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1 INLEDNING 

 

 

1.1 Bakgrund 

. 

Under år 2008 har det som bekant inte ens varit möjligt att inom Förenta Nationernas 

säkerhetsråd enas om sanktioner mot regimen i Zimbabwe. Denna uppsats tar dock sikte på en 

debatt som utspelade sig över 70 år tidigare i samband med den så kallade Abessinienkrisen. 

Nationernas förbund lyckades visserligen då enas om ekonomiska sanktioner mot Italien 

under denna kris, men man lyckades inte att genomföra dem på ett effektivt sätt.  

 Låt oss börja med att mycket översiktligt skissera den internationella politiska 

situationen under mellankrigstiden. Redan innan första världskrigets fredsslut lade den 

amerikanska presidenten Woodrow Wilson fram sina så kallade ”fjorton punkter” som var 

stommen i ett av honom utarbetat fredsprogram.1 En av tankarna med detta program var att 

grunda en internationell organisation som skulle reglera den internationella anarkin mellan 

staterna. Denna organisation blev Nationernas förbund (NF). NF grundades som en följd av 

Versaillesfördraget och dess förbundsakt ingick i fredsfördraget.2 Förbundsakten 

representerade ett försök att uppnå så kallad kollektiv säkerhet.  

 Tanken var här att en krigshandling mot någon av medlemsstaterna i NF skulle 

ses som en krigshandling mot alla förbundets medlemmar oavsett var den inträffade och vem 

angriparen var. Alla stater hade dessutom ett kollektivt ansvar att stoppa en inledd aggression 

genom att med hjälp av sanktioner återföra den fredsbrytande nationen till ordningen.3  

Arbetet med att bygga upp en sådan världsordning brukar benämnas kollektiv säkerhetspolitik. 

Begreppet kan även åsyfta ett samlingsbegrepp för alla de gemensamma åtgärder som syftar 

till världsomfattande fred och avspänning. Det kan vara fråga om nedrustning, fredlig 

konfliktlösning genom medling/skiljedom osv. Enligt artikel 16 i förbundsakten, den så 

kallade sanktionsparagrafen, skulle en krigshandling mötas med sanktioner som skulle kunna 

vara ekonomiska (blockad) eller i nödfall militära (sanktionskrig).  

 

                                                 
1 Baylis, John & Smith, Steve, The globalization of word politics: an introduction to international relations. 
(Oxford; New York, 2005) s 191 f. 
2 Ottosson, Ingmar, Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris? Sverige, NF och frågan om kollektiv 
säkerhet 1935-1936. (Malmö, 1986) s 1. 
3 Ibid s 1-2. 
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 Woodrow Wilson var en representant för den idealistiska traditionen som utgick 

från en liberal grunduppfattning med idéer om att exempelvis fri handel skulle kunna skapa en 

mera fredlig värld.4 Vidare utgick idealisterna från att ömsesidiga internationella beroenden 

och gemensamma intressen mellan stater verkade i samma riktning. Dessutom ansåg 

idealisterna att med en internationell organisation och internationell lagstiftning skulle 

sannolikheten för att bevara freden öka.  

 Sverige blev, efter en hetsig utrikesdebatt, medlem i NF 1920 och den svenska 

regeringen tolkade sanktionsplikten som obligatorisk enbart beträffande ekonomiska 

sanktioner – varje stat skulle ha rätt att själv avgöra om den kunde delta i militära sanktioner.5 

Inträdet i NF medförde en nyorientering i svensk utrikespolitik.6 Formellt var förändringen 

avsevärd då Sverige efter en hundraårig period av fredlig tillbakadragenhet nu var bundet av 

ett sanktionssystem med förpliktelser.7 Reellt medförde dock Sveriges medverkan i NF: s 

politik förvånande ringa förändring av landets utrikespolitik. Under åren 1920—1935 var 

Sverige en hängiven anhängare till den kollektiva säkerhetens idé.8  

 Under 1920-talet, d v s NF: s första årtionde, frodades tron på den kollektiva 

säkerheten. Nästa årtionde blev dock inte lika lyckosamt. I början på 1930-talet började 

harmonin störas då Japan anföll Manchuriet år 1931. Hösten år 1933 lämnade sedan Tyskland 

den stora nedrustningskonferensen i Genève och gick dessutom ur NF.9 Några år senare, år 

1935—1936, fick tron på den kollektiva säkerheten en knäck i samband med Italiens överfall 

på Abessinien.10 Stormakterna i NF lyckades visserligen beträffande Abessinienkrisen att enas 

om ekonomiska sanktioner mot Italien, men man lyckades inte, som tidigare nämnts, 

genomföra dem på ett effektivt sätt. Under sommaren år 1936 upphävdes sanktionerna och det 

stod klart att NF lidit ett snöpligt nederlag som det aldrig hämtade sig ifrån. Det är just 

debatten om NF och dess sanktionssystem under Abessinienkrisen som denna uppsats tar 

sikte på. Den svenske utrikesministern, Rickard Sandler, som av allt att döma hade fäst 

allvarliga förhoppningar vid NF, fick efter Abessinienkrisen tämligen motvilligt leda Sveriges 

gradvisa avståndstagande från NF och dess sanktionsförpliktelser 1936—1938.11  

                                                 
4 Baylis & Smith s 190 ff. Här omnämns även föregångare till denna tradition som exempelvis Richard Cobden 
och Immanuel Kant. 
5 Ottosson s 31. 
6  Möller, Yngve, ”Östen Undéns utrikespolitik”, i Socialdemokratin och svensk utrikespolitik. Från Branting till 
Palme. (Stockholm, 1990) s 62. 
7 Lönnroth, Erik, Den svenska utrikespolitikens historia, Del 5, 1919-1939. (Stockholm, 1959) s 53. 
8 Möller s 63. 
9 Ottosson s 6. 
10 Möller s 64. 
11 Wahlbäck, Krister, ”Rickard Sandlers nordiska politik”, i Socialdemokratin och svensk utrikespolitik. Från 
Branting till Palme.  (Stockholm, 1990) s 30.   
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 Som en reaktion på den idealistiska tradition som präglade en stor del av 

mellankrigstiden startade den realistiska traditionen i modern mening.12 Ett par av dess 

förgrundsgestalter var E. H. Carr och Hans J. Morgenthau. Även om starten för denna 

tradition kan härledas till mellankrigstidens slut brukar det ofta framhållas att realismen vilar 

på en äldre klassisk tanketradition. Författare som Thukydides, Niccolo Machiavelli och 

Thomas Hobbes brukar anges som föregångare till den moderna teorin i samma anda.  

 E. H. Carr (1892-1982) redogör i verket, The Twenty Years Crisis’, 1919-1939, 

för sin syn på realismen.13 En grundbult i hans argumentation är att man på internationell nivå 

inte har förstått att makt är en livsviktig del av politiken och att man därför inte har lyckats 

skapa en världsregering som skulle kunna sörja för staternas väl.14 Vidare menar Carr att på 

den internationella nivån spelar makten en större roll och moralen en mindre.15 Mera allmänt 

kan sägas att nyckelord som beskriver realismens kärna är statscentrerad, överlevnad och 

självhjälp.16 Statscentrerad syftar på att alla andra aktörer som inte är stater är mindre viktiga 

samt att en stat är suverän över sitt territorium. Överlevnad syftar på det primära målet för alla 

stater. Självhjälp syftar på att ingen stat kan lita på att någon annan stat eller någon 

organisation garanterar dess överlevnad.  

 Då mellankrigstiden var en ovanlig tid i utrikespolitiskt hänseende, eftersom 

man i Sverige under en stor del av denna period satte sin tilltro till den kollektiva 

säkerhetspolitiken, är det intressant att fokusera på debatten om NF och dess sanktionssystem. 

För att klargöra varför just Vilhelm Lundstedt, uppsatsens huvudperson, är intressant att 

fokusera på som en av debattörerna behöver han först presenteras. 

 Vilhelm Lundstedt (1882-1955) var jurist och rättsfilosof och samtidigt både 

debattör och politiker. Han var även professor i civilrätt och romersk rätt i Uppsala samt 

medlem i det socialdemokratiska partiet. I början av 1920-talet grundlade han ett livslångt 

intresse för de internationella fredssträvandena. 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Baylis & Smith s 162. 
13 Carr, Edward Hallet, The twenty years’ of crisis, 1919-1939: an introduction to the study of international 
relations. (Basingstoke, 2001) 
14 Ibid s 100 och s 150. 
15 Ibid s 151. 
16 Baylis & Smith s 172 ff. 
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Han var starkt kritisk mot försöken att göra folkrätten till ledande princip i det 
mellanfolkliga umgänget. I linje med sin kritik av rättsbegreppet menade han att 
så länge som inte en världsomspännande regeringsmakt hade upprättats, var 
såväl enskilda staters rättsanspråk som hela folkrätten inget annat än 
vidskepelse. Eftersom dessa idéer om rätt och rättvisa stater emellan var så 
starka att de kunde egga hela folk till våldsgärningar, var de, menade Lundstedt, 
i själva verket en av de viktigaste orsakerna till krig.17  

 

Som synes var han starkt kritisk till den rådande tron på folkrätten som han ansåg vilade på en 

dubbelförfalskning.18 Vad han menar med detta ska vi återkomma till. Intressant är dock att 

han i likhet med Carr framhåller betydelsen av att det saknas en världsregering. Under 

mellankrigstiden fick folkrätten en speciell aktualitet genom att Nationernas förbund byggde 

på folkrätten som ideologisk grund.19 Redan i början på denna period varnade dock Lundstedt, 

vars rättsåskådning hade betydelse för hans politiska tänkande, för en överdriven tro på NF.  

 

I en skrift 1924, just då det nyupprättade Nationernas förbund var som mest 
populärt, varnade han för en alltför stor tilltro till dess prestationer för fredens 
sak och för faror, som kunde vara förbundna med anslutningen till detta 
förbund. Svagheten i Nationernas förbund låg enligt honom i en falsk 
pretention: det gav sig ut för att stifta lagar för mänskligheten men hade icke alls 
samhällsmakten att uppehålla dem. Meningar och beslut i Nationernas förbund 
vore därför av samma natur som privata rättstankar och rättslidelser och kunde 
leda till farliga konsekvenser. Lundstedt stod vid denna tid alldeles ensam om 
sin mening; han fick i fortsättningen på alla punkter rätt.20 

 

Det faktum att Lundstedt var en ovanlig man som redan från början varnade för NF: s 

sanktionssystem, gör att ämnet för denna uppsats blir än mer intressant genom att den 

fokuserar på honom som en av debattörerna.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Denna uppsats tar sikte på debatten om NF och dess sanktionssystem. Syftet är att ge en bild 

av de olika sätt att argumentera angående NF och dess sanktionssystem som förekom i den 

svenska debatten i samband med Abessinienkrisen.  

                                                 
17 Molin, Karl, Svenskt biografiskt lexikon, Band 25. (Stockholm, 1987) s 378. 
18 Lundstedt, Vilhelm, Folkrätten – en livsfara för folken. (Stockholm, 1937) s 7. 
19 Nordin, Svante, Från Hägerström till Hedenius. Den moderna svenska filosofin. (Lund, 1984) s 122. 
20 Landqvist, John, ”Minnesord”, i Höglund, Zeth, Vilhelm Lundstedt – tänkare och kämpe. (Sthlm, 1956) s 57. 
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Särskilt debattören Vilhelm Lundstedts argumentation kommer att behandlas. 

Ytterligare ett syfte är att jämföra de olika sätten att argumentera med varandra. Eftersom det 

skedde en omsvängning i synen på NF och dess sanktionssystem i den svenska 

utrikespolitiken från sommaren 1935 till senhösten 1936, till följd av Abessinienkrisen, 

kommer särskild fokus att läggas på tiden i början av respektive efter denna kris. 

Undersökningen sträcker sig dock inte längre fram än till och med år 1938.  

 Frågeställningarna gäller: Hur argumenterade de olika debattörerna angående 

NF och dess sanktionssystem i början av respektive efter Abessinienkrisen? Hur förhöll sig de 

olika debattörernas ståndpunkter till varandra? Vilka likheter och skillnader fanns?  

 

 

1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

I det andra kapitlet behandlas uppsatsens teori och metod. I avsnitt 2.1 diskuteras de teoretiska 

utgångspunkterna för uppsatsen. Vidare följer i avsnitt 2.2 en redogörelse för det aktuella 

forskningsläget. Sedan behandlas i avsnitt 2.3 uppsatsens metod, här kommer att framgå vilka 

övriga debattörer, utöver Lundstedt, som har valts ut att fokusera på i debatten. Sist i kapitlet 

följer ett kort avsnitt där det presenteras vilket material som har använts. Det tredje kapitlet 

inleds med att synen på NF i det svenska partipolitiska landskapet skisseras. Sedan följer en 

kort översikt över Abessinienkrisen. Därefter undersöks Lundstedts syn på Nationernas 

förbund och dess sanktionssystem i början av respektive efter denna kris. Efter det följer även 

övriga debattörers syn på samma företeelser och vid samma tidpunkter. Var och en av dessa 

debattörer representerar olika förhärskande synsätt inom svensk utrikespolitik. Avslutningsvis 

jämförs de olika debattörernas syn på NF och dess sanktionssystem i början av respektive 

efter Abessinienkrisen. I samband med detta analyseras likheter och skillnader. I det fjärde 

kapitlet sammanfattas slutligen uppsatsen och dess slutsatser.  
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2 TEORI OCH METOD 

 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

 

Teoretisk utgångspunkt för uppsatsarbetet är Quentin Skinners idéhistoriska metod som till 

stor del bygger på hans idéer om intention och konvention. Börjar vi med hans idéer om 

intention är det enligt Skinner viktigt vid studier av texter att förstå vad avsikten eller 

intentionen var hos författaren att texten skulle betyda och hur textens innebörd var tänkt att 

tas emot.21 Den viktiga frågan vid studerandet av texter är vad dess författare – genom att 

skriva som de gjorde vid en viss tidpunkt och för en viss målgrupp – kan ha haft för avsikt att 

kommunicera genom att yttra sig som de gjorde.22  

 Skinner hänvisar även till John Langshaw Austins talhandlingsteori och dennes 

idéer om den lokutionära, illokutionära samt perlokutionära handlingen. Det finns enligt 

Austin olika ”dimensioner” av en och samma handling. I korthet gäller att yttra något är ett 

exempel på en lokutionär handling. Det man vill åstadkomma med detta yttrande t ex att 

varna någon för något är en illokutionär handling. Den perlokutionära handlingen slutligen 

avser vilken effekt talhandlingen fick. Härvid intresserar sig Skinner för den illokutionära 

handlingen som han kopplar ihop med författarens avsikt att skriva som han skrev. Han 

illustrerar dessutom Austins teori med hjälp av ett exempel.23  

 En polisman ser en skridskoåkare på en damm och säger ”isen där borta är 

mycket tunn”. För att förstå denna historia behöver vi utöver att förstå ordens betydelse även 

veta vad polismannen gjorde genom att säga vad han sa. Själva yttrandet är en lokutionär 

handling. Samtidigt kan polismannen exempelvis ha varnat skridskoåkaren, en illokutionär 

handling. Slutligen kan polismannen därmed ha lyckats att motverka vidare konsekvenser 

genom att säga vad han sa, en perlokutionär handling. Han kan dock även ha lyckats övertyga, 

skrämma, eller kanske rätt och slätt ha irriterat eller roat skridskoåkaren.  

 

 

                                                 
21 Skinner, Quentin, ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”, i Skinner, Quentin, Vision of Politics, 
Volume 1, Regarding Method, (Cambridge, 2002a) s 86.  
22 Ibid s 86-87. 
23 Skinner, Quentin, ”Interpretation and the understanding of speech acts”, i Skinner, Quentin, Vision of Politics, 
Volume I, Regarding Method, (Cambridge, 2002b) s 104-105. 
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Enligt Skinner är det dock inte tillräckligt att läsa en text ”om och om” igen för 

att förstå den.24 Texten behöver även placeras in i ett sammanhang eller en kontext. Den 

kontext som Skinner rekommenderar finns dock inte att hämta i de så kallade ”klassikerna”. 

Tvärtom kritiserar Skinner synen på att det skulle finnas en kanon av klassiska texter som 

anses behandla ”ständigt återkommande problem” och innehåller ”evig visdom” i form av 

”universella idéer”.25 Det är inte så att klassiska texter är en god metod att rekonstruera de 

tankar och idéer som varit rådande under en viss tidsperiod. Skinner vänder sig kraftigt mot 

olika slag av mytologier som han anser har påverkat historieforskningen som t ex fixeringen 

vid doktriner och ”ständigt återkommande problem”. Den mest bestående mytologin har 

enligt Skinner skapats av historiker som arbetat utifrån antagandet att varje klassisk författare 

utvecklar någon form av doktrin på vart och ett av de områden som anses konstituera ämnet.26 

Han kritiserar även Arthur Oncken Lovejoy och menar att dennes misstag inte bara ligger i att 

söka efter ”fundamental” mening hos idéer som nödvändigtvis måste förbli densamma, utan 

även i att anta att det behöver finnas någon sådan ”fundamental” mening (till vilken 

individuella författare ”bidrar”) överhuvudtaget.27 En annan kontext som Skinner däremot 

verkligen rekommenderar kan kopplas till hans idéer om konvention. Att utröna vilka 

konventioner som rådde i det aktuella sammanhanget vid den aktuella tidsperioden är 

betydelsefullt. Skinner menar att vi ska starta med att klarlägga avsikten, och således även 

innehållet eller stoffet, hos de yttranden vi är intresserade av och sedan vända oss emot den 

argumentativa kontexten där yttrandet förekommer för att bestämma hur exakt detta yttrande 

anknyter till eller relaterar till andra yttranden som gäller samma innehåll eller stoff.28  

 Om det går att identifiera denna kontext med tillräcklig noggrannhet kan vi, 

enligt Skinner, slutligen hoppas på att läsa av vad författaren vi är intresserad av gjorde 

genom att säga vad han sa.29 Ett sätt att göra detta kan vara att studera ”mindre” texter från 

samma tidsperiod som anknyter till eller som relaterar till det aktuella ämnet.30 Att studera de 

konventioner som bygger upp en ideologi innebär således att ”damma av” och läsa ”mindre 

texter” från en period, för att identifiera de konstitutiva och regulativa konventionerna hos de 

förhärskande ideologierna och hur de är relaterade till varandra.  

