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Mellan den 25 juni till den 12 juli 1941 genomförde den tyska armén en transport av en 
division fullt utrustade soldater genom Sverige. Detta har betraktats som den största 
eftergiften som Sverige gjorde under hela andra världskriget. Sveriges ledning fick 
några bråda dagar runt midsommaren 1941 att ta ett beslut om tyskarnas överlämnade 
begäran till den svenska samlingsregeringen. Den innehöll bl.a. en begäran om 
transitering av en division fullt utrustade soldater genom Sverige. Många ansåg att 
begäran stod helt i strid med Sveriges tidigare deklarerade neutralitet. Transporten av 
Engelbrechtdivisionen har efter andra världskrigets slut varit mycket diskuterad. Det har 
då handlat mycket om Sveriges neutralitet och politikernas beslut och agerande. Hur 
diskuterade, beslutade och agerade Sveriges ledning inför beslutet om att tillåta dessa 
transporter? När och på vilket sätt? Följande arbete granskar detta. 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera den beslutsprocess som fördes i samband med 
det svenska godkännandet av transiteringen av den tyska Engelbrechtdivisionen genom 
Sverige 1941. Frågeställningarna i denna uppsats analyserar vad det fanns för ledarskap, 
politiskt samförstånd och beslutsenheter, i den beslutsprocess som föranledde det 
svenska bifallandet av transitering av den tyska Engelbrechtdivisionen genom Sverige 
1941. 
 
Metoden i denna uppsats är en kvalitativ metod, genom kvalitativa textanalyser av vald 
litteratur. De kvalitativa textanalyserna har genomförts genom att i litteraturen leta efter 
de ovan nämnda begreppens (ledarskap, politiskt samförstånd och beslutsenheter) 
innehåll och mening utifrån fallstudien som genomförs på midsommarkrisen i Sverige 
1941. Metoden, teorin och analysverktyget som används i uppsatsen kommer att utgå 
från Bengt Sundelius, Eric Stern och Fredrik Bynander (2000) som i tre steg går ut på 
att först återskapa och sedan i ett fjärde steg analysera midsommarkrisen, med hjälp av 
ovanstående analysverktyg. 
  
Det viktigaste resultatet av denna uppsats är att det under midsommarkrisen 1941 fanns 
ett utpräglat ledarskap, där den innersta kretsen av politiker i Sveriges regering 
hanterade krisen till stor del själva. Den enighet och samverkan som var ledorden när 
samlingsregeringen bildades 1939 visade sig här spela en stor roll vad gäller det 
politiska samförståndet. De beslutsenheter som fanns under midsommarkrisen var ofta 
grupper som var både formellt och informellt sammansatta.  
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1. Inledning 
Mellan den 25 juni till den 12 juli 1941 genomförde den tyska armén en transport av en 
division fullt utrustade soldater genom Sverige.1 Detta har betraktats som den största 
eftergiften som Sverige gjorde under hela andra världskriget. Sveriges ledning fick 
några bråda dagar runt midsommaren 1941 att ta ett beslut om tyskarnas överlämnade 
begäran till den svenska samlingsregeringen. Den innehöll bl.a. en begäran om 
transitering2 av en division fullt utrustade soldater genom Sverige. Många ansåg att 
begäran stod helt i strid med Sveriges tidigare deklarerade neutralitet.3 Under 
beslutsprocessen meddelade kung Gustaf V, enligt statsminister Per Albin Hanssons 
dagboksanteckningar, att han ”icke ville genom vägran ta risken av konflikt”.4 Detta 
tvistas än idag av forskare vad dessa ord innebar och vad de hade för betydelse för det 
senare beslutet. Beslutet från den svenska regeringen kom den 25 juni 1941, vilket 
deklarerade att de biföll tyskarnas begäran på att få transitera en division fullt utrustad 
militär personal och materiel genom Sverige.5   
 
Transporten av den s.k. Engelbrechtdivisionen har efter andra världskrigets slut, varit 
mycket diskuterad. Det har då handlat mycket om Sveriges neutralitet och politikernas 
beslut och agerande.6 Hur diskuterade, beslutade och agerade Sveriges ledning inför 
beslutet om att tillåta dessa transporter? När och på vilket sätt? Följande arbete granskar 
detta. För att du som läser denna uppsats på ett bra sätt skall kunna tillgodogöra dig dess 
innehåll bör du ha en grundläggande kunskap om andra världskrigets förlopp samt 
grundläggande kunskap om Sveriges roll och agerande under dessa krigsår. 
 
Denna uppsats bidrag till den förda diskussionen om Sveriges politik under andra 
världskriget är att på ett nytt sätt granska de svenska besluten och agerandet inför 
transiteringen av Engelbrechtdivisionen genom Sverige. Detta är intressant främst för 
att på ett nytt sätt granska, ett i forskningen kring andra världskriget mycket 
omdiskuterat ämne. Samtidigt kan det bidra till att hjälpa oss att förstå, dra erfarenheter, 
och utveckla svensk krishantering. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jan Linder, Dans på slak lina. Svensk neutralitetspolitik 1939-1999 (Stockholm: Infomanager, 2000), s. 84. 
2 transitera, av lat. tra´nsito 'gå igenom', Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/330528, 20/3-09,  
 kl. 09:00 
3 Stig Hadenius, Svensk politik under 1900-talet, Konflikt och samförstånd (Stockholm: Tidens förlag, 1995),  
s. 76. 
4 Krister Wahlbäck, Regeringen och kriget. Ur statsrådens dagböcker 1939-41 (Stockholm: Bokförlaget Prisma, 
1972), s. 168. 
5 Leif Björkman, Sverige inför operation Barbarossa (Stockholm: Allmänna Förlaget, 1971), s. 349. 
6 Maria-Pia Boëthius, Heder och Samvete Sverige och andra världskriget (Stockholm: Norstedts förlag AB, 
1991) 
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1.1  Problemformulering 
Diskussionen om Sveriges politik under andra världskriget har ända sedan krigsslutet 
varit omfångsrik.7 När man tar upp detta ämne så kommer ofta frågan om Sveriges 
eftergifter mot Tyskland upp.8 Maria-Pia Boëthius utkom 1991 med skriften Heder och 
Samvete Sverige under andra världskriget9 där hon kraftfullt ifrågasätter Sveriges 
agerande under andra världskriget och lyfter fram Sveriges, som hon kallar det 
”inrikespolitiska förfallet, medlöperiet med nazismen och nedtystandet av fakta om 
judeutrotningen.” 10 Hon menar att synen på Sveriges agerande under andra 
världskriget är förfinat och för lite ifrågasatt och att allt för många tidigare skribenter 
och forskare bara har beskrivit Sveriges politikers och lednings agerande, utifrån 
Sveriges neutralitetspolitik.11 Denna skrift väckte debatt bland andra skribenter och 
forskare. Ett direkt svar på Maria-Pia Boëthius skrift om ifrågasättandet av 
samlingsregeringens politik var Jan Linders bok Andra världskriget och Sverige historia 
och mytbildning.12 Handlade Sveriges regering bara blint efter tyskarnas framställda 
begäran eller hur togs besluten och på vilka grunder, i en sådan nationell kris som 
infann sig runt midsommaren 1941?  Jag har i denna uppsats valt att analysera den 
svenska regeringens beslutsprocess inför bifallandet av den tyska begäran på 
transiteringen av division Engelbrecht genom Sverige.  
 

1.2  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera den beslutsprocess som fördes i samband med 
det svenska godkännandet av transiteringen av den tyska Engelbrechtdivisionen genom 
Sverige 1941. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

 Vad fanns det för ledarskap i den beslutsprocess som föranledde det svenska 
bifallandet av transitering av den tyska Engelbrechtdivisionen genom Sverige 
1941? 

 
 Vad fanns det för politiskt samförstånd i den beslutsprocess som föranledde det 

svenska bifallandet av transitering av den tyska Engelbrechtdivisionen genom 
Sverige 1941? 

 
 Vad fanns det för beslutsenheter i den beslutsprocess som föranledde det 

svenska bifallandet av transitering av den tyska Engelbrechtdivisionen genom 
Sverige 1941? 

 

                                                 
7  Alf Wladimir Johansson, Per Albin och kriget (Stockholm, Tidens Förlag, 1995), s. 11-13. 
8 Ibid.,  
9 Maria-Pia Boëthius, Heder och Samvete Sverige och andra världskriget (Stockholm: Norstedts förlag AB, 
1991) 
10 Boëthius, baksidan   
11 Ibid. s. 9. 
12 Jan Linder, Andra världskriget och Sverige. Historia och mytbildning ( Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt 
Bibliotek, 2002) 
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1.4  Avgränsningar  
I denna uppsats har jag valt att granska den i Sverige politiska beslutsprocessen, som 
föranledde transiteringen av den tyska Engelbrechtdivisionen genom Sverige. Denna 
beslutsprocess skall jag granska utifrån ledarskap, politiskt samförstånd och 
beslutsenheter13, som finns förklarade under kapitel 2.3 Analysverktyg och 
Teorianknytning. Syftet till valda analysverktyg ges i underkapitlet 2.2 Analysverktyg 
och Teorianknytning. Uppsatsens granskning skildrar tiden mellan den 22 och 25 juni 
1941, precis innan transiteringen av division Engelbrecht godkändes. Detta är perioden 
som går under benämningen midsommarkrisen.  
 

