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Av Mikael Nilsson

US Policy in the Nordic-Baltic Region 
är den senaste i raden av statsvetaren 

Ann-Sofie Dahls böcker om svensk säker-
hets- och utrikespolitik under efterkrigsti-
den. Dahl, som är docent i statsvetanskap 
och för närvarande gästforskare vid Center 
for Strategic and International Studies i 
Washington, D C, vill i boken sammanfatta 
USA:s säkerhetspolitiska förhållande till 
länderna i östersjöområdet från slutet av 
andra världskriget fram till i dag. Ingen 
liten uppgift, särskilt inte om man som 
Dahl väljer att göra det på knappt 80 sidor. 
Recensionen kommer främst att rikta in sig 
på vad Dahl skriver om USA:s relationer 
med Sverige under kalla kriget, eftersom 
det är detta ämne som min egen forskning 
handlar om, men innan jag går in på en 
analys av innehållet ska jag kort beskriva 
bokens upplägg. 

Dispositionen är relativt klar och peda-
gogisk. Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Estland, Lettland och Litauen står i fokus 

och Dahl har delat in den i två delar (som 
upptar ungefär lika många sidor vardera). 
Den första delen behandlar den ameri-
kanska policyn gentemot ovan nämnda 
region den bipolära perioden 1945-1991, 
med andra ord det kalla kriget, och den 
andra delen täcker den unipolära perioden 
1991-2007. Dessa delar är sedan i sin tur 
indelade i två respektive tre sektioner. Den 
bipolära perioden har ett strikt tematiskt 
upplägg, som behandlar Norden under 
militär och ideologisk ’’containment’’. 
Den unipolära perioden har däremot givits 
två kronologiska och ett tematiskt avsnitt. 
De kronologiska delarna tar sig an den 
nordisk-baltiska regionen i unipolär stra-
tegi från 1991 till 1996 respektive 1997 
till 2007, och avslutas med ett avsnitt om 
regionen i relation till vad Dahl kallar 
unipolära värden. Bokens huvudresultat 
sammanfattas sedan i ett konkluderande 
slutkapitel.

Det första som kan sägas om boken är 
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att den inte återspeglar det faktum att den 
bipolära tidsperioden var mer än dubbelt 
så lång som den unipolära. Dahl har valt 
att ägna mer utrymme åt den en tredjedel 
så långa unipolära period som vi just nu 
lever i. Anledningen till denna slagsida 
är oklar. Möjligen så tycker Dahl att det 
skrivits nog om Sveriges samarbete med 
USA under det kalla kriget och att det är 
tid att skifta fokus till samtiden. Men det 
kan också vara så att Dahl har en agenda 
med sin bok, nämligen att den är tänkt som 
ett inlägg i den samtida debatten om den 
framtida inriktningen av Sveriges utrikes- 
och säkerhetspolitik. Jag tänker börja med 
att beskriva och analysera andra hälften av 
boken, alltså den del som behandlar den 
unipolära perioden från 1991 till 2007, 
för att sedan avsluta med att ta upp kalla 
kriget-epoken till diskussion.

Dahl delar in den unipolära fasen i fem 
åtskilda perioder, nämligen tiden 1991-
1993 som hon menar kännetecknades 
av ett välvilligt ointresse för den nord-
isk-baltiska regionen från USA:s sida; 
1994-1997 vilken kariktäriserades av ett 
’’baltiskt dilemma’’ där regionen var en 
gråzon i amerikansk policy; den tredje 
fasen som varade mellan 1997 och 1998 
såg en omsvängning av den amerikanska 
attityden till ett tydligt intresse för den 
säkerhetspolitiska situationen i östersjö-
området; perioden 1999-2002 var fylld av 
förberedelser för utvidgningen av NATO 
till några av de forna öststaterna samt de 
före detta sovjetiska baltstaterna; mellan 
2002 och 2007 skapades till slut ett nytt 
säkerhetspolitiskt system i regionen, menar 

Dahl, i och med inkluderandet av de bal-
tiska staterna i NATO 2004 vilket beskrivs 
som en tydlig markering att det inte längre 
finns några tvivel angående den amerikan-
ska villigheten att garantera säkerheten i 
regionen. Den sjätte delen i detta avsnitt 
är som sagt tematisk och kan för svensk 
del sägas karaktäriseras av neutralitetens 
borttynande ur säkerhetspolitiken samt ett 
ökat öppet samarbete mellan Sverige och 
NATO på det militära planet. Exempel 
på detta är det svenska deltagandet med 
trupper i Kosovo och Afghanistan under 
NATO-kommando.

