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1. INLEDNING 

 

Under 1920- och 30-talen var många av högerns riksdagsledamöter ivriga förespråkare för en 

skärpt invandringslagstiftning, så även partiledaren Gösta Bagge, som i en motion 1936 

föreslog en ”skärpning av kontrollen över främlingsinvasionen i riket”.
1
 Stämningen i 

riksdagen, inte minst fram emot slutet av 1930-talet, var allmänt hätsk trots en mycket 

begränsad invandring och högerns hållning tydligt negativ. Under andra världskrigets första år 

då hjälp till tyska judar hade varit som mest möjlig, var den svenska flyktingpolitiken som 

mest restriktiv.
2
 Bara några år senare var förhållandena dock omvända. När kriget började gå 

mot sitt slut var flyktingmottagandet historiskt högt, men inställningen bland riksdagens 

högerledamöter nu mycket annorlunda. När det gällde gruppen av flyktingar från Baltikum 

som började komma hösten 1944, intog högerns ledamöter ofta en välkomnande hållning, 

ibland i politisk strid med andra partiers företrädare.  

 

Den svenska flyktingpolitiska omsvängning under andra världskriget är känd, men högerns 

vändning framstår som särskilt anmärkningsvärd, med tanke på den negativa inställningen 

under 1930-talet. Var det då fråga om en förändring? Stämmer den korta beskrivningen av 

skeendet ovan? Vilka svar kan man få genom att granska riksdagens debatter från de år då 

flyktingpolitiken sägs ha vänt?  

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att följa den svenska högerns inställning i flyktingfrågor under den 

period då forskningen talar om en omsvängning i svensk flyktingpolitik. Det handlar närmare 

bestämt åren om åren 1942-1944, en period i svensk politik som är starkt påverkad av andra 

världskrigets händelser. Högerns hållning i flyktingfrågor före krigets utbrott, under 1920- 

och 30-tal, brukar beskrivas som negativ och i riksdagen förordades en restriktiv 

invandringspolitik. Det blir då intressant att följa högerns ledamöter under krigsåren för att se 

hur dessa förhöll sig till de avgörande förändringarna i svensk flyktingpolitik.  

                                                           
1
 Lindberg, 1973, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941, s.50 

2
 Oredsson, 2001, Svensk rädsla: Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, s.258 
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Perioden 1939-1945 styrdes Sverige av en samlingsregering och svensk politik präglades i 

hög grad av enighet och en ambition att hålla Sverige utanför kriget. Högern ingick i 

samlingsregeringen och det kan vara svårt att urskilja en egen hållning i flyktingfrågor bortom 

enighetsnormen. I slutet av kriget ökade Sveriges utrikespolitiska handlingsutrymme och 

debatten kunde föras något friare med mindre hänsyn till enigheten utåt. Detta, tillsammans 

med det faktum att det är under 1944 som de största flyktingströmmarna kommer till Sverige, 

gör att året 1944 är särskilt intressant.  

 

Syftet formuleras i följande frågeställningar: 

 Vad utmärker den flyktingpolitiska hållning som kommer till utryck, dels i 

riksdagsdebatten, hos högerns ledamöter, dels i ledare i Svenska Dagbladet under åren 

av flyktingpolitisk vändning, 1942-1944?  

 

 Ska man tala om högerns inställning i flyktingfrågor under åren 1942-44 i termer av 

förändring eller kontinuitet? Jämförelsepunkt är forskningens beskrivning av högerns 

flyktingpolitiska hållning i framförallt 1930-talets riksdagsdebatter. Går det att urskilja 

någon förändring i högerns inställning i flyktingfrågor under åren 1942-44, och i så 

fall vilken?

Ett gränsdragningsproblem är hur ”flyktingpolitisk hållning” ska definieras. I första hand 

tänker jag på inställningen till att ta emot och hjälpa flyktingar i Sverige – förordades en 

generös eller en restriktiv politik? Även den bakomliggande främlingssynen och inställningen 

till flyktingar eller ”flyktingen” berörs dock, eftersom frågorna går in i varandra i debatten 

 

 

1.2. Källmaterial och metod 

Källmaterialet är huvudsakligen riksdagstryck från åren 1943-1944, främst interpellationer, 

svar och yttranden från debatter i riksdagens första och andra kammare. Debatten på högsta 

politiska nivå, där olika åsikter bryts mot varandra, borde ge en god inblick i högerns 

flyktingpolitiska ståndpunkter vid denna tid. Som nämnts tidigare låg tonvikten dock på enhet 

och samling under de första krigsåren, vilket gör att riksdagstrycket fungerar sämre som 

källmaterial om man är ute efter högerns specifika hållning dessa år. I denna uppsats gäller 

det framförallt 1942. Trots att uppsatsen inte återger några riksdagsdebatter från detta år har 
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jag valt att behålla perioden 1942-44. Dels för att denna tidsperiod var min utgångspunkt, dels 

för att uppsatsen innehåller SvD-material från detta år. Partipolitiska skiljelinjer i 

flyktingfrågan framträder tydligare från 1943 och framåt.  

 

För att hitta relevanta riksdagsdebatter och inlägg har jag dragit nytta av de exempel som 

pekats ut i litteraturen. Främst har jag dock använt mig av riksdagstryckets person- och 

sakregister. Eftersom flyktingpolitiken ännu inte var ett samlat politikområde, förekommer 

interpellationer och yttranden under olika kategorier eller samlingsbegrepp i sakregistret 

såsom; ”flyktingar”, ”hjälparbete”, ”internationellt hjälparbete”, ”utlänning”, 

”utlänningslagen”, etc. Personregistret har använts för att få klarhet i vem som sagt vad och 

vilken partibeteckning de olika ledamöterna hade. Naturligtvis kan jag inte vara säker på att 

ha täckt av allt relevant material, men genom ovan beskrivna tillvägagångssätt, tror jag att jag 

fångat upp åtminstone merparten av de betydande debatterna.  

 

Innehållet i riksdagsdebatterna har, i undersökningsdelen, sorterats tematiskt utifrån de ämnen 

eller teman som har relevans för frågeställningen och som framträder som centrala. Inom 

respektive tema har debatterna sedan sorterats kronologiskt. Kategoriseringen för SvD-

artiklarna har gjorts på samma sätt, även om utfallet är något annorlunda och någon rubrik har 

lyfts bort. Tanken är att användandet av samma kategorier, så långt det är möjligt, för både 

riksdagstryck och pressmaterial, underlättar analys och jämförelse. 

 

För att komma bakom den yttre enigheten har jag undersökt hur en svensk högertidning, på 

ledarplats, såg på den flyktingpolitiska utvecklingen under perioden. Här skulle man även 

kunna tänka sig annat partimaterial, men eftersom jag varit tvungen att begränsa mig har jag 

stannat vid ett urval av ledarartiklar i en större svensk dagstidning. Valet föll på Svenska 

Dagbladet eftersom den kan betraktas som dominerande högertidning under denna tid.
3
 Enligt 

Elisabeth Sandlund, var tidningen formellt fristående, men i realiteten högerpartiets 

huvudorgan. Dess huvudredaktör (1940-1955) var Ivar Andersson, riksdagsman för 

högerpartiet och medlem i partiledningen.
4
 Tidningen finansierades dock inte av partiet utan 

                                                           
3
 Svenska Dagbladet tillhörde den stockholmsbaserade dagspressen, vars betydelse för opinionsbildningen och 

nyhetsförmedlingen under krigsåren, enligt Sandlund, knappast kan överskattas. Svd hade 1941 en totalupplaga 

som var hälften så stor som de två stora; Dagens Nyheters och Stockholms-Tidningens, men den hade bättre 

spridning i landsorten (48 000 av knappt 70 000 exemplar distribuerades dit). Sandlund, 2001, ”Beredskap och 

repression (1936-1945)”, i Den svenska pressens historia III: Det moderna Sveriges spegel (1897-1945), 

Stockholm: Ekerlid, s.316f 
4
 Sandlund, 1984, Svenska Dagbladets historia: Del 3, Svd under Ivar Anderssons tid, 1940-1955, s.1 
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av näringslivets aktörer och även om den stödde samlingsregeringens utrikespolitik i stort, 

gjorde den på några punkter en annan bedömning av situationen.
5
 Vid flera tillfällen under 

1940-talet ska högerpartiledaren Gösta Bagge ha uttryckt kritik mot tidningen, inte minst mot 

dess redaktör Otto Järte
6
, som Bagge ska ha beskrivit som ”desperat tyskfientlig”.

7
 SvD stod 

alltså nära högerpartiet men hade samtidigt en viss självständig ställning och uttryckte sig 

friare än partiets ledamöter i riksdagen respektive statsråden i samlingsregeringen. 

Tillsammans med riksdagstrycket förefaller pressmaterialet väl avspegla den 

samhällspolitiska debatten.  

 

Jag har undersökt SvD:s pressmaterial genom de arkiverade mikrofilmer som finns på 

universitetsbiblioteket i Lund, vilket är ganska tidsödande. I letandet efter relevanta artiklar 

har jag haft stor nytta av Sandlunds bok Svenska Dagbladets historia del 3 där olika ledare 

nämnts. Jag har även letat efter tidningskommentarer till vissa debatter i riksdagens första och 

andra kammare, vars datum jag känner till. Själva tidningsmaterialet jag varit ute efter är 

ledare och kommenterande texter med ett politiskt budskap kring flyktingpolitiken som kan 

sägas representera SvD. 

 

 

1.3. Forskningsläget 

 

1.3.1. Den svenska högern, invandringen och riksdagsdebatterna under 1930-talet  

För bakgrundsbeskrivningen och till viss del även för mina teoretiska utgångspunkter 

använder jag mig bl. a av Torbjörn Nilssons Mellan arv och utopi: moderata vägval under 

100 år, 1904-2004. Flyktingfrågan eller högerns främlingssyn behandlas inte i detalj i boken 

men berörs under andra rubriker som t ex ”befolkningsfrågan”. Nilsson menar att högern 

under 1930-talet kom att företräda en negativ syn på invandring, även med den tidens 

måttstock. Såväl i denna syn som i högerns befolkningspolitik fanns drag av rastänkande.
8
 

1927 såg högerledamoten Otto Järte (från 1932 politisk redaktör på SvD), enligt Nilsson, 

rasmotsättningar som ofrånkomliga och förutspådde en utrikespolitisk raskamp.
9
 Fortfarande 

1942 fanns rastänkandet kvar inom partiet, synligt i ett uttalande från Karl Magnusson i 

                                                           
5
 Sandlund, 1984, s.30; Nilsson, 2004, s.61 

6
 Järte var politisk redaktör och stod för 70 procent av Svd:s utrikespolitiska ledare under krigsåren och för 

ledande artiklar inom många andra områden, Sandlund, 2001, ”Beredskap och repression (1936-1945)”, s.331 
7
 Sandlund, 1984, s.30, 35; Nilsson, 2004, s.189 

8
 Nilsson, 2004, s.157-158 

9
 Nilsson, 2004, s.157-158 
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Skövde (h) om att ”den vita rasen är på god väg att genom självstympning lämna jorden 

öppen för de färgade, ej minst för de gula raserna…”.
10

. Nilsson påpekar dock att även uttalat 

antirasistiska ståndpunkter framfördes inom den mer moderata högern.
11

 

 

Två klassiska verk som berör idéerna bakom 1910- 30-talets svenska invandringspolitik är 

Mellan nykonservatism och liberalism från 1969, av Rolf Torstendahl, samt framförallt 

Tomas Hammars undersökning Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik, utlänningskontroll 

och asylrätt 1900-1932 från 1964. Hammar kopplar enligt Torstendahl, idéstoffet bakom 

invandringspolitiken till konservativa idétraditioner, nationalism och bondeidealisering. ”Den 

svenska bondestammen” sågs som befolkningens kärna och varken utländska affärsmän eller 

östeuropeiska immigranter kunde mäta sig med den.
12

 Torstendahl menar att det fanns inslag 

av rasbiologiskt tänkande och antisemitism i bonde- och högertidningarna, men skriver också 

att det politiskt-biologiska tänkandet i regel lyste med sin frånvaro i Lindmans och AVF:s 

publikationer, och att AVF tog avstånd från Hitlers ”barbariska” antisemitism.
13

  

 

En avhandling som fått stor betydelse för området svensk flyktingpolitik under 1930- och 

1940-tal är Hans Lindbergs Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941.
14

 

Karin Kvist Geverts skriver t ex i sin avhandling Ett främmande element i nationen: svensk 

flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944 att Lindbergs avhandling relativt länge 

var den enda framställning som behandlade svensk flyktingpolitik under andra världskriget.
15

 

Lindbergs bok är från 1973 och alltså inte helt färsk, men den ger en värdefull beskrivning av 

den invandringspolitiska debatten under 1930-talet. Jag använder mig av denna beskrivning 

som en bakgrund till och en jämförelsepunkt för riksdagsdebatten under åren 1942-1944 

(denna del har placerats i uppsatsens bakgrundskapitel, eftersom det handlar om en mer 

beskrivande textmassa). Även Lindberg bygger till viss del på Tomas Hammars arbete och i 

genomgången av främlingssynen inför 1930-talet, tar han upp två motiv som Hammar 

identifierat bakom utlänningslagen 1927: att skydda svensk arbetsmarknad från utländsk 

konkurrens och att skydda den svenska enhetliga rasen.
16

 Dessa motiv ser Lindberg även i 

                                                           
10

 Nilsson, 2004, s.160 fotnot till Livsvilja – ett ord i vår befolkningsfråga, Magnusson, 1942 
11

 Nilsson, 2004, s.161 
12

 Torstendahl, 1969, Mellan nykonservatism och liberalism: Idébrytningar inom högern och bondepartierna 

1918-1934, s.144f 
13

 Torstendahl, 1969, s.147-148 
14

 Lindberg, 1973, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941 
15

 Kvist Geverts, 2008, Ett främmande element i nationen: svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 

1938-1944, s.8, fotnot 15 
16

 Lindberg, 1973, s.37 
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1930-talets riksdagsdebatter och de krav på skärpt invandringslagstiftning som fördes fram 

där.
17

 Lindberg beskriver, liksom Nilsson, högerns hållning i invandringsfrågor under 1930-

talet som negativ. När han summerar de invandringpolitiska riksdagsdebatterna under 1930-

talet identifierar han två linjer; en flyktingvänlig linje från socialdemokratiskt håll, stödd av 

liberala talare, och en mer negativ linje från höger-, och i synnerhet bondeförbundshåll. 