1.5  Centrala begrepp 
 
Engelbrechtdivisionen 
Engelbrechtdivisionen var en tysk infanteridivision på ca 14 700 man, uppkallad efter 
sin befälhavare general Erwin Engelbrecht. Denna styrka transiterades genom Sverige 
från Norge till Finland mellan 25 juni och 12 juli 1941. Transporten skedde i Sverige 
mellan Charlottenberg och Haparanda i syfte att transportera upp tysk militär personal 
till fronten i norra Finland. Denna front var en av fronterna i kriget mellan Tyskland och 
Sovjet.14  
 
Neutralitet  
Neutralitet är ett diplomatiskt och folkrättsligt begrepp som står för icke-deltagande i 
militära allianser och krigiska förvecklingar. Det centrala i begreppet är militär 
opartiskhet i krig.15 Vid den andra Haagkonferensen 1907, så undertecknades den så 
kallade femte Haagkonventionen. Den ratificerades av Sverige den 27 november 1909.16 
 

1.6  Tidigare forskning 
Eftersom det snart är 68 år sedan midsommarkrisen ägde rum så finns det mycket 
forskning genomförd om detta, och hur de svenska politikerna med Per Albin Hansson i 
täten, resonerade och beslutade. Här kan nämnas böcker som Alf W Johanssons Per 
Albin och kriget17, Leif Björkmans bok Sverige inför operation Barbarossa18, samt Stig 
Hadenius bok Svensk politik under 1900-talet, Konflikt och samförstånd.19 Det finns 
även dagboksanteckningar från olika politiker, några sammanställda i Krister 
Wahlbäcks bok Regeringen och kriget. Ur statsrådens dagböcker 1939-41.20 
Primärkällor kring forskningsämnet finns och det finns omfattande sekundärkällor att 
disponera. I denna uppsats används litteratur från 1940 talet och fram tills idag i syfte 

                                                 
13 Bengt Sundelius, Eric Stern och Fredrik Bynander, Krishatering på svenska-teori och praktik.(andra 
tryckningen) (Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, 2000), s. 53. 
14 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/162546, 15/12-08, kl. 16:00 
15 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/1184141, 15/12-08, kl. 16:00 
16 Försvarsdepartementet. Totalförsvarets Folkrättsråd. Kriget lagar. Folkrättsliga konventioner gällande under 
krig, neutralitet och ockupation (Stockholm: Fritze, 1996), s. 65. 
17 Alf Wladimir Johansson, Per Albin och kriget (Stockholm, Tidens Förlag, 1995) 
18 Leif Björkman, Sverige inför operation Barbarossa (Stockholm: Allmänna Förlaget, 1971) 
19 Stig Hadenius, Svensk politik under 1900-talet, Konflikt och samförstånd (Stockholm: Tidens förlag, 1995) 
20 Wahlbäck, Krister, Regeringen och kriget. Ur statsrådens dagböcker 1939-41 (Stockholm: Bokförlaget 
Prisma, 1972) 



 4 av 30 

att få bredd i studien.21 Litteratur som används är skriven av både manliga och kvinnliga 
författare, detta i syfte att ytterligare angripa ämnet från olika infallsvinklar. 
 
Kring ämnet krishantering och säkerhetspolitik på nationell nivå finns också mycket 
forskning gjord. I Sverige har CRISMART (Crisis Management Research and 
Training)22 på Försvarshögskolan under de senaste åren varit ledande inom detta 
forskningsområde med bl.a. forskning kring beslutsfattande vid den sovjetiska ubåtens 
grundstötning i den svenska skärgården 1981, vid radioaktivt nedfall i Sverige från 
Tjernobylolyckan 1986 och de svenska politikernas agerande under den 
internationaliserade valutamarkanden under kronkrisen hösten 1982.23 Dan Hansén och 
Ahn-Za Hagström har i sin bok I krisen prövas ordningsmakten24 genomfört studier på 
bl.a. Palmemordet och Malexandermorden och där delvis använt sig av Bengt 
Sundelius, Eric Stern och Fredrik Bynanders metod, teori och analysverktyg, som är den 
samma som CRISMART använder. En essä som också använder den metod som 
används i denna uppsats är även Fredrik Lindvalls Krishantering under operation 
Weserübung 1940.25 Ingen studie har tidigare granskat de beslutsprocesser, utifrån 
Sundelius, Stern och Bynanders metod, teori och analysverktyg, som föranledde det 
svenska godkännandet av transiteringen av den tyska Engelbrechtdivisionen.  
 

1.7 Material och Källkritik 
Det material som författaren huvudsakligen har använt i denna uppsats är de som 
nämnts under kapitlet 1.6 Tidigare forskning. Dessa beskriver midsommarkrisen 1941 
på ett tydligt sätt och de har en inbyggd källkritisk diskussion.  

Denna uppsats baserar sig på en litteraturstudie av fackböcker skrivna av svenska 
historiker som har specialiserat sig på Sveriges roll och ageranden under andra 
världskriget. Litteratursökningen har naturligtvis varit ämnesrelaterad och funnen 
litteratur har sedan via sin källförteckning lett författaren vidare i efterforskningarna. 
Sökandet efter relevant litteratur har varit systematiskt och strävan har hela tiden varit 
att minimera slumpens inverkan.  

Det bör här nämnas kort om de valda författarnas bakgrund. 
Leif Björkman är författare, krigshistoriker och doktor i historia som har skrivit böcker 
om svensk utrikespolitik under de första krigsåren och säkerhetstjänstens historia.26 
Alf Wladimir Johansson är född 1940 och är historiker och professor vid Södertörns 
högskola sedan 1999. Han har skrivit många böcker om andra världskriget, två av dem 
nämns i denna uppsats. Genom sina böcker bidrar han med politisk historia, viket han 
anser är mycket viktigt för behovet av det är stort.27 
Stig Hadenius är född 1931 och är pressforskare, ursprungligen historiker och professor 
i journalistik vid Stockholms universitet 1990–96. Han har skrivit många böcker och 

                                                 
21 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber AB, 2005), s. 30-31. 
22 http://www.crismart.org/Startpage_391.aspx, 15/12-08 kl. 16:00  
23 Sundelius, Stern & Bynander, 2000  
24 Dan Hansén och Ahn-Za Hagström, I krisen prövas ordningsmakten (Stockholm: Jure Förlag AB, 2004) 
25 Eric Stern och Fredrik Bynander (red), Crisis and Internationalization. Stockholm: Överstyrelsen för civil 
beredskap, 1998, essä av Fredrik Lindvall. Krishantering under operation Weserübung, 1940, s. 15-51. 
26 SvD, Publicerad: 26 november 2007, 11.06. http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_629309.svd, 19/3-
09, kl. 09:10 
27 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/216550, 16/3-08, kl. 08:40 
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artiklar, främst om politik och journalistik, och livligt deltagit i den mediepolitiska 
debatten i Sverige. Han är socialdemokrat i grunden.28  
 
Diskussionen om källmaterialet kring midsommarkrisen 1941 har bland historiker 
pågått ända sedan andra världskrigets slut. Exempel på detta är Göran B Nilssons essä 
Midsommarkrisen 194129, och Leif Björkmans bok Sverige inför operation 
Barbarossa.30 Det bör också nämnas att bl.a. Försvarshögskolan använder 
midsommarkrisen som ett övningsexempel på källkritik när de ger kurserna metod och 
historia, detta på grund av komplexiteten och diskussionen om midsommarkrisens 
källmaterial.31 
  
Torsten Thurén skriver i sin bok Källkritik32 om fyra stycken källkritiska principer. 
Dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.33 Dessa principer är viktigt 
att vara medveten om vid skrivandet av en vetenskaplig uppsats. Den källkritik som kan 
riktas mot vald litteratur i denna uppsats, vad gäller tidssamband, är att den i vissa fall 
är skriven långt efter andra världskrigets slut samt bygger på tidigare skrivet material 
(sekundärkälla). Sekundärlitteratur har såväl fördelar som nackdelar. En fördel med en 
sekundärkälla kan vara att hålla en gammal information vid liv. Med detta menas att om 
det inte är någon som skriver om en händelse mer än en primärkälla kan ”glömskan 
förvrida sanningen mer än tradering”34. Göran B. Nilsson skriver att ”Ur den 
synpunkten är ofta en samtida sekundärkälla att föredra framför en samtida 
förstahandskälla”35. Ejvegård skriver också att ”en färskare bok bör alltså innehålla 
mer fakta och nyare rön än en äldre utan att glömma bort det viktiga, tidigare fakta”36, 
vilket kan ses som en fördel med en sekundärkälla. 
 
En nackdel med att använda sekundärlitteratur vid skrivandet av en uppsats är att dess 
resultats reliabilitet (tillförlitlighet) kan påverkas negativt. Om en annan person skulle 
undersöka samma problemområde, utifrån samma angreppssätt, är det inte säkert att 
han/hon skulle komma fram till samma resultat. Han/hon kan välja annan litteratur att 
grunda sin undersökning på, vilket kan leda till ett annat resultat. En annan nackdel med 
en sekundärkälla är att en bok som har skrivits långt efter händelsen kan ha missat 
adekvat fakta och förståelse för händelsen, s.k. samtidighetskrav.37 

 
Ett annat av Thuréns källkritiska perspektiv är källans oberoende.38 Han menar att det är 
viktigt att källan står för sig själv och inte är en avskrift av en annan källa. Om man 
misstänker detta finns det skäl att tvivla på den. Dock finns det s.k. tradering som är ett 
beroende där uppgiften har gått i flera led, och skall därför inte helt förkastas.39  
 

                                                 
28 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/artikel/196776, 16/3-09, kl. 08:30 
29 Göran B Nilsson, ”Midsommarkrisen 1941”. Historisk Tidskrift 4 (1971): 477-532 
30 Leif Björkman, Sverige inför operation Barbarossa (Stockholm: Allmänna Förlaget, 1971) 
31 Thomas Lindkvist (red.) Metodövningar i historia 2. Historisk teori, metod och källkritik, Lund: 
Studentlitteratur, 1996, essä av Torbjörn Nilsson, Midsommarkrisen 1941, s. 160-204. 
32 Thurén, 2005 
33 Thurén, 2005, s. 19. 
34 Ibid. s. 53. 
35 Ibid., 
36 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 64. 
37 Ibid., 
38 Ibid. s. 53-65. 
39 Ibid. s. 63-65.  
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Thurén tar även upp att för att någonting skall ses som trovärdigt så krävs det minst två 
olika oberoende syn av samma ämne40, viket det har tagits hänsyn till i denna uppsats 
genom att författaren har använt sig av många olika källor.  
 
