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mikael holmström har skrivit en 
mycket omfattande, värdefull och upp-
märksammad bok om svensk säkerhetspo-
litik under efterkrigstiden. Boken, som om-
talats och recenserats i flera större svenska 
dagstidningar, innehåller 650 faktaspäcka-
de sidor med många gånger helt nya upp-
gifter om hur politiken utformats och im-
plementerats under främst det kalla kriget, 
men också efter detta. Det är en utomor-
dentligt stor och viktig prestation som för-
fattaren åstadkommit; helt på egen hand ge-
nom att under åratal intervjua mer än 140 
aktörer, göra efterforskningar i centrala ar-
kiv och förhålla sig till i stort sett all relevant 
litteratur på området. Som Kent Zetterberg 
skriver i efterordet:

Han har under åtta år med stor energi 
och uthållighet, vid sidan av en krävande 
tjänst, borrat i frågan om Sveriges hemli-
ga Nato-förbindelser. Han har aldrig gett 
upp, och det tackar vi för. Nu ser vi resul-
tatet i form av denna digra bok med ett 
imponerande antal intervjuer av centrala 
personer, hemma och ute i världen.

Holmströms viktigaste bidrag till forskning-
en ligger dels i den allmänna omtolkningen 
av den svenska neutralitetspolitiken under 
1970- och 80-talet, dels i de mer specifika 
”fynd” som gjorts och som ger oss nya pus-
selbitar inom olika områden. I korthet kan 
man hävda att Holmström på ett mycket 
övertygande sätt gör gällande att det exis-

terade en långt större grad av kontinuitet i 
svensk säkerhetspolitik under hela det kalla 
kriget än vad som tidigare har varit känt, 
d v s att den svenska integrationen i de väst-
liga försvarsstrukturerna inte alls avbröts 
under den senare delen av det kalla kriget 
utan fortsatte, fast delvis i förändrad form. 
Det betyder, bland annat, att diskrepansen 
mellan de deklaratoriska och de operatio-
nella delarna av politiken ökade, vilket kan-
ske – som andra också har påpekat – kan ha 
inneburit en dyrare, farligare och mindre de-
mokratisk säkerhetspolitik än alternativen.
 Men boken har också ett stort litterärt 
värde. Holmström har genomgående lyck-
ats levandegöra och väva ihop händelser 
och berättelser på ett fängslande sätt. Hans 
långa journalistiska bana har säkerligen bi-
dragit till detta och det gör boken både trev-
lig och lättsam att läsa. Ett av de lyckade 
greppen är att låta citat från aktörerna be-
teckna och karakterisera kapitel och under-
kapitel. ”Det var för krig” heter exempelvis 
ett underkapitel som handlar om vad syftet 
var med att höga svenska officerare bedrev 
ett regeringssanktionerat, systematiskt infor-
mationsutbyte med sina norska och danska 
motsvarigheter om hur man tänkte sig agera 
i kris eller krig. I detta fall är det viceamiral 
Frank Rosenius och generallöjtnant Lars G 
Persson som citeras. 
 Ett annat lyckat grepp som Holmström 
tar är att göra händelser till uppspel för att 
illust rera sina poänger. Så får exempelvis 
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dramatiken kring mordet på Olof Palme ut-
vecklas till en intressant diskussion om vil-
ka planer som fanns för stats- och militär-
ledningens agerande i ett ”skymningsläge”, 
det vill säga grå zonen mellan fred och krig. 
Var mordet inledningen på ett sovjetiskt an-
grepp på Sverige, liknande invasionen av 
Afghanistan 1979?  Och vad skulle man i 
så fall göra? Bland annat planerades, vilket 
Holmström tidigare gjort känt, att vicea-
miral Per Rudberg skulle resa ut ur landet, 
troligen till Washington, för att vara beredd 
att organisera ett exilhögkvarter som kunde 
leda motståndskampen om den svenska mi-
litärledningen i Sverige skulle ha blivit utsla-
gen. Dagen efter mordet anmälde Rudberg 
för dåvarande ÖB Lennart Ljung att han var 
klar att åka om det behövdes. Enligt Rud-
berg svarade Ljung: ”Vi håller an och ser 
hur det går.” Per T Ohlsson kallar i Svenska 
Dagbladet (2011-04-01) händelsen för ”ett 
slags symboliskt epicentrum” i boken:

Här, i episoden med Rudberg, ryms en his-
toriens ironi. Ingen svensk statsminister 
har gått längre än Olof Palme i sin defini-
tion av neutralitetspolitiken. Han talade 
om ”orubblig neutralitet”. Men Palmes 
död var nära att utlösa den hemligaste av 
alla svenska mekanismer: livlinan västerut.