Riksdagshögern tog klart avstånd från nazism och antisemitism, men pekade, enligt Lindberg, 

ofta på risken för att sådana rörelser skulle växa till, om för många judar tilläts invandra.
18

  

 

Både Torbjörn Nilsson och Hans Lindberg berör frågan om hur skarpa skiljelinjerna 

egentligen var mellan partierna i flyktingfrågan. Lindberg diskuterar riksdagsgruppernas 

representativitet och frågar sig t ex om vissa s-ledamöters generösa inställning motsvarades av 

en likadan inställning ute bland socialdemokratiska väljare. Han konstaterar att regeringen 

Hansson inte gjorde några försök att påverka opinionen i flyktingvänlig riktning.
19

 Nilsson 

vill betona att högerns negativa syn på invandring också fanns på arbetarsidan, t ex genom 

fackliga organisationers motstånd mot konkurrerande utländsk arbetskraft och import av 

strejkbrytare.20  

 

Något som är intressant för den här uppsatsen, och som kan komplettera den bild som 

Lindberg ger av de olika linjerna i flyktingfrågan under 1930-talets riksdagsdebatter, är att 

politiska motiv eller särintressen verkar ha betytt mycket för prioriteringen av olika 

flyktinggrupper under 1930-talet och 1940-talets början. I ”Social-democratic solidarity: the 

Labour Movement Refugee Relief, refugees, and the Swedish state, 1933-45”, skriver Pär 

Frohnert att arbetarrörelsens flyktingkommitté (från och med 1932) hade en nyckelposition, 

som en slags icke-officiell förlängning av regeringen i fråga om politiska flyktingar, och att 

den förhöll sig lojal till regeringens restriktiva politik. Kommittéens mål var att i första hand 

säkra socialdemokratisk internationell solidaritet och den undersökte varje individ som sökte 

asyl genom korrespondens med socialister och exilorganisationer i andra länder.
21

 

Arbetarrörelsens flyktingkommitté hade en särskilt stark ställning med tillgång till medel från 

LO, medan andra flyktingkommittéer var mer beroende av frivilliga gåvor och bidrag. Det 

                                                           
17

 Lindberg, 1973, s.66 
18

 Lindberg, 1973, s.214f 
19

 Lindberg, 1973, s.215 
20

 Nilsson, 2004, s.157-158 
21

 Frohnert, 2013, ”Social-democratic solidarity: the Labour Movement Refugee Relief, refugees, and the 

Swedish state, 1933-45”, i Reaching a State of Hope: Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 

1930-2000, s.111 
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system som rådde under framförallt 1930-talet kom att bygga på att respektive 

flyktingkommitté inriktade sig på ”sin” kategori av flyktingar, något som ändrades först när 

staten mer aktivt började ta ansvar för flyktingarnas sociala och ekonomiska villkor i början 

av 1940-talet. Exempel på andra flyktingkommittéer var Röda hjälpen, Insamlingen för 

landsflyktiga intellektuella och Mosaiska församlingen i Stockholm.
22

  

 

1.3.2.  Svenska Dagbladet och högerns syn på Norden, den svenska traditionen och 

utrikespolitiken under krigsåren 

Elisabeth Sandlunds presshistoriska genomgång av SvD är något som det enligt Torbjörn 

Nilsson finns relativt lite av, nämligen forskning inom området ”högerpressen”.
23

 I boken 

Svenska Dagbladets historia: Del 3, Svd under Ivar Anderssons tid, 1940-1955 har Sandlund 

försökt sammanfatta SvD:s politiska hållning under åren 1940-1955 med fokus på de linjer 

som haft betydelse för hela perioden. Tidningens politiska hållning, inte minst de 

utrikespolitiska synpunkterna bidrar till en fullständigare bild av högerns hållning i 

flyktingfrågan under undersökningsperioden. Som nämnts i kapitlet ”Källmaterial och metod, 

källkritik” fanns det nära band mellan högertidningen SvD och högerpartiet. Enligt Sandlund 

kännetecknas SvD:s linje under perioden 1940-55, utrikespolitiskt av samnordiska lösningar 

och inrikespolitiskt av en traditionell ekonomisk politik.
24

 Under andra världskriget präglades 

linjen av konsekvens, genom att tidningen genomgående förespråkade strikt neutralitet och i 

stort stödde samlingsregeringen. Samtidigt genomgick tidningen tre stadier: Den första 

kännetecknades av en känsla av att Tyskland gick mot en oundviklig, men beklaglig seger. 

Det gällde att bevara så mycket av det svenska och nordiska som möjligt. Under det andra 

stadiet, från hösten 1941, trodde tidningen inte längre på tysk seger, men riskerna för att 

Sverige skulle dras in i kriget var ännu inte över. Det tredje stadiet slutligen, inleddes våren 

1943 då det tyska trycket mot Sverige lättade. Både för Svd och i den allmänna debatten kom 

då frågorna om avveckling av svenska eftergifter och efterkrigsplanering att bli viktiga.
25

  

Sandlund lyfter fram Sveriges förhållande till Finland som centralt för SvD:s syn på svensk 

och internationell politik. Bakom denna hållning fanns en underström av nordism, som hon 

menar blev synlig även i förhållandet till de norska och danska problemen. Flera andra, enligt 

Sandlund, ”kanske ännu viktigare” förhållanden spelade dock in. Hon nämner här ”de 

                                                           
22

 Frohnert, 2013, ”Social-democratic solidarity: the Labour Movement Refugee Relief, refugees, and the 

Swedish state, 1933-45”, s.71 
23

 Nilsson, 2004, s.362 fotnot 56-59 
24

 Sandlund, 1984, s.2 
25

 Sandlund, 1984, s.30 



8 
 

realpolitiska förhållandena”, att Finland utgjorde ett skydd mot Sovjet och kommunismen, 

vilket gjorde att Finlands självständighet och frihet, hängde samman med Sveriges frihet. 

Tidningen såg också de historiska banden mellan länderna som något som borde påverka 

politiken och utöver detta fanns personliga förhållanden, t ex Otto Järtes beundran för det 

finska folket.
26

 

 

Beskrivningen ligger delvis nära den bild Nilsson ger av högerpartiets syn på förhållandet till 

Norden och utrikespolitiken under krigsåren. En nordisk gemenskap verkar ha stått högt i 

kurs, men som framgår av Sandlunds beskrivning skymtar det svenska intresset bakom. För 

partiledaren Gösta Bagge, skriver Nilsson, var Sveriges rike av högsta politiska värde, 

överordnat alla ideologier och maktambitioner, och nära detta synsätt låg tanken om nordisk 

gemenskap. Särskilt ömmades det för Finland. I kraven på stöd till Finland förenades, enligt 

Nilsson, de konservativas omsorg om den före detta landsdelen och dess traditionella roll som 

västerlandets yttersta utpost, med rädslan för kommunistisk expansion. Att värna Finland var 

alltså på längre sikt att värna det svenska intresset.
27

 Utifrån Nilssons framställning framstår 

det svenska intresset, inom högern, som tydligt överordnat, men också som harmonierande 

med tanken om nordisk gemenskap. Politiken skulle i första hand vara realistisk och bygga på 

svenska traditioner. I Bagges Sverige, skriver Nilsson, löstes problemen ”utan utländska 

föredömen, på gammalt svenskt sätt”.
 28

 Vad gäller högerns allmänna utrikes- och 

säkerhetspolitiska hållning under kriget menar Nilsson att högern var ömsom mest aktivistisk 

(Finlandsfrågan), ömsom mest undfallande (förhållandet till Tyskland) och att intresset från 

1943 började riktas mot efterkrigstiden. Han nämner också att högern under 1944 riktade 

kritik mot det efterkrigsprogram som formulerats inom SAP.
29

 Den utrikespolitiska 

situationen – först ett stort tryck utifrån, sedan lättnad och större handlingsfrihet för svensk 

del – brukar tas upp som en förklaring till vändningen i svensk flyktingpolitik. 

 

1.3.3. Om den flyktingpolitiska omsvängningen  

Omsvängningen i svensk flyktingpolitik är den bakomliggande kontexten för min 

undersökning, även om jag är ute efter den svenska högerns hållning (och eventuella 

förändringar i denna) mer specifikt. Eftersom högern ingick i en samlingsregering kan 

                                                           
26

 Se uppsatsens bakgrund; Sandlund, 1984, s.45f 
27

 Nilsson, 2004, s.180, s.185 
28

 Nilsson, 2004, s.352-353 
29

 Nilsson, 2004, s.184, 187-188 
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orsakerna bakom den svenska regeringens agerande också vara av stor betydelse för 

förståelsen av högerpartiets hållning.  

 

De flesta forskare ser åren 1942/43 som någon slags vändpunkt i svensk flyktingpolitik. 

Lindberg identifierar en vändning från 1942.
30

 Svanberg & Tydén menar i Tusen år av 

invandring: En svensk kulturhistoria, att svensk flyktingpolitik svängde 1941, då det blev 

uppenbart vad nazisternas judepolitik innebar.
31

 När det gäller omsvängningen i förhållande 

till den judiska flyktinggruppen menar Karin Kvist-Geverts att det rörde sig om en långsam 

process som var fullbordad först i oktober 1943 då de danska judarna räddades över sundet (i 

motsats till Paul Levine, som i From Indifference to Activism: Swedish Diplomacy and the 

Holocaust; 1938-1944, placerar genombrottet under 1942).
32

 Sverker Oredsson pekar i Svensk 

rädsla: Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, på förändringar under 1942, 

men anser att det inte enbart var fråga om en intern åsikts- eller politikerförändring inom UD, 

utan att politiken måste sättas i sitt opinionsmässiga sammanhang.  

 

I Reaching a State of Hope: Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930-2000 

skriver Byström & Frohnert, som redaktörer, att vändningen vanligen placeras 1942/43. Deras 

antologi, med den svenska välfärdsstaten som undersökningsbakgrund, är från 2013 och 

summerar ganska väl de olika förklaringarna till vändningen i svensk flyktingpolitik. 

Vanligtvis, skriver de, brukar förändringen av svensk utrikespolitik betonas som förklaring. 

Sverige kunde efter 1942/43 agera mer fritt och med större handlinsfrihet blev det möjligt att 

utveckla en mer generös flyktingpolitik. En annan orsak som de menar ofta lyfts fram är 

förändrade attityder. Inställningen till flyktingar och deras behov förändrades, vilket 

påverkade det praktiska mottagandet och behandlingen av dem. Ytterligare orsaker de nämner 

är pragmatism (behovet av internationell goodwill), kriget i sig och påtryckningar från de 

allierade.
33

 Beskrivningen av orsakerna till omsvängningen ovan är alltså en summering. 

Tidigare har de båda redaktörerna Byström och Frohnert redovisat tankar om omsvängningen 

som delvis skiljer sig åt.  

 

                                                           
30

 Lindberg, 1973, s.293 
31

 Svanberg & Tydén, 2005, s.279 
32

 Kvist-Geverts, 2008, s.180; Levine, Paul A., 1996, From Indifference to Activism: Swedish Diplomacy and the 

Holocaust; 1938-1944 
33

 Byström & Frohnert, 2013, s.30 
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Byström förde i sin avhandling En broder, gäst och parasit: Uppfattningar och 

föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-

1947 fram ”den nordiska tanken” som avgörande för den flyktingpolitiska omsvängningen. 