En viktig aspekt att väga in här är också att många forskare och författare kring ämnet i 
denna uppsats har haft en kritisk bild av det händelseförlopp som utspelade sig. Ämnet 
är ofta skuldebelagt och debatterna och litteraturen har ofta haft en ”touch” av skuld, ära 
och ansvar underbyggt i sig. Detta gör att man med hjälp av Thurén kan ifrågasätta 
äktheten av källan.41 Är källan vad den utger sig för att vara? I denna uppsats har detta 
tagits hänsyn till och försökt att undvikas genom användandet av olika typer av källor. 
 
Thurén tar i sin bok upp att man inte ska ha anledning att misstänka att källan ger en 
falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller 
andra intressen att förvränga verklighetsbilden.42 Han skriver att om den person som 
sprider information själv är del av informationen/berättelsen finns det skäl att misstänka 
att denna person är partisk, tendensiös, och ger en fel bild av verkligheten. Detta gör att 
man måste vara mycket källkritisk vid läsandet/mottagandet av denna information. 
Thurén skriver att ”Ingen källa förutsätts vara så trovärdig att man tror på den utan 
vidare, oavsett dess tendens.”43 I denna uppsats har litteratur används som kan anses 
som tendensiös, men detta för att lyfta diskussionen. Detta har dock gjorts med 
försiktighet och enbart agerat som komplement till övrig litteratur.   

 

2. Metod och Teori 
 

2.1 Metod 
Metoden i denna uppsats är en kvalitativ metod 44, genom kvalitativa textanalyser av 
vald litteratur.45 De kvalitativa textanalyserna har genomförts genom att i litteraturen 
leta efter de tidigare nämnda begreppens, ledarskap, politiskt samförstånd och 
beslutsenheter, innehåll och mening utifrån den fallstudie46 som genomförs på 
midsommarkrisen i Sverige 1941. Metoden som används kommer att utgå från 
Sundelius, Stern och Bynander (2000), som i tre steg går ut på att först återskapa 
(genom insamlandet och textanalyser av olika material) och sedan i ett fjärde steg 
analysera midsommarkrisen med hjälp av tidigare nämnda analysverktyg. 
 
Det första skedet i metoden är till för att bygga ett pussel av olika typer av källor 
(memoarer, regeringsprotokoll, personliga relationer och egenskaper) i syfte att få en 
överblick över vad som egentligen hände. Här placeras krisen in i en historisk, 
institutionell och politisk kontext.47 

                                                 
40 Ejvegård, 2003, s. 35-36. 
41 Ibid. s. 19-29. 
42 Ibid. s. 66-86. 
43 Ibid. s. 66. 
44 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 47-49. 
45 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007), s. 237. 
46 Ejvegård, 2003, s. 33-34. 
47 Sundelius, Stern och Bynander, 2000, s. 45. 
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Det andra skedet i metoden handlar om att dissekera händelsen (kronologisk ordning). 
Detta genom att placera in händelsen i dess ”rätta tidsanda” och titta på ett antal olika 
kritiska beslutspunkter. Detta görs för att lättare förstå beslutsproblematiken i ett senare 
skede då man har helhetsperspektivet, som man inte hade när besluten togs.48  
 
Det tredje skedet i metoden handlar om att förklara de inblandades agerande och tagna 
beslut (bryta ner krisförloppet i beslutstillfällen).49 Ett beslutstillfälle är en förändring av 
händelseförloppet som kräver svar på frågan ”vad gör vi nu?”  
Det fjärde skedet i metoden handlar om att först analysera händelsen med hjälp av olika 
analysverktyg och sedan jämföra resultatet av två stycken studier som är baserat på 
svenskt material.50 Detta för att ta reda på om det finns likheter eller skillnader kring 
beslutsfattande vid två olika nationella kriser. I föreliggande uppsats kommer ingen 
jämförelse att ske men dock en analys av beslutsprocessen. 
 
De tre stegen utifrån vilka uppsatsen först skall återge händelsen kan delas in i kontext, 
kronologi och beslutstillfällen. Uppsatsen består i huvudsak av fem stora delar, 
inledning, metod, historisk och politisk kontextdel, analys- och resultat, samt 
diskussion. 
 
Denna metod valdes till denna uppsats för att den anses lämplig att använda eftersom 
den är vetenskapligt utformad efter att granska beslutsprocesser i kris. Den är testad på 
ett antal studier innan och ger en bra grund för att senare kunna jämföra olika 
krissituationer med varandra. 
  

2.2 Vad innebär det att ha ett kvalitativt förhållningssätt? 
I denna uppsats skall en kvalitativ metod användas. Detta innebär att en subjektiv 
tolkning av författaren sker. Författaren försöker fånga människors handlingar och 
handlingarnas innebörd, i ett helhetsperspektiv och i en kontext.51 Författaren utgår från 
att människan är en del av en verklighet och inte en åskådare, dvs. att människan skapar 
verkligheten. Vid kvalitativa textanalyser innebär ett kvalitativt förhållningssätt att man 
tolkar den valda texten med en viss sorts ”glasögon” påtagna. Man söker efter svaren 
som man tror finns dolda under ytan, och kan bara hitta dem genom en intensiv läsning 
av texten.52   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Sundelius, Stern och Bynander, 2000, s. 47. 
49 Ibid. s. 48. 
50 Sundelius, Stern och Bynander, 2000, s. 50-54. 
51 Backman, 1998, s. 47. 
52 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 237. 
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2.3 Analysverktyg och Teorianknytning 
Teorianknytningen och analysverktygen i denna uppsats kommer även dem från 
Sundelius, Stern och Bynanders53 genomförda studie. Den handlar om hur man 
analyserar beslutsfattande under kris. Analysmodellen vilar på väletablerade 
vetenskapliga forskningstraditioner som genom olika studier har synliggjorts, vilket gör 
den vetenskaplig.  
 
Forskning om krishantering i Sverige initierades av Riksbankens Jubileumsfond och har 
lett till flera studier kring olika sorters kriser i Sverige. Detta har gjorts för att bygga upp 
Sveriges egna erfarenheter kring kriser, krishantering och beslutsprocesser i kris, för att 
lära av historien och försöka utveckla svenska beslutsprocesser i kris. 
I forskning om kriser så tänker man sig ofta att en kris består av tre viktiga egenskaper, 
hot mot grundläggande värden, tidsbrist och osäkerhet.54 Det är på de grunderna som 
författaren i denna uppsats har definierat midsommarkrisen 1941 som en kris. Forskarna 
inom kris och krishantering studerar antingen systemet som helhet, aktörskonfrontation 
eller beslutsfattande.55 I denna uppsats belyses beslutsfattande som innebär att det är 
politiker och tjänstemän som står i centrum.  
 
I det fjärde steget av den metod som Sundelius, Stern och Bynander (2000) tagit fram så 
används tio stycken olika analysverktyg vilka är: beslutsaspekter, probleminramning, 
politiskt samförstånd, organisatorisk konkurrens, ledarskap, informationshantering, 
förhandlingsspel, multilateralisering, inlärning samt sekvenskedjor och 
samtidighetslänkar.56 De analysverktyg som kommer att användas i denna uppsats är 
ledarskap, politiskt samförstånd och beslutsenheter.57  
 
Vad gäller ledarskap analyserar man både den formella - och den informella ledaren i 
beslutsprocessen. Den formella ledarens inflytande över en beslutsgrupp går sällan att 
ifrågasättas men vilket inflytande den informella ledaren har på gruppen och vilken 
effekt det i sin tur ger på själva beslutet och agerandet på gruppen, är intressant att titta 
på. 
Politiskt samförstånd analyserar om beslutsgruppen/beslutsenheten vid fattandet av ett 
beslut i kris var överens, samt på vilka grunder man var överens och vad man baserade 
sina argument på.  
Beslutsenheter är ett analysverktyg som analyserar i vilka grupper/ enheter/ samman- 
slutningar som beslutet/besluten fattades.58 Var det politiker, tjänstemän från specifika 
myndigheter eller sakkunniga som fattade besluten? Eller var det rent av bara den 
personen som i ett specifikt ögonblick tog ett eget initiativ och tog ett beslut för 
gruppen, men som gruppen i stort inte visste om?  
 
Dessa analysverktyg valdes utifrån den ovan beskrivna teorin, för att de har en central 
betydelse för att förstå politikernas och myndigheternas agerande under 
midsommarkrisen 1941.  