 
                                                 
24 Skinner (2002a) s 80 och s 82. 
25 Ibid s 57. 
26 Ibid s 59. 
27 Ibid s 84-85. 
28 Skinner (2002b) s 116. 
29 Ibid s 116. 
30 Tully, James, ”The pen is a mighty sword. Quentin Skinner’s analysis of politics” i Meaning and Context: 
Quentin Skinner and his critics. (Princeton NJ, 1988) s 12. 
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Detta behöver göras innan dessa används som ”måttstockar” för att bedöma 

konventionella eller originella aspekter, och även ideologiska förskjutningar i de ”större 

texterna”. Skinner illustrerar även vad han vill ha sagt med hjälp av ett exempel om 

Machiavelli.31 Om Machiavelli exempelvis påstår att arméer av legoknektar alltid 

underminerar friheten, så är detta yttrande i sig inte svårt att förstå. Vill vi däremot verkligen 

förstå vad Machiavelli menade med sitt påstående måste vi vända oss emot den omgivande 

kontexten. Om denna uppfattning var vanligt förekommande i den politiska litteraturen vid 

denna tid höll Machiavelli med om en allmänt accepterad synpunkt. Visar det sig däremot att 

uppfattningen tidigare varit allmänt accepterad men inte var det längre eller visar det sig att 

uppfattningen inte alls var allmänt accepterad säger detta istället något helt annat om 

Machiavellis påstående. Genom att närmare uppmärksamma yttrandets kontext kan vi gradvis 

få en mer nyanserad bild av vad Machiavelli kan ha avsett eller menat med sitt påstående. 

 Även den sociala kontexten kan vara till hjälp för att förstå en text enligt 

Skinner. Numera hävdar han utan omsvep att den sociala kontexten figurerar som det ultimata 

ramverket för att hjälpa till att bestämma vilka konventionella erkända åsikter det i princip 

hade varit möjligt för någon att avse att kommunicera.32 Redan tidigare har han varit av 

samma mening men då varit mer förbehållsam och sagt att trots möjligheten av att den sociala 

kontexten kan hjälpa till att förstå en text, kan det fundamentala antagandet, att idéerna i en 

text ska förstås i termer av textens sociala kontext, visa sig vara ett misstag.33 Vidare har han 

även tidigare framhållit att denna ”kontext” ibland av misstag behandlats som avgörande för 

vad som har sagts.34  

 Efter denna genomgång av Skinners idéhistoriska metod ska jag nämna något 

om på vilket sätt David Boucher har kritiserat Skinner. Boucher menar att Skinner själv inte 

lyckats särskilt väl med att undvika mytologier genererade av idén om ”ständigt 

återkommande problem”.35 Han illustrerar detta med hjälp av bland annat ett exempel där 

Skinner uttalat sig om Machiavelli.36  

 

 

 

                                                 
31 Skinner (2002b) s 116-117. 
32 Skinner (2002a) s 87. 
33 Skinner, Quentin, ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”, i Meaning and Context: Quentin 
Skinner and his critics. (Princeton N J, 1988a) s 59. 
34 Ibid s 64. 
35 Boucher, David, Texts in context: revisionist methods for studying the history of ideas. (Dordrect, 1985) s 238. 
36 Ibid s 238. 
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Enligt Boucher menar Skinner att Machiavelli ställer sig den huvudfråga med 

mycket gamla anor, som de romerska moralisterna en gång reste: Hur ska vi bära oss åt för att 

smida ett förbund med Fru Fortuna? Hur kan vi förmå henne att le åt oss?37 Inte bara frågan 

som sådan har stått sig länge utan även svaret Machiavelli ger är i precis samma termer som 

de (romerska moralisterna) redan hade använt.38 Boucher ger även fler liknande exempel och 

menar att Skinner har fel när han menar att det inte finns några ”ständigt återkommande 

problem”.  

 Skinner medger själv att när han framhållit sin poäng om att det inte finns några 

”ständigt återkommande problem” verkar det som om han förnekar det uppenbara faktum att 

västerlandets traditionella filosofi har innehållit långa kontinuiteter och att det har reflekterats 

kring dessa. Fortfarande menar Skinner dock att betonandet av sådana kontinuiteter knappast 

är detsamma som att etablera deras status som ”ständigt återkommande problem”.39 

 Att jag i denna uppsats utgår från Skinners idéhistoriska metod hänger samman 

med att jag anser att hans idéer om intention och konvention skulle kunna vara passande för 

att undersöka debatten om Nationernas förbund och dess sanktionssystem. Detta då Lundstedt 

och de övriga debattörerna verkligen hade avsikter eller intentioner med det de skrev och 

dessutom behöver huvuddragen i den samtidshistoriska kontexten skisseras för att 

originaliteten i Lundstedts tankar i förhållande till de övrigas ska framkomma. Skinners 

idéhistoriska metod kommer dock i denna uppsats att kompletteras med andra metoder mer 

om detta under 2.3 Metod. I detta avsnitt kommer även att behandlas vilka övriga debattörer 

som har valts ut.  

  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Beträffande forskningsläget har Herbert Tingsten behandlat svensk utrikespolitik under 

mellankrigstiden i sin skrift Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen från 1944.40 En viktig 

slutsats här är att man i stor utsträckning varit eniga över partigränserna om utrikespolitiken 

under mellankrigstiden.  

                                                 
37 Skinner, Quentin, Machiavelli: en introduktion. (Göteborg, 1994) s 42.  
38 Boucher s 238. 
39 Skinner, Quentin, ”A reply to my critics”, i Meaning and Context: Quentin Skinner and his critics. (Princeton 
N J, 1988c) s 283. 
40 Tingsten, Herbert, Svensk utrikesdebatt under mellankrigstiden. (Stockholm, 1944) 
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Dessutom omnämns Lundstedt vid några tillfällen i denna skrift. Vid ett tillfälle 

i samband med hans motion om utredning rörande Sveriges befrielse från sanktionsplikterna 

år 1931.41 Vid ett annat då han vid remissdebatten år 1936 betonade risken för ett allmänt krig 

på grund av kollektiva aktioner mot Italien och hans understrykande av bristerna i det 

kollektiva sanktionssystemet.42 Slutligen figurerar han i samband med att Tingsten påpekar att 

frågan om fredens upprätthållande – såsom särskilt Lundstedt i särskilda sammanhang antytt – 

i viss mån skjutits åt sidan.43 

 Även Erik Lönnroth har behandlat svensk utrikespolitik under mellankrigstiden i 

sin skrift Den svenska utrikespolitikens historia, Del 5, 1919-1939 från 1959.44 Även i denna 

skrift konstateras att enighet mellan partierna till stor del kännetecknade utrikespolitiken 

under mellankrigstiden. Lönnroth nämner Lundstedts motion från 1931 om utredning i frågan, 

under vilka förutsättningar Sverige borde göra en framställan hos NF om befrielse från alla 

sanktionsförpliktelser.45 Motionens behandling i riksdagen menar Lönnroth är intressant mest 

som demonstration av olika grader av yrvakenhet inför Lundstedts rättsfilosofiska åskådning 

framförd i sinnesvärlden utan förmedlande popularisering.46 Lundstedts syn på 

sanktionssystemet bygger på hans rättsfilosofi som inte är helt lättillgänglig. 

 Inom projektet SUAV (Sverige under andra världskriget) har utkommit skrifter 

som nyanserat bilden av svensk utrikespolitik även under mellankrigstiden. En av dessa är 

Klas Åmarks doktorsavhandling Makt eller moral från 1973.47 Den behandlar bland annat 

svensk offentlig debatt under en kortare period åren 1938—1939.  

 Dess underlag består främst av ett tjugotal tidningars ledarartiklar. Åmark 

påpekar att det i varje form av debattanalys förekommer någon form av indelning av 

debattörerna eller åsikterna i olika grupper.48 Ett sätt är, att som Hans F Petersson gjort, 

forskaren själv konstruerar så kallade tankeskolor utifrån en idealtyp av åsiktsmönster.49 Ett 

annat sätt är att, som statsvetaren, Mats Bergquist gjort identifiera tankeskolorna med 

aktörerna.50  

 

                                                 
41 Ibid s 71. 
42 Ibid s 265. 
43 Ibid s 431. 
44 Lönnroth, Erik, Den svenska utrikespolitikens historia, Del 5, 1919-1939. (Stockholm, Norstedt, 1959) 
45 Ibid s 107-108. 
46 Ibid s 108. 
47 Åmark, Klas, Makt eller moral: svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes- och 
försvarspolitik 1938-1939. (Stockholm, 1973) 
48 Ibid s 18. 
49 Petersson, Hans F, Power and International Order. (Lund, 1964) 
50 Bergquist, Mats, ”Sverige och Nationernas förbund”, s 130-152, Statsvetenskaplig Tidskrift (1970). 
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Åmark delar in sina debattörer i åsiktsgrupper som företräder åsiktslinjer. Han 

identifierar således, i likhet med Bergquist, åsiktslinjerna med aktörerna.51 Åmark är i sin 

studie kritisk till äldre forsknings fokusering på värdeomdömen framför verklighetsomdömen 

samt även kritisk till företeelsen att dela in debattörerna i grupper med utgångspunkt från 

deras ställningstaganden i aktuella frågor. En slutsats i Åmarks skrift är att enigheten i den 

svenska utrikespolitiken inte har varit så stor under mellankrigstiden som äldre forskning gett 

vid handen. En av åsiktslinjerna som Åmark benämner självständighetslinjen, stödde den 

kollektiva säkerhetspolitiken som idé för att Sverige skulle kunna kvarstanna i NF, medan en 

annan av hans åsiktslinjer, den säkerhetspolitiska linjen, skulle om den haft mer att säga till 

om sett till att driva igenom en reform av NF (om reformen ej lät sig göras skulle Sverige 

utträtt ur NF) och Sverige skulle ha offentligt vänt sig emot den kollektiva säkerhetspolitiken. 

Intressant nog behandlar Åmark begreppen realism och idealism.52 Till och med titeln på hans 

avhandling Makt eller moral går att koppla till respektive begrepp. Med andra ord går makt 

att koppla till begreppet realism och moral till begreppet idealism.  

 En ytterligare skrift från projektet SUAV är Alf Johanssons doktorsavhandling, 

Finlands sak från 1973.53 Johansson använder sig av så kallade linjer som i någon mån knyter 

an till Åmarks åsiktslinjer. Johansson menar dock att vid skapandet av dessa linjer finns det 

två möjligheter.54 Man kan ”lägga ihop” tidningar eller debattörer som för likartade 

resonemang till grupper och bygga upp en ”argumentationsmodell” över 

argumentationsstrukturen som ansluter till en principiell linje. Den andra möjligheten är att 

man väljer en enda tidning eller debattör som får stå som representant för en linje. Johansson 

väljer att använda sig av det senare alternativet.  

 Ingen enskild tidning kan normalt sägas framföra alla argument för en linje, men 

samtidigt menar Johansson att det finns fördelar med att inte behöva arbeta med en 

argumentationsmodell som aldrig existerat samt att det blir naturligare att åskådliggöra 

samband mellan olika argument som framförs från en och samma debattör. För någon av 

linjerna finns det dessutom bara en representant. Liksom Åmark behandlar även Johansson 

begreppen idealism och realism.55 Han benämner dem det idealistiska och realistiska 

grundperspektivet.  

 

                                                 
51 Åmark s 19. 
52 Ibid s 137 ff. Begreppens innebörd överensstämmer väl med begreppens innebörd inom internationell politik.  
53 Johansson, Alf, Finlands sak: svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940. (Stockholm, 1973) 
54 Ibid s 285. 
55 Ibid s 343. 
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 Vidare menar han att det grundläggande för det idealistiska grundperspektivet är 

tron på att det är möjligt att ordna världen efter rationella principer och att man därför ser på 

det internationella systemet utifrån moraliskt-legalistiska principer. Som synes 

överensstämmer detta väl med den idealistiska traditionen inom ämnet internationell politik 

där bland annat betydelsen av en internationell organisation och internationell lagstiftning för 

att bevara freden brukar framhållas. Det realistiska grundperspektivet däremot kännetecknas 

enligt Johansson av en tro på att världen i grunden är en produkt av krafter inneboende i 

människans natur och att man därför ser på relationerna mellan staterna som en maktkamp, 

där staterna strävar efter att upprätthålla eller utvidga sin makt. Som synes överensstämmer 

även detta väl med den realistiska traditionen inom ämnet internationell politik som 

kännetecknas av nyckelorden statscentrerad, överlevnad och självhjälp.  

 Avhandlingen behandlar bland annat det finska vinterkriget, den svenska 

neutralitetspolitiken och Sandlers avgång i samband med vinterkrigets utbrott. Då 

avhandlingen i princip börjar först när mellankrigstiden håller på att ta slut ska dess slutsatser 

inte närmare återges här. Dock avser jag att återknyta till den metod Johansson har valt att 

använda i nästa avsnitt 2.3 Metod.  

 En skrift som mer marginellt handlar om svensk utrikespolitik under 

mellankrigstiden men som däremot behandlar Lundstedt är Staffan Källströms 

doktorsavhandling, Värdenihilism och vetenskap från 1984.56 Vad som behandlas beträffande 

Lundstedt utöver dennes syn på folkrätten i allmänhet är hans riksdagsmotion angående 

sanktionsförpliktelserna i NF.57  

 En senare skrift som utöver NF mera direkt behandlar sanktionssystemet är 

Ingmar Ottossons doktorsavhandling Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris? 

från 1986.58 Doktorsavhandlingens undertitel är Sverige, NF och frågan om kollektiv säkerhet 

1935-1936. Avhandlingens undersökningsfält är de fyra stora riksdagspartierna som bekände 

sig till ”den nationella enigheten”. I likhet med Åmark delar även Ottosson in debattörerna i 

olika grupper. Till skillnad från Åmarks så kallade åsiktslinjer, identifierar Ottosson utifrån 

svaren på ett antal frågor, två övergripande synsätt som han kallar för åsiktsskolor, att jämföra 

med Hans F Peterssons tidigare nämnda tankeskolor.  

 

                                                 
56 Källström, Staffan, Värdenihilism och vetenskap Uppsalafilosofin i forskning och samhällsdebatt under 1920- 
och 30-talen. (Göteborg, 1984) 
57 Ibid s 69. 
58 Ottosson, Ingmar, Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris? Sverige, NF och frågan om  kollektiv 
säkerhet 1935-1936. (Malmö, 1986) 
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Frågorna Ottosson utgått ifrån är 1. a) Hur uppfattas NF: s allmänna karaktär 

och syfte? b) Hur uppfattas den nya folkförbundserans säkerhetsskapande metoder? d v s 

vilken är synen på ”kollektiv säkerhet”? 2. På vilket sätt bör Sverige förhålla sig till NF: s 

säkerhetsskapande vid utformningen av sin utrikes- och försvarspolitik. Åsiktsskolorna avser 

idékomplex och inte aktörer, vilket innebär att en debattör kan ansluta sig till idéer från flera 

skolor. De två åsiktsskolorna, som Ottosson benämner Åsiktsskola I och Åsiktsskola II, 

analyseras sedan med hjälp av hans egna frågeställningar samt en modell som utvecklats i 

Katarina Brodins avhandling Studiet av utrikespolitiska doktriner från 1977.59 Efter det att 

denna modell modifierats något finns det ett antal nyckelord som Ottosson fokuserar på vid 

sin analys av de två åsiktsskolorna. Dessa nyckelord är: grundperspektiv, regionalt perspektiv, 

universellt perspektiv, syn på Nationernas förbund, grundläggande mål/värden, strategiska 

mål/värden samt medel.  

 Det första nyckelordet, grundperspektiv, är här av särskilt intresse. Detta då 

Ottosson här syftar på antingen ett idealistiskt eller ett realistiskt grundperspektiv, och 

tilldelar begreppen samma innebörd som Alf Johansson gjort i sin avhandling, vilket innebär 

att begreppens innebörd som tidigare nämnts även överensstämmer väl med den idealistiska 

respektive realistiska traditionen inom ämnet internationell politik.60 Efter det att Ottosson 

analyserat den debatt som föregick Sveriges inträde i NF utifrån ovanstående nyckelord, 

fortsätter han med att undersöka följande fyra skeden i Abessinienkrisen: a) Den abessinska 

krisens skärpning, b) NF: s beslut om sanktioner mot Italien, c) Inmarschen i Rhenlandet och 

d) Sanktionsföretagandets uppgivande.  

 Då vart och ett av dessa moment ligger nära varandra i tiden upprepar inte 

Ottosson analysen utifrån ovan nämnda nyckelord. Istället strukturerar han debatten i följande 

avdelningar: 1) tolkning av det världspolitiska skeendet, 2) syn på NF och stormakternas 

aktuella roll i detta, 3) förväntningar på händelseutvecklingen, 4) bedömning av Sveriges läge 

i relation till omvärlden, samt 5) handlingsrekommendationer.  