Det var inte en förändrad attityd gentemot flyktingar i allmänhet som gjorde att Sverige kom 

att ta emot stora flyktinggrupper i slutet av kriget, utan att de som flydde då kom från de 

nordiska grannländerna, menar Byström. Det fanns nämligen en tanke om en särskild 

gemenskap mellan de nordiska folken och därmed ett särskilt ansvar för dem.
34

 Byström 

menar att den nordiska tanken mer sällan uttrycktes som en vilja till organiserad politisk 

samverkan av typen nordiskt statsförbund.
35

 Han urskiljer också olika åsiktsmönster i den 

nordiska tanken; dels ett som lyfte fram nordisk kultur som frihetlig, demokratisk och 

humanitär – det demokratiska åsiktsmönstret; dels ett som betonade ”nationalismen, den 

nationella historien och Sveriges ställning som Nordens ledare” – det patriotiska 

åsiktsmönstret. Det förra åsiktsmönstret företräddes, enligt Byström, främst av 

socialdemokrater och liberaler, medan det senare förekom mest bland högermän och 

bondeförbundare. Oavsett betydelse betraktades Norden dock som ett honnörsbegrepp som 

stod över partipolitiken, skriver Byström.
36

 Byström menar sig ha både kvantitativa och 

kvalitativa belägg för sin hypotes, men tar själv upp att den stora flyktinggruppen från de 

baltiska staterna 1944, kvantitativt talar emot hypotesen.
37

 Klas Åmark skriver i ”Sweden and 

the refugees, 1933-45” att Sverige förväntade sig att de flesta flyktingar som kom under 

krigets slutskede skulle återvända när kriget var slut, särskilt gällde detta danskar och 

norrmän. De baltiska flyktingarna däremot hade flytt från sovjetisk ockupation och kunde 

förväntas stanna permanent i Sverige.
38

 Att de ändå togs emot gör naturligtvis inte denna 

invändning mot den nordiska hypotesen mindre.  

 

I en kommentar till Byström och Karin Kvist Geverts 2007, problematiserar Pär Frohnert den 

nordiska tanken, bl. a utifrån frågan om balterna, och lyfter istället fram geografin och 

kronologin. Vilka flyktingar som hamnade var, menar han, berodde på den geografiska 

belägenheten. De länder som fick ta emot de största flyktingströmmarna från Tyskland var 

grannländerna och på samma sätt kom de stora flyktingströmmarna (from 1942) till Sverige 

från direkta grannländer. Även balterna, som markerades som mer främmande när de kom, 

                                                           
34

 Byström, Mikael, 2006, En broder, gäst och parasit: Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, 

flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947, s.25, 96 
35

 Byström, 2006, s.79 
36

 Byström, 2006, s.84f, s.96 
37

 Byström, 2006, s.25 
38

 Åmark, 2013, ”Sweden and the refugees, 1933-45”, s 47, i Reaching a State of Hope, s.47 
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togs emot. Den svenska staten kunde alltså inte göra annat än att acceptera sakernas tillstånd, 

och att fler flyktingar inte kom till Sverige från Tyskland under åren 1938-1939, berodde på 

det geografiska avståndet och avsaknaden av landgräns.
39

  

 

 

1.4. Teoretiska utgångspunkter 

 

1.4.1. Den nordiska tanken 

Det som jag finner mest intressant att pröva är den nordiska tanken betydelse för högerns syn 

på flyktingfrågor under perioden, beskriven ovan. Framförallt gäller det, det åsiktmönster, 

”det patriotiska”, som betonade den nationella historien och Sveriges ställning som Nordens 

ledare. Detta stämmer ganska väl överens med vad Nilsson tagit upp kring högerns 

historiesyn och sätt att förhålla sig till den nordiska gemenskapen. Som nämnts var det 

svenska riket överordnat alla maktambitioner och att värna det nordiska var att värna det 

svenska intresset. För den här uppsatsen skulle den teoretiska utgångspunkten kunna vara att 

detta synsätt – vurmen för Norden, kanske inte minst Finland, men med den svenska nationen 

som överordnat intresse – är synligt i högerledamöternas inlägg i den flyktingpolitiska 

debatten 1942-44, och att denna nordiska tanke kommer till utryck i en mer generös 

inställning till de nordiska broderfolken. Därmed inte sagt att det som Frohnerts nämner (se 

ovan) om geografins och kronologins betydelse kanske hade större betydelse för 

flyktingmottagandet och flyktingpolitiken i praktiken. Möjligen verkar både Byströms och 

Frohnerts förklaringar i samma riktning eftersom kulturell och geografisk närhet 

sammanfaller, låt vara att balter föll utanför den nordiska gemenskapen och hamnade något 

lägre i den ”etniska hierarkiseringen”. 

 

1.4.2. Kontinuitet – förändring  

Till hjälp för att behandla frågan om förändring eller kontinuitet i högerns flyktingpolitiska 

hållning skulle jag vilja använda mig av Torbjörn Nilsson resonemang kring kontinuitet – 

förändring. Nilsson är kritisk till att forskningen kring högerns idéutveckling, under senare år, 

försökt spåra stark föränderlighet eller stark kontinuitet och att den ställt upp förenklade 

motsatspar som konservatism – liberalism, som inte förmår fånga t ex konservatismens alla 

                                                           
39

 Frohnert, Pär, ”Kommentar till Mikael Byström och Karin Kvist-Geverts”, 

https://vr.se/download/18.5ec4ab911161ebf14dc800055/Frohnert.pdf, VR-seminarium 2007  

https://vr.se/download/18.5ec4ab911161ebf14dc800055/Frohnert.pdf
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nyanser. Nilssons ståndpunkt är att kontinuitet och förändring vävts samman; utifrån ett 

perspektiv kan politiken förefalla oförändrad, utifrån ett annat starkt förändrad.
40

   

 

Det finns enligt Nilsson tre teman eller ”myter”
41

 som träder fram i högerns historiesyn: en 

stark frihetstradition, ett styre byggt på nationell grund och en samverkan kungamakt – folk 

(Nilssons kursivering). Dessa tre teman, menar han, präglar både perioden fram till 

demokratins genombrott, och tiden därefter då partiet slöt upp kring demokratin. Högern 

hänvisade till den svenska folkstyrelsetraditionen, både i sitt motstånd mot den framväxande, 

fulla demokratin, och senare när den försvarade demokratin emot 1930-talets nazism och 

kommunism. Gösta Bagge såg styrelseskicket som sprunget ur den nationella traditionen och 

Ivar Andersson betonade under sin tid som ordförande för SNU (1931-1932) den tusenåriga 

självstyrelsens roll, trots att partiet bara något decennium tidigare varit emot 

parlamentarismens införande. Två helt olika ståndpunkter eller förhållningssätt motiverades 

alltså utifrån samma nationella styrelsetradition. I detta behov av att ge styret en nationell 

prägel och att legitimera styret det genom att förankra det i historien, ser Nilsson en 

kontinuitet.
42

  

 

Går det att på liknande sätt hitta drag av kontinuitet i högerns syn på flyktingfrågan under 

1930-talet, respektive åren av omsvängning i svensk flyktingpolitik? Åren 1942-44 vänder 

svensk flyktingpolitik i stort och högern sitter med i samlingsregeringen. Med tanke på 

högerledamöternas yrkanden på skärpt invandringslagstiftning under 1930-talets debatter, och 

forskningens beskrivning av högerns hållning i flyktingfrågor som restriktiv eller negativ, 

kanske man här borde tala om ett radikalt skifte. Här skulle jag vilja pröva Nilssons tankar om 

det kontinuerliga i högerns historiesyn, behovet av förankring i det förflutna, och i vilken 

utsträckning det gäller för högerns flyktingpolitiska hållning under undersökningsperioden. 

 

 

1.5. Bakgrund 

Delarna i det här avsnittet är ämnade att användas som en referens- och jämförelsepunkt för 

analysen av materialet i undersökningsdelen; riksdagstrycket och ledarartiklarna från SvD. 

 

                                                           
40

 Nilsson, 2004, s.25-27, 29 
41

 Myter i betydelsen att händelser lyfts ur sitt historiska sammanhang och får en allmängiltig karaktär, med en 

mångtydig innebörd, förmedlande någon typ av gemensamma värden, Nilsson, 2004, s.77 
42

 Nilsson, 2004, s.301f, s.78f, s.81f, s.84 
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1.5.1. Högerns ledamöter i 1930-talets invandringspolitiska debatt 

Under slutet av 1930-talet kom invandringspolitiken
43

 att debatteras livligt i Sverige. När 

flyktingströmmen från Tyskland i mitten på 1930-talet började blir större (och förväntades 

växa) kom från vissa håll krav på ändringar av utlänningslagen. Av de motioner om ändringar 

i utlänningslagen som berörde flyktingfrågan, och som fördes fram vid 1936 års riksdag, var 

två för en mer restriktiv invandringspolitik. En av dessa var högerpartiledaren Gösta Bagges 

hemställan om ”skärpning av kontrollen över främlingsinvasionen i riket”
44

, den andra 

framfördes av en utbrytargrupp från högerpartiet – Nationella Gruppen – och förordade 

”rasbiologisk invandringskontroll”. Utöver dessa fanns även en socialdemokratisk motion om 

en utvidgning av flyktingbegreppet, och som alltså gick i motsatt riktning. Utlänningslagen 

från 1927 (som förlängdes 1932) hade som syfte att skydda svensk arbetsmarknad, men även 

den nordiska rasen och detta rasbiologiska synsätt levde, enligt Lindberg, tydligt kvar i 

Nationella Gruppens motion. Högermotionen från Bagge var inte lika extrem, men kan sägas 

visa på det uppskruvade tonläget som rådde i slutet på 1930-talet, då flyktingströmmen trots 

allt var väldigt begränsad.
45

 Bagge m fl. oroade sig i motionen framförallt över de tyska 

judarna, som Sverige kanske - om de förlorade sitt tyska medborgarskap – skulle bli tvunget 

att ta upp ”som ett slags medborgare”
46

 

 

Motionerna ledde till en utredning och senare till 1937 års proposition om ny utlänningslag 

som bl. a innebar att en utlänningsbyrå inrättades inom Socialstyrelsen och till att begreppet 

”politisk flykting” fick en mer allmän betydelse än i 1927 års lag. Samtidigt gavs 

myndigheterna stor handlingsfrihet i hur begreppet skulle tolkas.
47

 I de två högermotioner 

som lades fram i anslutning till propositionen menade B. Gezelius m.fl. i andra kammaren att 

det skulle bli alltför lätt att ta sig in i landet under åberopande av politiskt flyktingskap, de 

pekade på att andra länder valt att inte införa liknande bestämmelser och risken för en kraftig 

ökning av flyktingtillströmningen. I första kammaren ansåg K. Wistrand m.fl. att det 

visserligen fanns humanitära aspekter, men att dessa inte fick bli avgörande. Även de menade 

att det fanns risk för att Sverige skulle bli en fristad för många människor i Europa.
48

 Tre 

                                                           
43

 Följer här Lindberg som använder sig av begreppen invandringspolitik, flyktingpolitik, flyktingfrågor osv. 

omväxlande. Flyktingpolitik fanns inte som politikområde på samma sätt under denna period, som senare under 

efterkrigstiden, se t ex Frohnert & Byström, 2013, s.33 
44

 Lindberg, 1973, s.50 
45

 Fram till andra världskriget utbrott tog Sverige emot omkring 5 000 flyktingar från Tyskland, Svanberg & 

Tydén, 2005, s.273 
46

 Lindberg, 1973, s.51 
47

 Lindberg, 1973, s.60, 64f 
48

 Lindberg, 1973, s.65 
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ledamöter (bl. a Gezelius) från högern reserverade sig sedan mot lagutskottets godkännande 

av propositionen. De ansåg att det för överskådlig tid förelåg ett behov av skyddslagstiftning 

för den svenska arbetsmarknaden och folkrasen, synpunkter som Hans Lindberg menar 

överensstämde med dem som dominerade 1920-talets lagstiftningsdebatt.
49

  

 

Debatten kring flyktingfrågor 1939 var fränare än den 1937. Inför en proposition om statligt 

bidrag till flyktingar i februari 1939, varnade högerledamöterna Domö och Andrén i första 

kammaren för de fientliga stämningar som kunde uppstå om många judiska flyktingar kom in 

i landet. Från bondeförbundshåll gjordes hätska utfall mot flyktingpolitiken i allmänhet och 

mot den judiska gruppen i synnerhet.
50

 Ungefär samtidigt ägde en studentdebatt rum i 

Uppsala som mynnade ut i en resolution mot ”att främmande intellektuell arbetskraft” togs in 

i landet. Debatten gällde en diskussion om att föra över ett mindre antal judiska läkare, 

tandläkare och apotekare.
51

 Under vårriksdagen 1939 krävde Domö i första kammaren och 

Bagge i andra kammaren, i likalydande motioner, en lag som reglerade invandringsfrågan 

med hänsyn till arbetsmarknadsskäl- och befolkningsmässiga skäl. Argumentet var återigen 

risk för stor flyktingtillströmning, då flera andra länder hade skärpt sin invandringspolitik för 

att undvika strömmar av politiska flyktingar och andra inte önskvärda invandrare.
52

 

 

Utifrån Lindbergs beskrivning av de flyktingpolitiska riksdagsdebatterna under 1930-talet 

skulle man kunna sammanfatta argumenten för den restriktiva hållningen hos högern i 

följande punkter, där de två första förmodligen är mest centrala:  

 

 Arbetsmarknadsskäl 

 Befolkningspolitiska skäl 

 Risken för en stor flyktingtillströmning om Sverige förde en politik som avvek från andra 

europeiska länders 

 Risken för ökad antisemitism om för många judar tilläts invandra  

 

1.5.2. Högerns politiska genomslag under krigsåren 1939-1945 

Högern ingick i den samlingsregering som bildades i december 1939 och som upplöstes 1945. 