 
 

                                                 
53 Sundelius, Stern och Bynander, 2000 
54 Jakob Gustavsson och Jonas Tallberg, Internationella relationer (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 160.  
55 Ibid. s. 161. 
56 Sundelius, Stern och Bynander, 2000, s. 53. 
57 Ibid., 
58 Ibid. s. 140-145. 
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3. Historisk och politisk kontext 
 

3.1 Sverige under andra världskriget 
Genom hela andra världskriget dansade, enligt författaren Jan Linder, Sverige på ”en 
slak lina” 59 när det gällde sin neutralitetspolitik. Sveriges regering var under hela andra 
världskriget tvungen att manövrera Sveriges politik för att bevara självständigheten. 
Sverige var vid olika tidpunkter under kriget hotat, isolerat och ifrågasatt av olika länder 
för sitt agerande, men faktum kvarstår att Sverige bevarade sin självständighet under 
kriget.60  
 

Grunden för den samverkan som rådde i Sverige under andra världskriget var den 
enighet som existerade på två olika områden: utrikespolitiken och den demokratiska 
styrelseskicket.61 Det svåraste för regeringen var förhållandet med Tyskland. 
Regeringen med Per Albin Hansson, statsministern, i täten gick med på många av 
Tysklands krav under kriget, och handlade då som majoriteten i regeringen, riksdagen 
och kungen ville. Alla var överens om att gå med på de krav Tyskland ställde så länge 
det inte innebar underkastelse för Sveriges del mot Tyskland.62 Samförstånd och 
samverkan var bättre än konflikt i det läge som Sverige befann sig i under andra 
världskriget.63 Den svenska regeringen utfärdade samma dag, tillsammans med de 
övriga nordiska länderna, som andra världskriget bröt ut, Sveriges neutralitets -
förklaring64 i kriget och inkallade även militär personal. Sveriges neutralitets - 
förklaring: ”K. Maj:t har funnit gott förklara att under krig, som utbrutit mellan Polen 
och Tyska riket, Sverige skall iakttaga fullständig neutralitet.” 65 Att Sverige förklarade 
sig neutralt i kriget innebar vissa rättigheter och skyldigheter som man som stat måste 
följa, enligt 1907 års Haagkonvention.  

Detta står i Haagkonventionen nr. 5, rörande neutrala makters rättigheter och 
skyldigheter i händelse av lantkrig, och Haagkonventionen nr. 13 rörande neutrala 
makters rättigheter och skyldigheter i händelse av sjökrig.66 Enligt dessa måste de 
krigförande bl.a. respektera det neutrala territoriet och inte utföra några krigiska 
handlingar på dessa. Den neutrala staten är bl.a. skyldig att tillse att de är militärt 
opartiska i konflikten eller kriget samt att de måste tillse att ingen av de krigförande 
parterna drar nytta va statens territorium.67 Konventionen ger visst utrymme för enskild 
stat att tolka dess innebörd vilket gör att tillämpningen av neutralitetsreglerna inte är 
entydiga.68 Detta kom att visa sig på olika sätt under resterande delen av andra 
världskriget. 
 

                                                 
59 Linder, 2000, s. 3. 
60 Ibid.,  
61 Stig Hadenius, 1995, s. 85. 
62 Ibid. s. 86. 
63 Bo Hugemark, I orkanens öga 1941, osäker neutralitet (Stockholm: Probus, 1992), s. 16. 
64 En stats tillkännagivande vid krigsutbrott att den intar en neutral hållning i kriget, 
http://www.ne.se/artikel/268778, 15/12-08, kl. 17:00 
65 Utrikespolitiska institutet, Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Statsrådstal, riksdagsdebatter och 
kommunikéer (Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1946), s. 7. 
66 Försvarsdepartementet, Totalförsvarets Folkrättsråd, 1996, 65-70, 98-104 
67 Ibid. s. 98. 
68 Ibid., 
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Efter Sovjetunionens angrepp på Finland bildades i december 1939 en samlings- 
regering69, med socialdemokraten Per Albin Hansson som statsminister.70 Per Albin 
Hansson bedömde läget för Sverige så kritiskt att det var han som förordade en 
regeringsombildning.71 Göran B Nilsson framhåller att ”samling var ett medel för att 
hålla Tyskland utanför inblandning i svensk politik”.72 I regeringen ingick statsråd från 
socialdemokraterna, Bondeförbundet, Folkpartiet och Högerpartiet. En opolitisk 
diplomat, Christian Günther, blev utrikesminister.73 Endast kommunisterna stod utanför 
regeringen. Samlingsregeringen 1939–1945 hade som huvudmål att med bevarandet av 
neutralitet och självständighet hålla Sverige utanför kriget.74  

 

Samlingsregeringen bestod av nedanstående regeringsmedlemmar. 75,76 
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Bonde-
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ordförande 
och 
kommunika-
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Sköld, 
försvarsminister 
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Thorwald 
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statsråd 

Fritiof Domö, 
handelsminister 

Karl Edgar 
Rosander, 
konsultativt 
statsråd 

Gustav Möller, 
socialminister 

  Knut Ewerlöf, 
konsultativt 
statsråd  

 

Ernst Wigforss, 
finansminister 

    

Axel Gjöres, 
folkhushållning
minister 

    

Herman 
Eriksson, 
handelsminister 

    

 
 

                                                 
69 Regering i ett parlamentariskt system med företrädare för alla eller de flesta partierna i parlamentet, vanligen 
bildad vid krig eller i en särskild krissituation, http://www.ne.se/artikel/299762, 16/12-08, kl. 12:00 
70 Hans Dahlberg, Sverige under 2:a världskriget (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 1983), s. 15. 
71 Hadenius, 1995, s. 73. 
72 Nilsson, 1971, s. 518 
73 Hadenius, 1995, s. 73. 
74 Johansson, Per Albin och Kriget, 1995, s. 40. 
75 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/299762, 15/12-08 kl. 16:00 
76 Lindkvist, 1996, s. 164. 
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I kriget mellan Finland och Sovjet som bröt ut den 30 november 1939, och slutade den 
13 mars 1940, förklarade sig Sverige för icke-krigförande.77 Den svenska regeringen 
brottades under det s.k. finska vinterkriget med frågor om hur mycket hjälp man kunde 
ge Finland utan att bryta sin icke-krigförande hållning. Det slutade med att det sändes 
humanitär hjälp och en frivilligstyrka.78 Sverige var under denna tid ett land med stark 
försvarsvilja där politikerna och statsministern Per Albin Hansson hade folkets stöd. 
Kung Gustaf V blev en symbol för enigheten i Sverige. Dock var försvaret mycket 
försvagat i början av kriget men det byggdes på efter hand. De nazistiska och fascistiska 
organisationerna fanns men de fick aldrig tillräckligt med stöd från allmänheten för ta 
plats på den politiska arenan.79  
 

3.2 Midsommarkrisen 

3.2.1 Kontext 
Sveriges samlingsregering hade ända sedan krigsutbrottet 1939, finska vinterkriget och 
den tyska invasionen av Danmark och Norge,80 fått ta snabba och svåra beslut för att 
hålla Sverige utanför konflikterna och behålla sin neutralitet.81 Exempel på ett sådant 
beslut togs den 18 juni 1940 då regeringen gick med på tyska transiteringar av 
permittenter på svensk järnväg, till och från Norge.82 Den pågick till sommaren 1943. 
Sverige gav också ett muntligt medgivande till att tyska trupper fick transporteras 
mellan Trondheim och Narvik, den s.k. ”Hästskotrafiken”.83 
 
Sovjet och Tyskland hade från 1939 ingått en överenskommelse att inte angripa 
varandra, Molotov-Ribbentroppakten.84 Den 22 juni 1941 bröt Tyskland denna 
överenskommelse och gick till angrepp på Sovjetunionen under namnet ”Operation 
Barbarossa”.85 Samma dag överlämnades en not (diplomatisk begäran) till Sverige där 
det högst på listan stod att tyskarna ville transportera en division, 
Engelberchtdivisionen, fullt utrustad med personal och materiel från Norge till Finland, 
via järnväg. Där fanns också begäran om tyska marina företag och på nyttjande av 
svensk luftrum under begränsad tid, dock kom tyngdpunkten under kommande 
beslutsprocess att fokuseras på den begärda tyska trupptransporten.86 Tyskland framhöll 
här, genom sin diplomat Karl Schnurre i Stockholm, att ett avslag på detta krav ”icke 
endast skulle betraktas som en ovänlig handling utan som något mycket allvarligare”.87 
Genast började debatten om ett medgivande på denna begäran skulle innebära att 
Sverige stred mot sin neutralitet eller inte. Det skulle vara ett större avsteg från 
neutraliteten än det som hade gjorts 1940 med godkännandet av permittenttrafiken.  

                                                 
77 Dahlberg, 1983, s. 15. 
78 Hadenius, 1995, s. 73. 
79 Ibid. s. 74. 
80 Stern och Bynander, 1998, s. 15-51.  
81 Wahlbäck, 1972, s. 7. 
82 Jan Linder, 2002, s. 60-61. 
83 Per Cramér, Neutralitetsbegreppet. Den permanenta Neutralitetens utveckling (Stockholm, Norstedt, 1992), s. 
87. 
84 Nationalencyklopedin. Andra Världskriget. En uppslagsbok om bakgrund, förlopp och efterspel (Malmö: NE 
Nationalencyklopedin AB, 2004), s. 306. 
85 Nationalencyklopedin, 2004, s, 331. 
86 Hadenius, 1995, s. 76. 
87 Alf W Johansson,  Den nazistiska utmaningen, Andra aspekter på andra världskriget (3:e rev. uppl.) 
(Stockholm: Tidens förlag, 1995), s. 153. 
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Vad skulle opinionen i Sverige och de allierade säga? Vilken skulle Sveriges roll bli i 
ett Europa som fullständigt behärskades av nazismen? Tyskarnas framstöt ledde till en 
inrikespolitisk kris (midsommarkrisen) i Sverige, en kris som hann lösas innan den blev 
allt för stor och komplicerad.88 Expertisen vid UD var inställda på att Sverige med vissa 
reservationer borde ställa sig positiva till tyskarnas begäran.89 De militära i Sverige med 
ÖB Thörnell som överbefälhavare, började tidigt med att försöka få regeringen att 
bifalla de tyska kraven. 
     