Omtolkningen av 1970- och 
80-talens politik
Holmströms omtolkning av 1970- och 
80-talets politik kräver en längre utvikning. 
Hans bok kan ses som ett viktigt inlägg i den 
forskning och debatt som förts om svensk 
utrikes- och säkerhetspolitik under det kalla 
kriget de senaste 20 åren. Det har under des-
sa år skrivits stora mängder artiklar (främst 
i pressen, men också i vetenskapliga tid-
skrifter), ett femtontal doktorsavhandlingar 
(de flesta inom forskningsprogrammet Sve-

rige under kalla kriget), och ett tiotal över-
siktsarbeten (om man räknar in de statliga 
utredningarna) om frågan. 
 I centrum för diskussionen har det s k 
västsamarbetet – förenklat sett frågan om 
graden av integration i de västliga försvars-
strukturerna, frågan om graden av politisk 
öppenhet om denna integration samt vil-
ka konsekvenserna var av kombinationen 
av dessa frågor – stått. Om graden av in-
tegration var så hög att Sverige ingått av-
tal om ömsesidiga säkerhetsgarantier med 
västmakterna, skulle agerandet inte ha va-
rit förenligt med neutralitetspolitiken. Det 
skulle då ha varit fråga om en dold allians. 
Om graden av politisk öppenhet om denna 
starka integration samtidigt skulle ha varit 
låg skulle det dessutom ha rått en mycket 
stor diskrepans mellan den deklaratoriska 
neutralitetspolitiken och den operationella 
dolda allianspolitiken, ett förhållande som 
inte är eftersträvansvärt inom något politik-
område i en demokrati.
 Holmström skriver att de uppgifter han 
lägger fram ”gör det motiverat att tala om 
en dold allians”. Han menar dock inte att 
det förelåg ömsesidiga säkerhetsgarantier 
mellan Sverige och Nato, d v s att det de 
jure skulle ha förelegat en dold allians. Dä-
remot, menar han, var Sverige så integrerat 
i de västliga försvarsstrukturerna ”att det 
i praktiken, de facto, var en allians” (s 34, 
Holmströms kursivering). Argumenten är 
starka, men inte helt övertygande. Det blir 
missvisande att tala om en dold allians om 
det saknas ömsesidiga säkerhetsgarantier. 
Detta är dock inte bokens huvudtema. Vad 
Holmström med all önskvärd tydlighet visar 
genom hela boken – och däri ligger både den 
viktigaste poängen och den bestående forsk-
ningsinsatsen – är att den svenska integratio-
nen i de västliga försvarsstrukturerna inte av-
bröts under 1970- och 80-talen och att det 
därmed förelåg en hög grad av kontinuitet 
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i den svenska säkerhetspolitiken under hela 
det kalla kriget. 
 Den bild som gavs av Säkerhetspolitiska 
utredningen (SOU 2002:108), som hade till 
uppgift att redovisa och analysera det svens-
ka politiska och militära agerandet under 
perioden 1969–89,  var att inga förberedel-
ser för operativ samverkan med väst i krig 
kunde påvisas under denna period och att 
det därmed ”entydigt” kunde ”fastslås” att 
det under denna tid ”inte funnits någon sub-
stansiell diskrepans mellan den deklarerade 
politiken och dess praktik i vad avser frågan 
om förberedelser eller planering för opera-
tiv samverkan i krig med främmande makt” 
samt att ”[f]redstida förberedelser för opera-
tiv samverkan i krig” inte var förenliga med 
neutralitetspolitiken ”av trovärdighetsskäl” 
(s 743 i betänkandet).
 Robert Dalsjö visade emellertid i sin dok-
torsavhandling, Life Line Lost (2006), att 
den förhållandevis höga graden av integra-
tion i de västliga försvarsstrukturerna som 
förelegat under 1950- och 60-talen bibe-
hölls under 1970-talet, men att den mins-
kade successivt under 1980-talet till följd av 
skärpningen av neutralitetspolitiken: ”Most 
of the plans and other preparations that re-
mained by 1980 were terminated during the 
years 1983 to 1987.” Holmström, som i hög 
grad bygger på och vidareutvecklar Dalsjös 
forskning, visar nu alltså att integrationen 
inte avbröts ens under 1980-talet, att det fö-
rekom förberedelser och planering för ope-
rativ samverkan i krig med väst under hela 
det kalla kriget, att den politiska öppenhe-
ten om denna integration i de västliga för-
svarsstrukturerna minskade över tid och att 
diskrepansen mellan den deklaratoriska och 
den operationella politiken därmed ökade 
över tid. 
 Holmström talar om att regeringen förde 
en ”dubbelpolitik”, ett begrepp som mynta-
des av Kjell Engelbrekt i en artikel i tidskrif-