Regeringen hade Per Albin Hansson (s) som statsminister och vid regeringsbildningen 1939 

                                                           
49

 Lindberg, 1973, s.66 
50

 Lindberg, 1973, s.209, 212f 
51
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52
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ingick från högern Gösta Bagge (ecklesiastikminister) och Fritiof Domö (handelsminister).
53

 

Under andra världskriget förstärktes traditionalismen – nationell samling, upprustning, vidgad 

roll för kyrkan – inom högern. Genom folkhemstanken och som en följd av kriget övertog 

socialdemokraterna dock mycket av högerns konservativa retorik. Trots att högerns 

favoritfrågor, som försvar och nationell samling fick ett uppsving under krigsåren, gynnades 

högern inte politiskt. Nationens samlande parti var socialdemokraterna och Gösta Bagge 

kunde i landsfaderlighet inte mäta sig med Per Albin Hansson. Valet 1944 (15,9 procent) gick 

dåligt och i den konkreta politiken, kring ekonomiska och sociala frågor, valde SAP ofta 

samarbete med folkpartiet. Partiets regeringsmedverkan, skriver Nilsson, kan som helhet 

beskrivas som blygsam och med begränsat inflytande. Jämfört med de andra tre partierna i 

samlingsregeringen agerade högern, enligt Nilsson, påtagligt enigt i riksdagen, både ifråga om 

utrikes- och inrikespolitik.
54

  

 

1.5.3. Flyktingströmmarna under kriget, fram till och med 1944 

Från våren 1940 då Nazityskland anföll Danmark och Norge, inleddes en flyktinström från 

dessa länder till Sverige. Den var från början begränsad, men tilltog under 1942 då trycket 

från Tyskland ökade. Efter en kort tids restriktivitet släpptes i stort sett alla in, med undantag 

för dem som bedömdes vara kriminella eller säkerhetsrisker. I slutet av kriget fanns ca 30 000 

norska flyktingar i Sverige.
55

 I oktober 1943 hotades de danska judarna vilket ledde till en 

flyktingström över Öresund. Vid årsskiftet 1943/44 fanns ca 12 000 danskar i Sverige varav 

ca 7 500 var judar.
56

 Från hösten 1944 och fram till krigsslutet kom ca 30 000 flyktingar från 

de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen. Ca 7 000 svenskspråkiga estlandssvenskar 

massevakuerades till Sverige 1940 och 1944. Från Finland kom ca 40 000 evakuerade och 

under kriget togs uppskattningsvis 70 000 finska ”krigsbarn” emot i Sverige. De flesta av 

dessa återvände när kriget var slut. Även sovjetiska och tyska flyktingar kom till Sverige och 

dessa hamnade i interneringsläger. Sovjetunionen krävde att ryska flyktingar skulle repatrieras 

och sovjetiska myndigheter begärde tillträde till lägren, något som de också fick. Frågorna 

kring utlämningen av ryska flyktingar och baltiska samarbetsmän till Sovjet var känsliga för 

den svenska regeringen och väckte stor debatt i den svensk opinion.
57

 

 

                                                           
53

 Ne.se, sökord ”samlingsregering” 
54

 Nilsson, 2004, s.181-182, s.328, 348-349 
55
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Hur många flyktingar Sverige totalt tog emot är, enligt Byström & Frohnert svårt att svara på, 

eftersom svenska myndigheter inte förde statistik över hur många som tog sig in i landet. En 

del flyktingar, särskilt de från Norge, vände hemåt och flydde kanske till Sverige vid ett flertal 

tillfällen.
58

. Enligt en summering som de utlänningssakkunniga gjorde i december 1944, 

uppgick antalet flyktingar i Sverige till totalt 91 520. Med evakuerade och krigsbarn från 

Finland var totalantalet utlänningar detta år 185 520 personer.
59
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2. UNDERSÖKNING 

 

2.1. Riksdagstrycket 1943-44  

 

2.1.1. Uppslutning bakom samlingsregeringens politik 

Om protokollen vid riksdagens hemliga sammanträden (1942-1945) skriver Wilhelm M. 

Carlgren att från höger- och bondeförbundsledamöter var inläggen färre än från 

socialdemokrati- och folkpartirepresentanter, och att de sällan innebar några anmärkningar 

mot regeringspolitiken, Detta, menar han, gällde för första kammaren, och i ännu högre grad 

för andra kammaren.
60

 Kommentaren stämmer väl överens med den bild som Torbjörn 

Nilsson tecknar av högerns starka uppslutning kring samlingsregeringens politik.  

 

I andra kammaren den 13 maj 1943 uttryckte Skoglund (h) sitt stöd för utrikesministerns 

agerande och att denne på bästa sägs tillvaratagit och bevakat Sveriges intressen.
61

 Eftersom 

sammanträdet var hemligt får man anta att detta var Skoglunds ärliga mening. I andra 

kammaren den 17 december 1943 argumenterade Lundell (h) och Liedberg (h) mot varandra, 

om synen på den svenska regeringens uttalande i samband med gripandet av norska 

studenter.
62

 Liedberg verkar ha blivit upprörd av Lundells regeringskritiska ton och tal om 

minskad prestige för regeringen. Det fanns dem, ansåg han, som hade en benägenhet att alltid 

”döma de egna och det svenska strängare än andra”. Liedberg var istället nöjd med 

regeringens agerande:  

 

”vad som gjordes, när det gällde de danska judarna, det har regeringen härvidlag bort göra, och det 

förefaller mig också som om, med det resultat som man tycks kunna räkna med, regeringen snarast är 

värd en lyckönskan…”
63

  

 

Uppslutningen kring regeringspolitiken kan verka naturlig då högern själv ingick i 

samlingsregeringen, men högerns stöd var anmärkningsvärt starkt. I Skoglunds och Liedbergs 

yttranden syns värden som högern traditionellt framhävt – nationell samling och det svenska 

riket – (se t ex 1.5.2.) och det ligger nära till hands att se det starka högerstödet för 

samlingsregeringens politik som sammankopplat med partiets betoning av nationell samling, 

inte minst i krigstid.   
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2.1.2. Behandlingen av flyktingar som tagits i förvar:  

1943 den 17 mars besvarade justitieminister K. G Westman (bf), i första kammaren, en fråga 

från riksdagsledamoten Brandt (s), angående vissa utlänningars kvarhållande i fängsligt 

förvar. Brandts fråga gällde när de tjugo utlänningar som gripits i samband med polisrazzior 

den 13 november 1942, och flyttats till Kungshomens rannsakningsfängelse, skulle släppas 

fria. Westman svarade att åtal inte väckts mot dessa, men att det ändå ansågs finnas skäl för 

att kvarhålla några av dem, enligt ett beslut från Socialstyrelsen.
64

 Vidare redogjorde han för 

ett yttrande från andra lagutskottet vid 1936 års riksdag (nr 53) där det sägs att politiska 

flyktingar ska bemötas så att ”under iakttagande av vårt eget lands intressen berättigade 

humanitära hänsyn bliva tillgodosedda.”. Men om den politiske flyktingen ägnade sig åt 

politisk agitation eller stämpling, kunde asylrätten anses förverkad, något som Westman 

menade inte hade skett vid något tillfälle sedan 1936. Mot bakgrund av detta (att få sin 

asylrätt förverkad) var det inte så illa att ha blivit tagen i förvar, argumenterade Westman.
65

 I 

debatten vände sig Holmström (h) mot ett inlägg från Brandt, eftersom han enligt Holmström 

”tror på allt vad internerna säga” och särskilt reagerade han mot att Brandt kallat polisers 

yttrande för ’rena rövarhistorier’
66

 Högerledamoten Siljeström menade att Brandts och även 

Linderots (k) kritik egentligen riktades mot utlänningsnämnden och dess ”högt aktade 

ordförande, herr Gärde”. Enligt Siljeström var nämligen Gärde, ”mångårig ledamot av högsta 

domstolen”, van vid att pröva polisrapporter och domstolsprotokoll. Han nämnde även att 

Linderot efterlyst beaktande av ”människan” i flyktingfrågorna. På detta svarade Siljeström 

att vi inte får glömma vårt fosterland och att många av de interner som det är fråga om 

förverkat de hänsyn som man normalt skulle visat dem: ”Över människan står dock detta 

gamla rike, och till dess sannskyldiga nytta måste vi taga särskild hänsyn.”
67

  

 

Både justitieministern och de båda högerledamöterna ansåg att kvarhållandet av utlänningarna 

var befogat. För Holmström och Siljeström verkar ställningstagandet handla om ett förtroende 

för polis och domstolar, och ytterst om att sätta den svenska nationen först, något som fick gå 

före humanitära aspekter. Här kan man kanske se en viss kontinuitet med det nedprioriterande 

av humanitära hänsyn som Wistrand m.fl. gjorde i sin motion 1937, där motionärerna såg 

                                                           
64

 1943 FK 10:15 
65

 1943 FK 10:18f 
66

 1943 FK 10:24, även i 1943 FK 18:6ff reagerar Holmström mot Brandt (och den gången även Ström) tar 

interner på orden, men reagerar ”oförsynt” gentemot riksdagsledamöter som Krügel (s) och honom själv. 
67

 1943 FK 10:30 



19 
 

risker med en vidgad definition av begreppet politisk flykting. Då handlade det dock om att 

Wistrand m.fl. såg risker för stora flyktingströmmar till Sverige. I det här fallet gällde frågan 

den inrikespolitiska situationen/flyktingarnas behandling och för Holmström och Siljeström 

framförallt respekten för svenska myndigheter.  

 

Också i förstakammardebatten den 22 maj samma år berördes frågan om flyktingarnas 

behandling i Sverige. Linnér (h) menade att endast de humanitära synpunkterna hittills berörts 

i debatten, men att också ordnings- och säkerhetsintresset var viktigt att ta hänsyn till. Linnér 

ville ansluta sig till stadsrådet Möllers uppfattning ”att en del av flyktingarna består av rent 

kriminella och asociala element.” och ansåg sig ha kommit till uppfattningen ”att det råder en 

god balans, så långt man kan nå dylikt, emellan de humanitära synpunkterna och det 

nödvändiga säkerhetsintresset”.
68

 Den 10 maj anmärkte Lundh (h) i en interpellation på 

ordningen ”i och invid” de läger för internering och utbildning av flyktingar som upprättats. 

Särskilt de läger som upprättats för polisutbildning hade vållat oro, ansåg han, och han 

ifrågasatte att kontrollen av denna verksamhet var tillräcklig. De fick inte utvecklas till 

”någon sorts autonoma bildningar inom det svenska samhället.”. Lundh ville dock betona att 

han inte var emot lägerverksamheten som sådan: ”Inom vårt folk är det förvisso en allmän 

uppfattning, att vi bör göra allt för att livet för flyktingarna ska bli så drägligt som möjligt. 

Detta får dock inte undanskymma hänsynen till befolkningen i de orter där läger inrättats.”
69

  

 

När det gällde flyktingarnas behandling i Sverige verkar alltså högerns ledamöter ha känt sig 

manade att lyfta fram rikets ordning och säkerhet och att prioritera sådana hänsyn före 

humanitära, även om det också talas om en balans dem emellan. I debatterna ovan är 

partilinjerna inte alltid så tydliga och t ex Linnér ansluter sig, i förstakammardebatten den 

22/5 1943, till socialminister Möllers (s) omdöme om vissa kriminella ”element” bland 

flyktingarna. 