Kung Gustaf V var tidigt för att Sverige skulle ge ett jakande svar till Tyskland, och att 
han inte kunde stå bakom ett nej.90 Detta har diskuterats mycket i efterhand om det 
verkligen var ett abdikationshot eller inte alternativt att kungen ville framtvinga en 
regeringskris om regeringen sade nej, men dock kvarstår fakta att statsministern tolkade 
det så. 91,92 I efterhand har mycket diskuterats kring kungens makt i ett krisläge och här 
fanns ett abdikationshot från kungens sida som spelade en stor roll i detta läge. Som 
tidigare nämnts stod kungen som en symbol för enigheten i Sverige, vilket fick 
politikerna att tänka till en extra gång på sina beslut.  
 
Utrikesministern Christian Günther93 var på kungens sida.94 Sveriges statsminister Per 
Albin Hanssons var för ett nej till en början men ändrade sig senare. Hans roll under 
krisen har också diskuterats mycket efteråt. Somliga menar att han utnyttjade kungens 
abdikationshot för att övertala sin socialdemokratiska riksdagsgrupp och vissa 
tveksamma statsråd att bifalla den tyska begäran.95 
   
Sveriges regering gick den 25 juni med på att transitera division Engelbrecht genom 
Sverige96, vilket direkt verkställdes. Transporten skedde genom Sverige mellan 25 juni 
och 12 juli 1941 med över hundra tågset. Regeringen var dock tydlig med att framhålla 
att det var en engångsföreteelse. Tyskarna återkom i slutet av juli samma år, med ny 
begäran om fler transiteringar, men regeringen sade då nej.97 
 
Midsommarkrisen utspelade sig i en politisk kontext av en styrande samlingsregering 
där de borgerliga hade majoritet i regeringen men där socialdemokraterna hade 
majoriteten i riksdagens båda kamrar. Dock var som tidigare nämnts samtliga överens 
om att enighet och neutralitet var de överordnade medlen för att nå målet att fortsätta 
vara en självständig stat. En stor fråga som kom upp under midsommarkrisen var efter 
vilka regler en samlingsregering skulle fatta beslut då de inte var överens. Jan Linder 
hävdar i sin bok att regeringens agerande under midsommarkrisen gjorde att Sverige 
återvann sin neutralitet.98 Han skriver att regeringen efter midsommarkrisen inte hyste 
någon stor respekt för Tyskland längre, utan förde sin politik så som att Tyskland skulle 
försvagas och förlora kriget. 

                                                 
88 Nilsson, 1971, s. 477-532.  
89 Johansson, Per Albin och kriget, 1995, s. 154. 
90 Hadenius, 1995, s. 76. 
91 Björkman, 1971, s. 338-341. 
92 Wahlbäck, 1972, s. 168. 
93 han var yrkesdiplomat utan partipolitisk bakgrund och hade 1939 ansett att Sverige borde aktivt delta i finska 
vinterkriget på Finlands sida 
94 Hadenius, 1995, s. 76. 
95 Ibid., 
96 Björkman, 1971, s. 402. 
97 Linder, 2002, s. 84-87. 
98 Ibid. s. 89. 
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Tyskland 
När Tyskland i mars 1941 började skicka mer personal till Norge än från Norge (i strid 
mot det tidigare slutna avtalet) med den s.k. permittenttrafiken genom Sverige så 
skärptes Sveriges ton mot Tyskland.99 Den 10 mars 1941 meddelade utrikesminister 
Christian Günther, Karl Schnurre, att om inte överskottet av tyska soldater till Norge 
genast avbröts skulle Sverige bryta permittentavtalet. Nu skedde en beredskaps- 
höjning i Sverige, och Tyskland kom med en förfrågan senare i mars om att få skicka 
10 000 man som ersättningsmanskap till Norge. Günther svarade direkt nej. Under 
våren 1941 började Sveriges ledning få uppgifter om ett eventuellt tyskt anfall på Sovjet 
vilket gjorde att den svenska utrikespolitiken svängde. Att tvingas välja mellan 
Tyskland och Sovjet var inget gynnsamt läge så från svensk sida försökte man nu 
övertyga tyskarna om att den svenska hållningen var öppenhet och tillmötesgående.100 
Den 24 maj 1941 träffade Günther diplomaten Schnurre igen och framlade, enligt ett 
tyskt protokoll skrivet av general von Uthmann, att Tyskland kunde räkna med en mer 
generös hållning från Sveriges sida, om de gick till anfall mot Sovjet. Detta ledde till att 
Tyskland tog in Sverige i planerna för ”Operation Barbarossa”.101 Den 5 juni beslöt 
Tyskland att planera för en genomtransport av en division från Norge till Finland genom 
Sverige, och de räknade även med att Sverige inte skulle hävda sig neutrala i det tysk - 
sovjetiska kriget. Tyskland ville i och med detta testa Sveriges regering för att se var i 
det politiska spelet de hade Sverige någonstans.102 Den svenska beslutsvåndan, 
midsommarkrisen, inför de tyska kraven kom som en överraskning för tyskarna.103  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 Johansson, Per Albin och kriget, s. 151. 
100 Ibid., s. 152. 
101 Johansson, Per Albin och kriget, s. 151. 
102 Henrik Arnstad,  Spelaren. Christian Günther. Sverige under andra världskriget ( Stockholm: Wahlström och 
Widstrand, 2006), s. 185. 
103 Johansson, Per Albin och kriget, s. 153. 
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3.2.2 Kronologi  
 
Nedan ses, i kronologisk ordning, Sveriges lednings arbetsgång under midsommarkrisen 
22-25 juni 1941. 

 
 

Dag Tidpunkt Sammanträden/kontakter  
22/6-1941 05:00 Flygvapnet får kännedom om att det tysk-ryska kriget har utbrutit 

samt en begäran från tyskarna att deras flygplan inte skulle beskjutas. 
08:00  ÖB samtalar med Hansson, Christian Günther och Per Edvin Sköld (försvarsminister) 

Vid 8-tiden tas Arvid Richter (svenskt sändebud i Berlin) emot av Ribbentrop (tysk 
utrikesminister) 

08:30 Karl Schnurre (Hitlers diplomat mot svenska UD) och prins Victor zu Wied  framför åtta tyska 
önskemål till Günther  

 10:00 Günther träffar Kung Gustav V på  Stockholm Slott  
 10:30 Kung Gustav V och  Hansson träffas 

12:00 Preliminära överläggningar i regeringen om de tyska kraven 
Em Günther träffar Schnurre  
Em  Erik Boheman (svensk kabinettssekreterare) träffar Schnurre 
Kvällen Wasastjerna träffar Günther 

23/6 10.00-12:00 Regeringssammanträde (beredning) 
(Midsommar 
afton) 12:00 Samtal med tyska transportofficerare  
 14:00-16:00 Utrikesnämnden sammanträder 
 16:30 Fortsatt beredning 
 Em  Boheman träffar Schnurre 
 

24/6 14:00 Riksdagsgrupperna sammanträder 
 19:00 Regeringen sammanträder 
  

25/6 08:00 Allmän beredning 
 11:00 Hemliga riksdagssammanträden 
 15:30 Konselj 

Em Gustaf V tar emot prinsen zu Wied. Günther tar emot Schnurre. Regeringes beslut om att bifalla 
tyskarna beslut meddelas. 

22:56 Division Engelbrechts divisionsstab tillsammans med divisionschef general Erwin Engelbrecht 
ankommer Charlottenbergs station104 

 
 

22 juni 1941 
Operation Barbarossa inleddes klockan 03:00 den 22 juni 1941 och bara några timmar 
senare började underrättelser om detta strömma in till den svenska och militären och 
politikerna.105 Per Albin Hansson nåddes av beskedet ca 05:00, och fick då även veta att 
tyskarna hade begärt fria flygpassager över Sverige. Han sammankallade då alla 
regeringsledamöter (de som ännu var kvar i Stockholm, eftersom många hade tagit 
ledigt över midsommar) till kanslihuset.  
 
Kl. 08:00 träffade ÖB Thörnell, chefen för försvarsstabens luftförsvarsavdelning, P A 
Hansson, Günther och Sköld för att diskutera tyskarnas begäran om fria flygpassager 
över Sverige. Denna bifölls vid detta möte. 
 
Vid kl. 08:30 träffade Günher Schnurre och prinsen Victor av Wied (tysk minister i 
Stockholm 1939-1943) som kom med ytterligare en begäran till den svenska regeringen, 
där bl. a transiteringen av Engelbrechtdivisionen ingick.106 Från detta samtal 
rapporterade de tyska sändebuden via telegram till Berlin att Günther var förstående och 
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tillmötesgående inför de tyska kraven.107 Wied meddelade också att Günther hade 
framhållit att han skulle söka stöd hos den svenska kungen för sin positiva inställning 
till de tyska transiteringarna. 
 