ten Internationella Studier (4:1999), och som 
sedan dess har använts i forskningen som en 
beteckning av säkerhetspolitiken, d v s ”två 
säkerhetspolitiska linjer, den ena öppen och 
den andra dold”. Men dubbelpolitik behöver 
inte nödvändigtvis betyda dold allians. Det 
betyder ”bara” att integrationen i de västli-
ga försvarsstrukturerna var större än vad re-
geringen uttalade offenligt. Om Holmström 
hade använt etiketten dubbelpolitik i stället 
för dold allians skulle hans argumentation ha 
blivit än starkare.
 Genom systematiska jämförelser och lik-
nelser med 1950- och 60-talet driver Holm-
ström hem sina poänger om kontinuitet un-
der 1970- och 80-talet. Under Polenkrisen 
1980 anlände Norges försvarsstabschef, 
Sven Hauge, till Stockholm för att delge sin 
svenske motsvarighet, Bengt Schuback, Nor-
ges och Natos muntliga och skriftliga be-
dömningar av läget. ”Det är ingen slump att 
Hauge lämnar över Nato-dokument”, skri-
ver Holmström: ”Sedan 1952 är Natos dis-
kreta förbindelseväg till Sverige just Norge.” 
(s 92) Holmström visar också att de svenska, 
norska och danska försvarsstabscheferna, 
som sedan början av det kalla kriget hade det 
övergripande ansvaret för det skandinaviska 
militära samarbetet, träffades regelbundet 
även under 1980-talet. Bror Stefenson, för-
svarsstabschef 1982–87, menar att huvudsa-
ken i kontakterna var informationsutbyte om 
hur man tänkte sig att agera vid kriser: ”’Om 
det och det inträffar, vad gör du då?’”, ’Vad 
gör jag?’, ’Och vad gör jag då?’”. (s 148)

”Fynden”

Genom sina många intervjuer och och andra 
efterforskningar har Holmström också fun-
nit belägg för enskildheter som tillsammans 
med vad vi redan vet ger en bättre bild inom 
specifika områden. Ett sådant område är det 
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Krönmark, försvarsminister under 1976–78 
och 1979–81, bekräftar också i boken att 
kungen och fem medlemmar av regeringen 
skulle evakueras: ”Vi skulle västerut, jag sä-
ger inte mer.” Detta sista är i och för sig inte 
särskilt överraskande, men värdefullt för 
vår förståelse av hur man tänkte och plane-
rade för det värsta i den politiska och mili-
tära ledningen.
 Genom de många intervjuerna med svens-
ka, danska, norska och finländska statsråd, 
officerare och diplomater får vi också en allt 
tydligare bild av att de flesta trodde att det 
skulle ha varit svårt för Sverige att hålla sig 
utanför ett nytt storkrig även på 1970- och 
80-talet. Detta är också ett tecken på stark 
kontinuitet från de militärpolitiska föreställ-
ningarna på 1950- och 60-talet. Thorvald 
Stoltenberg, norsk försvars-, utrikes- och 
handelsminister på 1970- 80- och 90-talet, 
menar exempelvis att ”blev det en storkon-
flikt så var chansen för att Sverige stod neu-
tralt utanförstående minimal. Och då var 
det inget tvivel om var Sverige kom med”.
 Det är omöjligt att ge en rättvisande bild 
av en så omfångsrik bok, men ett fjärde och 
sista område som Holmström fyller på med 
information i ska nämnas, nämligen hur 
man på amerikansk sida – mer i detalj – 
tänkte sig att man kunde bistå Sverige i en 
kris eller krigssituation. Det är sedan länge 
känt att USA, i eget intresse, planerade att 
reagera på något sätt om Sverige skulle ha 
angripits, men hur denna reaktion skulle ha 
kunnat materialisera sig har vi liten detalj-
kännedom om. Genom Holmströms inter-
vjuer med amerikanska aktörer vet vi nu att 
specialtrupper och flygförstärkningar rela-
tivt snabbt kunde sättas in samt efter något 
längre tid marinkårsförband både i norra 
och södra Sverige. Återigen är detta fullt lo-
giskt utifrån ett militärt perspektiv, men icke 
desto mindre värdefullt att detta dokumen-
teras.