 Ottosson har som sagt var identifierat två åsiktsskolor. Anhängarna av 

Åsiktsskola I fanns hos socialdemokraterna och folkpartiets frisinnade medan anhängarna av 

Åsiktsskola II fanns hos bondeförbundet och högern. Folkpartiets liberaler var under 

sanktionsdeltagandet anhängare av Åsiktsskola I men efter det misslyckade 

sanktionsexperimentet blev man istället anhängare till Åsiktsskola II.  

                                                 
59 Brodin, Katarina, Studiet av utrikespolitiska doktriner: teori och två empiriska tillämpningar. (Stockholm, 
1977) 
60 Ottosson s 24. 
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I Ottossons avhandling gäller att Åsiktsskola I, som har ett så kallat idealistiskt 

grundperspektiv, före sanktionsdeltagandet strävade efter ”solidaritetspolitik” med 

nedrustningsberedskap. Samtidigt gäller att Åsiktsskola II, som har ett så kallat realistiskt 

grundperspektiv, före sanktionsdeltagandet strävade efter neutralitetspolitik med stärkt 

försvar. Efter sanktionsdeltagandet började konturerna framträda av en mer ”substantiell” 

enighet inom utrikespolitiken än tidigare. Detta då man även inom Åsiktsskola I började anse 

att även om statssamverkan inom NF är en form av säkerhetssträvan måste denna 

kompletteras med skyddet från ett nationellt försvar. Ottosson frågar sig om det möjligen kan 

ha varit denna enighet som Tingsten ”med facit i hand” har tolkat bakåt till att omfatta hela 

mellankrigstiden.  

 Intressant nog verkade av allt att döma den politiska utvecklingen under 1930-

talet allt eftersom ge det realistiska grundperspektivet ”rätt”. Ett uttryck för detta är att ämnet 

internationell politik till stor del kom att domineras av den realistiska teoritraditionen.61 En av 

de klassiska realisterna är, som tidigare nämnts, Edward Hallet Carr, vi ska återkomma till 

honom under 3.3.1 Lundstedts syn på NF och dess sanktionssystem i början av krisen.  

 Även i Ottossons avhandling omnämns Lundstedt men bara vid ett enda 

tillfälle.62 Han omtalas som ”oliktänkaren” som var nästan helt ensam om att avvisa 

sanktionssystemet. Förutom det faktum att han kritiseras av partikollegorna sägs dock knappt 

någonting mer om honom.  

 

 

2.3 Metod  

 

I denna uppsats har jag, som tidigare nämnts, för avsikt att använda mig av Skinners 

idéhistoriska metod. Enligt Skinner är det författarens intention med en text som ska sättas i 

fokus. Detta innebär att det gäller att förstå vad avsikten eller intentionen var, hos Lundstedt 

och de övriga debattörerna, att deras texter skulle betyda och även hur de tänkte sig att 

texternas innebörd skulle tas emot. Förutom att klarlägga de bärande idéerna och begreppen i 

deras texter gäller det såldes även att utreda varför de skrev som de gjorde vid den tidsperiod 

de gjorde det och vilken målgrupp de hade.  

 

                                                 
61 Se exempelvis Baylis & Smith s 161. 
62 Ottosson s 128. 
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 Lundstedts och de övriga debattörernas texter behöver även sättas in i ett 

sammanhang eller en kontext. Skinner menar att det är betydelsefullt att utröna vilka 

konventioner som rådde i det aktuella sammanhanget och vid den aktuella tidsperioden. Detta 

innebär att det gäller att rekonstruera den argumentativa kontext i vilken Lundstedts och de 

övriga debattörernas texter förekommer för att kunna bestämma hur deras texter anknyter till 

eller relaterar till andra texter inom samma ämnesområde.  

 Som vi tidigare sett kan ett sätt att göra detta vara att studera ”mindre” texter 

från samma tidsperiod som anknyter till eller som relaterar till det aktuella ämnet.63 Att 

studera de konventioner som bygger upp en ideologi innebär, som också tidigare nämnts, 

således att ”damma av” och läsa ”mindre texter” från en period, för att identifiera de 

konstitutiva och regulativa konventionerna hos de förhärskande ideologierna och hur de är 

relaterade till varandra. En fördel i detta fall är att debattörernas texter i stor utsträckning 

anknyter till varandra och så att säga utgör varandras argumentativa kontext.  

 För att erhålla ett rimligt omfång av ”mindre” texter har jag varit tvungen att 

avgränsa mig. Mitt urval av ”mindre” texter anknyter i viss utsträckning till Ottossons 

avhandling. Enkelt uttryckt har indelningsgrunden för den politiska debatten utgjorts av två 

övergripande synsätt på NF: s kollektiva säkerhet. Här har jag använt mig av Ottossons 

åsiktsskolor – Åsiktsskola I och Åsiktsskola II samt gruppen med ”blandad ståndpunkt” – vid 

urvalet av författare till ”mindre texter” från samma tidsperiod som anknyter till det aktuella 

ämnet.  

 Efter det har jag valt ut en debattör som har fått representera respektive 

gruppering som förekommer i Ottossons avhandling. Som synes använder jag mig här av 

samma metod som Alf Johansson har använt sig av i Finlands sak från 1937.  De debattörer 

som jag har valt ut är: Allan Vougt, socialdemokratisk riksdagsman och chefredaktör för 

Arbetet, som representant för Åsiktsskola I, Gösta Bagge, högerpartiets ledare, som 

representant för Åsiktsskola II samt den socialdemokratiske utrikesministern, Rickard 

Sandler, som representant för gruppen med ”blandad ståndpunkt”. De utvalda debattörerna 

har var och en valts ut för att de argumenterar relativt representativt och relativt utförligt för 

sitt perspektiv.  

 

 

 

                                                 
63 Tully 1988 s 12. 



 

 16

Ingen enskild debattör kan normalt sägas framföra alla argument för en 

åsiktsskola, men samtidigt finns det fördelar med att åskådliggöra samband mellan olika 

argument som framförs från en och samma debattör. Dessutom undviker jag att behöva arbeta 

med åsiktsstrukturer som egentligen aldrig existerat vilket hade blivit följden av att samla 

ihop åsikter från flera enskilda debattörer från varje åsiktsskola. Även om jag kommer att 

använda mig av enskilda debattörers texter har jag vid urvalet av dessa debattörer kommit att 

befatta mig med åsiktsskolor eller med ett annat ord tankeskolor. Därför är det intressant att se 

på vad Skinner anser om så kallade tankeskolor.  

 Mycket kortfattat kan sägas angående just denna frågeställning, att Skinner inte 

avfärdar tanken på att använda sig av begrepp som exempelvis tankeskolor. Hans strävan att 

fokusera på kontexten, i form av det konventionella ramverket, för politiska argument 

tenderar uppenbarligen i att kulminera i studerandet av traditioner, diskurser och även 

tankeskolor.64  

 Skinner menar att det inte ens skulle ha funnits anledning för honom att försäkra 

att detta är hans åsikt om det inte vore för det faktum att han kritiserats för att han skulle ha 

sagt att det aldrig kan vara försvarbart för en intellektuell historiker att skriva ”i termer av 

traditioner, perioder, tankeskolor och liknande”.65  

 

 

2.4 Material  

 

Att finna lämpligt material för att undersöka Lundstedts syn på NF och sanktionssystemet har 

inte vållat några betydande problem. Genom att nyttja Vilhelm Lundstedts bibliografi66 har jag 

utan avsevärda svårigheter kunnat utröna vilka texter som finns skrivna av honom inom detta 

ämnesområde. Det har i det här fallet rört sig om ett antal skrifter, en riksdagsmotion, ett antal 

riksdagsanföranden samt tidningsartiklar.  

 

 

 

                                                 
64 Skinner, Quentin, ”Some problems in the analyses of political thought and action”, i Meaning and 
Context:Quentin Skinner and his critics. (Princeton N J, 1988b) s 106. 
65 Ibid s 106. 
66 Holm, Otto, Vilhelm Lundstedts bibliografi: förteckning över Vilhelm Lundstedts intill 11 september 1942 
utgivna skrifter. (Stockholm, 1952) 
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När det sedan gäller de andra undersökta debattörerna har Allan Vougt år 1935 

gett ut en skrift med titeln Försvaret och demokratin och år 1943 ytterligare en skrift med 

titeln Ur svensk synvinkel.  Dessutom har såväl Rickard Sandler som Gösta Bagge gett ut ett 

antal talsamlingar under mitten av trettiotalet. I likhet med Lundstedt har dessa tre debattörer 

även hållit ett antal riksdagsanföranden. Vid olika tillfällen har ett par eller fler av 

debattörerna deltagit i samma riksdagsdebatt, vilket har varit fördelaktigt när det gällt att 

rekonstruera den argumentativa kontexten. Detta då olika debattörer i sina anföranden inte 

endast behandlar samma ämne utan i vissa fall till och med kommenterar varandras 

anföranden.  
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3 NATIONERNAS FÖRBUND OCH DESS SANKTIONSSYSTEM 

 

 

3.1 Synen på NF i det svenska partipolitiska landskapet 

 
I mars år 1920 anslöt sig Sverige till Nationernas förbund. De som röstade för NF var främst 

riksdagsmän från socialdemokraterna och liberalerna (senare folkpartiet).67 De som röstade 

mot NF var främst riksdagsmän från högern och bondepartierna (senare bondeförbundet).  

Med tiden uppgav även de partier som tidigare hade röstat mot NF sitt öppna avvisande av 

svenskt medlemskap i NF. Som tidigare nämnts har Ottosson gjort en uppdelning i två 

åsiktsskolor på grundval av uppfattning om och inställning till nyckelordet ”kollektiv 

säkerhet” och dess konsekvenser vid förespråkandet av lämplig svensk utrikespolitik under 

mellankrigstiden.68  

 Anhängarna till den ena åsiktsskolan, Åsiktsskola I, menade att kollektiv 

säkerhet var önskvärd och i första hand kunde uppnås genom strävan till nedrustning.69 Den 

idealtypiska inställningen till utrikespolitisk strategi inom denna skola var, enligt Ottosson, att 

Sverige skulle, främst genom medlemskap i internationell organisation (NF) och en aktiv 

politik inom denna, i samarbete med andra länder tillvarata sina intressen.  

 De karakteristiska synpunkterna för denna åsiktsskola framfördes av 

socialdemokraterna och folkpartiets majoritet framför allt dess ”frisinnade”.70 För övrigt kan 

sägas om denna åsiktsskola att deras anhängare såg på NF som början till ett sant folkens 

förbund och ett instrument för världsopinionen att kunna bevara freden. Vidare skulle 

folkförbundet ”som opartiskt rättsorgan söka uppnå avspänning och samförstånd i Europa”. 

NF representerade, enligt denna åsiktsskola, demokratin och humaniteten i det mellanfolkliga 

umgänget. Inom denna åsiktsskola såg anhängarna positivt på möjligheten till kollektiv 

säkerhet inom NF och man rekommenderade Sverige att föra ”solidaritetspolitik”, inte 

”neutralitetspolitik” i den mån det kunde uppfattas som ett motsatt begrepp. Inom Åsiktsskola 

I hade man vad Ottosson kallar för ett idealistiskt grundperspektiv, d v s man tror att 

människan i grunden vill undvika krigiska konflikter och att det internationella systemet kan 

organiseras efter rationella regler.  

                                                 
67 Bergqvist s 130. 
68 Ottosson s 246. 
69 Ibid s 246. 
70 Ibid s 248, s 45, s 47 och  s 24. 
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Särskilt det sistnämnda är helt i linje med den idealistiska traditionen inom 

vilken man, som tidigare nämnts, ansåg att med en internationell organisation och 

internationell lagstiftning skulle sannolikheten för att bevara freden öka. Vidare 

sympatiserade man med de demokratiska västmakterna, särskilt Storbritannien och såg på 

huvudmotsättningen i världen som en kamp mellan demokratier och diktaturer, även om man 

hade en relativt ”nyanserad” syn på Sovjetunionen. Sammantaget kan sägas att man inom 

denna åsiktsskola hade en optimistisk syn på världsläget. Den person som i denna uppsats 

kommer att representera Åsiktsskola I är Allan Vougt, socialdemokratisk riksdagsman och 

chefredaktör för Arbetet.  

 Anhängarna till den andra åsiktsskolan, Åsiktsskola II, hävdade att kollektiv 

säkerhet varken kunde uppnås eller borde åstundas, eftersom den var liktydig med 

upprätthållandet av ett orättvist status quo medelst hot om sanktioner mot missnöjda stater.71 

Den idealtypiska inställningen till utrikespolitisk strategi inom denna skola var, enligt 

Ottosson, att Sverige borde prioritera sina autonoma möjligheter till kontroll av relationerna 

med omvärlden och bedriva en självtillitens politik. De karakteristiska synpunkterna för 

denna åsiktsskola framfördes av högern och bondepartierna (senare bondeförbundet).72 I 

övrigt gäller för denna åsiktsskola att deras anhängare såg på NF som en militärallians i vissa 

stormakters intresse, inget folkförbund i egentlig mening.  

 NF saknade universalitet och avståndet var stort ”mellan verkligheten och 

förbundets ideal”. NF kunde, enligt denna åsiktsskola, inte användas som argument för 

nedrustning. Vidare ansåg anhängarna till denna åsiktsskola att det var nationell säkerhet som 

gällde och man rekommenderade ”neutralitetspolitik” istället för ”solidaritetspolitik”.  

 Inom Åsiktsskola II hade man vad Ottosson kallar för ett realistiskt 

grundperspektiv, d v s man anser att politiken styrs av konstanta och objektiva lagar, vilka har 

sitt ursprung i den mänskliga naturen och att man därför ser på relationerna mellan staterna 

som en maktkamp, där staterna strävar efter att upprätthålla eller utvidga sin makt. Här finns 

vissa likheter med den realistiska traditionen som kännetecknas av nyckelorden 

statscentrerad, överlevnad och självhjälp. Vidare betraktade man alla stormakter med misstro 

även om man hade en relativt ”nyanserad” syn på Tyskland. Sammantaget kan sägas att man 

inom denna åsiktsskola hade en pessimistisk syn på världsläget. Den person som i denna 

uppsats kommer att representera Åsiktsskola II är Gösta Bagge, högerpartiets ledare.  

 

                                                 
71 Ibid s 246. 
72 Ibid s 248, s 49, s 51 och s 24.. 
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Ottosson har funnit att kontinuiteten är avsevärd beträffande de båda 

åsiktsskolorna mellan år 1920 då han undersökt situationen vid riksdagsdebatten om Sveriges 

inträde i NF och femton år senare då han undersökt de säkerhetspolitiska diskussionerna, strax 

före abessinska krisens uppsegling.  

 Vidare fanns det strax före Abessinienkrisens uppsegling även en grupp med så 

kallad ”blandad ståndpunkt” som företräddes av folkpartiets liberaler i storstäderna. Inte 

heller utrikesministern, Rickard Sandler, stod på endast en åsiktsskolas mark, även om han 

lutade något mot Åsiktsskola I. Den person som i denna uppsats kommer att representera en 

så kallad ”blandad ståndpunkt” är just Rickard Sandler, socialdemokratisk utrikesminister.  

 Även Tingsten, som annars främst har framhållit enigheten i den svenska 

utrikespolitiken under mellankrigstiden, har pekat på vissa skilda attityder motsvarande 

uppdelningen mellan höger och vänster, som haft betydelse för utrikesdebatten i Sverige. Han 

menar att det schematiskt kan uttryckas så att högern var pessimistisk och vänstern 

optimistisk angående frågan om möjligheten till folkförsoning och fred.73 Denna syn på det 

partipolitiska landskapet delas som framgått av Ottosson.  

 Vidare fanns det, enligt Tingsten, vissa så kallade sekundära motsättningar 

mellan högern och vänstern. Högern kallade sin inställning för realistisk medan vänstern 

menade att den bottnade i cynism och ovilja till internationellt sambarbete.74 Vänstern ansåg 

sig styrd av rationell framstegstro medan högern menade att det snarare handlade om naiv 

idealism eller till och med bristande nationell känsla.75 Här förekommer som synes begreppen 

”idealism” och ”realism” hos Tingsten. Dessa begrepp använder sig även Ottosson av. Som 

tidigare nämnts är det den realistiska teoritraditionen som har dominerat inom ämnet 

internationell politik.  

 I och med detta avsnitt har en bakgrund skisserats av det partipolitiska landskap 

som Lundstedt och de övriga debattörerna verkade i. Det torde även stå klart att de övriga 

samtida debattörerna representerar någonting mer än endast sig själva. Innan vi går närmare in 

på Lundstedts och de övriga aktörernas syn på NF och dess sanktionssystem, ska i nästa 

avsnitt en kort översikt ges över Abessinienkrisen förlopp.  

 

 

 

                                                 
73 Tingsten s 40. 
74 Ibid s 41. 
75 Ibid s 41. 
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3.2 Abessinienkrisen och NF: s sanktionssystem 

 

Den 5 december år 1934 inträffade en gränsstrid vid Wal-Wal (som ligger på abessinskt 

territorium) mellan Abessinien och Italien.76 Först den 4 september år 1935 samlades NF: s 

förbundsråd och konstaterade att ingen part kunde lastas för intermezzot. Från Roms sida 

började man kräva den afrikanska statens utkastande ur NF, och man sa upp det italiensk-

abessinska vänskapsfördraget från 1928. Den 26 september meddelade NF: s förbundsråd att 

alla medlingsförsök misslyckats.  

 Den 2 oktober anföll Italien Abessinien. Den 7 oktober förklarade samtliga 

medlemmar i förbundsrådet, utom Italien, att Italien gripit till vapen i strid mot sina 

förpliktelser enligt förbundsakten. Den 9 oktober samlades förbundsförsamlingen för att 

diskutera lämpliga åtgärder mot Italien.  