En stor del av den unipolära fasen upptas 
i Dahls framställning av USA:s inställning 
till de baltiska staterna. Dessa länder intog 
inte någon framträdande roll i amerikansk 
säkerhetspolitik efter självständigheten 
1991. Den nordiska regionen och den 
baltiska hölls åtskilda och östersjöregio-
nen sågs inte som en sammanhängande 
sub-region förrän Washington började 
uppfatta området som en säkerhetspolitiskt 
problematisk gråzon. En annan faktor som 
bidrog till att de baltiska länderna hamnade 
i skymundan var krisen i forna Jugoslavien, 
som hamnade högt upp på den amerikan-
ska agendan. Den andra fasen inleddes 
med NATO:s brysselmöte i januari 1994 då 
Partnership for Peace-initiativet sjösattes 
med syftet att lugna den otåliga grupp av 
före detta Warsawapaktländer som ville gå 
med i NATO. Under de närmast efterföl-
jande åren blev det enligt Dahl tydligt att 
USA önskade regionalisera frågan genom 
att låta de nordiska länderna ta ett större 
ansvar för sina grannars säkerhet. Ett flertal 
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förslag på regionala lösningar lades fram 
från flera olika håll. Danmark blev dock 
det land som först argumenterade för att 
inkludera de forna sovjetstaterna i NATO, 
ett utspel som när det offentliggjordes på 
våren 1997 vållade stor irritation i Wash-
ington. Dahl menar att en viss rivalitet 
mellan de nordiska länderna blev tydlig 
i detta skede då Sverige, Finland och 
Danmark kivades om vem som hade den 
bästa lösningen på det säkerhetspolitiska 
dilemma som uppstått efter Sovjetunionens 
fall. Dahl skriver också att 1997 var året då 
Washington insåg östersjöområdets strate-
giska vikt, och utser NATO-mötet i Madrid 
samma år som den formella startpunkten 
för detta intresse.

Den amerikanska attityden präglades av 
en viss känslighet för den ryska oron för en 
utvidgning av NATO till före detta sovje-
tiskt territorium menar Dahl, även om man 
samtidigt ändå rörde sig i den riktningen 
mellan 1999 och 2002. År 2002 gjorde 
sedan USA klart att Moskva inte kunde 
påverka ambitionen att inkludera dessa 
länder i NATO. Som en bekräftelse på detta 
så förlades det kommande NATO-mötet 
till Prag där en inbjudan också utfärdades 
till de baltiska länderna att börja förhandla 
om medlemskap. Märkligt nog så saknas 
det i detta avsnitt referenser till betydelsen 
av händelserna den 11 september 2001 
för beslutet att utvidga NATO. Det hade 
varit intressant att veta mer om den roll 
som detta spelade i den processen, och 
också om betydelsen av händelserna för 
Rysslands inställning till utvidgningen. At-
tackerna mot bl a. World Trade Center tas 

visserligen upp i det tematiska avsnittet lite 
senare i boken men då endast för att kom-
mentera de nordiska ländernas villighet att 
sluta upp bakom USA i fördömandet av 
dåden. Inkluderandet av Estland, Lettland 
och Litauen i NATO 2004 sammanföll 
även med den stora utvidgningen av EU 
till 27 länder. Perioden sedan 2002 har, 
som redan sagts, enligt Dahl sett ett nytt 
säkerhetssystem födas i regionen vilket 
karaktäriseras av en amerikansk villighet 
att garantera dess säkerhet.

Som jag redan nämnt så har boken en 
bra disposition och språket är lättläst. Dahl 
redogör för den amerikanska synen på den 
nordiska regionen och valet av ’’contain-
ment’’ som röd tråd i det bipolära avsnittet 
är bra, för amerikansk policy styrdes av 
önskan att hålla tillbaka kommunismen i 
området och främja västvänliga yttringar. 
I boken påpekas mycket träffande att 
de fem nordiska länderna lyckades med 
konststycket att producera inte mindre 
än fyra olika säkerhetpolitiska doktriner, 
med olika danska och norska förbehåll för 
medlemskapet i NAT/NATO samt olika 
alliansfria lösningar i Sverige och Finland. 
Dahl lyfter även fram att det inte bara är 
Sverige som skapat problem för NATO 
i Skandinavien. Danmarks allt vanligare 
invändningar mot politiska beslut inom 
alliansen, vilket orsakades av den danska 
inhemska politiska situationen där en 
vänster/center-majoritet kunde influera 
besluten i Folketinget 1982-88, gav upp-
hov till kategorin ’’fotnotsmedlem’’ under 
denna period.