 

2.1.3. Bristande arbetsvilja bland flyktingarna 

I en interpellation den 17 maj 1944 riktade andra kammarens förste vice talman Karl 

Magnusson (h) en fråga till socialministern huruvida han ”observerat den bristande 

arbetsviljan och det godtyckliga övergivandet av anställningar, vartill flyktingar gjort sig 

skyldiga”. Möller (s) svarade att det den 1 juni 1944, enligt socialstyrelsen, fanns omkring 
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49 500 flyktingar, ett större antal än någonsin tidigare, och att det därmed inte var konstigt att 

vissa ”svårigheter” uppstått på arbetsmarknaden. Ministern tog avstånd från Magnussons 

uppfattning om att flyktingarna skulle vara arbetsovilliga och menade att Magnussons 

interpellation kom sig av situationen på hans eget företag, AB Convallaria. De 

generaliseringar som Magnusson gjorde sig skyldig till kunde, ansåg Möller, ge upphov till en 

allmän inställning som försvårade myndigheternas arbete och som ”skada vårt anseende som 

folk”.
70

 Magnusson fick kritik även av andra. Spångberg (s) menade att Magnusson varit ”så 

frän som det överhuvud taget går att vara och uttalat sig på ett sätt, som icke kan gagna vårt 

land i denna tid utan tvärtom vara oss till skada den dag flyktingarna återvända.”.
71

 Edberg (s) 

frågade sig om Magnusson, ”en av de äldre och erfarnare och en som kammaren placerat som 

förste vice talman”, ”representerar den svenska högerlinjen i den nordiska samarbetsfrågan”.
72

 

På detta svarade Fröken Andersson (h) ”att vi högermän tala var och en för sig. Vi tala icke å 

partiets vägnar.” Själv menade sig Andersson ha ”den bästa erfarenhet” av flyktingarns liv 

och arbete i landet, och ”det kan ju hända, att förste vice talmannen generaliserat litet väl 

mycket”, men hon ansåg att han hade ”fullkomligt rätt i att man bör se upp med alla dessa, 

som nu komma in i vårt land, se till att de verkligen bidraga till arbetet i vårt svenska 

folkhushåll och sätta in sina krafter i möjligaste mån på att göra insatser för att medverka till 

vår nationalinkomsts ökning.”.
73

  Andersson menade också att ”tiden är inne för att göra en 

differentiering”, ”Vi måste skilja ut de rent asociala element, som komma in i landet, 

samtidigt som vi böra se till, att de som äro i ett prekärt läge tagas om hand på bästa möjliga 

sätt.”.
74

  

 

Synpunkter kring flyktingars arbetsovilja likt Magnussons kan inte direkt kopplas till de s.k. 

arbetsmarknadsskäl som angavs i 1930-talets debatter, då det handlade om att skydda den 

svenska arbetsmarknaden från utländsk konkurrens. Magnusson anmärkte ju istället på 

flyktingarnas bristande arbetsvilja. Under 30-talet diskuterades eventuell immigration, nu var 

flyktingarna redan här och frågorna gällde ordningen, hur de skötte sig och hur de bidrog till 

den svenska nationalinkomsten. Anderssons inlägg om differentiering kan ses som exempel 

på befolkningspolitikens inflytande. I detta att skilja ut asociala element finns 

beröringspunkter till 1920- och 30-talets tänkande om att bevara en enhetlig ras. I sin vilja att 
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differentiera men också att ta omhand, kan inlägget också ses som en del av den nya 

socialpolitiska trenden. Torbjörn Nilsson skriver att det sker en socialpolitisk omsvängning 

under kriget och att den efter kriget, genom befolkningspolitikens betydelse, inte längre sågs 

som en kostsam utgift utan som en investering i framtiden.75 

 

Även i den utrikespolitiska andrakammardebatten den 30 oktober 1944 kom frågan om 

arbetsvillighet upp. Det var Thorell (h) som, apropå statsminister Hanssons kommentar om 

”icke önskvärda element” bland flyktingarna, ville ta upp att det fanns andra icke önskvärda 

element än krigsförbrytarna, nämligen de arbetsovilliga. Thorell tog upp exempel från 

flyktinglägret på hans egen gård, exempel som har stora likheter med den beskrivning som 

Magnusson gav i debatten den 30 juni. Han pekade på att ”unga, arbetsföra män” uppträtt 

trotsigt och att de vägrat utföra det enkla arbetet för den dagliga driften trots att de var 25-30 

att dela på det. Thorell ansåg därför att socialministern borde ge myndigheterna direktiv om 

att de ska ”hålla i med fast hand, när det gäller dessa arbetsovilliga element”. Arbetsvägran, 

menar han:  

 

”väcker ovilja bland befolkningen runt omkring, som själv arbetar hårt hela dagarna för sin och andras 

försörjning. Vår välvilja får inte sträckas så långt att folk, som har möjlighet att försörja sig själva, tillåtas 

vegetera på oss.”
 
 

 

Kilbom (s) var inne på samma tema som Thorell och gav exempel på personer som inte velat 

bo i Folkets hus lokaler, som inte velat åka på lastbil utan krävt personbil och som ställt krav 

på maten. Dessa ansåg han, ”har gjort sig allt annat än kvalificerade för att få stanna här i 

Sverige” 76  

 

I termer av positiv respektive negativ främlingssyn är både Magnussons interpellation och 

Thorells kommentar exempel på det senare. Fröken Anderssons svarade visserligen Edberg att 

”högermän tala var och en för sig”, men då många ledamöter tog avstånd från Magnussons 

generaliseringar, gjorde ingen inom högern det med eftertryck, och den 30 oktober fick han 

understöd av Thorell. Liknande åsikter verkar ha funnits inom andra partier, exempelvis hos 

Kilbom (s). 
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I AK 28, 1944 finns kopplingar till argumenten från 1930-talet om hur ett skeende kan 

påverka ett annat, om risken för ökad motvilja mot flyktingarna hos allmänheten. 

Resonemanget liknar också det ovan kring flyktingars behandling, där ”mänskliga 

synpunkter” inte fick skymma ordning, säkerhet, i det här fallet gällde det arbetsplikten. 

 

2.1.4. Flyktinghjälp och utrikespolitik 

För en generös inställning till flyktingmottagande talade Ivar Andersson (h) vid riksdagens 

hemliga sammanträden i första kammaren den 29 juni 1944. Han kommenterade utvecklingen 

i Finland och efterlyste en ”verklig politik i flyktingfrågan”. Andersson trodde också att 

flyktingproblemet skulle komma att få en ”fruktansvärd aktualitet” och menade att ”också vi 

måste vara beredda att bära en del av följderna härav”.77 

 

Den 30 oktober 1944 hölls en öppen utrikespolitisk debatt i andra kammaren som tog upp 

både hjälpaktionerna för norska flyktingar och själva ”flyktingproblemet”. Statsminister 

Hansson gav en orientering kring flyktingsituationen och förklarade att Sverige fört ”en 

synnerligen vidhjärtad flyktingpolitik”. Problem som togs upp av statsministern var att en del 

”icke önskvärda element”
78

 mottagits, samt evakueringsproblem till följd av en 

överenskommelse mellan Sverige och Finland.79
  Skoglund i Doverstorp (h) instämde i de 

grundprinciper statsministern dragit upp men reagerade mot ”tvångsöverförandet av norska 

medborgare till Tyskland under former som påminna om de mest vedervärdiga 

slavtransporter”, vilket han menade borde leda till allvarliga protester från den svenska 

regeringen. Skoglund ansåg också att Sverige måste ordna ”så bra som det låter sig göra” för 

de grupper av flyktingar som flytt hit och han ville se ”påtagliga bevis” och rättslig prövning i 

de fall då krigsförbrytare skulle utlämnas till annan makt. 

 

Inställningen hos Ivar Andersson och Skoglund kan sägas vara positiv till flyktingar och 

flyktinghjälp. Det är dock tydligt att debatten, när det kom till krigsförbrytare och flyktingar 

från Baltikum, följde ett visst utrikespolitiskt mönster och att hållningen till Sovjetunionen 

spelade in. Skoglund tyckte att: Sverige borde inte böja sig ”enbart därför att en eller annan 

segrande stormakt kanske förklarar, att vissa personer äro krigsförbrytare.”. När Hagberg (k) 
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talade om import av ”quislingtyper” replikerade Skoglund att balterna utifrån hans 

erfarenheter mest var ”enkla människor, bönder, arbetare, fiskare osv.” som tvingats lämna 

sitt land och att det var ganska naturligt att inte betrakta alla dessa som krigsförbrytare.
80

 

Även Thorell (h) kritiserade senare i debatten de generaliseringar som han ansåg hade gjorts i 

fråga om balterna.
81

 Skoglund fick medhåll av Hansson i uppfattningen att en egen (svensk) 

bedömning måste bli vägledande i behandlingen av politiska flyktingar, ”och att vi icke bara 

skola låta kommendera oss av dem, som ha anledning utpeka dessa personer”. Hansson tog 

också upp att enskilda tom. pekats ut och namngivits ”i vissa tidningar”.
82

 Någon åtskillnad 

mellan balter och flyktingar från de nordiska grannländerna gjorde inte Skoglund, men när 

Svensson i Grönvik (bf) ansåg att det ålåg Sverige ”närmast att hjälpa våra grannfolk, 

Finland, Norge och Danmark”, så fick han medhåll av Isabella Andersson (h). Hon menade att 

en prövning av hjälpmöjligheterna måste göras, ”så att vi inte bara lova runt och sedan kan 

tvingas hålla tunt”.  Hjälpen till de nordiska grannländerna var viktig och självklar, ”men vi 

böra inte heller gå fram alltför snävt när det gäller att hjälpa också andra länder.”
83

 (Frågan 

om Nordens särställning berörs vidare nedan.) 

 

I första kammaren den 29 november 1944 togs tvångsevakueringen av civilbefolkningen i 

Nordnorge upp. Statsminister Hansson svarade på en interpellation från Knut Petersson (fp). 

Sverige hade begärt att få evakuera civila i Finnmarken och statsministern läste upp tyskarnas 

svar i riksdagen.
84

 Ivar Andersson (h) var upprörd över att den tyska regeringen genom sitt 

uttalande vältrade över skulden över situationen i Nordnorge på Sverige (att Sverige skulle ha 

nekat flyktingarna genomresa) och ville att hjälpen till Norge skulle intensifieras och att den 

svenska regeringen skulle försöka få stopp på tvångsevakueringen med diplomatiska medel. 

Enigheten i kammaren var stor och flera ledamöter instämde i Anderssons anförande; Undén, 

Sandler, Wagnsson, Branting, Wiklund, Pauli, Ekströmer, Andrén, Lindström, Holmbäck, 

Karl Andersson. Folkopinionen var enligt Linderot (k) ”synnerligen enhällig” för regeringens 

politik.
85

 Återigen uttrycker Ivar Andersson sitt starka stöd för flyktinghjälpen, även om det 
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inte verkar vara fråga om en inställning som avviker från övriga ledamöters. Man kan dock 

notera att Andersson tar täten denna gång och att övriga följer på.  

 

I andra kammaren samma dag läste utrikesminister Günther upp samma svar som Hansson 

gjort i första kammaren. Dickson (h) kommenterade här den ”quislingnorska” beskyllningen, 

om att Sverige skulle ha försvårat den s.k. hästskoevakueringen, som ”grotesk”. Ur humanitär 

synpunkt ansåg han att det var självklart att de evakuerade skulle få det bättre i Sverige än i 

Sydnorge och att om det blev tillfälle att från svensk sida ge hjälp, utöver den löpande 

Norgehjälpen, så var det ”svenska folkets enhälliga mening” att sådan skulle lämnas ”kosta 

vad det kosta vill”.
86

 Den 29 november, samma dag som Günther läste upp regeringens svar, 

gjorde Holmdahl (h) i andrakammaren ett inlägg angående propositionen om att Kungl. Maj:t 

skulle få överskrida anslaget under femte huvudtiteln till flyktinghjälpen, vilket statsutskottet 

enhälligt tillstyrkt. Det Holmdahl särskilt ville ta upp var att det med flyktingströmmen följt 

ett stort antal barn i skolåldern, ”Enbart bland estniska flyktingar lär det enligt vad som för 

mig uppgivits finnas omkring 2 500 skolpliktiga barn.”. Holmdahl ville att en del av anslaget 

skulle användas till att ordna undervisning för flyktingarnas skolpliktiga barn.
87

  

 

I den senast refererade debatten hade Hagberg (k) invänt att den svenska regeringen måste se 

till att det, i samband med flyktingströmmen från de baltiska staterna (Hagberg kallade den 

för ”flyktingimport”), inte skulle uppstå grund för skadlig propaganda ”mot Sveriges 

relationer med främmande länder”.
88

 Frågan om förhållandet till flyktingarna från de baltiska 

staterna kom också upp i debatten i andra kammaren den 13 december 1944. En interpellation 

om behandlingen av politiska flyktingar hade väckts av Lundell (h) den 9 december. Som i 

debatten den 30 oktober kommer en utrikespolitisk dimension in i diskussionen. Det Lundell 

reagerat mot är meddelanden i pressen om att ”ett främmande lands beskickning skulle ha fått 

tillstånd att utöva kontroll- och upplysningsverksamhet bland politiska flyktingar”, ett 

utövande som Lundell framställde som ”skäligen främmande för det politiska flyktingskapets 

idé”. Lundell ifrågasatte också den bristande enhetligheten i behandlingen av de politiska 

flyktingarna och undrade om andra länders beskickningar skulle få samma upplysningsrätt, 

samt om internationella konventioner hade följts.
89

 Utrikesminister Günther svarade samma 

dag på en fråga från Janson i Frändesta (h) som tangerade Lundells. Günther menade att 
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principen att utländska beskickningar inte får ta kontakt med politiska flyktingar från samma 

land hade upprätthållits, men att det, från de baltiska länderna, hade kommit en del personer 

som inte kunde betraktas som politiska flyktingar. Den svenska regeringen hade lämnat 

medgivande till den sovjetiska beskickningen att besöka flyktinglägren för att informera om 