 För första gången i NF: s historia tillämpades artikel 16, den så kallade 

sanktionsparagrafen. Samtliga länder utom fyra röstade för att inrätta en 

koordinationskommitté som skulle föreslå lämpliga åtgärder. Förutom Italien reserverade sig 

Albanien, Ungern och Österrike, som uppträdde som italienska bundsförvanter. Vidare 

försökte även Schweiz åberopa en ”särskild ställning” som inte kunde medföra absolut 

skyldighet att delta i sanktioner.  

 Koordinationskommitténs arbete gick snabbt, mellan den 11 och 19 oktober, och 

man påbjöd följande ”propositions”.  

 

1. Stopp av krigsmateriel till Italien, inget embargo mot Abessinien (den 11 oktober). 

2. Låne- och kreditspärr mot Italien (den 14 oktober). 

3. Importförbud för alla varor utom guld och silver från Italien (19 oktober). 

4. Embargo på vissa strategiska råvaror såsom aluminium, nickel, mangan, 

ferrolegeringar, och gummi mot Italien, brytande av alla in- och utförselkontrakt med 

detta land (19 oktober). 

5. Ömsesidigt bistånd mellan sanktionsländerna (19 oktober). 

 

De påbjudna sanktionerna, utom det omedelbart verkande vapenstoppet, skulle träda i kraft 

från den 18 november. Inom kort hade nästan alla NF-stater godtagit samtliga propositioner. 

Endast Schweiz och Luxemburg framhärdade i att tillämpa sanktionerna mot båda parterna. 

                                                 
76 Ottosson s 77, s 80 och s 106—109. 
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 Stormakterna, främst Frankrike, tvekade när det kom till mer verkningsfulla 

åtgärder som exempelvis en oljeblockad. Mussolini hotade med att bomba Rivieran och 

flyttade trupper mot franska gränsen. Storbritannien kunde alltså inte räkna med franskt stöd. 

Några fler sanktioner beslutades inte. Efter det gjordes i december år 1935 ett medlingsförsök 

från fransk-brittiskt håll, den så kallade Hoare-Lavalplanen, som förkastades. Förslaget som 

ansågs alltför undfallande mot Italien ledde till att den brittiske utrikesministern Samuel 

Hoare fick avgå och Anthony Eden blev hans efterföljare.  

 Den 30 december hände ytterligare något som särskilt berörde Sverige. 

Italienska bomplan överföll en svensk ambulans vid röda korset som fanns på slätten vid 

Malka Didaka.77 Operationstältet träffades och ambulanschefen sårades, en sjukvårdare och 

många patienter och biträden omkom. Ambulansaffären vidarefördes till NF: s 

generalsekreterare men fick aldrig någon egentlig lösning.  

 Den 3 mars år 1936 beslutade den så kallade 13-mannakommittén att utfärda en 

ny fredsappell som uppmanade parterna till förhandlingar.78 Den 7 mars besatte dock tyska 

trupper Rhenlandet vilket gjorde att förvirringen blev stor bland västmakterna.79 Denna 

omskakning av den europeiska maktbalansen kunde bara gynna Rom. Den 17 april meddelade 

kommitténs ordförande att varje hopp om en överenskommelse måste överges. Den 20 april 

röstade dock samtliga NF: s förbundsrådsmedlemmar utom Ecuador för fortsatta sanktioner.  

 Från slutet på februari och framåt hade Italien skördat stora militära framgångar.  

Den 30 april uppgavs försvaret av huvudstaden Addis Abeba och den 2 maj flydde den 

etiopiske ledaren Haile Selasie ut ur sitt land.80 Den 9 maj blev Viktor Emanuel kejsare av 

Etiopien. Samma dag förklarades Abessinien införlivat under italiensk suveränitet.  

 Den 6 juli beslöt den ännu existerande koordinationskommittén att anvisa 

regeringarna att från den 15 juli slopa alla sanktioner mot Italien vilket också skedde. Vid den 

tidpunkten hade dock redan den 1 juli de exneutrala länderna efter överläggningar utfärdat en 

förklaring vari man hävdade att det var orimligt att vissa artiklar i förbundsakten 

(sanktionsparagrafen) ansågs som giltiga, medan andra hela tiden nonchalerades 

(nedrustningsstatuten). Så länge delar av förbundsakten förblev ”död bokstav” ämnade man 

förbehålla sig handlingsfrihet i all framtida tillämpning av artikel 16 (sanktionsparagrafen).  

 

                                                 
77 Ibid s 117-118. 
78 Ibid s 111. 
79 Ibid s 163—164. 
80 Ibid s 188, s 191 och s 194. 
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 Mellankrigstiden var en ovanlig period i utrikespolitiskt hänseende eftersom 

man i Sverige under en stor del av denna tidsperiod satte sin tilltro till den kollektiva 

säkerhetspolitiken inom ramen för NF. Under tjugotalet stod hoppet framför allt till 

nedrustning, snarare än sanktioner. Då den stora nedrustningskonferensen i Genève hösten 

1933 blev ett fiasko, fick tanken på kollektiv säkerhet i dess vida bemärkelse begravas.81 

Dessutom lämnade Tyskland NF hösten 1933. I detta läge fick folkförbundsentusiasterna 

istället uppvärdera sanktionssystemet som man vid Sveriges inträde i NF hade sökt 

bagatellisera.  

 Efter det att vi i detta kapitel hittills, såväl undersökt det partipolitiska landskap 

som Lundstedt och övriga debattörer verkade i, som översiktligt studerat Abessinienkrisens 

förlopp, är det nu dags att fokusera på debattörerna själva. Den första debattören vi ska 

fokusera på är Lundstedt själv. Därefter följer Vougt, Bagge och Sandler i nämnd ordning.  

 

 

3.3 Lundstedts syn på NF och dess sanktionssystem 

 

 

3.3.1 Lundstedts syn på NF och dess sanktionssystem i början av krisen 
 

Vilhelm Lundstedt (1882-1955) var en jurist med intresse för rättsfilosofi samtidigt som han 

var både debattör och politiker.82 Han var även professor i civilrätt och romersk rätt i Uppsala 

samt medlem i det socialdemokratiska partiet. I början av 1920-talet grundlade han ett 

livslångt intresse för de internationella fredssträvandena. Dessutom representerade han 

socialdemokraterna 1929—1948 i andra kammaren. Han var starkt kritisk mot försöken att 

göra folkrätten till ledande princip i det mellanfolkliga umgänget.  Då det inte fanns en 

världsomspännande regeringsmakt eller en internationell domstol med absolut auktoritet 

ansåg han att såväl enskilda staters rättsanspråk som hela folkrätten inte var något annat än 

vidskepelse. Eftersom dessa idéer om rätt och rättvisa stater emellan var så starka att de kunde 

egga hela folk till våldsgärningar menade han att de var en av de viktigaste orsakerna till krig.  

 

 
                                                 
81 Ibid s 6 och s 47. 
82 Allmänt om Lundstedt se, Molin, Karl. Svenskt biografiskt lexikon, Band 24. (Stockholm, 1987) s 376-379. 
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 Den avsikt Lundstedt hade med sina skrifter, föredrag, tal och så vidare på 

folkrättens område kan sägas vara att värna om freden. Hans förhoppning var att ledande 

politiker skulle följa hans rekommendationer som han menade motverkade risken för krig. Då 

spänningen mellan staterna ökade allt eftersom efter första världskriget, särskilt under 1930-

talet, blev ämnet allt mer aktuellt, även om hans argumentation inte var beroende av det för 

tillfället rådande politiska läget.  

 När NF grundades och en lång tid därefter var Lundstedt inte mot NF som 

organisation. Tvärtom menade han att stiftandet av Nationernas förbund var ”ett betydande 

steg på vägen till inrättandet av en bättre ordning för världen”.83 Däremot hoppades Lundstedt 

på vad han menade skulle vara en förnuftig reformering av NF: s organisation. Vid denna 

reformering var det av vikt att denna organisation fick upp ögonen för ”de gamla 

rättsföreställningarnas ihålighet”. Han menade nämligen att de folkrättsprinciper som NF 

byggde på motverkade sitt syfte. 

 Lundstedt var visserligen inte mot NF vid dess grundande, men han var redan 

från början en orubblig motståndare till dess sanktionssystem som han befarade ”skulle kunna 

avslöja sig som en krutdurk, varigenom hela världen spränges i spillror”.84 För att förstå 

Lundstedts syn på NF: s sanktionssystem, och varför han ansåg att detta var så ödesdigert, är 

det nödvändigt att ha viss insikt i hans rättsfilosofi. Lundstedts rättsfilosofi handlar både om 

hans syn på den inomstatliga rätten och om hans syn på folkrätten. Enligt Lundstedt bygger 

redan den inomstatliga rätten på en förfalskning som dock inte får så farliga konsekvenser 

medan folkrätten bygger på en mycket farlig dubbelförfalskning. 

 Innan vi tittar närmare på Lundstedts rättsfilosofi ska bara nämnas att denna var 

ett resultat av hans möte med filosofen Axel Hägerström, en av grundarna till Uppsalaskolan.  

Detta blev en rättsfilosofisk väckelseupplevelse och en vetenskaplig pånyttfödelse för 

Lundstedt. Han kom efter att ha influerats av idéer från Hägerström att arbeta med att befria 

den juridiska terminologin från vad han ansåg vara metafysiska begrepp. Lundstedt kom själv 

med tiden att bli en framstående företrädare för den så kallade skandinaviska rättsrealismen. 

En etikett som uppsalaskolan, särskilt dess juridiska del, ofta har försetts med utomlands.  

 För att förstå Lundstedts syn på folkrätten är det nödvändigt att känna till hans 

syn på den inomstatliga rätten. Inom en stat finns enligt Lundstedt falska rättsidéer som 

bygger på tron att det finns rättigheter utanför rättsordningen. Exempel på en sådan falsk 

rättsidé är tron på en äganderätt utanför rättsordningen.  

                                                 
83 Lundstedt, Vilhelm, Vägen till fred. (Stockholm, 1924a) s 11. 
84 Social-Demokraten fredagen den 23 oktober 1931. 
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Det finns dock enligt Lundstedt inte några rättigheter utanför rättsordningen, det 

gäller givetvis även äganderätten.85 Idéer om rättigheter utanför rättsordningen anser han i 

likhet med Hägerström vara ovetenskapliga.86 Lundstedt menar att äganderätten är en följd av 

att det finns rättsregler som uppehålls av en rättsordning eller med Lundstedts terminologi, ett 

rättsmaskineri. Med andra ord att det finns vissa handlingar som enligt lag är brottsliga, som 

exempelvis rån, stöld och försnillning, och att det finns åklagare, domstolar och exekutiva 

myndigheter vars regelmässiga tvångsreaktioner drabbar förövaren. Notera här vikten av att 

påföljder (t ex straff eller skadestånd) finns som kan genomföras med hjälp av tvång.  Utan 

rättsreglernas uppehållande vore äganderätten enligt Lundstedt ingenting värd, den skulle inte 

ens existera. I människornas sinnen har man enligt Lundstedt dock förväxlat följd och orsak. 

Man tror att man genom exempelvis arv eller köp kan erhålla äganderätt till tingen.87 Denna 

äganderätt tror man sedan skyddas med regler om påföljder för en eventuell förövare om den 

skulle kränkas. Detta förfalskade sätt att se på saken är enligt Lundstedt den första 

förfalskningen.  

 Förvirringen angående följd och orsak leder sedan till ytterligare en förvirring. 

Genom att en rättskränkning tros vara grunden till påföljden uppfattas denna som en 

hämndaktion i rättvisans namn. Gärningsmannen anses endast få den vedergällning, varav han 

gjort sig förtjänt. Det är dock vanvettigt och ödesdigert anser Lundstedt att tala om rättvisa i 

tjuvens bestraffning. Det kan ju bevisas att stölden aldrig skulle ha ägt rum om det inte vore 

för personens ”påtvingade yttre omständigheter” eller ”ärvda anlag på intellektets och 

känslans områden” .88 Det går således inte att säga att en viss handling är moraliskt rättfärdig. 

Det behövs inte heller. Det finns ingen annan grund för påföljden än uppehållandet av 

rättsreglerna som i sin tur är en förutsättning för att samhällsmekanismen ska fungera och 

människorna ska kunna leva.  

 Här tangerar vi de tankar Lundstedt har om hur den inomstatliga chimären 

tyglas av en faktisk uppehållen rättsordning. Dessa tankar förklarar varför det på den 

inomstatliga rättens område inte är lika betydelsefullt vad som är orsak och vad som är följd 

som på den mellanstatliga rättens, d v s folkrättens, område där en verklig rättsordning saknas.  

 

 
                                                 
85 Lundstedt, Vilhelm, Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. 3. Obligationsbegreppet. D 1. Fakta 
och fiktioner. (Uppsala, 1929) s 107.  
86 Ibid s 78.  
87 Lundstedt, Vilhelm, Angående viss ändring i Nationernas förbunds akt. (Motion till andra kammaren nr 29, 
1931) s 9.   
88 Ibid s 15. 
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Det är detta omgivningens suggestiva tryck, som utgör den förnämsta 
hämningen mot ifrågavarande samhällsskadliga handlingar. För att ett sådant 
moralinstinkten alstrande socialt-psykiskt tryck skall uppstå, äro två saker 
nödvändiga. Dels måste, som redan antytts, de rättsliga reaktionerna genom 
rättens i görligaste mån konsekventa och opartiska uppehållande i allmänna 
medvetandet erhålla egenskapen att vara liksom med naturlags nödvändighet 
förbundna med dessa handlingar. Dels måste de ha förmågan att gripa fatt i den 
allmänna moralen. Detta senare förutsätter i sin tur, att rättsordningen i det 
allmänna medvetandet framstår såsom tillvaratagande värden, vilka det ur 
samhällelig synpunkt är av vikt att upprätthålla. Och faktum är ju också, att 
rättsordningen inrättas efter de strävanden, som människorna i samhället på 
varje tid faktiskt ha.89  

 

Lundstedt anser som synes att rättskänslorna är av betydelse och har en positiv inverkan på 

den inomstatliga rätten. Hur som helst är enligt Lundstedt tvångsreaktioner i form av påföljder 

när en individ gjort sig skyldig till något brottsligt helt nödvändiga. Dessa tvångsreaktioner är 

nödvändiga för att samhället och därmed människorna ska kunna leva. Detta är enligt 

Lundstedt en saklig och tillräcklig motivering för påföljder (som t ex straff eller skadestånd).  

 

En maskinförare frågar icke, om det är rättvist, att maskinen smörjes och ansas, 
utan han ombesörjer sådant, på det att maskinen må fortsätta sin möjligast 
friktionsfria gång. På liknande sätt här. Till samhällsmekanismen hör det såsom 
något absolut oundgängligt, att regler om sådana tvångsreaktioner som straff och 
skadestånd på vissa människornas handlingar uppehållas.90  

 

Som synes anser Lundstedt att grundvalen för rättsordningen inte bestäms av idéer om rättvisa 

och rättfärdighet utan istället bestäms rättsordningen av hänsyn till de i samhället levande 

människornas faktiska strävanden. Därmed är vi framme vid begreppet samhällsnyttan eller 

principen om samhällsnyttan.91  

 Eftersom Lundstedt förnekar existensen av en absolut rätt måste han ange en ny 

utgångspunkt för lagstiftning och rättstillämpning. Denna utgångspunkt benämner han 

samhällsnyttan. Vad han menar med detta begrepp och hur detta begrepp praktiskt ska 

bestämmas klargör han inte fullständigt. Att det handlar om en praktisk tumregel som innebär 

att praktiska överväganden utgör enda grunden för beslut om lagar och lagars tillämpning 

torde dock stå klart.  

 

                                                 
89 Lundstedt, Vilhelm, ”Folkrätten och Genèvepolitiken”, (Uppsala, 1924b) s 29. 
90 Lundstedt (1937) s 10. 
91 Begreppet diskuteras bl a i Lundstedt, Vilhelm, Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. 3. Den i 
förra delen hävdade åskådningen konfronterad med jurisprudensens läror. (Uppsala, 1930) s 187-273.  
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Med samhällsnyttan såsom rättsprincip menar jag endast och allenast 
befrämjandet på bästa möjliga sätt av det, som – enligt vad alla över en viss 
lägre bildningsgrad stående kunna förstå – människorna i allmänhet faktiskt 
sträva efter att uppnå. Detta består i sådant som tjänlig och välsmakande föda, 
lämplig och enligt den egna eller allmänna smaken klädsam dräkt, på bästa och 
bekvämaste sätt inredda bostäder, trygghet till liv och lem, största möjliga 
rörelsefrihet, däri även inbegripet arbetsbördans begränsning, 
bildningsmöjligheter o. s. v., kort sagt, all tänkbar materiell komfort liksom även 
tillvaratagandet av andliga intressen. Jag tager icke någon som helst ståndpunkt 
till en fråga, vad människorna böra sträva efter, icke ens till den frågan, om de 
överhuvud böra uppställa något mål för sina strävanden.92  

 

Efter denna genomgång av Lundstedts syn på den inomstatliga rätten är det nu dags att gå 

över till hans syn på folkrätten. Lundstedt ansåg att folkrätten vilar på en dubbelförfalskning.  