Men det finns också en del problem även 
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i denna del av boken, och många av dessa 
har att göra med källorna. Problemet med 
att skriva om samtida frågor är ju att vi 
fortfarande lever i den process som ska 
granskas och analyseras, och att skriftligt 
källmaterial ofta inte finns att tillgå. I bör-
jan av bokens andra del skriver Dahl att 
kapitlen till stor del bygger på intervjuer. 
Men Dahl refererar sällan till dessa, och de 
finns inte med i käll- och litterturförteck-
ningen. Den begränsade mängden forsk-
ning som finns tillgänglig rörande denna 
period ger också boken en viss slagsida. 
Som exempel kan nämnas att 25 av de 
112 noterna i kapitlen om den unipolära 
perioden innehåller hänvisningar till Ron 
Asmus som var Deputy Assistant Secretary 
of State for European Affairs 1997-2000. 
Det betyder att nästan en fjärde del av 
uppgifterna hämtats från en och samma 
person, som dessutom var en aktör i den 
process som ska förklaras. Lägger man till 
de 27 referenserna till Ingemar Dörfer, Carl 
Bildt och Dov Zakheim så blir resultatet 
att 52 (alltså nästan 50 procent) av de 114 
källorna kommer från fyra personer som 
alla var aktiva i regeringar under den un-
dersökta perioden (möjligen är det ännu 
fler). Det innebär inte att dessa källor inte 
kan användas, men deras trovärdighet 
måste naturligtvis diskuteras. 

En annan sak som stör en annars klar och 
förhållandevis saklig framställning är att 
Dahl med jämna mellanrum använder for-
muleringar som inte anstår en kritisk sam-
hällsvetenskaplig forskare. Exempelvis så 
beskrivs Ryssland som obotligt revansio-
nistiskt, det baltiska NATO-medlemskapet 

som den enda räddningen för dessa staters 
oberoende och den ryska upprördheten 
kring den så kallade ’’statyfrågan’’ i Est-
land som ogenerad imperialism. Bortsett 
från att begrepp som imperialism inte 
bara kan slängas omkring hur som helst i 
vetenskapliga sammanhang så är det av-
saknaden av kritisk analys av situationerna 
som framstår som det största problemet. 
Dahl borde t.ex. ha nämnt att de etniska 
ryssar som inflyttat efter 1945 fråntagits 
sitt medborgarskap (inte bara i Estland). 
Det här komplicerar förstås förhållandet 
mellan länderna. Det betyder inte att det 
ryska agerandet bör ursäktas, men däremot 
är det kanske begripligt ur historisk och 
politisk synpunkt. Dahls framställning 
implicerar istället att historien är en legitim 
källa för politiken i de baltiska länderna 
men inte i Ryssland, vilket är ett ohållbart 
moralistiskt resonemang. 

Dahl använder sig också av andra 
normerande uttryck som exempelvis 
anti-amerikanism, och skriver att anti-
amerikanismen har gjort en comeback som 
politisk trend i Norden efter kalla krigets 
slut. Dahl inkluderar här protester mot både 
bombningarna av Kosovo, invasionen av 
Irak 2003 samt den svenska regeringens 
kritik av fånglägret i Guantánamo. Det är 
uppenbart att Dahl tycker att all kritik mot 
USA:s agerande är anti-amerikanism, men 
detta borde hon kunna hålla utanför sitt 
samhällsvetenskapliga värv. Dahl lyckas 
också peta in en högerpolitisk känga till 
demonstranterna vid EU-toppmötet i 
Göteborg 2001 genom att benämna dem 
’’anti-free trade’’. Eftersom ingen någon-
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sin förspråkat en oreglerad handel kretsar 
ju konflikten runt hur världshandeln ska 
regleras, och hur olika regler påverkar de 
inblandade nationerna, vilket en statsvetare 
av Dahls kaliber mycket väl vet.