återvändande, men detta skulle ske i sällskap med en representant för svenska myndigheter 

och kontakt fick inte tas med enskilda flyktingar.
90

 I det svar som statsminister Hansson 

senare gav Lundell, tog han särskilt upp frågan om internationella konventioner. Hansson 

beskrev de olika flyktinggrupper som fanns i landet: tyska desertörer, norska quislingar, 

norska patrioter som flytt ockupationsmakten, danska samarbetsmän, estlandssvenskar, ester, 

finska flyktingar (varav några s.k. ”ytterlighetsmän”) etc. och ansåg att den svenska 

regeringen tagit hänsyn till norska respektive danska myndigheters synpunkter i behandlingen 

av flyktingarna, risken för vedergällning i deras hemländer osv. Det fanns alltså inte något i 

behandlingen som stred mot internationella konventioner. Stig Janson i Frändesta beklagade 

dock att den svenska regeringen betraktade sovjetbeskickningen som representant för de 

baltiska länderna. Han menade att det stora flertalet balter som flytt under hösten ville slippa 

”bo i ett ockuperat land, oavsett vem ockupanten slutligen skulle bli” och att man därför utan 

vidare kunde fråga sig om inte de allra flesta var politiska flyktingar. Janson hävdade att ca 80 

procent av de baltiska flyktingarna vid Lovölägret utgjordes av arbetare och menade ”att det 

för våra kommunister icke kan vara särskilt uppmuntrande att dessa flyktingar […] icke kunna 

förses med munlås beträffande sina erfarenheter.”. Garantin från sovjetrysk sida, att de 

hemvändande inte skulle utsättas för repressalier, gav Janson inte mycket för och i sin 

argumentation för de baltiska politiska flyktingarna gällde det mer än nationen. I ”detta fallet 

gäller det icke vårt liv som nation, det gäller vår egen bekvämlighet. Jag kan inte underlåta att 

säga, att vad som här skett ingivit mig en känsla av skam.”.
91

  

 

Lundell motsatte sig åtskillnaden mellan de danska samarbetsmän, som internerats, och icke 

samarbetsmän, som ”få obegränsad frihet” och ansåg att eftersom i stort sett alla i Danmark 

kunde ses som sammarbetsmän fram till augusti 1943, kunde de ” lämpligen alla behandlas på 

samma sätt.”. Detta gällde även s.k. I.K.L- män
92

. ”Varför icke låta dessa finska patrioter ha 

samma rörelsefrihet som dem man kallar för norska och danska patrioter?”
93

 Lundell 
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jämförde även med de ryska revolutionärer som flytt under tsartiden och den rörelsefrihet de 

åtnjöt: ”Jag har det intrycket att de fingo röra sig tämligen fritt, förutsatt att de icke lade sig i 

den svenska utrikespolitiken”. ”Det synes vara så, förefaller det mig, att ju mer 

regeringsmakten tyngdpunkt skjutes över i s.k. demokratisk riktning, desto mera reduceras de 

demokratiska fri- och rättigheterna för oliktänkande.”.
94

 Skoglund i Doverstorp (h) ansåg det 

dock otänkbart att de som ställt sig till ockupationsmaktens förfogande och sedan hoppat av, 

skulle få röra sig fritt i Sverige och kanske förmedla upplysningar som kunde skada 

flyktingars anhöriga i hemlandet.
95

 Precis som i debatten vid de hemliga sammanträdena den 

13 maj 1943, verkar Lundell ta ut svängarna och avviker något från andra högerledamöter i 

debatten. 

 

Dicksons, Holmdahls och Anderssons inlägg den 29 november (Andersson även den 29 juni) 

samt Jansons den 13 december, kan läggas till yttranden som går i riktning mot en generösare 

hållning hos högern i flyktingfrågan. En hållning som skiljer sig ifrån högerns syn på 

flyktingar och flyktingmottagande under 1930-talet. Man kan också jämföra den syn på 

begreppet politisk flykting som kommer fram hos högerns ledamöter med den som fanns 

under 1930-talet. Det verkar t ex i Jansons yttrande finnas en vilja att vidga definitionen, 

åtminstone för de baltiska flyktingarna. Vad gäller mottagande av balter och hänsynstagande 

till deras rörelsefrihet utmärker sig högern i debatten. I bakgrunden finns den utrikespolitiska 

hållningen av skepsis gentemot Sovjetunionen, den internationella händelseutvecklingen, 

samt antikommunismen. Man kan knappast säga att högern blivit mer generös i sin 

flyktingpolitiska hållning enbart för att det passade de utrikespolitiska ståndpunkterna eller 

motståndet mot kommunismen. Men utifrån beskrivna förutsättningar och de yttranden som 

gjordes, är det rimligt att anta att flyktingpolitiska, utrikespolitiska och kanske även andra 

ideologiska ståndpunkter hos högern påverkade varandra. Så var även fallet hos Undén (se 

nedan) och Lundell anar sådana hänsyn bakom vissa flyktingars rörelsefrihet. De realpolitiska 

förhållandenas betydelse för högerns inställning till den baltiska flyktinggruppen talar kanske, 

i sin tur, för Pär Frohnerts teoretiska perspektiv där geografin och kronologin lyfts fram. 

Synen på flyktingarna – vem som egentligen är en ”quisling”, vilka som borde få ha 

rörelsefrihet, jämförelserna bakåt i tiden, (t ex med revolutionärer under tsartiden) – som 

framkommer i debatten, innehåller också likheter med den redogörelse, för hur politiska 
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incitament och särintressen kunde påverka det svenska flyktingmottagandet under 1930-1940-

talet, som Frohnert har gjort. 

 

2.1.5. Den nordiska tanken 

Den nordiska tanken kommer in på skilda håll i riksdagsdebatterna. I förstakammardebatten 

den 22 maj 1943 var det särskilt Undén (s) som uttryckte en nordisk tanke i sin syn på 

flyktingpolitiken. Han ville, vad gäller Norge: 

 

bryta ramen för den vanliga, snäva flyktingpolitiken, sådan den har tagit sig uttryck under den senaste 

krigstiden. Hur skulle det vara om, om vi, såsom herr Holmbäck antydde, sökte experimentera med litet 

nordisk framtidspolitik.
96

  

 

Undén ville se en flyktingpolitik som stärkte tilltron till en kommande nordisk politik och 

menade att utrikespolitiken därför berördes. Andra socialdemokrater, Krügel och Sandén, 

kommenterade Undéns inlägg, men var avvisande. Sandén höll med Undén om att det kunde 

vara värt att ha framtiden i åtanke vid flyktinghjälpen, men att detta kunde ske utan 

”offentliga deklarationer”, som får det att verka som ”om vi borde vara svenska i andra hand, 

och något annat i första hand. Vi skola helt enkelt handla så som vårt samvete kräver och som 

vårt lands intresse bjuder oss att handla.”
97

   

 

Den nordiska tanken verkar vara ett aktuellt tema för riksdagsledamöterna bortom 

partigränserna vid den här tiden. Krügel omnämner t ex den nordiska tanken som något som 

”det talas och skrives ofta om”.
98

 I fallet ovan berörs ämnet först av Holmbäck (fp) och 

kommenteras sedan av socialdemokrater, där en verkar vara en varm anhängare och två har en 

mer avvisande inställning. Ingen av de högerledamöter som deltar i den här debatten (Linnér 

och Holmström), fäster någon vikt vid den nordiska tanken i sina inlägg. Att det talades om 

nordism i många läger vittnade också Isabella Anderssons (h) svar till Edberg (s), i debatten i 

andra kammaren den 30 juni 1944, om. Hon sa sig då vara förhindrad att kommentera 

gårdagens sammanträde, eftersom det var hemligt, men tyckte att man, om man talar om 

nordism, inte får uppträda som man gjort ”från honom [Edberg] närstående håll”. Kanske 

syftar hon här på Kilboms (s) uttalande från andra kammarens hemliga debatt den 29 juni. 

Kilbom uttryckte då farhågor för att en kommande flyktingström från Finland kunde göra 
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Sverige till centrum för antirysk propaganda, och menade det var ”nödvändigt att ’tala 

svenska’ med finnarna och inte hyckla någon vänskap i alla väder och vindar”.
99

 Skoglund i 

Doverstorp (h) vände sig kraftigt mot detta, och hänvisade till att det bor en betydande del av 

den svenska folkstammen på den andra sidan Bottniska viken. Det blodsbandet kunna vi ej 

förneka, och enbart detta kommer att medföra förpliktelser från svensk sida.
 100

  

 

I en interpellation till finansminister Wigforss i andra kammaren den 13 december 1944, 

talade Skoglund i Doverstorp (h) också om att det svenska folket under krigsåren ”på olika 

sätt visat prov på sin vilja att bispringa folken i de av kriget drabbade länderna, helt naturligt 

främst de nordiska.”.
101

  

 

Den nordiska tanken är utifrån ovan inget som företrädare för högern särskilt hänvisar till som 

begrepp. För dem, såsom för en del andra, är det, det svenska intresset som sätts i första 

rummet. Även andra debattörer talar om broderfolk eller som hos Carlström (fp) om ”våra 

hårt prövade nordiska syskonfolk”.
102

 Detta behöver inte betyda att den nordiska tanken måste 

avfärdas som förklaring till högerns mer generösa hållning till flyktingar under krigsåren. 

Nordismen fanns uppenbarligen där, vilket litteraturen pekar ut, och kan mycket väl ligga 

bakom högerledamöternas starka stöd t ex för norska flyktingar och hjälpen till Norge i slutet 

av november. Mikael Byström menar att den nordiska tanken mer sällan uttrycktes som en 

vilja till organiserad politisk samverkan. Undéns uttalande ovan kanske kan ses som ett 

ovanligt exempel åt det hållet. Inom ramen för det som Byström kallar det patriotiska 

åsiktsmönstret – betonande av ”nationalismen, den nationella historien och Sveriges ställning 

som Nordens ledare” 103
  – kan man mycket väl tala om en nordisk tanke hos högerns 

ledamöter. En tanke som inlemmats i högerns tankevärld, i de historiska traditionerna om det 

svenska riket, tillsammans med de utrikespolitiska föreställningarna om hotet som kommande 

från den stora grannen i öster. Skoglund lyfter t ex fram blodsbanden till Finland, i citatet 

ovan, och det är tydligt att högern ömmar extra för sina nordiska grannfolk. Till exempel 

Dickson talar om att hjälp ska lämnas kosta vad det kosta vill och Ivar Andersson om att 

Sverige måste vara berett att bära en del av följderna att flyktingproblemen vad situationen i 

Finland beträffar. Att ingen högerledamot uttalar den nordiska tanken på det sätt som Undén 

gör, (av Sandén uppfattat som att vi skulle säga att vi är svenskar först i andra hand och något 
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annat i första) är inte så konstigt om man utgår ifrån det patriotiska åsiktsmönstret där det 

svenska intresset går först. Det är dock ett problem för den teorin om den nordiska tanken att 

den inte uttalas mer inom högern i riksdagstrycket. 

 

 

2.2. Svenska Dagbladet 

 

2.2.1. Uppslutning bakom samlingsregeringens politik  

Att det är mindre material under denna rubrik för SvD:s del, kanske kan tolkas som att 

tidningen, i enlighet med vad Sandlund skrivit, faktiskt höll en mer självständig linje. 

Tidningen stödde, enligt Sandlund, genomgående svensk neutralitet och i stort 

samlingsregeringens linje. Samtidigt kunde den vara kritisk till regeringens politik på några 

punkter, menar hon.
104

 I det material jag tittat på handlar det mer sällan än i riksdagstrycket 

om att betyga samlingsregeringen sitt stöd för sakens egen skull. Men tidningen instämmer 

ofta i regeringspolitiken. Ett exempel är att tidningen den 8 november 1942 gläds SvD över 

utrikesminister Günthers utrikespolitiska deklaration. Günther hade talat både om solidaritet 

med de nordiska grannarna och om svensk neutralitet.
105

 Ett annat är stödet för statsminister 

Hanssons uttalande om hjälp till den nordiska grannarna den 11 april 1944 och om att förhålla 

sig återhållsamt till kritiken mot Sverige (se nedan). 