Kl. 10:00 träffade Günther Kung Gustaf V och berättar om hans nyss avslutade samtal 
samt om tyskarnas begäran. En halvtimma senare träffade Kungen P A Hansson. Varför 
inte dessa tre träffades samtidigt kan man bara spekulera om men ett antagande är att 
kungen och Günther sökte stöd hos varandra för deras åsikter i transiteringsfrågan. De 
var båda positiva till att godkänna detta. Vad gällande samtalet och resultatet av 
samtalet mellan kungen och Hansson så har det som tidigare nämnts varit mycket 
diskuterat.108 
  
Vid ca kl. 12:00 så hölls en preliminär överläggning i regeringen om de tyska kraven.109 
Här var bara 7 av regeringens 15 ledamöter närvarande.110 Günther började denna 
beredning med att redogöra för tyskarnas begäran, lämnade av Schnurre och prinsen av 
Wied på morgonen. Efter det berättade Hansson om hans möte med kungen. Här 
framhöll P A Hansson att hans tolkning av deras samtal var ett undermedvetet 
abdikationshot från kungens sida om regeringen inte gick med på att bifalla 
transiteringen av Engelbrechtdivisionen genom Sverige.111 Vad P A Hansson sade och 
inte, samt vad han menade, har som tidigare nämnts varit oerhört omdiskuterat.     
 
Efter överläggningen i regeringen träffade Günther Schnurre igen och meddelade att 
Schnurre kunde få svar på transisteringsfrågan på torsdagen den 26 juni.112 Schnurre 
tyckte att detta var för sent varvid Günther då lovade att försöka påskynda saken.  
Efter att Schnurre hade träffat Günther träffade han Erik Boheman, svensk 
kabinettssekreterare, och pratade om att Sverige gick med på att börja föra mer 
praktiska diskussioner med järnvägsstyrelsen för nyttjande av järnvägar med mera.113 
På kvällen träffades Günther och Jarl Wasastjerna, finsk minister i Stockholm 1940-43, 
som framförde åtta stycken finska önskemål, många likadana som de tyska, till den 
svenska regeringen. Günther fick också den finska regeringens ord på att även de 
önskade få Engelbrechtdivisionen transiterad genom Sverige. 114  
 
Midsommarafton 23 juni 1941  
Kl. 10:00 sammanträdde regeringen (med samtliga ledamöter närvarande) och 
diskuterade den tyska begäran. Det blev en diskussion som senare avbröts och det 
beslutades att man skulle samlas igen efter det kommande mötet med utrikesnämnden. 
Det beslutades också att Günther skulle be Gustaf V att inte göra någon deklaration 
inför nämnden utan skulle istället avvakta.115  
 
Kl. 14:00 sammanträdde utrikesnämnden. Här inledde Günther med att återigen 
redogöra för den tyska begäran och framhålla sin åsikt i frågan, att Sverige skulle bifalla 
begäran. Hansson tog vid och berättade att regeringen ännu inte var enig i frågan och att 
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man nu väntade på riksdagens beslut. I utrikesnämnden var 4 ledamöter emot och 11 
(resterande) för ett bifall av den tyska begäran. Mötet slutade med att Kung Gustaf V 
sade att han instämde med utrikesministerns åsikt, kronprinsen höll med.116,117 
 
Sent på eftermiddagen träffade Boheman Schnurre, där han meddelade att det slutliga 
svaret på transiteringen skulle komma att kunna lämnas på eftermiddagen den  
25 juni.118  
 
24 juni 1941 
Kl. 14:00 sammanträdde riksdagsgrupperna för att diskutera transiteringsfrågan, och i 
realiteten fattades beslutet om att bifalla begäran om den tyska transiteringen här.119  
Kl. 19:00 sammanträdde regeringen. Nu meddelades resultaten från diskussionerna och 
besluten i riksdagsgrupperna. Efter diskussion så tog regeringen beslutet om att bifalla 
den tyska begäran på transiteringarna.120 
 
25 juni 1941 
Kl. 08:00 var det allmän beredning i regeringen och man tar ställning till den 
deklaration som skall lämnas i kamrarna. Deklarationen handlar om det nya läge som 
Sverige hamnat i p.g.a. krigsutbrottet, den begäran som Sverige fått från både Tyskland 
och Finland samt att regeringen ansåg bifalla begäran av transiteringen och hoppades på 
att riksdagen skulle göra detsamma.121 Kl. 11:00 hölls det hemliga 
riksdagssammanträden i kamrarna. Här meddelades att riksdagen stödde regeringen i 
bifallandet av den tyska transiteringen.122  
 
Kl. 15:30 hölls det konselj, som var tvunget för att beslutet skulle ses som 
”konstitutionellt oantastligt”. 123 Regeringen beslutade nu att bifalla den tyska begäran 
om transiteringen av division Engelbrecht genom Sverige, medan de övriga punkterna 
på den tyska begäran sköts på framtiden. Kungen tackade här regeringen, främst 
Hansson och Günther, för att de enligt honom hade tagit rätt beslut samt att regeringen 
fastställde den kommuniké som skulle delges det svenska folket.124 Kungens uttalande 
kan enligt Göran B Nilsson ses som ett avslutande på krisen.125  
 
På eftermiddagen träffade kungen prinsen av Wied, och Günther träffade Schnurre. 
Kung Gustaf V och Günther meddelade att regeringens beslut var ett bifall till 
Tysklands begäran om transitering av Engelbrechtdivisionen. De påpekade dock att 
”tillståndet (transiteringen) avsåg detta engångsfall och fick inte betraktas som 
precedensfall eller ett politiskt principiellt ståndpunktstagande”126. Kl. 22:56 ankom 
division Engelbrechts divisionsstab tillsammans med divisionschef general Erwin 
Engelbrecht Charlottenbergs station.127 
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3.2.3 Beslutstillfällen 
Det fanns, som nämnts ovan, många olika möten och händelser under dessa dagar som 
till slut ledde fram till det positiva beslutet för tyskarnas del. Ett beslutstillfälle är en 
förändring av händelseförloppet som kräver svar på frågan ”vad gör vi nu?”. 
Nedan granskas de tre beslutstillfällen som efter midsommarkrisen har identifierats, 
med hjälp av litteraturen, som de viktigaste för utgången av beslutet.  
 
Regeringssammanträdet kl. 10:00-12:00 den 23 juni 1941 
På midsommaraftonen 1941 så sammanträdde regeringen (med samtliga närvarande). 
Här diskuterades den tyska begäran som delgivits Günther.128 Han framhöll också den 
finska ställningen i frågan, från det som framkommit från samtalet med Wasastjerna, att 
Finland stödde en transitering av Engelbrechtdivisionen genom Sverige.129,130 Han sade 
också att Finland räknade med hjälp i form av transporter av materiel och förnödenheter 
samt hoppades på en svensk frivilligstyrka. Günther berättade sedan om Sveriges 
situation samt att till sist argumentera för sin egen åsikt. Han sade att ett nej till tyskarna 
inte skulle innebära någon omedelbar fara för Sverige, men att Sverige då i framtiden 
eventuellt skulle komma att ”likvideras” av Tyskland.131 Han sade även att om Sverige 
biföll transiteringen så skulle relationerna med de allierade inte skadas nämnvärt. Han 
fortsatte att redogöra för det positiva som skulle ske med Sveriges inrikespolitik vid ett 
bifall, och framhöll att det var det rätta. Till sist berättade han att Schnurre var mycket 
diskussionsvillig med hur man praktiskt skulle genomföra transiteringen, så där fanns 
inga problem. Det sista han sade var att begäran om transiteringen inte enbart skulle 
vara till hjälp för Tyskland utan även för grannlandet Finland.132   
 
Efter Günther tog Hansson till orda och han höll med Günther om de utrikespolitiska 
aspekterna men inte de inrikespolitiska.133 Statsministern menade att ett bifall inte 
skulle delas av den svenska opinionen, men framhöll samtidigt att om regeringen inte 
kunde enas om ett avslag borde den tyska begäran bifallas för att inte splittra 
regeringen. KG Westman skriver i sin dagbok den 23 juni 1941 att statsministern hade 
framhållit att ”ett bifall till transiteringen är att gå utanför neutraliteten, som hittills 
har varit vårt rättesnöre och han är ej villig därtill, men å andra sidan står risken av ett 
krig med Tyskland”.134  Hansson framhöll även att kungen var starkt för ett bifallande 
och att han hade tolkat kungens uttalande den 22 juni som ett abdikationshot. Hansson 
uttalade aldrig klart sin ståndpunkt i frågan utan avslutade med att det krävdes mer tid, 
och överläggningar i riksdagsgrupperna för att kunna besluta i frågan.135  
 

Efter Hansson tog Ernst Wigforss, finansminister, vid och förordade ett avslag på 
transiteringen grundat på att han ansåg att man inte borde välja sida i kriget och att ett 
bifall kunde göra Sverige till en bas i kriget mellan Tyskland och Sovjet. Gösta Bagge 
ecklesiastikminister och partiordförande gör högern, var för ett bifall. Per Edvin Sköld 
försvarsminister, stod bakom Wigforss och hans argument att Sverige vid ett bifall 
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skulle hamna i händerna på Tyskland.136 Gustav Möller, socialminister, ansåg att man 
skulle vägra transiteringen främst för att han ansåg att det fanns andra alternativ för 
transiteringen, än på järnväg. Axel Pehrsson-Bramstorp jordbruksminister, och 
partiordförande för bondeförbundet, och Karl Gustaf Westman, justitieminister, ställde 
sig på Günthers sida, främst för att de höll med om att ett nej till transiteringen skulle 
från den svenska opinionens sida ses som ett svek mot Finland. Fritiof Domö, 
handelsminister, var för ett bifall.137  
 

Debatten fortsatte och de som debatterade hårdast var Günther och Wigforss. Wigforss 
hävdade att Sverige genom transiteringen kom att ta ställning i den stora striden. 
Günther gick på sin gamla linje och tryckte ännu hårdare på att Tysklands anfall mot 
Sovjet både tjänade svensk och finsk utrikespolitik i längden.138 Det blev en diskussion 
som senare avbröts och det beslutades att man skulle samlas igen efter mötet med 
utrikesnämnden. Det beslutades också att Günther skulle be Gustaf V att inte göra 
någon deklaration inför nämnden utan istället avvakta.139,140 
 
Vilka resultat gav denna beredning? Hansson hade fått veta att regeringen inte kunde 
enas om ett avslag. Enligt Björkman (1971) kan man anta att Hansson hädanefter skulle 
försöka övertyga sina partikamrater om att bifalla transiteringen, i syfte att hålla 
regeringen intakt.   
 