Avslutningsvis ska den här recensionen 
ta upp Dahls redogörelse för relationerna 
mellan USA och Skandinavien under kalla 
kriget. Dessa kapitel är till stora delar in-
formativa och ger läsaren en kortfattad, 
pedagogisk, introduktion till ämnet. Tyvärr 
så har Dahl inte inkluderat den senaste 
forskningen rörande Sveriges säkerhetspo-
litiska förehavanden under denna tid. Refe-
rens saknas exempelvis till undertecknads 
avhandling Tools of Hegemony, vilket kan 
vara förlåtligt eftersom den publiserades 
bara tre månader innan Dahls bok. Lite 
märkligare är att två andra, inte alls färska, 
avhandlingar inte heller finns med, nämli-
gen Simon Moores ’Neutral on Our Side’ 
och Magnus Peterssons ’’Brödrafolkens 
väl’’. Wilhelm Agrells forskning har också 
förbigåtts. Detta gör att hennes framställ-
ning till viss del baseras på äldre forskning, 
så som Charles Silvas Keep Them Strong, 
Keep Them Friendly från 1999, som delvis 
reviderats av just undertecknad. 

Dahl skriver t.ex. att ett svenskt NATO-
medlemskap ansågs både önskvärt och 
nödvändigt av USA fram till tidigt 50-tal, 
och att kravet på svenskt medlemskap i 
NATO togs bort först 1952 i policydoku-
mentet NSC 121/1. Men som jag påpekar i 
min avhandling så var detta aldrig ett krav 
i det tidigare policydokumentet NSC 28/1 
från 1948, och det kan faktiskt diskuteras 
om det någonsin var ett amerikanskt mål 

överhuvudtaget. Att NAT- eller NATO-
medlemskap inte fanns inskrivet i NSC 
28/1 är förstås inte så konstigt eftersom 
NAT bildades först i april 1949 (NAT blev 
NATO först 1951), men redan tre månader 
efter bildandet av NAT, i augusti 1949, står 
det att läsa i ett policyuttalande från State 
Department att svenskt medlemskap inte 
var något man aktivt eftersträvade. Det be-
tyder att om det någonsin var amerikansk 
policy att få med Sverige i NAT så varade 
det bara några månader och kom aldrig 
till uttryck i ett officiellt policydokument. 
Det kan tyckas vara en liten detalj i sam-
manhanget men Dahl upprepar detta flera 
gånger i boken. En annan sådan sak är 
tanken på en amerikansk attitydförändring 
i februari 1950, som lanserades av Silva. 
Jag har dock visat att USA aldrig ändrade 
sin grundläggande inställning till Sverige, 
samt att beslutet att ge Sverige tillgång till 
amerikansk vapenteknologi togs mer än ett 
år senare på sommaren 1951. Detta var i 
sin tur beroende av ett otvetydigt svenskt 
deltagande i COCOM:s exportembargo, 
vilket, som Dahl mycket riktigt skriver, 
mna gjorde med större övertygelse än 
många NATO-länder. 

En uppgift som återkommer fyra gånger 
i boken är att man i NATO:s högkvarter 
talade om Sverige som den sjuttonde 
medlemmen. Det här påståendet har Dahl 
presenterat i åtminstone en tidigare bok 
och inte heller då presenterade hon en enda 
källa till stöd. En sak blir inte mera sann 
bara för att den upprepas många gånger. 
Vid två tillfällen skriver Dahl dessutom att 
Finland också, dock efter 1991, fick njuta 
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av samma epitet. Ironiskt nog har hon en 
källa gällande det finska fallet, nämligen 
Ron Asmus. Som läsare ställer man sig 
frågan om det bara finns plats för en hem-
lig medlem i NATO eller om Sverige blev 
degraderat till artonde plats? Eller hade 
man förlorat sin hemliga alliansplats helt 
och hållet?

Sammantaget kan sägas att US Policy in 
the Nordic-Baltic Region är en översiktlig 
men något slarvig historia som lämnar 
en hel del att önska. Trots den pedago-
giska och föredömliga dispositionen så 
tar Dahls personliga politiska markeringar 
över och boken blir mer en moralistisk 
kritik av svensk säkerhetspolitik, och en 

samtidspolitisk stridsskrift, än ett seriöst 
historievetenskapligt verk. Boken kan 
trots detta rekommenderas som en första 
inkörsport till ämnet, men för den som vill 
ha mer av sakkunskap hänvisas till tidigare 
historiska studier. Dahl ska dock ha heder 
för att vara den första som försöker sam-
manfatta historien om USA:s säkerhets-
politiska agerande i östersjöområdet under 
efterkrigstiden. Det råder nog inget tvivel 
om att boken kommer att inspirera andra 
liknande böcker i framtiden, och på så sätt 
har Dahl gjort kunskapen om regionens 
säkerhetspolitisk historia en stor tjänst.

Författaren är fil doktor i teknikhistoria
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