 

2.2.2. Behandlingen av flyktingar  

Den 7 januari 1943 kommenterade SvD ett beslut från regeringen om en differentiering av 

omhändertagna flyktingar i fyra olika kategorier, på förslag av den s.k. 

förläggningskommittén. Tidningen tyckte inte att det var så konstigt att de olika 

förläggningarna i landet hittills dragit till sig uppmärksamhet eftersom ”lägrens klientel har 

varit högst skiftande, men behandlingen av de internerade i stort sett likartad”, och SvD 

ställde sig alltså positiv till en uppdelning. Det handlade om en avskiljning av fyra grupper; 

”sinnessjuka eller sinnesabnorma”; flyktingar som ”upprepade gånger varit straffade för icke 

politiska brott eller visat påtaglig arbetsovilja eller ohörsamhet mot givna föreskrifter”; 

flyktingar som krävde strängare övervakning; ”återstoden av de omhändertagna flyktingarna”. 

SvD menade att det var oundvikligt att flyktingövervakningen var så pass sträng att även 
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ofarliga eller oskyldiga kunde bli omhändertagna under kortare tid. ”Det är bättre att vara 

försiktig än för släpphänt” ansåg tidningen, men samtidigt var det ”på sin plats att de 

hyggligare elementen icke sammanföras med de notoriskt bråkiga och opålitliga, för vilkas 

anslag och gärningar annars även oskyldiga kunna få lida.”.
106

 

 

Här återfinns samma betoning av lag och ordning som i riksdagsdebatterna. I balansen mellan 

humanitära och ordningsmässiga hänsyn, fick de förra vika för de senare. Differentieringen 

kan, som redan nämnts kopplas till de befolkningspolitiska idéerna, men genom artikeln 

förstärks intrycket att det är utifrån en tanke om socialpolitikens möjligheter, som även 

började få inflytande inom högern. Att skilja ut, innebar för tidningen att kunna ge respektive 

grupp av internerade den behandling som just den gruppen behövde.  

 

Den 5 mars 1944 skrev Svd om det bemötande, flyktingarna fick och om relationen mellan de 

nordiska flyktingarna och den inhemska svenska befolkningen. Det behövdes i Sverige en 

förståelse för att de norska och danska vännerna längtade hem, samtidigt som ett 

återvändande ”skulle betyda död och undergång”. Den insikten var dock något som inte 

syntes i alla svenskars bemötande av främlingarna, menade Svd.  

 

Det finns emellertid tanklöst och även råbarkat folk här, liksom inom alla nationer. Mycket vore 

vunnet, om icke ett sammanträffande med dylika individer av flyktingarna betraktades som ett möte 

med den genomsnittlige svensken.”, skrev tidningen.
107

 

 

Men det fanns även…  

 

Ett och annat för flyktingarna att betänka. Först och främst skola de icke begära att mottagas och 

hyllas som hjältar var de draga fram i vårt land. Ett sådant mottagande skulle vara förljuget. Till och 

med medlidandet blir gärna en smula nött när veckor, månader och år förgå.  

 

Svd gick även in på de olika folkens mentaliteter och skrev att ”umgänget även svenskar 

emellan icke sällan utmärktes av en viss strävhet”, och det var nog likadant i Norge och 

Finland, även om ”det danska lynnet otvivelaktigt är lättare än vårt”. Det fanns hursomhelst 

anledning för båda parter till rannsakan, för den sämre grannsämjan, enligt tidningen.  
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SvD resonerar här kring det ansträngda förhållandet mellan broderfolken och synen på de 

nordiska främlingarna. Ansatsen verkar vara att inta ett balanserat perspektiv och även om 

mycket är annorlunda (situationen, flyktinggruppen osv.) så lutar främlingssynen åt det 

positiva hållet. Tidningens hållning förstärker intrycket från riksdagsdebatterna, att mycket 

har förändrats i högerns flyktingpolitiska hållning och främlingssyn. Att leta förklaringar i de 

olika folkens mentaliteter var förmodligen tidstypiskt och här finns drag som kan kopplas 

bakåt till det politiskt-biologiska tänkandet från 1920- och 30-talet. 

 

2.2.3. Flyktinghjälp och utrikespolitik 

Den 14 oktober 1942 skrev SvD att Sveriges folk ”med varm sympati och djupt deltagande 

följer […] den norska brodernationen på dess offerrika via dolorosa”. Det handlade här om 

den stora bristen på livsmedel, kläder och andra ”nödvändighetsvaror” i Norge, och om 

organiseringen av hjälp från Röda korset och svenska Norgehjälpen. SvD bejakade Röda 

korsets strävan att få ta emot norska undernärda barn i Sverige och menade att detta inte på 

något sätt var en politisk aktion, utan en aktion som gjordes utifrån ”en oegennyttig önskan att 

bistå det unga släktet i broderlandet i en för dess framtida livskraft påfrestande period”.
108

 

 

Artikeln kan sägas visa både på den nordiska tanken och på en positiv inställning till 

flyktingmottagande. Engagemanget för Norge var stort, men hade tydligen varit minst lika 

stort för Finland något år tidigare. Om Norgehjälpen var mindre omfattande än den till 

Finland, berodde detta, enligt tidningen på yttre förhållanden och inte på bristande vilja från 

det svenska folkets sida, skrev tidningen i januari 1943. Hjälpbehovet, ”denna vinter” (1943) 

gick, enligt SvD, mot sin kulmen och varje initiativ till hjälp var ”i högsta grad 

tacknämligt”
109

 

 

Den 3 oktober 1943 skrev SvD att det tidigare hotet från Tyskland att deportera 6 000 danska 

judar till Polen om inte en ny regering kom till stånd, nu hade ”gått i verkställighet”. Ett stort 

antal Gestapomän hade kommit ”vilka i Polen och andra ockuperade länder fullkomnats i 

konsten att ’likvidera’ judar”. Man hade börjat gripa judar för att skeppa iväg dem ”med en 

destinationsort, varifrån ingen återvänder”. Tidningen kommenterade den tyska beskyllningen 

att judar skulle vara inbegripna i tyskfientlig agitation och sabotageverksamhet och menade 
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att det endast var ett svepskäl för den systematiska planen att ”förgifta judarna”. Sveriges folk 

fick ”med djupaste avsky och upprörda känslor” erfara att rashatet som drabbade judar i 

Norge, nu även drabbade judar i Danmark och den här gången var det fråga om en större 

grupp än den i Norge, med stort inflytande som tillhörande ”de främsta kulturbärande 

elementen med talrika släktförbindelser i den borgerliga världen.” SvD ansåg att 

judeförföljelserna visade på ett hänsynslöst förakt ”för humanitetens landvinningar under 

långa sekler av västerländsk historia”, och att de stred ”mot all gudomlig och mänsklig 

ordning”. Detta var händelser som, ur svensk synpunkt och med hänsyn till den nordiska 

samkänslan, inte bara kunde inregistreras, skrev tidningen och det var ”fullt logiskt” att den 

svenska regeringen, genom sin minister Richert i Berlin, erbjöd sig att ta emot samtliga 

danska judar.
110

  

 

Frågan om de judiska flyktingarna och överhuvudtaget händelserna under 1942 och början av 

1943 berörs knappt i de riksdagsdebatter jag tittat på. Förklaringar till det kan vara det tyska 

trycket och den lägre graden av handlingsfrihet under dessa år. Det är också möjligt att det 

finns material som jag inte hittat. Hursomhelst är artikeln från oktober 1943 intressant 

eftersom den fyller en lucka. Behandlingen av den judiska gruppen i Norge och Danmark 

upprörde uppenbarligen högertidningen SvD. Litteraturen pekar också på dessa händelser som 

viktiga för omsvängningen i svensk flyktingpolitik i stort. I sin kritik av de tyska 

judeförföljelserna i Danmark tog SvD upp många olika argument: Att judeförföljelserna stred 

mot historiska västerländska värden, att de gick emot gudomlig såväl som mänsklig ordning, 

att den judiska gruppen tillhörde Köpenhamns ”kulturbärande element” med borgerliga 

släktförbindelser. Tidningen ansåg också att det svenska intresset och den nordiska 

samkänslan krävde någon form av svenskt agerande. Kritiken förankrades alltså i den 

västerländska historien, den innehöll befolkningspolitiska aspekter och krav på ordning 

(inklusive gudomlig). Även den nordiska tanken fanns med, vilket visar att den judiska 

gruppen nu inkluderades i den nordiska gemenskapen på ett helt annat sätt än under 1930-

talet. Forskningen har skrivit mycket om vändningen svensk flyktingpolitik, och SvD:s ledare 

talar för att denna vändning även gällde den svenska högern. 

 

Den 15 oktober 1944 kommenterade SvD en artikel i Stockholms-Tidningen (fp) som 

uttryckte att ”vårt land ämnar inte öppna sina gränser för några verkliga krigsförbrytare. […] 
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Vi tycka inte heller om, att ett visst slags flyktingar kommer hit, som vi ogilla, även om de 

inte äro krigsförbrytare.” Detta reagerade Svd mot och ansåg att man inte bör hetsa mot dessa 

flyktingar som om de vore krigsförbrytare och ägna sig åt samma hets som den i krigförande 

och ockuperade länder. Det var på tiden, menade tidningen, att varna för dessa ”fanatiska 

hetsare”. Här intog SvD ungefär samma hållning som högerns riksdagsledamöter. Risken för 

eventuella krigsförbrytare bland de baltiska flyktingarna tonades ner. En hållning som skiljde 

sig från den försiktighet som förespråkades i diskussionerna kring internering av flyktingar 

något år tidigare. I kommentarer till den utrikespolitiska debatten, i tidningen den 31 oktober 

1944 skrev SvD bl. a:  

 

Gentemot plumpa utfall av kommunister och socialdemokratiska radikaler mot baltiska flyktingar 

hävdades allmänt och eftertryckligt av andra talare de humanitära förpliktelser, som i detta fall åligga 

den svenska rättsstaten.
111

 

 

Här är alltså högertidningen förespråkare av de humanitära förpliktelserna, så var inte fallet 

med högerns riksdagsledamöter under 30-talets debatter, och inte heller i en del 

högerledamöters inlägg i frågor kring behandling av flyktingar och inrikes ordning och 

säkerhet under året 1943 (eftersom kommentaren gällde den utrikespolitiska debatten har den 

placerats i detta avsnitt). Den 31 oktober svarade Svd även på kritik från Dagens Nyheter som 

bl. a gällde fallet bankdirektör P. H. Norrméns behandling. Frågan var om finska f.d. nazister 

skulle betraktas som politiska flyktingar. DN ansåg inte att dessa var hotade till liv och 

säkerhet i sitt hemland och SvD menade att finska nazister var ett alltför oklart begrepp och 

att man inte kunde avvisa herrarna Norrmén och Lindqvist på grund av deras politiska 

inställning. Samma dag, den 31 oktober, under ”Från politiska fronten” togs frågan om 

krigsförbrytare upp genom svar från landshövding Linnér (h) och häradshövding Siljeström 

(h). Siljeström menade Sverige skulle hävda asylrätten med stor bestämdhet och inte låta sig 

påverkas utifrån, men samtidigt var det viktig att ansökningarna prövades noga. Hade 

personer gjort sig skyldiga till krigsbrott, fanns det utlämningslagar. ”men man bör då också 

så långt det är möjligt tillse att de straffas för dessa brott och icke för något annat”  

 

Det är uppenbart att det fanns en dragning åt politisering kring vilka som skulle ses som 

krigsförbrytare även i SvD. Högern hade överlag mindre betänkligheter mot att ta emot f.d. 

nazister och balter som samarbetat med Tyskland, medan den radikala vänstern hade en mer 
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negativ inställning till flyktingströmmen från Baltikum i allmänhet. I debatten förekom en hel 

del generaliseringar. 