Som vi redan sett på den inomstatliga rättens område innebär den första förfalskningen, enligt 

Lundstedt, att man förväxlat följd och orsak. Som att exempelvis inte inse att äganderätten är 

en följd av uppehållandet av vissa rättsregler och inte tvärtom. Beträffande den inomstatliga 

rätten finns det dock verkliga rättsregler ”vilkas uppehållande just leder till uppkomsten av 

vissa befogenheter och trygga situationer för människorna, som till stor del motsvara 

rättsmedvetandets chimärer”.93 Detta gör att talet om personers rättigheter blir så att säga 

endast till hälften osanning. De falska rättsidéerna tyglas med andra ord av rättsordningen.  

 När vi nu förflyttar oss till folkrättens område finns det även här falska rättsidéer 

som bygger på tron att det finns rättigheter utanför rättsordningen. Exempel på sådana falska 

rättsidéer på folkrättens område är tron på statsfördrag och tron på staters rättigheter. På det 

folkrättsliga området tillkommer dock en andra förfalskning. Den andra förfalskningen består 

i att man flyttat över den inomstatliga rättschimären på mellanfolkliga förhållanden.94 Detta är 

dock en falsk analogisering enligt Lundstedt. 

 

Det är ett svårt misstag att likställa den enskilda stormakten med individen inom 
staten. Gent emot individen är rättsreaktionen alltid oemotståndlig. Motsvarighet 
härtill kan icke ifrågasättas, när det gäller en stormakt, själv utrustad med 
väldiga krafter till sitt förfogande. Därmed blir ”rättsvapnet” slött och fysiskt 
odugligt. Såvitt nu tillika idéerna om staternas rättigheter såsom absoluta krafter 
ohejdat hävdas, förlorar det varje moralisk effekt.95 

 

 

                                                 
92 Lundstedt (1930) s 271-272. 
93 Lundstedt (1924b) s 19. 
94 Lundstedt (1931) s 5. 
95 Lundstedt (1924b) s 63. 
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För att ytterligare förklara vad han menar använder han sig av ett exempel med ett samhälle 

utan domstolar och exekutionsorgan och menar att detta inte vore ett samhälle utan upplöst i 

motsatsen därtill, anarki och förvildning.96 Lundstedt menar att följderna skulle kunna bli 

”människomassornas utdöende genom svält och umbärande av jämväl andra livets 

nödtorftigheter än födan och dels en successiv återgång för den överlevande återstoden till 

vildarnas primitiva stadier”.97 Detta tillstånd skulle intressant nog ha många likheter med det 

naturtillstånd som Thomas Hobbes tecknat med ohämmad kamp för tillvaron. Samtidigt 

påpekar Lundstedt att just sådan är situationen mellan staterna. De ohämmade 

föreställningarna om äganderättens okränkbarhet motsvaras här av staternas eller folkens 

suveränitet. Mellan staterna råder alltså inte endast en rättschimär, utan dessutom saknas det 

tyglande underlaget i form av ett rättsmaskineri på internationell nivå.  

 

Här blir talet om statsfördragens rättsliga kraft och om staternas rättigheter och 
plikter fullt renodlade osanningar. Här finnas ju inga verkliga rättsregler, 
varigenom avtalen kunna erhålla rättsverkan, icke heller överhuvud några 
rättsregler, varå statens rättigheter kunna stödja sig.98 

 

Suveränitetsbegreppet och föreställningar om staters rättigheter att gentemot rättskränkaren 

hävda rätten och rättfärdigheten varnar Lundstedt för. Här har vi att göra med företeelser som 

kan leda till ohämmade makt- och vedergällningspassioner. Givetvis förnekar inte Lundstedt 

att det under fredliga och normala förhållande är möjligt att spåra vissa realiteter bakom talet 

om staters rättigheter, men detta faktum har endast betydelse till en viss gräns.99  

 Uppstår en tillräckligt allvarlig konflikt blir istället staternas livsintressen till 

deras rättigheter enligt ”folkrätten”.100 Dessa falska rättsföreställningar utgör sedan en 

kraftkälla ”för underblåsandet och eggandet av egoismens, hämndens och hatets livsandar 

bland folken”.101Att så kallade sanktionsförpliktelser införts enligt förbundsakten för NF 

ändrar enligt Lundstedt inte på detta.102 Staterna kommer således inte att uppfylla sina 

förpliktelser om dessa kommer i konflikt med deras livsintressen.  

 

 

                                                 
96 Lundstedt (1937) s 13. 
97 Lundstedt (1924a) s 27. 
98 Lundstedt (1924b) s 19-20. 
99 Lundstedt (1931) s 28. 
100 Ibid s 31. 
101 Lundstedt (1924b) s 42. 
102 Lundstedt (1931) s 37. 
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 På den mellanstatliga rättens område har enligt Lundstedt rättskänslorna således 

snarast en negativ inverkan. Lundstedt varnar alltså för de starka sociala spänningar som 

riskerar att uppstå när alla grupper tror sig ha rätten på sin sida. Under världskriget fanns inte 

ett krigförande land ”som icke besjälades av ivern att med blodiga vapen i hand hävda ’rätten’ 

i världen”.103 I det nedanstående följer en matris som sammanfattar hans rättsfilosofiska syn 

på den inomstatliga rätten respektive folkrätten.  

 

 

Företeelse Inomstatlig rätt Folkrätt 
Rättigheter Existerar endast som en 

följd av rättsreglers 
uppehållande av en 
rättsordning. 

Existerar inte då det inte 
finns verkliga rättsregler 
som uppehålls av en 
internationell 
rättsordning. 

Falska rättsidéer finns i 
form av tron på 
rättigheter utanför 
rättsordningen 

I form av exempelvis: 
äganderätt. 

I form av exempelvis: 
tron på statsfördrag och 
tron på staternas 
rättigheter. 

Förfalskning Förväxling av orsak 
och följd. (Samt tron att 
påföljder är betingade 
av rättvisa, fast enda 
anledningen är att 
samhället ska kunna 
fungera.) 

Utöver förväxling av 
orsak och följd dessutom 
en felaktig analogi då 
staterna inom folkrätten 
betraktas som individerna 
i den inomstatliga rätten. 

Rättsordning Existerar vilket tyglar 
de falska rättsidéerna 
och gör dem endast till 
hälften osanna. 

Existerar inte varför 
rättsidéerna blir fullt 
renodlade osanningar. 

Grundval för rättigheter Rättsordningen som i 
sin tur styrs av 
samhällsnyttan. 

När staternas 
livsintressen sätts på 
spel: suveräniteten. 

Rättskänslorna Positiv inverkan Negativ inverkan 
 

 

Därmed är Lundstedts rättsfilosofi behandlad och anledningen till att han ansåg NF: s 

sanktionssystem var så ödesdigert hänger således samman med att detta hade sin rättsgrund i 

den folkrätt som han ansåg byggde på en dubbelförfalskning. Efter denna genomgång börjar 

det bli hög tid att gå över till Lundstedts agerande inom utrikespolitiken. 

 

 
                                                 
103 Lundstedt (1924b) s 45. 
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Först ska bara nämnas några fler kritiska synpunkter som Lundstedt hade 

angående sanktionssystemet och dess oförenlighet med rättschimären. Risken att dras in i krig 

ökar nämligen på grund av sanktionssystemet enligt Lundstedt. Anta att krigiska 

förvecklingar uppstår och att en stat är att anse som angripare. Den staten ska i så fall anses 

har begått en krigshandling mot samtliga övriga medlemmar av förbundet.  Dessa har i sin tur 

förbundit sig att genomföra sanktioner, ekonomiska och eventuellt militära, mot angriparen. 

Hela världen ska med andra ord komma på krigsfot med denne. Angriparen kan dock mycket 

väl vara en storstat som till på köpet har allierat sig med flera bundsförvanter. I detta läge kan 

det vara lika farligt att gå emot denna allians som att gå med den. Därmed är världsbranden i 

full gång.104 Sammanfattningsvis menar Lundstedt att smärre krig mellan småstater kan 

förhindras av sanktionssystemet, men i gengäld blir det krig som väl blir av desto mer 

ödesdigert. Detta då nationerna delar upp sig på var sin partsida och snart försätter hela 

världen i brand.  

 Här ska framhållas att E H Carr, som är av den realistiska tanketraditionen inom 

ämnet internationell politik, liksom Lundstedt är av den uppfattningen att risken för att en 

eventuell väpnad aktion leder till krigiska förvecklingar är oerhört stor. Hade NF hösten 1935 

under brittisk ledning vidtagit militära sanktioner mot Italien skulle det ha varit omöjligt, 

enligt Carr, att begränsa fälttåget till Abessinien. Operationen hade med stor sannolikhet 

inneburit att Storbritannien, Frankrike och andra länder hade ockuperat även andra områden 

av Italien och att krig hade brutit ut. Territoriella ambitioner kan lika gärna vara en följd av 

som en orsak till krig.105  

 Låt oss därmed övergå till Lundstedts agerande inom utrikespolitiken. I 

samband med en riksdagsdebatt den 27 februari 1935 påpekade Lundstedt i början av sitt tal 

att NF inte gjort något för att befria sig från vad han menar vara den rättsliga vidskepelsen. 

Vidare talade han om den legend om Tysklands brottsliga skuld till kriget som NF knäsatt och 

den ödesdigra utsugningspolitik detta land varit utsatta för och som fört dem i armarna på 

diktaturen. Vidare menade Lundstedt att NF varit åtminstone negativt delaktig i denna 

fruktansvärda politik. I slutet på sitt tal yttrade han sig om ytterligare en företeelse.  

 

 

 

 

                                                 
104 Resonemanget bygger på Lundstedt (1931) s 46-49 samt Lundstedt (1924b) s 56-58. 
105 Carr s 105. 
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Det mest anmärkningsvärda i den enfaldiga fabeln om Tysklands brottsliga 
skuld till kriget är givetvis icke själva tilltaget av segrarna att i fredstraktaten 
stämpla Tyskland som en mot mänskligheten skuldbelastad brottsling och att 
därefter anpassa sina vedergällningskrav. Vad som företogs i segeryran efter ett 
sådant krig borde kunna förbigås med tystnad 16 år därefter, därest det icke hade 
fått en så ödesdiger, för miljoner både inom och utom Tyskland så fullkomligt 
ruinerande betydelse. Detta åter har det fått därigenom, att folkförbundet har 
underlåtit att i tid göra något för att skingra denna rättsliga skuldfantasi och för 
att försöka bygga upp en försoningens brygga mellan segrare och besegrade, 
genom vilken den i segeryran tillfogade förödmjukelsen skulle kunnat under 
årens lopp hava utplånats istället för att med varje dag skärpas på ett för nära 
nog hela jordens befolkning ödesdigert sätt. En sådan gärning har emellertid 
folkförbundet icke varit i stånd till, därför nämligen, att hela förbundets 
organisation just vilar på de rättsprinciper eller rättfärdighetsprinciper, av vilka 
Versaillesfredens skuld och skadeståndsparagrafer endast är en direkt 
tillämpning.106  

 

Avslutningsvis i detta tal påpekade Lundstedt att han inte pläderar för Sveriges utträde ur 

förbundet. Som tidigare framgått var han dock mot sanktionssystemet. I övrigt kan sägas att 

han var för ”neutralitetspolitik” och mot ”solidaritetspolitik” eller ”sanktionspolitik”. Denna 

riksdagsdebatt gjorde dock inget större intryck då sanktionsfrågan ännu inte hunnit bli aktuell.  

Däremot var situationen helt annorlunda vid remissdebatten den 17 och 18 januari år 1936 där 

bland annat utrikespolitiska frågor dryftades.107 Vid denna tidpunkt hade sanktionerna pågått i 

cirka två månader och sanktionsfrågan var högaktuell. När Lundstedt tog till orda i riksdagens 

andra kammare den 17 januari förväntades han dock tala om Högbroforsmålet. Det var 

nämligen så att Lundstedt vid ett flertal tillfällen i sin karriär var inbegripen i aktuella 

rättssaker. Till dem hörde bland andra den s k förräderiprocessen 1916 samt Högbroforsmålet 

1934, i vilket han under många år gjorde upprepade försök att visa att Torsten Kreuger fällts 

för bedrägeri på ohållbara grunder.108 Det visade sig dock redan från början att Lundstedt 

inriktade sig på den utrikespolitiska situationen.  

 

Den av humanitetskänslor besjälade världen måste i sitt innersta uppröras av sin 
avsky för det krig, varmed en till tänderna rustad stormakt brutalt och cyniskt 
angripit ett litet föga försvarsberett land. Att detta krig, och därunder inträffade 
ohyggliga händelser, i den s.k. civiliserade världen måste utlösa stormar av 
vedergällningens lidelser mot det ”brottsliga” landet, måste tända hatets och 
hämndens lågor, allt detta är ingenting att förvåna sig över.109 

 
                                                 
106 AK 1935 15:16-17. 
107 Allmänt om Lundstedts insatser vid denna debatt se Sundell, Jan-Olof, ”Vilhelm Lundstedts kritik mot NF-
sanktionerna mot Italien” i Bergquist, M & Johansson, A, Säkerhetspolitik och historia (Stockholm, 2007) 
108 Molin (1987) s 378. 
109 AK 1936 3:7. 
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Dessa rättskänslor var av väsentlig betydelse för uppehållandet av de nationella samhällena 

och skulle även komma att spela en väsentlig roll den dag ett världssamhälle eventuellt 

byggdes menade Lundstedt. Hämnd föder dock hämnd även på ett internationellt plan och den 

internationella hämnden kan ”komma att växa som en lavin, i vilken inom kort hela vår 

världsdel finner sig begravd”.110 Eftersom det enligt Lundstedt var en farlig lek med elden 

som ägde rum, var det av högsta vikt med förnuft och eftertanke i den aktuella 

utrikespolitiken. Vidare påpekade Lundstedt att han inte riktade någon förebråelse mot vår 

utrikesledning.111 Tvärtom, menade Lundstedt, skulle det kunna ha varit förenat med risk att 

inte uppfylla vad som i Genève ansågs vara våra sanktionsplikter.  

 Likväl ville Lundstedt ta tillfället i akt och uttala sin mening att det var olyckligt 

att en internationell anda av kortsynthet hade tvingat oss att beträda de ödesdigra 

sanktionernas väg. Det var sant, menade Lundstedt vidare, att det hittills varit mera fråga om 

gester än om handlingar från vår sida.  

 

Men redan dessa gester ha varit tillräckligt utmanande för att lägga grunden till 
en fiendskap med främmande makt, en fiendskap som vi i framtiden kanske 
förgäves skola önska se utjämnad. Det är också sant, att makten för närvarande 
befinner sig på ett till synes betryggande avstånd från våra kuster. Men detta 
förhållande kan mycket lätt komma att ändras.112  

 

Här syftade Lundstedt på att Tyskland och Italien kunde tänkas bilda ett ”mitteleuropeiskt 

block”. I ett sådant läge skulle alltså Italiens intressen även kunna bli Tysklands intressen. 

Detta i sin tur skulle således kunna leda till att Sverige fick en mäktig fiende på nära håll. 

Vidare menar Lundstedt att hur maktgrupperingarna än kom att bli kunde farhågan för krig 

rimligen inte avvisas utan den stod tvärtom inristad i Versaillesfreden och dess för alla länder 

ödesdigra konsekvenser genom utsugningspolitiken mot Tyskland. Kunde vi inte frigöra oss 

från våra så kallade sanktionsplikter, så skulle vi obönhörligen tvingas in i den förödande 

branden.113 Vidare, frågade sig Lundstedt, om det efter vad som hade förekommit de senaste 

månaderna skulle vara nödvändigt att klargöra att de så kallade sanktionsplikterna var rena 

parodin på en rättsordning.  

 

 

                                                 
110 AK 1936 3:8. 
111 AK 1936 3:8. 
112 AK 1936 3:8. 
113 AK 1936 3:9. 



 

 33

Han frågade sig dessutom om inte de synpunkter han hade lagt fram i sin motion 

fem år tidigare hade bokstavligen bekräftats genom de inträffade händelserna. De stater som 

borde ha bedrivit sanktionspolitik hade mest inskränkt sina sanktioner till prat och gester. 

Detta var uppenbart, enligt Lundstedt, om man jämförde vad som borde ha skett enligt 

förbundsakten och vad som verkligen hade skett. Enligt förbundsakten borde mängder av 

stater ha varit på krigsfot med Italien, och de länder som eventuellt velat rycka till Italiens 

undsättning, men i själva verket hade aktionen lyckligtvis stannat vid ”proklamationer och 

åthävor”. Anledningen till att detta blivit fallet, var enligt Lundstedt, att ett sanktionskrig för 

Englands del, mot i detta fall en diktator, skulle kunna få oöverskådliga följder. Ett sådant 

krig skulle kunna leda till ett allmänt europeiskt krig, för att inte säga världskrig. Vidare var 

det även osäkert vem som skulle stå som segrare i ett sådant krig, enligt Lundstedt, och ”även 

en seger skulle kanske kunna bli en Pyrrhusseger” för de europeiska demokratierna.114  

 Efter det tog Lundstedt upp Hoare-Lavalplanen och menade att den mot Italien 

undfallande planen var för Hoares del handlade om en ”önskan att förebygga katastrof för sitt 

land”.115 Hoare stupade dock, enligt Lundstedt, ”för den oupplysta opinionens fanatiska 

pilar”. Hade en djupare reflektion varit möjlig borde dessa pilar istället riktats mot ”hela den 

grundåskådning, på vilken folkförbundet vilar och som under en spindelväv av 

fredsönskningar ligger och verkar som en krigsvulkan”.116 Vidare var det, enligt Lundstedt, 

inte möjligt att administrera folkens rättskänslor till en avgörande fredfaktor, då dessa inte var 

något annat än vedergällnings- och hämndinstinkter. Det som skulle krävas för att bemästra 

dessa instinkter var, enligt Lundstedt, ett mäktigt internationellt rättsmaskineri. Ett sådant 

maskineri skulle dock av allt att döma ta sekler att bygga upp. Så länge man inte fått bukt med 

de traditionella suveränitetsföreställningarna skulle dock sanktionssystemet vara en kulturfara 

av ofantliga dimensioner för de västerländska folken, enligt Lundstedt.  