Socialdemokratiska riksdagsgruppens sammanträde kl. 14:00 den 24 juni 1941 
Samtliga riksdagsgrupper samlades den 24 juni för att diskutera Sveriges hållning inför 
transiteringsbegäran från Tyskland. De borgerliga och Bondeförbundet var för ett bifall, 
och gick på Günthers linje. Detta efter Bagges och Bramtorps framställning. Folkpartiet 
av splittrat men de flesta var för ett bifall.141  
 
I den socialdemokratiska riksdagsgruppen förklarade Hansson att de borgerliga skulle 
rösta för ett bifall och att han därför också var för ett bifall, för att inte splittra 
regeringen. Att bifalla den tyska transiteringen var det pris han fick betala för att behålla 
regeringen intakt. I riksdagsgruppen höll han först ett anförande där han talade om för 
och nackdelar samt konsekvenser vid ett bifall eller inte. Han talade även om kungens 
(som han hade uppfattat det) abdikationshot.142 Han framhöll även riksdagsgruppernas 
viktiga ställning i denna fråga eftersom regeringen inte kunde gå emot riksdagens 
beslut. Wigforss föreslog en röstning i riksdagsgruppen och det röstades först 159 emot 
och 2 för beviljande av transitering. Detta under förutsättning att man var beredd på att 
ta konsekvenserna av beslutet.143  
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Då tog statsministern till orda. 
 

Det går säkerligen inte att få enighet om att säga nej. Konungen såväl 
som kronprinsen har ställt sig på utrikesministerns sida och vill lämna 
ett tillmötesgående svar. Konungens uppfattning var så bestämd, att han 
hellre ville avgå än att genom ett nej utsätta landet för krig.144 

Efter det begärde Hansson en ny omröstning (för att han förutsåg en eventuell 
regeringskris) under förutsättning att de övriga riksdagsgrupperna skulle rösta för. Då 
blev det 59 emot och 75 för, och 27 avstod.145 Hansson röstade ja i den andra 
omröstningen. Hansson meddelade då att han inför de övriga riksdagsgrupperna skulle 
meddela att den socialdemokratiska riksdagsgruppen nästan enhälligt hade röstat för ett 
bifallande av transiteringarna.146 Statsminister Hansson hade nu nått sitt inrikespolitiska 
mål genom att inte splittra regeringen, men samtidigt fått bekräftat att social- 
demokraterna i grunden var emot ett bifall.147 Beslutet om att bifalla tyskarna var nu i 
realiteten fattat, och senare under dagen fattade regeringen det officiella beslutet att säga 
ja till tyskarnas begäran. 

 
Regeringens sammanträde kl. 19:00 den 24 juni 1941 
Efter överläggningarna i riksdagsgrupperna tidigare på dagen samlades regeringen igen 
för att officiellt ta beslut om de tyska transiteringarna. Statsminister Hansson började 
med att redogöra för resultatet av den första omröstningen i den socialdemokratiska 
riksdagsgruppen, den som var emot transiteringarna.148 Efter det redovisade de borgliga 
att de röstade för ett bifallande, de gick på utrikesministerns linje. Stämningen i 
beredningen blev efter det spänd och det var många som var upprörda och frågande 
inför vad som nu skulle hända. Det gick så långt att Hansson vid upprepade tillfällen 
fick bryta in och tillrättavisa statsråden och en gång fick han säga till Möller att ”vad 
tjänar det till att vi i en sådan stund som denna är djävliga mot varandra.” 149 
 
Efter det frågade Hansson de borgerliga om de var villiga att säga nej till 
transiteringarna för enhällighetens skull. Han fick ett nekande svar. Gustaf Andersson 
hade då frågat Hansson hur han hade tänkt sig att man skulle komma förbi kungen samt 
vad resultatet av den andra omröstningen i den socialdemokratiska röstningen hade 
blivit. Hansson svarade då ärligt att en majoritet i den socialdemokratiska 
riksdagsgruppen valde att bifalla transiteringsfrågan om de borgerliga sade nej.150 Saken 
var nu avgjord och Hansson konstaterade att man nu fick meddela riksdagen om att 
regeringen hade röstat ja inför transiteringen av division Engelbrecht från Norge till 
Finland, genom Sverige.151 
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4. Analys 
I analysen nedan om vad som var framträdande vid de tidigare nämnda beslutstillfällena 
och vad som kan ligga bakom utfallen används tre olika analysverktyg.152 
Analysverktygen är inte helt uttömmande men har en stark förankring i den akademiska 
litteraturen över krishantering och kan strukturera och ge inblickar i beslutsfattandet. 
 

4.1 Ledarskap 
En viktig ledarskapsanalys av midsommarkrisen är att politikerna ingående i regeringen 
arbetade tätt och intensivt ihop och det fanns inga tecken på att släppa sin ledarskapsroll 
som beslutsfattande enhet. De skötte beslutsfattandet själva men hela tiden med tanke 
på det svenska folket, som framförallt Per Albin Hansson framhöll vid flera tillfällen. 
Att fler utanför regeringen och den innersta beslutsenheten, inte hade inflytande över 
beslutsprocessen kan bero på flera saker. Två orsaker kan vara tidsbristen och att 
regeringen ville sköta krisen själva.  
 
Under midsommarkrisen så utövades ett strakt ledarskap från både den formella och den 
informella ledaren. Sveriges formella ledare under midsommarkrisen 1941 var 
statsminister P A Hansson. Han hade som tidigare nämnts ingen större kunskap och 
engagemang i utrikespolitiska frågor och kom därför att gå på en försiktig politisk linje. 
Midsommarkrisen kom att bli en hård prövning för P A Hanssons ledarskap. Han var 
själv tidigt emot ett bifall av transiteringen men han var även en av de främsta 
förespråkarna för ”samlingstanken”. Detta hade han varit ända sedan samlings-
regeringen uppstod. Att försöka samla regeringen kring ett beslut insåg han tidigt skulle 
bli en stor utmaning. Statsministern svängde då i sin åsikt och insåg att han och övriga 
socialdemokrater var tvungna att gå på borgarnas linje med ett bifall till tyskarna, för att 
undvika en splittring av regeringen. När han sedan valde att bifalla transiteringarna så 
insåg han svårigheten med att övertyga sina partikamrater utan att de skulle tappa 
förtroendet för honom. Detta visar tydligt vilket inflytande han hade på sina 
partikamrater då han under riksdagsgruppens sammanträde den 24 juni först höll ett 
anförande där han berättade allt han visste och antog vad som skulle hända om man 
skulle besluta för eller emot ett bifall. På Wigforss begäran röstade man och nästan alla 
var emot. Då tog Hansson till orda och fick till en ny omröstning, där de flesta var för 
ett bifall, mot bakgrund att borgarna också var för ett bifall och att man då inte ville ta 
konsekvenserna av en regeringssplittring. Statsministern försökte även in i det sista att 
påverka borgarna att ändra ställning. Ett exempel är när han vid regeringens 
sammanträde den 24 juni ytterligare en gång vädjar till borgarna att ändra sitt beslut, för 
att undvika en regeringssplittring. Han håller här också på den socialdemokratiska 
riksdagsgruppens beslut om att bifalla begäran, om de borgerliga inte ändrar sin 
ståndpunkt. Det ovan nämnda visar tydligt på Hanssons ömsesidiga respekt för sina 
partikamrater, regeringen och inte minst det svenska folket.  
 
Utrikesministern Christian Günther tog i denna kris mycket utrymme och ”tävlade” med 
Hansson som rollen som den formella ledaren. Han gick på en mer aggressiv politisk 
linje. På regerings- och riksdagsgruppernas sammanträden talade han mycket om vad 
konsekvenserna skulle kunna bli om man nekade tyskarnas begäran. Han talade också 
mycket om kungens positiva inställning till ett bifall, och försökte att vinna gehör 
genom detta. Han vann gehör hos några politiker men hade svårare än Hansson att vinna 
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förtroende. Beslutet kom till sist och det blev ett positivt bifall till transiteringarna 
genom Sverige. Striden mellan Hansson och Günther i denna fråga vanns alltså av 
Günther.   
 