 

Den 30 november kommenterade SvD debatten i riksdagens första och andra kammare om 

nödläget i Nordnorge. SvD saknade här svar från statsministern om vad regeringen skulle 

kunna göra för att förhindra att något liknande drabbar Norges folk igen.
112

 

 

2.2.4. Den nordiska tanken 

Den 8 november 1942 kommenterade tidningen en offentlig redogörelse för utrikespolitiken 

som utrikesminister Günther gjort efter att riksdagens hemliga sammanträde avslutats den 7 

november. Utrikesministern hade påpekat att Sveriges utrikespolitik kanske inte alltid 

framgick så tydligt för de krigförande och orsaken till detta var samhörigheten med övriga 

nordiska folk. ”Allt vad som där sker, berör oss på det närmaste.” SvD tyckte det var bra att 

utrikesministern klargjorde detta, att han ”i klara och uppriktiga ordalag deklarerar Sveriges 

solidaritet med de övriga nordiska länderna och starka medkänsla med de olyckor, som 

övergått Norge och Danmark.”. Samtidigt hade utrikesministern varit noga med att betona den 

svenska neutraliteten och att det gagnade grannarna mest om Sverige höll fast vid den. ”Det 

vore en realistisk uppgift för Sverige att utgöra den sammanhållande länken i Norden, och 

denna uppgift är för övrigt icke bara politisk utan sträcker sig till alla områden av mänsklig 

sammanlevnad.”
113

 

 

Intrycket är, som för riksdagsdebatterna, att den nordiska solidariteten går utöver 

partigränserna. SvD skrev att utrikesministerns deklaration mottogs med ”praktiskt taget 

oreserverad anslutning” i riksdagen och även tidningen bejakade hållningen. Regeringens 

utrikespolitiska förklaring av solidaritet med de nordiska broderfolken, och samtidigt 

ihållande av svensk neutralitet, verkar stämma väl överens med den svenska högerns, och inte 

minst SvD:s, syn på Norden. Den svenska neutraliteten är ju det som Sandlund pekar ut som 

genomgående i SvD:s hållning under kriget. Den opolitiske utrikesministern Günthers syn på 

Sverige som sammanhållande länk i Norden, låter sig också förenas med uppfattningen inom 

högern om Sverige som den nordiska ledarnationen, en uppfattning som Byström placerar i 

det patriotiska åsiktsmönstret. 
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Den 11 november under ”Pressfronter” återgavs olika tidningars kommentarer kring 

situationen i Danmark. SvD hade berört frågan dagen innan (den 10/11) och då lyft fram 

medkänslan med det danska folket. Stockholms-Tidningen (fp) menade apropå det hårdnande 

tyska greppet om Danmark, att ”Danmarks öde ligger oss lika varmt om hjärtat som Norges 

och Finlands. Dess frihet ingår i Nordens odelbara frihet.” Socialdemokraten menade att 

Danmarks grannar hade anledning att känna djup oro händelserna i ”broderlandet”, men i 

prövningarna, resonerade tidningen, stärktes den nordiska tanken. Dessa kommentarer är 

ytterligare exempel på hur utbredd den nordiska tanken var i Sveriges politiska landskap och 

inget som var förbehållet högern, eller högerpressen.  

 

I SvD den 5 januari 1943 skymtar möjligen något som liknar en mer uttalad nordisk 

samarbetstanke fram. Svd tog då upp industrins appell för Norgehjälpen, om att arbeta extra 

för det norska folket. Något liknande hade gjorts för det finska folket under vinterkriget och 

då hade en miljon kronor tjänats in av svenska arbetare, framförallt trettonhelgen 1940. SvD 

skrev att rörelsen utgjorde ”en akt av solidaritet broderfolk emellan, som icke kan missförstås, 

en i handling ådagalagd känsla för sammanhållningen i Norden, vilken syftar också mot 

framtiden.”
114

 Tanken liknar den Undén uttryckte i FK nr 18:22 1943 om nordiskt samarbete 

som framtidspolitik.  

 

Den 5 mars 1944 förekom en intressant diskussion kring förhållandet till Norden på ledarplats 

i Svd. Svenska Föreningen Norden hade firat sitt tjugofemårsjubileum och i det senaste 

numret av tidskriften Idun, hade Elis Hastad, docent i statsvetenskap och riksdagsman, uttalat 

sig om ”att vi nog litet till mans märkt att den nordiska debatten kylts ner för varje månad, 

som kriget varat” (Svd:s citat). Uttalandet, skulle enligt Svd ses mot bakgrund av ett tidigare 

nummer, med ”anklagelseakter” som en norsk, en dansk och en finländsk författare skrivit. 

Tidningen sa sig visserligen ha fått uppgifter om att även andra uppfattningar fanns, 

åtminstone bland de norska flyktingarna, men Svd drog ändå slutsatsen att den s.k. påtvingade 

nordiska samlevnaden, inte var en ”idealisk form för ett närmande”, något som varken ”våra 

gäster från broderländerna eller värdfolket skall lastas för”. Så är det ju, menade tidningen när 

den ene av två släktingar är hjälpsökande hos den andra. ”Den hjälpsökande släktingen brukar 

oftast anfäktas av en överkänslighet, som orimligt förstorar de oundvikliga små konflikterna”.  
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Artikeln är intressant eftersom den pekar på att den nordiska tanken, under våren 1944, sattes 

på prov. Flyktingmottagandet var relativt stort och relationen mellan lokalbefolkningen och 

immigranterna var inte alltid den bästa. Svd diskuterade även frågan om Sverige borde ha gått 

i krig för grannfolkens skull, men detta, ansåg Svd, hade stannat vid ”en heroisk gest”.115 

Kanske visar diskussioner som den här på geografins betydelse. Flyktingar togs emot trots att 

glöden för den nordiska tanken svalnat något. Å andra sidan kunde toleransen mycket väl vara 

större gentemot de s.k. broderfolken än den skulle varit gentemot andra grupper. Att kritiken 

tas upp och bemöts på ett öppet sätt, är något som skiljer pressmaterialet från de 

riksdagsinlägg av högerledamöter som jag tagit del av. SvD kunde förmodligen kosta på sig 

att vara mer frispråkig och frank än riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar som fick 

göra diplomatiska överväganden. Den 11 april 1944 togs frågan om kritiken mot Sverige upp 

igen. Svd slöt upp bakom statsministern som i ett tal i Jönköping, annandag påsk, manade till 

”återhållsamhet i bedömningen av vad som skett och sker hos andra”, liksom att Sverige stod 

berett för att göra insatser i det nordiska återuppbyggandet, ”långt utöver vad som är naturlig 

förpliktelse att bringa hjälp för att lindra nöd och reparera förstörelse”. Tidningen stödjer 

alltså statsministerns uttalande om en långtgående hjälp till de nordiska grannarna. Mer 

långtgående än vad som kan begäras för att den gäller de nordiska grannarna, skulle man 

kunna läsa in. 
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3. SAMMANFATTNING 

 

I den här uppsatsen ville jag få svar på vad som utmärker den flyktingpolitiska hållning som 

kommer till uttryck, dels hos högerledamöterna i 1942-44 års riksdagsdebatter, dels i SvD 

under samma period. Jag ville också ta reda på om högerns inställning i flyktingfrågorna 

1942-1944 präglas av förändring eller kontinuitet, med riksdagsdebatterna under 1930-talet 

som jämförelsepunkt. Källmaterialet är alltså riksdagstrycket och den ledande högertidningen 

SvD, som till viss del kompletterar bilden av den svenska högern, genom att vara en något 

friare aktör.  

 

3.1. Den flyktingpolitiska hållningen 

Eftersom jag hittat mycket lite av relevans för året 1942, har jag valt att sätta rubriken 1943-

44 för riksdagstrycket och inget riksdagsmaterial från 1942 finns med i uppsatsen. Den tyska 

pressen på Sverige, brukar anges som förklaring till den begränsade debatten under krigets 

första år och den starka enighetsnorm som rådde ända fram till slutet av andra världskriget. 

För året 1943 finns det dock relativt mycket material och det är också då flyktingmottagandet 

börjar öka på allvar.  

 

Högerledamöternas hållning präglas allmänt av en stark uppslutning bakom den svenska 

samlingsregeringens ståndpunkter, vilket ligger i linje med partiets starka betoning av 

nationell samling, ännu mer angeläget i de krigstider som rådde. Det finns i riksdagen en stor 

samstämmighet kring mycket i flyktingfrågorna. När det gäller frågor om ordning och 

säkerhet, internering och differentiering av flyktingar har högern en pådrivande och tuffare 

inställning, som kanske även skulle kunna sägas vara negativ. Detta gäller både 

högerledamöterna och SvD. Ordningen i landet och beivrandet av kriminellt beteende 

prioriteras före humanitära hänsyn, även om det också talas om en balans dem emellan. 

Respekten för riket och dess myndighetspersonal är viktigt för ledamöterna, liksom att 

flyktingarna arbetar och inte tillåts ”vegetera” på samhället. I en del inlägg och artiklar finns 

befolkningspolitiska argument som t ex att skilja ut s.k. asociala och kriminella element. 

Inställningen till flyktingmottagande är i regel positiv, inte minst gäller detta de nordiska 

grannfolken, men mot slutet av kriget även gruppen av baltiska flyktingar. I de debatter där 

frågor om de baltiska flyktingarna och krigsförbrytare kommer upp kan utrikespolitiska 

skiljelinjer skönjas i argumenten och det är tydligt att vänster (radikalvänster) respektive 

höger i politiken har olika synsätt, dock är enheten i samlingsregeringen relativt stor. Högerns 
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hållning verkar styras av både ideologi och realpolitiska förhållanden. Realismen och det 

svenska intresset som överordnat samt neutralitetsivrandet finns där (det senare inte minst hos 

SvD), men också den nordiska tanken, även om den inte är direkt tillämplig på frågan om de 

baltiska flyktingarna. Den nordiska tanken används inte direkt som begrepp, men däremot 

talas det mycket (i SvD såväl som i riksdagen) om de nordiska brödrafolken, om vikten av 

medkänsla med de nordiska grannarna, och om att agera utifrån detta. Det är högst rimligt att 

tala om en nordisk tanke i högerns flyktingpolitiska hållning om man avser en känsla av 

samhörighet med de nordiska grannarna, Sverige som sammanhållande länk eller ledare, och 

en tanke om att hjälpen till broderfolken också ligger i det svenska intresset, dvs. ett slags 

nationellt åsiktsmönster. För SvD:s del kan man notera att denna gemenskap inkluderar de 

judar som flydde till Sverige från Danmark under oktober 1943. Frågan om orsakerna till 

förändringarna i högerns flyktingpolitiska hållning faller egentligen utanför uppsatsens syfte, 

även om den berörs genom att jag velat pröva den nordiska tankens betydelse för högerns 

generösa hållning till grannländerna. Även om man kan visa på förekomsten av en nordisk 

tanke i högerns hållning i flyktingfrågan, är det tydligt att flera faktorer spelar in. Några 

exempel som berörts är de realpolitiska förhållandena, synen på Sovjetunionen och 

kommunismen, geografin och händelseutvecklingen. 

 

3.2. Kontinuitet och förändring i högerns flyktingpolitiska hållning 

Enligt beskrivningen ovan är det uppenbart att mycket är förändrat i högerns flyktingpolitiska 

hållning jämfört med den som fördes fram i 1930-talets riksdagsdebatter. Många 

högerledamöter talar sig varma för hjälpen till de nordiska grannarna och för mottagandet av 

evakuerade, undernärda barn och skolbarn. Stig Janson i Frändesta (h) skäms över den 

svenska undfallenheten gentemot Sovjet vad gäller behandlingen av de baltiska flyktingarna. 

Det finns dock även exempel på en mer negativ främlingssyn. Av de olika argument som 

syntes i 30-talets debatter återkommer de befolkningspolitiska inslagen, men nu med en 

socialpolitisk inramning. Det handlar t ex om att skilja ut, men med en tanke om att respektive 

grupp ska få rätt behandling. Arbete och arbetsmarknad är fortfarande viktiga frågor för 

högerledamöterna, men nu handlar det inte om att skydda Sverige från utländsk konkurrens, 

utan att se till att de som är här gör rätt för sig och bidrar till nationalinkomsten. I debatten 

kring dessa frågor finns det något exempel (måhända långsökt) som påminner om 1930-talets 

argument, att ökad judisk invandring kan leda till ökad antisemitism. Det gäller risken att 

flyktingarnas arbetsovilja i sin tur väcker ovilja och ogillande hos den hårt arbetande svenska 

befolkningen. I högerledamöternas betoning av ordning och behovet av att internera en del 
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flyktingar, och att detta fick gå före humanitära hänsyn, kan man se spår av några 

högermotionärers nedprioritering av humanitära hänsyn 1937. På samma sätt ansåg SvD 1943 

att det var oundvikligt att en del oskyldiga fick sitta i förvar någon tid.  

 

Exemplen ovan som försöker påvisa kontinuitet är dock inte lika starka som de som talar för 

förändring. Situationen och hållningen är i grunden annorlunda än den som förelåg under 

1930-talet med återkommande yrkanden på skärpt invandringslagstiftning. Däremot kan man 

genom att använda Nilsson teoretiska perspektiv argumentera för att högerns historiesyn är 

något kontinuerligt och genomgående. Trots att högern under loppet av några få år förändrat 

sin flyktingpolitiska hållning, argumenterar man som tidigare utifrån traditionella värden, 

såsom den svenska nationens intresse och oberoende (i förhållande till Tyskland såväl som till 

Sovjetunionen) och de historiska banden mellan de nordiska länderna. SvD visar hur de tyska 

judeförföljelserna skiljer ut sig från den västerländska historien och använder tom. politisk-

biologiska argument för att visa på den judiska gruppens betydelse för Köpenhamn. Den nya 

flyktingpolitiska hållningen legitimeras alltså utifrån historien och den har utan tvekan 

fortfarande en nationell prägel.  
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