

i skarp kontrast mot det. 

 

Dispositionen av seminarieuppsatsen har blivit som så att de Socialistiska partierna har getts mer 

utrymme i undersökningen än vad de borgerliga partierna har. Detta är på grund av att de social-

istiska partierna gjorde längre och fler anföranden i debatten. Då det är viktigt att återspegla debat-

ten på ett korrekt sätt så blir därför utfallet på det sättet. Som tidigare nämnt så har de olika parti-

erna också valt att lägga större tyngd på olika aspekter inom debatten. Man skulle kunna fråga sig 

varför? Det går möjligen att finna några av svaren i den tidigare forskningen. Att Högerpartiet valde 

att lägga stort fokus på det yttre hotet som en orsak till att man ville utveckla kärnvapen kan möj-

ligen ha berott på de ideologiska motsättningarna som rådde gentemot grannen Sovjetunionen. Att 

ett parti som Högerpartiet ser Sovjetunionen som en militär och ideologisk fiende kan ha påverkat 

deras syn på Sveriges säkerhetsläge och detta gjorde att man såg ett större behov av kärnvapen än 

de socialistiska partierna. Som tidigare nämnt så blev det därför lättare att förstå varför de social-

istiska partierna tenderade att tona ner faran mer. Socialdemokraterna och Kommunisterna är båda 

partier som vilar på en socialistisk grund. Detta kan ha gjort att man såg inte Sovjetunionen som 

ett lika stort hot och då blev strävan mot en försoningspolitik viktigare vilket även Kronvall och 

Petersson påpekar.73 För att uppnå en försoning med grannen i öst så tror jag att kärnvapen kom 

att bli ett otänkbart hinder som måste bort från agendan. Då tror jag att man från de socialistiska 

partiernas sida valde att betona kärnvapens destruktiva sida. Detta kan vara anledningen till att man 

valde att lägga stort fokus på allmänmänskliga och etiska värden som då står i kontrast mot upp-

rustning och krig. 

 

Det som har varit problematiskt är att både Centerpartiet och Folkpartiet till stor del har lyst med 

sin frånvaro i debatten. Det har enbart gjort några få anföranden där man inte tog någon tydlig 

ställning vare sig för eller emot. Då dessa anföranden har varit så få till antalet så blir det svårt att 

dra några generella slutsatser om deras ställningstaganden eller retoriska stil utifrån källmaterialet. 

Deras passiva inställning i debatten säger däremot något om deras beslutsamhet i frågan. Kanske 

såg man från deras håll inte frågan som jätteviktig eller kanske rådde det som kritiker från Höger-

partiet menade en splittring inom dessa partierna i frågan vilket medförde att man inte rent officiellt 

kunde anta en ställning i frågan. Om det var så att man var splittrade i frågan internt så kanske man 

inte ville förstärka den bilden av sitt egna parti genom att göra olika anföranden. Det är möjligt att 

man antog en passiv hållning utav strategiska skäl.  

																																																								
73 Kronvall, 2005, s. 170-171 



	 27	

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Högerpartiet kom att ta en stor plats i kärnvapendebatten 

under 1958 och 1959. Deras huvudargument var att kärnvapen skulle försvara landet mot det yttre 

hotet. De socialistiska partierna kom att dominera debatten längre fram och deras motargument 

var att kärnvapen inte skulle garantera Sveriges frihet utan skulle snarare öka risken för krig i om-

världen. Detta gjorde att man såg avrustningspolitiken, välfärdspolitiken och ickespridningsavtal 

av kärnvapen som extra viktig. Denna linje kom att dominera den senare delen av debatten. 

 

Avslutande reflektion 
Den svenska kärnvapendebatten säger mycket om stämningen kring Kalla kriget och den rädsla 

som fanns hos många människor. En rädsla som på många sätt lever kvar än idag. För somliga var 

det en självklarhet att Sverige skulle börja utveckla kärnvapen medan det för andra var helt otänk-

bart. I dagens Sverige hade det för många vart helt otänkbart att vårt land skulle bli en kärnvapen-

bärande nation, men om man är medveten om varje människas förutsättningar och den tid som 

präglar henne så kanske det inte är så konstigt att förstå varför många resonerade som de gjorde. 

När den ryske premiärministern Mediev skriver att vår värld rör sig mot en farligare och mörkare 

tid och man från svenskt håll börjar tala om ett nytt Kallt krig så säger det mycket om det tid som 

vi lever i idag. Det kanske inte är helt otänkbart att den gamla retoriken från Kalla kriget dammas 

av och åter lyfts in i den svenska debatten. Någonstans i historien kanske vi kan finna svaren i hur 

vi ska möta framtiden. Vårt förflutna blir då en kompass som kan vägleda oss genom denna ”mörka 

och farliga tid”.   

 



	 28	

Referenslista 

Källor 
Riksdags protokoll, Andra kammaren 1958, 26 november Nr B12. 

Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 15 maj Nr B3. 

Riksdags protokoll, Andra kammaren 1959, 11 december Nr 23-32B. 

Riksdags protokoll, Andra kammaren 1960, 1 april Nr B2. 

 

Litteratur 
Agrell, Willhelm. Svenska Förintelsevapen: Utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-70, Hi-

storiska Media, Lund, 2002 

Christer El-Mochantaf, ”Ryssland är i nytt kallt krig med väst” tid 2016-02-13. 

http://www.expressen.se/nyheter/ryssland-ar-i-nytt-kallt-krig-med-vast/ (hämtad 2017-01-04). 

Eleanor, Ross. The nine countries that have nuclear weapons tid 2016-01-06. 

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/the-nine-countries-that-have-nuclear-

weapons-a6798756.html (hämtad 2016-01-09) 

Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Malmö, 2012 

Holmström, Mikael, Ett nytt kallt krig – eller ett världskrig? tid 2014-03-2.  

http://www.svd.se/ett-nytt-kallt-krig--eller-ett-varldskrig (hämtad 2017-01-04). 

Jansson, Joakim. Att ha och icke ha atombomb. Luleås Tekniska Universitet, 2004 hämtad (2016-01-

09) 

Jonter, Tomas & Rosengren, Emma From nuclear weapons aquistionto to nuclear disarmament – the Swedish 

case hämtad (2016-01-09) 

Kronvall, Olof & Petersson, Magnus, Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991, 

Santérus, Stockholm, 2005	

Nationalencyklopedin, andra världskriget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andra-

världskriget. (Hämtad 2016-01-09) 

Nationalencyklopedin, kärnvapen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kärnvapen  

(Hämtad 2016-01-09) 

Nationalencyklopedin, riksdagen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riksdage 

(Hämtad 2016-01-09) 

 