 Lundstedt såg det visserligen inte som alldeles uteslutet att Italien, genom en 

oljespärr utan tillstötande sanktionskrig skulle kunna tvingas att upphöra med 

fientligheterna.117 Denna vinst skulle dock i så fall ha uppnåtts genom ett hasardspel, med 

risk för ett krig med ofantliga dimensioner.  

 

 

 
                                                 
114 AK 1936 3:9. 
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116 AK 1936 3:9. 
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 Avslutningsvis kritiserar Lundstedt i sitt tal alla ytliga fredsvänner, som 

förfalska situationen med sina fraser om ”nationernas solidaritet och om deras samfällda plikt 

till aktionen mot fredsstöraren”.118 Dessa ytliga fredsvänner bildade helt ofrivilligt med sina 

förenklade paroller ”det mest fruktansvärda av alla krigspartier, fruktansvärt just genom sin 

okunnighet och därmed sammanhängande ansvarslöshet”. Att medverka till att det egna 

landet och även andra länder blir indragna i en världsbrand är förräderi mot fosterland och 

fredssak enligt Lundstedt.  

Som synes var alltså Lundstedt inte mot NF, men mot dess sanktionssystem som 

han menade ökade risken för krig snarare än motverkade dem. I detta skede av 

Abessinienkrisen var Lundstedt fortfarande minst sagt ovanlig med sin kritik av 

sanktionssystemet. Att Lundstedt hade förmåga att väcka uppmärksamhet är knappast en 

överdrift. Hans anförande vid denna remissdebatt beskrevs så här i Helsingborgs Dagblad. 

  

Den som verkligen menar något bestämt är däremot professor Lundstedt, som 
ger andra kammaren en lektion i utrikespolitik, vars make den sällan skådat. Det 
var nog också ett av dem kampglade professorns sista stora slag inom de 
folkvalda. Det får anses som uteslutet att han efter detta kommer tillbaka 
åtminstone som representant för regeringspartiet. När han börjar tro alla att han 
ska tala om Högbroforsen. Kammaren tömmes till hälften. Men efter fem 
minuter av denna våldsamma trumeld tassar statsministern att hämta 
utrikesexcellensen. Här behövs förstärkning. Hr Lundstedt betraktar visst 
Tyskland som rättsvetenskapens Einstein. Man tycker sig nästan se rummet 
kröka sig under hammarslagen. På läktaren ser man först häpnad, sedan spänd 
uppmärksamhet. Detta var verkligen något annat än bilskattemedel, kassafonder 
och mjölkavgifter.119 

 

Förutom att Lundstedt lyckades väcka uppmärksamhet kan följande sägas om innehållet i 

ovanstående citat. Lundstedt skulle komma att sitta kvar i ytterligare tolv år i andra kammaren 

så spekulationerna om att det var ett av hans sista stora slag stämde alltså inte. Däremot kan 

Lundstedts anförande ha varit en av anledningarna till att utrikesexcellensen Rickard Sandler 

följande dag närmare klargjorde den svenska utrikespolitiken i andra kammaren. Redan 

senare samma dag skulle även en annan socialdemokrat, nämligen Allan Vougt, bemöta 

Lundstedts anförande. Vi återkommer till detta under 3.4.1 Vougts syn på NF och 

sanktionssystemet i början av krisen, först ska dock Lundstedts syn på NF och 

sanktionssystemet efter krisen behandlas.  

 

                                                 
118 AK 1936 3:11. 
119 Helsingborgs Dagblad den 18 januari 1936. 
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3.3.2 Lundstedts syn på NF och dess sanktionssystem efter krisen 
 

Som framgått hade Lundstedt varit mot sanktionssystemet redan från början, men det var först 

under hösten 1936 som han på allvar började bli kritisk även till NF och inte bara dess 

sanktionssystem. Fram till hösten 1936 hade han endast påyrkat reformer av NF. 

 

Men då han [Lundstedt] nu såg hur de reformförslag, som framlagts, alla sökte 
befästa just de felaktiga och folkfientliga principerna inom förbundet, främst 
dess otillämpliga sanktionsregler, måste han framhålla, att N.F. och de därmed 
förbundna föreställningarna måste ryckas upp med rötterna. Bort med vraket! 
sade professorn med en talande gest. Först därefter kunde en institution med 
blygsammare men realiserbara aspirationer uppbyggas. En sådan universell 
förhandlingscentral skulle måhända om den förvaltades väl av kloka och 
realistiskt tänkande män, som visste vad de förhandlade om, så småningom 
kunna skaffa sig sådan moralisk auktoritet, att den fick reell betydelse för 
freden.120  

 

I remissdebatten den 20 januari 1937 talade han om det riskabla sanktionssystemet och frågan 

om hur vi fortast möjligt skulle kunna börja bedriva neutralitetspolitik. 

 

Har man redan kunnat glömma fallet Abessinien? Antingen lämnas det angripna 
landet åt sitt öde, eller ock fungerar den s.k. säkerhetsapparaten med påföljd, att 
ragnarök sveper över en hel världsdel. Den kollektiva säkerheten är en legend 
som har sin grund i ingenting annat än de folkrättsliga begreppsförvirringar, som 
jag förut antydde. Frågan, hur Sverige snabbast möjligt skall kunna slå in på den 
rena neutralitetspolitiken och slita sig loss från resterna av det nuvarande 
folkförbundet, den frågan har jag ingen särskild kompetens att närmare dryfta.121 

 

Likväl menade Lundstedt att det var tveksamt om det kunde anses nödvändigt att följa den 

överenskomna uppsägningstiden. Vidare påpekar han att det inte är till regeringen i första 

hand han riktat sina ord utan till ledamöterna i andra kammaren. Avslutningsvis framhöll han 

i sitt anförande att spänningen mellan stormakterna ökade för var dag och vädjade om hjälp ut 

ur denna explosiva atmosfär innan det var för sent. Vid en riksdagsdebatt den 1 juni 1938 

avslutade han sitt anförande med att riksdagen borde uttala sig för att Sverige skulle bjuda in 

de övriga nordiska länderna samt Holland och Belgien att tillsammans med Sverige föreslå 

sådana förändringar i pakten att de så kallade sanktionsplikterna upphörde.122  

 
                                                 
120 Nya Dagligt Allehanda onsdagen den 18 november 1936, ”När rättfärdigheten släppes lös är den farligare än 
elden”.  
121 AK 1937 4: 31. 
122 AK 1938 41:37. 
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 Vidare, menade Lundstedt, att om detta revisionsförslag inte vann framgång 

eller på annat sätt ledde till erkännandet av Sveriges fullständiga frihet till neutralitet, att 

Sverige tillsammans med de nämnda staterna eller åtminstone flertalet av de nordiska 

länderna skulle säga upp sig till utträde från förbundet. Då han fann det utsiktslöst att ställa ett 

yrkande av detta innehåll nöjde han sig därför med att yrka bifall till en reservation som ställts 

från högern.123 

 Mer om denna reservation senare under 3.5.2 Bagges syn på NF och dess 

sanktionssystem efter krisen, här ska endast nämnas att den gick ut på att man från högerns 

sida ville ha ett erkännande från NF av Sveriges ståndpunkt att sanktionerna inte längre var att 

anse som obligatoriska.  

 Som synes ändrade således Lundstedt sin syn på NF efter Abessinienkrisen. 

Från att ha varit för NF blev han under hösten 1936 tveksamt inställd till NF eller till och med 

mot NF som det då var organiserat. Sanktionssystemet hade han alltid varit mot. En som var 

mera positivt inställd till sanktioner var Allan Vougt.  

 

 

3.4 Vougts syn på NF och dess sanktionssystem 

 

 

3.4.1 Vougts syn på NF och dess sanktionssystem i början av krisen 
 

Allan Vougt (1895-1953) var tidningsman och huvudredaktör för Arbetet 1924—1944.124 

Liksom Lundstedt var han socialdemokratisk riksdagsman i andra kammaren 1929—1948. 

Vidare var han intresserad av utrikes- och försvarspolitik. Den avsikt Vougt hade i de texter 

som här ska behandlas handlar om att värna freden. Hans tankar om hur detta skulle ske låg 

dock mera i linje med partiets utrikespolitik än Lundstedts tankar.  Då den internationella 

spänningen som tidigare har nämnts ökade allt eftersom efter första världskriget, särskilt 

under 1930-talet, var detta ett aktuellt ämne i den utrikespolitiska debatten.  

 

 

 
                                                 
123 AK 1938 41:37. 
124 Allmänt om Vougt se, Björk, Kaj, En utskälld man: Allan Vougt och hans tid. (Stockholm, 2007) 
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 Vougt var en hängiven anhängare av NF. Han ansåg exempelvis när han 

diskuterade om arbetarklassens kamp mot kriget att denna ”bör ske i samarbete med och 

anknytning till det organiserade samarbetet mellan staterna, såsom ett stöd för 

fredssträvandena inom Nationernas förbund”.125 Vidare yttrade han sig vid riksdagsdebatten 

den 27 februari 1935.  

 
Jag respekterar i hög grad herr Lundstedts mening, även om jag tycker, att han 
tar den rent praktiska sak, som åstadkommandet av en internationell politisk 
organisation är, väl patetiskt. Jag betraktar Nationernas förbund som ett 
nödvändigt försök att skapa en internationell ordning, och jag kan icke se, att de 
rena rättssynpunkterna i det sammanhanget med fördel böra hårdragas så, som 
herr Lundstedt gör. För övrigt kan jag i många avseenden fullständigt instämma 
med honom. Och det är bra, att det har sagts i den svenska riksdagen åtskilliga 
av de ting, som han nyss yttrade rörande Europas ansvar för den tyska tragedien. 
Jag ser också saken så, att vad som skett där nere var, att ett folk i djupet av sin 
förnedring efter världskriget tvangs att underskriva ett förödmjukande 
fredsfördrag.126  

 
Intressant nog instämde Vougt som synes med Lundstedt beträffande dennes syn på 

behandlingen av Tyskland medan han däremot ifrågasatte Lundstedts hårdragna 

rättssynpunkter. Han såg Nationernas förbund som ett ”nödvändigt försök att skapa en 

internationell ordning” och var således otvetydigt anhängare av organisationen liksom av 

sanktionssystemet och även för ett svenskt deltagande inom ramen för detta system. 

 
Anser man att det är gagneligt att i en svår tid icke diktaturerna ensamma står 
fullrustade, går det icke an att för egen del avsäga varje delaktighet i en 
gemensam försvarsplikt, åvilande alla demokratiska stater. Övertygelsen att mot 
diktaturerna bör sättas ett väpnat motstånd kunde visserligen närmast föranleda 
slutsatsen att det är de demokratiskt sinnade stormakterna – just nu 
huvudsakligen Frankrike och Storbritannien – som böra handhava demokratins 
vapenplikt. Men vore det tilltalande om de små folken avböjde att taga också sin 
egen rimliga del av ansvaret och bördan?127  

 

Vougt var således en entusiastisk förespråkare för sanktionssystemet. Han var snarare 

anhängare av ”solidaritetspolitik” eller ”sanktionspolitik” än av ”neutralitetspolitik” när dessa 

stod i motsats till varandra.  

 

 

                                                 
125 Vougt, Allan, Försvaret och demokratin. (Stockholm, 1935) s 15 
126 AK 1935 15:18 
127 Vougt (1935) s 40. 
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När det stod klart att ekonomiska sanktioner hade börjat tillämpas under hösten 

1935 såg Vougt detta som någonting oerhört positivt. Vid remissdebatten den 17 januari 1936 

där utrikespolitiska frågor dryftades yttrade sig Vougt.  

 

Albert Thomas, den för några år sedan avlidne förste direktören för 
Internationella arbetsbyrån, fällde en gång uttrycket, att för att internationellt 
flytta en tändsticka, behöver man allra minst två lokomotiv. Den här gången ha 
åtskilliga spånor och tändstickor flyttats, och betänker man, hur oerhört svårt det 
är att förverkliga enighet i internationell politik, måste man säga, att det, som 
har åstadkommits under hösten 1935, utgör ett genombrott i världshistorien.128  

 

Som synes höjde Vougt NF: s agerande till skyarna. Samtidigt menade han att NF hade 

handlat balanserat, då fredliga medel istället för militära, skulle användas mot den 

fredsbrytande staten.  

 

I själva verket kan man säga, att Nationernas förbund denna gång har visat en 
smidighet i förhållande till det problem, det gällt att angripa, som är förvånande 
och som enligt mitt sätt att se helt och hållet slår undan grunden för det häftiga 
angrepp gent emot Nationernas förbunds politik, som i dag i denna kammare 
framställts av herr Lundstedt.129  

 

Han kommenterade alltså även Lundstedts syn på förbundets politik. Vougt menade att när 

Lundstedt kallade det som åstadkommits för ”proklamationer och gester” var detta värre än en 

överdrift. Samtidigt menade dock Vougt att Lundstedt därmed indirekt gett beröm åt 

förbundet, ”därför att man handlat med tillbörlig smidighet och måttfullhet i ett läge, där 

smidighet och måttfullhet utan tvivel voro betingade av omständigheterna själva”.130  

 Vougt kommenterade även Hoare-Lavalplanen, som fällde den dåvarande 

brittiske utrikesministern, och menade att den storm som drog fram över Europa i december 

månad 1935 hade visat att ”det icke är berättigat att längre hysa den misstanken att 

Nationernas förbund har satts i rörelse endast av krassa stormaktsintressen”.131 Dessförinnan 

kommenterade Vougt Lundstedts rättsfilosofi i samband med att han diskuterat risken för 

krigiska förvecklingar om sanktionerna skulle ha skärpts.  

 

  

                                                 
128 AK 1936 3:68 
129 AK 1936 3:68. 
130 AK 1936 3:69. 
131 AK 1936 3:74. 
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Den risk, som kan vara tillfinnandes för krigiska förvecklingar, visar ju 
emellertid endast, hur stor den insats är, som de samlade staterna här göra. 
Denna insats är alldeles för stor, herr Lundstedt, för att saken skulle kunna 
behandlas med det oerhörda lättsinne, som kom till synes i herr Lundstedts 
anförande. Ja, det är kanske orätt av mig att använda det uttrycket, ty jag tror, att 
herr Lundstedts uppfattning i dessa saker grundas i den övertygelse, som han 
kommit till och omfattar med stort patos. Jag tror emellertid, att han i väsentlig 
grad överdriver den rättsfilosofiska sidan av saken. Är det verkligen alldeles 
nödvändigt att betrakta det som nu inträffat som något annat än ett försök från 
världssamhällets sida att skydda sig mot något, som för världssamhället är 
störande och förhatligt, och mot vilket man måste göra motstånd, nämligen 
kriget?132 

 

Vougt var således minst sagt oerhört tveksam till Lundstedts rättsfilosofi och dennes åsikter 

om att NF: s sanktionssystem ökade risken för krig. Tvärtom var det enligt Vougt på det sättet 

att NF: s sanktionssystem kunde användas för att göra motstånd mot kriget och begränsa dess 

effekter.  

 

 

3.4.2 Vougts syn på NF och dess sanktionssystem efter krisen 
 

Även efter det att sanktionsexperimentet hade misslyckats fortsatte Vougt att vara positivt 

inställd till NF. Han ville in i det längsta inte ens ge upp hoppet om en framtid för 

sanktionssystemet trots att det inte hade varit möjligt att stoppa de militära maktmedlen med 

ekonomiska sanktioner. Enligt Björk, som skrivit en biografi om Vougt, inbillade sig denne 

att ”fortsatta ekonomiska sanktioner mot Italien skulle få något slags politisk verkan, också 

när Mussolini ägnade sig åt att pacificera det erövrade landet, men han fick inte mycket stöd 

för sin mening”.133 Den 10 juni 1936 yttrade Vougt följande i en riksdagsdebatt. 

 

Utgången av det experimentet har blivit, att de militära maktmedlen avgingo 
med segern i den kraftmätningen mellan olika faktorer som möttes. Det är 
emellertid nog rätt märkligt att se, hur djupt den kollektiva säkerhetens tanke 
ändå har slagit rot i världen. Inför det hårda slag, som Nationernas förbund 
drabbats av, skulle vi kunnat frukta att människorna inte hade kraft att tro på 
dess möjlighet av utveckling, och likväl finna vi att viljan till bevarandet av 
detta instrument till fredens upprätthållande starkt manifesteras på olika håll i 
världen.134  

 
                                                 
132 AK 1936 3:71. 
133 Björk s 145. 
134 AK 1936 42:33 
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Vougt var alltså inte bara positivt inställd till NF för egen del utan hävdade att viljan att 

bevara organisationen fanns på flera håll internationellt.  

 När det gäller Sveriges utrikespolitiska situation menade Vougt att det faktum 

att Sovjetunionen gått med i Nationernas förbund ”för att där samverka med övriga 

europeiska stater för att bevara freden” gjort att läget förbättrats.135 Samtidigt verkar det som 

om Vougt även hade börjat se andra indikationer som pekade i motsatt riktning angående det 

försvarspolitiska läget. Vougt påpekade nämligen ”att Sveriges försvarsproblem är Sveriges, 

och icke något annat lands”.136     

 Han framhöll även att om han hade varit politiker i ett annat land med en 

allvarligare utrikespolitisk situation, som exempelvis Tjeckoslovakien, hade han varit 

nödsakad att rösta för betydligt högre försvarskostnader. Som synes ändrade således Vougt 

sin syn på sanktionssystemet efter Abessinienkrisen. Från att ha varit för sanktionssystemet 

ansåg han efter denna kris att detta måste kompletteras med ett starkare nationellt försvar än 

tidigare. Beträffande NF fortsatte däremot Vougt att vara för denna organisation även efter 

sanktionsexperimentet, vars misslyckande han ett par år efter Abessinienkrisens slut på 

följande sätt konstaterar. 