s k stay behind-området, det vill säga den or-
ganisation som under gerillaliknade former 
skulle fortsätta motståndet under ockupa-
tion. De yttre dragen av stay behind-organi-
sationen är sedan länge kända, men Holm-
ström fyller på med nytt innehåll. Genom 
en intervju med en av organisationens sista 
chefer, Curt Steffan Giesecke, före detta VD 
för SAF ch Trygg Hansa, får vi ytterligare 
detaljer om organisationens storlek, upp-
byggnad och funktionssätt. Dessutom att 
den korporativa prägeln på verksamheten, 
regeringens vetskap om den samt kontak-
terna med den brittiska underrättelsetjäns-
ten fortsatte på ungefär samma sätt som 
under 1950- och 60-talen. (Organisationen 
avvecklades för övrigt inte förrän några år 
in på 2000-talet.)
 Mest spektakulärt – och redan uppmärk-
sammat i medierna – är det hemliga flyg-
förband, ”Flygenhet 66”, som i samverkan 
med sina norska och danska motsvarighe-
ter skulle flytta agenter och nyckelpersoner 
mellan länderna och som även hade offensi-
va uppdrag i Finland (fällning av fallskärms-
jägare för infiltration). Det verkar inte helt 
klarlagt om flygförbandet var en del av stay 
behind-organisationen, men att den verkar 
ha haft ett systematiskt samarbete med sina 
danska och norska motsvarigheter – t o m 
gemensamma övningar – är extra intressant, 
eftersom denna typ av verksamhet normalt 
sett hade en starkt nationell prägel. 
 Ett annat område som redan delvis berörts 
är hur man tänkte sig agera och samverka 
med eventuella allierade om Sverige skulle 
ha dragits in i ett nytt storkrig. Holmström 
ger belägg för att det i regeringens och mi-
litärledningens hemliga krigsuppehållsplats, 
”Zonen”, fanns förberedda platser för Na-
to-officerare och att planeringen för att sän-
da ut relativt stora samverkansgrupper till 
centrala Nato-länders huvudstäder och mi-
litära staber fortsatte under 1980-talet. Eric 
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 Slutligen ska sägas att boken, på samma 
sätt som flertalet andra arbeten på områ-
det, bidrar på ett väsentligt sätt till vår bild 
av svensk säkerhetspolitik under det kalla 
kriget, en bild som dock fortfarande är nå-
got fragmenterad. Det skulle vara starkt 
önskvärt med ett flerbandsverk om svensk 
utrikes- och säkerhetspolitisk efterkrigs-
historia, som bygger på primärkällor och 
som ansluter nära till de perspektiv och 
problemområden som präglat den svenska 
politiken. Inte primärt för att den samla-
de bild som genom forskningen föreligger 
skulle vara bristfällig, utan för att den på 
det hela taget är ofullständig och svåröver-
skådlig. I jämförbara länder, t ex Norge och 
Danmark, har däremot sådana projekt med 
stor framgång genomförts. Det borde vara 
dags att sjösätta något liknade i Sverige.

Recensenten är fil dr och verksam vid Insti-
tutt for Forsvarsstudier i Oslo.

Avslutande reflexioner

Holmströms bok kommer att bli ett stan-
dardverk i den svenska kalla krigs-forsk-
ningen. Visst finns det brister i boken, ex-
empelvis begreppsanvändningen som redan 
nämnts, ett ställvis väl polemiskt och värde-
rande språk, en och annan upprepning samt 
i några fall bristande källhänvisningar. Men 
på det hela taget är boken ett lysande exem-
pel på vad som kan åstadkommas med yt-
terst små resurser om man är nyfiken, syste-
matisk och kan skriva väl. Holmströms bok 
håller lika hög vetenskaplig kvalitet som 
den forskning som åstadkommits inom det-
ta område. Och de resultat han presenterar 
är både intressanta och ytterst betydelsefulla 
för utvecklingen av kunskapsläget. Kontinu-
itet, inte brott, i de svenska västsamarbetet 
mellan den första delen av det kalla kriget 
och den andra. Det blir det bestående resul-
tatet av boken, som jag hoppas kommer att 
användas flitigt vid svenska lärosäten. 