 

Det första stora försöket att sätta något annat än vapen mot en stormakts brutala 
vilja sviktade från början genom de skeptiskas undran, de oförståendes 
likgiltighet, snobbarnas hångrin och det öppna motståndet hos dem, som 
konservativt klasspolitiska intressen hindra att se längre än näsan räcker.137  

 

I såväl ordval som formuleringar hörs tydligt en kritik och kan kanske anas en anklagelse mot 

dem som inte varit positivt inställda sanktionsidén. Om Vougt räknade in Gösta Bagge till 

någon av dessa kategorier vill jag låta vara osagt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 AK 1936 42:32. 
136 AK 1936 42:35. 
137 Vougt, Allan, Ur svensk synvinkel: inlägg i den utrikespolitiska debatten: artiklar ur Arbetet 1938—42. 
(Malmö, 1943) s 7. 
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3.5 Bagges syn på NF och dess sanktionssystem 

 

 

3.5.1 Bagges syn på NF och dess sanktionssystem i början av krisen 
 

Gösta Bagge (1882—1951) var grundare och redaktör för Svensk Tidskrift.138 Han var även 

professor i nationalekonomi. Vidare var han partiledare för högern 1935—1944. Han 

representerade högern i första kammaren 1932—1936 och i andra kammaren 1937—1947. 

Den avsikt Bagge hade i de texter som här ska behandlas handlar om att värna freden. Detta 

ämne blev som tidigare nämnts mer och mer aktuellt allt eftersom under 1930-talet.  

 Bagge var i motsats till Vougt inte särskilt entusiastisk för NF, även om han 

ansåg att Sverige skulle fylla sina förpliktelser enligt förbundsakten i den italiensk-abessinska 

konflikten. Denna hållning menade han var riktig så länge landet tillhörde förbundet och 

övriga medlemmar av betydelse intog samma ställning.  

 Beträffande själva medlemskapet i NF yttrade han följande vid en talarturné i 

Norrland mellan den 9 och 15 oktober 1935.  

 

De erfarenheter vi samlat, icke minst under den pågående konflikten, ge oss 
emellertid även fullgiltig anledning att, sedan det värsta ovädret blåst över, 
överväga vår ställning till och inom Nationernas Förbund för framtiden. Att de 
förhoppningar, som knötos till N.F. av allehanda entusiaster men som på sin tid 
som bekant icke delades av Sveriges höger, icke infriats och med all möjlig 
säkerhet heller aldrig kommer att infrias, det är alltför välbekant för att behöva 
vidare dokumenteras.139  

 

Vidare påpekade Bagge att det var de medlemmar som var stormakter som skötte det mesta 

inom Nationernas förbund. De små makterna fick främst ”spela statistroller och åstadkomma 

folkets mummel vid lämpliga tillfällen”.140 Samtidigt framhöll Bagge att förbundet saknade 

universalitet. Detta då USA stod utanför förbundet liksom Japan, Brasilien och Tyskland.  

 

 

 

                                                 
138 Allmänt om Bagge, se exempelvis Aronsson, Torbjörn, Gösta Bagges politiska tänkande: En studie i 1900-
talets svenska konservatism. (Stockholm, 1993) 
139 Bagge, Gösta, Politiska tal under sommaren och hösten 1935. (Stockholm, 1935) s 50-51. 
140 Ibid s 51. 
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 Bagge såg det i och för sig som glädjande att sanktionssystemet tagits i bruk när 

det gällde den italiensk-abessinska konflikten, men menade samtidigt att förbundet inte hade 

lyckats att förebygga konflikten.141 Detta trots att det handlade om ett fall som låg gynnsamt 

till för NF: s ingripande, där det tydligt framgick vem som var angriparen och där detta land 

genom sitt uppträdande hade vänt världsopinionen emot sig. Även i detta gynnsamma fall, 

menade Bagge, att när det trögkörda NF-maskineriet verkligen kommit igång med hot om 

sanktioner så hade ett erövringskrig mot en liten medlemsstat inte gått att hindra. Bagge 

menade därför att den kollektiva säkerhetens väg var minst sagt osäker.  

 För övrigt kan sägas att Bagge förordade ”neutralitetspolitik” snarare än 

”solidaritetspolitik” eller ”sanktionspolitik”. Dessutom menade Bagge att medlemskapet i NF 

medförde stort ansvar och mycket allvarliga risker.142 Dessa risker, menade han, växte i 

samma mån som man ville bidra till att göra gällande bestämmelser i förbundsakten effektiva.  

 

 

3.5.2 Bagges syn på NF och dess sanktionssystem efter krisen 
 

Efter det att sanktionsexperimentet misslyckats konstaterade Bagge i ett tal i Malmköping den 

10 maj 1936 att den olyckliga utvecklingen inte hade kommit som någon överraskning.  

Överraskningen bestod snarare i att sanktionsmaskineriet ”plötsligt sattes igång, om än under 

mycket gnisslande”.143 Beträffande Nationernas förbunds situation yttrade ha vid samma tal. 

 

Ty vi måste säga oss, att det för Nationernas förbunds och för den 
mellanfolkliga rättens prestige varit bättre, att förbundet ej behövt demonstrera 
sin maktlöshet. Istället för att få ett prejudikat, ägnat att i framtiden tillbakahålla 
en stat, som umgås med annexionsplaner, ha vi genom sanktionernas 
misslyckande indirekt sanktionerat våldet som ett kampmedel mellan staterna. 
Det är det verkliga läget. Vi ha fått de mest påtagliga bevis för hur de stora 
staternas egna intressen kunna gå före de åkallade rättsprinciperna och hur svaga 
Nationernas förbunds hotelser bli, när olika stormaktsintressen kollidera. Hela 
den storslagna förbundsbyggnaden framstår i ljuset av vad som nu skett som en 
teaterkuliss144  

 

 

 
                                                 
141 Ibid s 52-53. 
142 Ibid s 53-54. 
143 Bagge, Gösta, Politiska tal år 1936. (Stockholm, 1936) s 9. 
144 Ibid s 9-10. 
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Som synes ansåg Bagge att Nationernas Förbund visat sig vara maktlöst mot en stormakt och 

att Sverige genom sitt sanktionsdeltagande indirekt sanktionerat våldet som ett kampmedel 

mellan staterna. I samma tal nämner Bagge även att Sverige måste räkna med möjligheten att 

Nationernas förbund inom kort kan komma att upphöra att vara en politisk realitet.145  

 I augusti 1936 efter det att sanktionerna mot Italien upphävts kommenterade 

Bagge sanktionssystemet och menade att detta ”icke innebär ett skydd utan endast risker för 

de små staterna och att dessa därför i allvarets stund icke ha någon annan än sig själva att lita 

till”.146 Då sanktionssystemet, enligt Bagge, visade sig innebära endast risker för de små 

staterna önskade han i någon mån år 1937 och i ännu högre grad år 1938 klarlägga Sveriges 

ställning till NF. Det vill säga efter den tidpunkt då de exneutrala länderna, inklusive Sverige, 

hade utfärdat en förklaring om att man ämnade förbehålla sig handlingsfrihet i all framtida 

tillämpning av sanktionsparagrafen. I remissdebatten den 20 januari 1937 yttrade han. 

 

Om relikerna av sanktionssystemet för tillfället icke skulle kunna formellt 
avlägsnas ur förbundsakten, ligger det vikt uppå, att Sverige icke bindes vid 
dessa på ett sätt som kan bli ödesdigert i uppkommande situationer, och så 
förefaller det mig icke heller hava tillsvidare skett.147  

 

Likaså fortsatte Bagge träget sin kamp i en riksdagsdebatt den 1 juni 1938 där han yttrade sig 

om att sanktionerna enligt Sveriges mening inte längre var att anse som obligatoriska. Detta år 

hörde Bagge till dem som reserverade sig mot utrikesutskottets utlåtande. 

 
Reservanterna mena nu, att Sverige måste skaffa sig något slags erkännande för 
denna sin ståndpunkt. Det kan ju tyckas att det ligger en inkonsekvens i detta. 
Sveriges ståndpunkt bygger på, att någon obligatorisk sanktionsförpliktelse inte 
längre existerar, och man behöver ju icke be om att bli löst från en förpliktelse, 
som icke finns. Jag har sett det argumentet någon gång. Gentemot den som 
förfäktar en sådan uppfattning, vill jag emellertid säga, att den tydligen icke 
delas av utskottsmajoriteten, ty utskottet anser det önskvärt, som det heter i 
utlåtandet, ”att den handlingsfrihet, som svenska regeringen förbehållit sig i 
fråga om deltagande i sanktioner, vinner allmänt erkännande bland förbundets 
medlemmar såsom förenlig med en lojal tolkning av det nuvarande läget”. När 
utskottet yttrar sig på detta sätt, äro vi tydligen alla ense om att det icke är bra 
som det är. Utskottet har själva slagit ihjäl det där argumentet, att vi icke skulle 
behöva något erkännande av vår ståndpunkt.148 

 

                                                 
145 Ibid s 11. 
146 Ibid s 81. 
147 AK 1937 4:8. 
148 AK 1938 41:16 
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Vidare menade Bagge att Sveriges rätt till handlingsfrihet hade försämrats ytterligare, då 

denna tillbakavisades av flera inflytelserika förbundsmedlemmar. I slutet av samma tal 

fortsatte han med att framhålla vikten av att Sveriges handlingsfrihet erkändes av NF.  

 

Som en sammanfattning av högerreservanternas ståndpunkt vill jag alltså säga, 
att det är nödvändigt att snabbt verka för ett erkännande i Genève av vår 
handlingsfrihet, och att man bör använda de medel, som stå till buds för att nå 
ett resultat. Sakens utgång blir säkerligen avgörande för frågan, om vi bör stå 
kvar i Nationernas förbund eller inte.149  

 

I detta skede är det således inte endast sanktionssystemet som Bagge är kritiskt inställd till, 

utan han är även kritisk till Sveriges medlemskap i NF som han ville skulle bestå endast om 

Sveriges handlingsfrihet beträffande sanktionerna erkändes.  

 Intressant nog anslöt sig Lundstedt till denna reservation även om han 

egentligen ville gå längre och få sanktionsförpliktelserna upphävda. Ett sådant yrkande fann 

han dock utsiktslöst att ställa och anslöt sig därför till reservationen i motsats till landets 

dåvarande utrikesminister Rickard Sandler som vid detta tillfälle anslöt sig till 

utskottsmajoriteten. 

 Som synes ändrade således Bagge sin syn på sanktionssystemet redan i slutet på 

Abessinienkrisen. Från att ha varit för att Sverige skulle uppfylla sina förpliktelser enligt 

förbundsakten i den italiensk-abessinska konflikten blev han redan under våren 1936 tveksamt 

inställd till sanktionssystemet. Likaså blev han som tidigare sagts även tveksam till NF och 

menade efter Abessinienkrisen att Sveriges medlemskap endast skulle bestå om Sveriges 

handlingsfrihet beträffande sanktionerna erkändes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 AK 1938 41:18. 
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3.6 Sandlers syn på NF och dess sanktionssystem 

 

 

3.6.1 Sandlers syn på NF och dess sanktionssystem i början av krisen 
 

Rickard Sandler (1884-1964) var socialdemokrat och utrikesminister under större delen av 

1930-talet.150 Han var dessutom riksdagsman i första kammaren från 1919. Han hade tidigare 

även varit överdirektör och chef för Statistiska Centralbyrån under åren 1926—1932. En stor 

del av sitt liv arbetade han även som folkhögskoleman och folkbildare och tog bland annat 

initiativ till Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Den avsikt Sandler hade i de texter som här 

ska behandlas handlar om att värna freden. Rickard Sandler var helt klart anhängare av NF. I 

ett tal i Uppsala i december år 1934, det år Sovjetunionen inträdde i NF, yttrade han.  

 

Samarbete i drägliga former mellan staterna är numera en nödvändighet på vår 
lilla planet. Kan samarbetet ej åvägabringas, stå vi inför risken av dess motsats. 
Någon bättre form har hittills icke åstadkommits än den folkförbundet 
erbjuder.151 

 

Beträffande sanktionssystemet var han även i högsta grad entusiastisk inför detta. När det stod 

klart att de ekonomiska sanktionerna skulle börja tillämpas yttrade han nedanstående i ett tal i 

Stockholm i november 1935. Han inledde med att skissera vad som skulle kunna ha hänt om 

NF varit passivt och fortsätter sedan med att beskriva den samverkan som hade inletts. 

 

Vilka än förklaringsgrunderna kunde tänkas ha varit till en folkförbundets 
passiva inställning, dess konstaterande hade fått åtföljas av ett annat, av den 
allmänna otryggheten. Man hade fått se mot en framtid, havande med nya 
komplikationer under den ohämmade konfliktens vidare förlopp och berövad 
den indämmande kraft ett med förtroende och respekt omfattat folkförbund 
innehade. Att så icke blev fallet, att i stället genom samverkan i NF och på 
paktens grund flertalet av staterna i världen kunnat mobiliseras ej blott till 
protest utan till kollektiv handling för att få mellanfolklig rättsordning 
respekterad, det är en vinning som icke mätes med dagens små mätstickor. Det 
är ett helt nytt element, som nu tillförts historien, och historien skall ge den 
djupare värderingen. Mig synes det redan stå klart, vad världen genom att i elfte 
timmen handla undgått: att i vanmakt driva ut i allmän otrygghet.152 

 

                                                 
150 Allmänt om Sandler, se Möller, Yngve, Rickard Sandler: folkbildare, utrikesminister. (Stockholm, 1990) 
151 Sandler, Rickard, Svenska utrikesärenden: Anföranden 1934—35. (Stockholm, 1936) s 59. 
152 Ibid s 138-139. 
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Som synes var Sandler anhängare till sanktionssystemet liksom av NF. Samtidigt var Sandler 

mån om att inte endast förlita sig till den så kallade kollektiva säkerhetspolitiken. Beträffande 

frågan om ”solidaritetspolitik” eller ”sanktionspolitik” kontra ”neutralitetspolitik” yttrade 

Sandler sig vid remissdebatten den 18 januari 1936.  

 

Uti de växlande situationer, som kunna inträda, böra vi icke förgäta, att frågan 
om solidaritetspolitik och neutralitetspolitik icke är en gång för alla avgjord. Vid 
ett tillfälle 1934 hade jag i Genève anledning att avgiva en deklaration i denna 
sak, som jag anser alltjämt bör bestå. Jag sade därvid: ”För de länder, vilka 
deltagit i världskriget, förefaller det uppenbart, att säkerheten vilar antingen på 
de egna vapnen eller på fredens gemensamma organisation. Ett land som mitt 
eget glömmer ingalunda, att dess säkerhet en gång vilade på den väpnade 
neutraliteten. Den allmänna opinionen i ett sådant land kan utan svårighet 
medgiva, att säkerheten bleve än mera tryggad, om den kunde baseras på en 
allmän och effektiv solidaritet. Under nuvarande förhållanden bjuder likväl den 
mest elementära försiktighet den ansvariga regeringen att förbehålla sig rätten 
att vid behov välja neutralitetens väg.” Jag vill tillägga, som jag gjorde i går i 
första kammaren: om förutsättningar föreligger för solidaritetspolitiken – såsom 
nu har framgått till mångas överraskning – då ger den även åt oss ett mått av 
trygghet, som vi ingalunda bör avstå ifrån. Om åter dess förutsättningar brista, 
måste friheten vara bevarad åt oss att kunna välja neutralitetens väg. Men denna 
neutralitet är ju icke i och för sig något pansar. Den behöver ett pansar, och i det 
stycket är det samma förhållande med solidaritetspolitiken.153 

 

Här framgår att Sandler var angelägen att hålla båda alternativen öppna beträffande 

”solidaritetspolitik” eller ”sanktionspolitik” och ”neutralitetspolitik. I samma inlägg 

kommenterar han även Lundstedts syn på sanktionssystemet.  

 

Så är det slutligen herr Lundstedt, som jag absolut icke vill göra den orättvisan 
att räkna in i någon flock, ty han är verkligen ett huvud för sig, som anser 
sanktionerna och hela Nationernas förbund, jag måhända hela världsordningen 
vilar på en felaktig filosofisk grund. Han har i går meddelat, att hans praktiska 
politiska slutsatser i fråga om sanktionerna endast kunna rubbas av den, som kan 
kullkasta själva hans grundåskådning. Jag förstår hans reaktion mot den tanklösa 
propaganda, som ställer yrkanden utan bekymmer för deras konsekvenser. Men 
jag förstår absolut icke, varför sanktioner bli felaktiga, därför att de motiveras av 
våra vidskepliga rättsföreställningar, då de enligt herr Lundstedt i stället äro att 
uppfatta som en vedergällningslära. Icke heller kan jag förstå att de skulle bliva 
mera moraliska, om de utövades av stater, vilka förlorat sin suveränitet.154 

 

 

 
                                                 
153 AK 1936 4:25-26. 
154 AK 1936 4:26 
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Intressant nog instämde han med Lundstedts beträffande dennes syn på konsekvenser av 

tanklös propaganda. Samtidigt verkade inte heller Sandler, i likhet med många andra, ha satt 

sig in i och än mindre dela Lundstedts rättsfilosofiska syn. Lundstedt yttrade följande i sin 

replik på Sandlers inlägg.  

 

Herr talman! Antingen vill man förstå eller vill man icke förstå. Kort: jag har 
hävdat, att det finns ingen rättsordning, för såvitt icke denna rättsordning förmår 
hålla rättskänslorna i tukt, hålla dem i schack. Rättskänslorna äro att förlikna vid 
elden. De kunna vara oss till ett utomordentligt gagn, så länge nämligen, som vi 
behålla herraväldet över dem. Men när vi släppa rättskänslorna lösa, när de bliva 
våra herrar i stället för tjänare – och det är detta som ofta sker i förhållandet 
mellan folken – då bliva de farliga, då kunna de sätta hela världen i brand. På 
denna grund hävdar jag, att det finnes icke någon internationell rättsordning, 
som gäller för stormakterna. Detta tar sig också uttryck i den nu ofta upprepade 
erfarenheten, att de så kallade rättsprinciperna i form av sanktionsplikter icke 
tillämpas utan i ”tillämpningen” tvärtom måste uppgivas. Vi hava sett exempel 
därpå framför allt i konflikten Japan—Kina och vi se det nu i konflikten 
Italien—Abessinien.155 

 

I vanlig ordning framhöll således Lundstedt hur oanvändbart sanktionssystemet var när en 

stormakt var inblandad.  

 

 

3.6.2 Sandlers syn på NF och dess sanktionssystem efter krisen 
 

Efter det att det stod klart att sanktionsexperimentet hade misslyckats menade Sandler att två 

handlingsvägar borde uteslutas. Sverige borde varken ”desperat utträda ur folkförbundet” eller 

”obekymrat fortsätta som ingenting hänt”.156  

 Med andra ord ansåg Sandler att Sverige borde vara medlem i Nationernas 

förbund även fortsättningsvis, trots det ödesdigra sanktionsexperimentet. Samtidigt ansåg han 

att det var nödvändigt att anpassa sig till det nya säkerhetsläget. I samband med ett föredrag i 

Norrköping den 23 november 1936 yttrade han om NF och dess sanktionssystem.  

 

 

 

                                                 
155 AK 1936 4:27 
156 Sandler, Rickard, Utrikespolitisk kringblick: Anföranden 1936. (Stockholm, 1937) s 41. 
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Erfarenheten från deras hittills enda tillämpande, i det abessinska fallet, har 
verkat deprimerande. Överhuvud visar den senaste tidens utrikespolitiska 
tilldragelser, att N.F. genomlever en svaghetsperiod av obestämbar varaktighet. 
Det låg onekligen en väntsalsstämning över den senaste förbundsförsamlingen. 
Betydelselöst vore dock en karakteristik med oresonlig överdrift. Stormakters 
utrikesministrar skulle minsann icke förlägga många veckor av sin arbetstid till 
Genève, om så vore. För vår del kunna vi icke ha något intresse att företaga oss 
något som helst som kunde ytterligare försvaga denna mellanfolkliga 
organisation, men vi måste inrätta oss även med det förhållandet för ögonen att 
den i närvarande stund icke erbjuder avsedd trygghet.157 

 

Uppenbart ansåg Sandler att sanktionssystemet efter Abessinienkrisen inte längre gav avsedd 

trygghet utan behövde kompletteras med ökade resurser till landets eget försvar. Dessa ökade 

resurser kunde dock enligt Sandler inte leda till någon ökad spänning i vår del av världen. 

Även detta uttalar sig Sandler om i föredraget i Norrköping. 

 

Jag känner mig också starkt övertygad därom, att de ökade försvarsanstalter, 
som vi nu påtagit oss, icke på något håll i världen kunna insättas i kalkyler över 
chanserna vid en kraftmätning eller uppfattas som en obehaglig ändring av läget 
för vare sig den ena eller andra makten. Och det gäller helt visst om Nordens 
länder i övrigt, att vad de finna sig böra nedlägga på sina anordningar för egen 
trygghet och självbestämningsrätt icke blir något bidrag till ökad spänning i vår 
del av världen.158 

 

Frågan om huruvida Sverige borde kvarstanna i NF, blir Sandler tvungen att ta upp vid 

riksdagsdebatten den 1 juni 1938. Detta då Bagge, en av reservanterna, behandlat denna 

frågeställning och som tidigare nämnts menat att Sverige för att stanna kvar absolut borde få 

klarlagt i NF huruvida man har full handlingsfrihet beträffande sanktionerna. Sandler som 

anslöt sig till utskottsmajoriteten menar däremot att möjligheten att föra neutralitetspolitik 

redan finns i den handlingsfrihet som tillkommer medlemmarna i NF. 

 
Jag vill begagna detta tillfälle att för min del förklara – det borde egentligen vara 
självklart, men det kan vara nyttigt att så sker – att i den handlingsfrihet, som 
enligt den uppfattning, som vi här alltid utvecklat, tillkommer medlem av 
Nationernas förbund, inrymmes givetvis varje erforderlig möjlighet för vårt land 
att i ett givet krigsfall utfärda neutralitetsförklaring under tillämpning av de 
numera i överensstämmelse med en samfälld nordisk deklaration utfärdade 
neutralitetsreglerna.159 

 

 
                                                 
157 Ibid s 90-91. 
158 Ibid s 98. 
159 AK 1938 41:25 
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Som redan nämnts är inte bara Bagge en av reservanterna utan även Lundstedt. Lundstedt 

hade dock egentligen velat gå ännu längre och få sanktionsförpliktelserna upphävda men 

ansåg det utsiktslöst att ställa ett sådant yrkande.  

 Sandler ändrade alltså sin syn på sanktionssystemet efter Abessinienkrisen. Han 

ansåg efter denna kris att sanktionssystemet inte längre gav avsedd trygghet utan behövde 

kompletteras med ökade resurser till landets egna försvar. Beträffande NF fortsatte däremot 

Sandler att vara för denna organisation även efter det misslyckade sanktionsexperimentet.  

 

 

3.7 Debattörernas olika syn på NF och dess sanktionssystem 

 

 

3.7.1 Debattörernas syn på NF och dess sanktionssystem i början av krisen 
 

Så här långt fram i uppsatsen börjar det bli dags att jämföra debattörernas syn på NF och dess 

sanktionssystem. I början av Abessinienkrisen var samtliga debattörer för NF. Vougt ansåg i 

början av krisen, som vi tidigare sett, att arbetarklassens kamp mot kriget borde ske i 

samarbete med NF. Sandler menade å sin sida att någon bättre form för samarbete inte hade 

åstadkommits än så länge.   

 Bagge var i början av krisen inte mot NF även om han menade att det fanns 

anledning att se över Sveriges medlemskap i förbundet när krisens värsta fas var över. 

Lundstedt, till sist, klargjorde ännu i början av krisen att han inte pläderade för ett utträde ur 

förbundet.  

 Beträffande sanktionssystemet var samtliga debattörer utom Lundstedt för detta 

i början av krisen. Som vi tidigare har sett menade Vougt att det som hade åstadkommits 

under hösten 1935 utgjorde ett världshistoriskt genombrott med tanke på hur oerhört svårt det 

är att förverkliga enighet i internationell politik. Sandler menade att det hade varit en vinst 

som inte kunde mätas med den tidens små mätstickor att få den mellanfolkliga rättsordningen 

respekterad.  
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 Även Bagge menade att det var en riktig hållning att Sverige uppfyllde sin plikt 

enligt förbundsakten så länge Sverige var medlem i NF och andra medlemmar av betydelse 

gjorde detsamma. Lundstedt ansåg däremot redan långt före Abessinienkrisen att 

sanktionssystemet riskerade att lägga hela världen i spillror.  

 Kortfattat sagt gäller alltså att i början av Abessinienkrisen var samtliga 

debattörer för NF. Beträffande sanktionssystemet var däremot samtliga debattörer utom 

Lundstedt för detta.  

 

 

3.7.2 Debattörernas syn på NF och dess sanktionssystem efter krisen 
 

Efter Abessinienkrisen var läget helt annorlunda. Samtliga debattörer var nu tveksamma till 

eller till och med mot sanktionssystemet. Vougt menade efter krisen att sanktionssystemet 

behövde kompletteras med ett starkare svenskt försvar än tidigare. Sandler var av samma åsikt 

och menade att sanktionssystemet efter Abessinienkrisen inte erbjöd avsedd trygghet. Bagge å 

sin sida menade att sanktionssystemet inte innebar ett skydd utan endast risker för de små 

staterna som bara hade sig själva att lita till. Lundstedt var givetvis lika kritisk som han alltid 

hade varit till sanktionssystemet även efter Abessinienkrisen. Skillnaden var den att nu hade 

även de andra debattörerna börjat bli kritiska eller tveksamma.  

 Beträffande NF var dock ingen av debattörerna utom Lundstedt fullständigt 

negativt inställd till denna organisation ens efter krisen. Bagge ville dock att Sveriges 

medlemskap skulle bestå endast om Sveriges handlingsfrihet beträffande sanktionerna 

erkändes av NF. Lundstedt ville egentligen gå längre och önskade att Sverige tillsammans 

med andra exneutrala stater skulle försöka få hela förbundsakten reviderad. Han fann dock det 

utsiktslöst att nå framgång med ett sådant förslag och nöjde sig därför med att stödja samma 

förslag som Bagge stödde. Vougt däremot fortsatte att vara positiv till NF även efter krisen. 

Detsamma gällde även för Sandler som poängterade att det var fullt möjligt att föra 

neutralitetspolitik inom ramen för NF.  
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4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 

 

Denna uppsats syfte presenteras under 1.2 Syfte och frågeställning. Här framgår att ett syfte är 

att ge en bild av de olika sätt att argumentera angående NF och dess sanktionssystem som 

förekom i den svenska debatten i samband med Abessinienkrisen. Vidare anges att särskild 

fokus kommer att läggas på tiden i början av respektive efter denna kris, samt att 

undersökningen inte sträcker sig längre fram än till och med år 1938. Ytterligare ett syfte är 

att jämföra de olika sätten att argumentera med varandra. 

 Vi börjar med att sammanfatta debattörernas syn på NF och dess 

sanktionssystem i början av Abessinienkrisen.  

 
De olika sätten att argumentera angående NF och dess sanktionssystem i början av 
Abessinienkrisen har behandlats under 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 och 3.6.1. En jämförelse mellan de 
olika debattörernas ståndpunkter har gjorts under 3.7.1.  

 
Lundstedt klargjorde ännu vid denna tid att han inte pläderade för ett utträde ur NF. Han 

ansåg däremot, liksom han gjort ännu tidigare, att sanktionssystemet riskerade att lägga hela 

världen i spillror. Vougt ansåg att arbetarklassens kamp mot kriget borde ske i samarbete med 

NF. Beträffande sanktionssystemet menade han att det som hade åstadkommits under hösten 

1935 utgjorde ett världshistoriskt genombrott med tanke på hur oerhört svårt det är att 

förverkliga enighet i internationell politik. Bagge var inte mot NF även om han menade att det 

fanns anledning att se över Sveriges medlemskap i förbundet när krisens värsta fas var över. 

Han menade att det var en riktig hållning att Sverige uppfyllde sina sanktionsförpliktelser 

enligt förbundsakten så länge Sverige var medlem i NF och andra medlemmar av betydelse 

gjorde detsamma. Sandler menade att någon bättre form för samarbete än NF inte hade 

åstadkommits än så länge. Vidare ansåg Sandler när det gällde sanktionssystemet att det hade 

varit en vinst som inte kunde mätas med den tidens små mätstickor att få den mellanfolkliga 

rättsordningen respekterad.  

 Vi ska vi nu jämföra de olika debattörernas syn på NF och dess sanktionssystem 

i början av Abessinienkrisen, med hjälp av en matris. Samtliga debattörer var för NF, varför 

samtliga debattörer hamnar i den högra kolumnen. Samtliga debattörer, utom Lundstedt, var 

även för sanktionssystemet, varför de blir placerade i den övre raden i den högra kolumnen.  
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Lundstedt, som var den enda debattören som var mot sanktionssystemet i början 

av Abessinienkrisen, hamnar däremot i den undre raden i den högra kolumnen. 

 

 

 

 Tveksam till / Mot NF 

 

För NF 

För Sanktionssystemet 

 

 Vougt  

Sandler  

Bagge  

Tveksam till / Mot 

Sanktionssystemet 

  

 

Lundstedt 

 

Vi fortsätter med att sammanfatta debattörernas syn på NF och dess sanktionssystem efter 

Abessinienkrisen.  

 
De olika sätten att argumentera angående NF och dess sanktionssystem efter Abessinienkrisen 
har behandlats under 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 och 3.6.2. En jämförelse mellan de olika debattörernas 
ståndpunkter har gjorts under 3.7.2.  

 
Lundstedt hade under krisen blivit allt mer kritiskt inställd till NF som organisation. 

Egentligen önskade han att Sverige tillsammans med andra exneutrala stater skulle försöka få 

hela förbundsakten reviderad. Han fann dock det utsiktslöst att nå framgång med ett sådant 

förslag och nöjde sig därför med att stödja ett förslag om att Sveriges medlemskap skulle 

bestå endast om Sveriges handlingsfrihet beträffande sanktionerna erkändes av NF. 

Han var givetvis lika kritisk som han alltid hade varit till sanktionssystemet. Vougt fortsatte 

att vara positiv till NF. Han menade dock att sanktionssystemet behövde kompletteras med ett 

starkare svenskt försvar än tidigare.  

 Bagge ville att Sveriges medlemskap i NF skulle bestå endast om Sveriges 

handlingsfrihet beträffande sanktionerna erkändes. Han menade beträffande 

sanktionssystemet att detta inte innebar ett skydd utan endast risker för de små staterna som 

bara hade sig själva att lita till. Sandler fortsatte att vara positiv till NF och poängterade att det 

var fullt möjligt att föra neutralitetspolitik inom ramen för denna organisation. Beträffande 

sanktionssystemet menade han dock att detta efter Abessinienkrisen inte längre erbjöd avsedd 

trygghet.  
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Vi ska vi nu jämföra de olika debattörernas syn på NF och dess sanktionssystem 

efter Abessinienkrisen, med hjälp av samma matris som tidigare. Samtliga debattörer var då 

tveksamma till eller till och med mot sanktionssystemet, varför samtliga debattörer även blir 

placerade i den nedre raden. Vougt och Sandler fortsatte dock att vara för NF, varför de 

hamnar i den högra kolumnen i den nedre raden. Bagge och Lundstedt har däremot så att säga 

börjat ”villkora” sitt stöd för NF varför de hamnar i den vänstra kolumnen.  

 

 

 

 Tveksam till / Mot NF 

 

För NF 

För Sanktionssystemet 

 

  

 

 

Tveksam till / Mot 

Sanktionssystemet 

Bagge 

Lundstedt 

Vougt  

Sandler  

 

 

Under 1.2 Syfte och frågeställning har även framgått att särskilt Lundstedts argumentation ska 

behandlas. Detta har gjorts under 3.3.1 där hans rättsfilosofiska syn på den inomstatliga rätten 

respektive folkrätten behandlades som bakgrund till hans syn på NF och dess sanktionssystem 

vid Abessinienkrisens början. Här ska dock göras ytterligare ett påpekande. Lundstedt hamnar 

nämligen i en kategori för sig själv angående begreppsparet realism och idealism. Han är vad 

man skulle kunna kalla för en principiell realist. En realist som på en principiell nivå 

motiverar sin ståndpunkt utifrån sin rättsfilosofi. Annars är det normalt så att principiella 

argument brukar höra ihop med idealism och pragmatiska argument med realism. Tidigare har 

vi sett att det är inom det idealistiska grundperspektivet man ser på det internationella 

systemet utifrån principer – i detta fall moraliskt-legalistiska principer – och anser att det 

internationella systemet kan organiseras efter rationella regler med en internationell 

lagstiftning och en internationell organisation. Lundstedt rättsfilosofi behandlar visserligen, 

även den, moraliskt-legalistiska principer, men han kommer till andra slutsatser angående det 

internationella systemet. Inte minst angående möjligheten, eller snarare omöjligheten, till 

internationell lagstiftning med hjälp av en internationell organisation i form av NF som det 

såg ut.  
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Det realistiska grundperspektivet kännetecknas däremot av att man anser att 

politiken styrs av konstanta och objektiva lagar som har sitt ursprung i människans natur och 

att man därför ser på relationerna mellan staterna som en maktkamp, där staterna strävar efter 

att upprätthålla eller utvidga sin makt. Dessa argument är pragmatiska och även om Lundstedt 

kommer till likartade slutsatser är hans argument av mer principiell art. Sammantaget kan 

således sägas att Lundstedt har en realistisk grundsyn men att han motiverar den utifrån 

principiella argument.  

 Allra sist i denna uppsats ska framhållas ett intressant fenomen som jag har 

uppmärksammat. Att det finns flera likheter i synen på det internationella systemet mellan 

Lundstedt och realisten E H Carr. Lundstedt skriver om samhällsnyttan och nyttan för 

mänskligheten medan Carr skriver om ”the good of the whole and the good of the part”. Båda 

skriver om vad det innebär att det saknas en ”världsregering”. Båda skriver även om vad detta 

innebär för det internationella systemet och vilken stor roll makt spelar på denna nivå. Båda 

skriver om jämlikheten mellan stater, eller snarare frånvaron av den. Båda skriver även om 

den enorma skillnad som finns mellan den moral som råder mellan enskilda individer och den 

moral som råder mellan stater. Intressant nog är det Lundstedt som i flera fall först har 

publicerat sina idéer. Det finns kanske därför anledning att närmare undersöka vilken plats 

Lundstedt borde ha inom ämnet internationell politik och det finns kanske dessutom 

anledning att mera noggrant undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan 

Lundstedt och Carr.  
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