Den informella ledaren som hade en central roll under midsommarkrisen, var Kung 
Gustaf V. Som tidigare nämnts stod han under denna tid som en symbol för enigheten i 
Sverige. Han informerades tidigt på morgonen den 22 juni 1941 om tyskarnas begäran 
av Sverige samt Tysklands anfall på Sovjet. Han deklarerade senare samma dag för 
statsministern att han ansåg att Sverige borde ställa sig positiva till tyskarnas begäran, 
och främst begäran om genomtransport av soldater. Han sade också att han annars 
skulle ta sin ställning under övervägande. Det är detta som Per Albin Hansson tog som 
ett abdikationshot. Dock finns det ingenting som tyder på att Hansson redan här ansåg 
att regeringen inte kunde säga nej till begäran. Klart är dock att kungens uttalande 
gjorde situationen svårare att lösa. I och med kungens uttalande utnyttjade han sin 
position som den informella ledaren, och utnyttjade sin makt genom att han visade att 
han kunde avsätta regeringen om han ville.  

 

4.2 Politiskt samförstånd 
Politiskt samförstånd under midsommarkrisen 1941 var mycket framträdande eftersom 
det var därför som samlingsregeringen bildades 1939, för att alla skulle få vara med och 
bestämma och att regeringen skulle visa en enad front utåt. Det svenska agerandet under 
denna kris visar också på att många politikers mål, främst socialdemokraternas, var att 
hålla regeringen intakt, och man gjorde vad som krävdes för att uppfylla detta mål. Det 
fanns naturligtvis olika åsikter och i olika beslutsenheter var det politiska samförståndet 
delat.     
 
I stort kan man säga att i de olika beredningarna utkristalliserades det sig så att borgarna 
och bondeförbundet var för ett ja till den tyska begäran, medan socialdemokraterna och 
folkpartiet var splittrade. De var rädd att det skulle betyda en kraftig uppluckring av det 
svenska folkets motståndsvilja, att ge efter för den tyska begäran. Krisen bestod i att 
man inte vågade riskera en splittring inom regering och riksdag, med kungen på den 
sida som ville eftergifter till Tyskland. P A Hansson gick långt för att undvika en 
splittring.  
 
Efter en votering i partigruppen, där den socialdemokratiska partigruppen kommit fram 
till att man hade för avsikt att avvisa den tyska begäran, och att man skulle föreslå att de 
borgerliga skulle sluta upp bakom samma linje. Statsminister Hansson begärde därefter 
en ytterligare omröstning, för att klargöra konsekvenserna av ett nej. Då beslutades att 
om de borgerliga inte ville medverka till ett nej, ansåg sig socialdemokraterna tvingade 
att ändra sitt beslut till ett bifall. Socialdemokraterna sade sig sedan vilja säga nej om de 
övriga partierna intog samma ståndpunkt. Det gjorde inte de andra partierna, och 
därmed beslöts att tyskarnas begäran skulle bifallas. Regering hade lyckats komma till 
ett beslut, och avvärjde en kris som kunnat bli långt allvarligare.   
 
Argumenten under de olika diskussionerna för eller emot ett bifall baserades ofta på två 
saker: å ena sidan kungens åsikt tillsammans med den i och med beslutet tagna 
ställningen i utrikespolitiken, och på den andra sidan samverkan och enighet för 
regeringen och Sveriges bästa. Den första argumentationen stod Günther för 
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tillsammans med borgarna och den andra argumentationen stod Hansson och några 
socialdemokrater för.   

 

4.3 Beslutsenheter 
Vad gäller olika beslutsenheter under midsommarkrisen så skall man ha i minnet att 
midsommarkrisen förde med sig mycket nya utmaningar, främst p.g.a. tidsbristen och 
typen av begäran från tyskarna, för Sveriges ledning och politiker. Detta gjorde att det i 
den svenska regeringen rådde förvirring under dessa dagar runt midsommaren 1941. De 
var tvungna att förlita sig på varandra och samtidigt som de skulle fatta svåra och 
snabba beslut, så skulle detta ske utefter nypåkomna metoder och inom nya ramar, 
eftersom detta var en ny situation. 
 
Under midsommarkrisen så fattades besluten i stort sett alltid i grupper med varierande 
storlek, inom regeringen, eftersom det under midsommarkrisen var regeringen och inte 
riksdagen som hade den formella beslutanderätten. Det visar sig då statsminister 
Hansson och utrikesminister Günther, som båda hade framstående befattningar under 
Midsommarkrisen, verkar ha varit angelägna om att besluten skulle tas med alla 
närvarande samt att det var majoritetsbeslut som togs. Hansson yppade också tidigt att 
regeringen inte kunde ta egna beslut i denna fråga utan att man var tvungen att ha 
riksdagens stöd, både enligt svensk lag men även eftersom riksdagen är vald av folket 
och därmed företräder folkopinionen i Sverige. Regeringen hade också ända sedan 
bildandet av samlingsregeringen varit mån om att visa en enad front utåt som byggde på 
samförstånd och samverkan. De beslut som togs skedde till slut i samförstånd, dock var 
alla inblandade aldrig helt överens. Det förkom under midsommarkrisen några interna 
påhopp mellan politikerna men det var ingen som fullt ut använde den pressade 
situationen till interna utspel.153 
 
Dock uppkom inte alla beslutsgrupper genom formell tillhörighet utan det uppstod 
informella beslutsgrupper av andra anledningar. En sådan anledning var personlig 
kontakt, tillit samt samma uppfattning i frågan. Detta visade sig när Kung Gustaf V och 
Günther träffades ensamma på Stockholm Slott den 22 juni 1941. Statsminister Hansson 
kom först en timma senare.  
En annan sak som var framträdande under midsommarkrisen var att besluten togs och 
bereddes av i stort sett bara politiker. På grund av framförallt tidsbristen så hann inte 
sakkunniga, i den mån det fanns att tillgå, informeras och involveras så mycket i 
beslutsprocessen som är fallet när andra beslut på regeringsnivå skulle tas. Kärnan av 
beslutsfattare under midsommarkrisen var densamma hela tiden.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 Björkman, 1971, s. 400. 
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4.4 Slutsatser 

4.4.1 Syftet  
Syftet med denna uppsats var att analysera den beslutsprocess som fördes i samband 
med det svenska godkännandet av transiteringen av den tyska Engelbrechtdivisionen 
genom Sverige 1941. 
 

4.4.2 Svar på uppsatsens frågeställningar  
Vad fanns det för ledarskap i den beslutsprocess som föranledde det svenska bifallandet av 
transitering av den tyska Engelbrechtdivisionen genom Sverige 1941? 
Under midsommarkrisen 1941 fanns ett utpräglat ledarskap där politiker i Sveriges 
regering hanterade krisen till stor del själva. Det fanns även en klar identifierad formell 
ledare i Per Albin Hansson och en informell ledare i Kung Gustaf V. Utrikesminister 
Christian Günther konkurrerade om platsen som den formella ledaren, men den vann 
han aldrig. 
 
Vad fanns det för politiskt samförstånd i den beslutsprocess som föranledde det svenska 
bifallandet av transitering av den tyska Engelbrechtdivisionen genom Sverige 1941? 
Det politiska samförstånd som fanns byggdes i grunden på att Sverige styrdes av en 
samlingsregering med representanter från de fyra största partierna. Den bildades 1939 
för att visa Sveriges enade front utåt mot Europa. Dock rådde stor oenighet från början 
hur man skulle agera inför den tyska begäran om transport av tyska soldater genom 
Sverige. För att inte splittra regeringen ändrade till slut socialdemokraterna sin 
ståndpunkt och ett positivt besked, angående transiteringen, lämnades till tyskarna. 
 
Vad fanns det för beslutsenheter i den beslutsprocess som föranledde det svenska 
bifallandet av transitering av den tyska Engelbrechtdivisionen genom Sverige 1941? 
De beslutsenheter som fanns under midsommarkrisen var grupper, med varierande 
storlek, som var både formellt och informellt sammansatta. Dock tyder inget på att 
enskilda individer tog egna beslut utan övrigas medverkan. Det som också är 
framträdande är att det var en liten krets av politiker som förde diskussionen och tog 
beslutet under denna kris. Det var inte många sakkunniga utifrån regeringen som var 
inblandad i beslutsprocessen.  
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5. Diskussion 
 

5.1 Reflektion över resultatet 

5.1.1 Ledarskap 
Resultatet har visat att den formella ledaren under midsommarkrisen var P A Hansson. 
Så här skriver Göran B. Nilsson om P A Hanssons insats under midsommarkrisen.  
 

För Per Albin Hansson var enigheten otvivelaktigt det överordnade 
målet - han gav också först vika och förhindrade att kungen och de 
borgerliga utsattes för samma press av enighetsargument, som han 
utsatte sin riksdagsgrupp för. Priset var att han måste spela på 
socialdemokratisk misstro mot att kungen och de borgerliga verkligen 
omfattade det nödvändiga enighetsidealet. Vinsten var att 
samlingsregeringen räddades utan slitningar i regeringen som kunde 
försvåra det framtida samarbetet. En annan vinst var att Hansson 
besvarade sin maktställning i svensk inrikespolitik.154 

 
”I den svenska politiska kulturen framhävs ofta värdet av beslut genom 
gruppsamverkan snarare än exekutivt ledarskap” 155,156 . Här skiljer sig Sverige åt mot 
stormakterna som man ofta tittar på i säkerhetspolitiska sammanhang. Detta stämmer 
väl överens med de resultat som framkommit i denna uppsats. 
 
Forskare har, som tidigare nämnts, även diskuterat om kungens påverkan på det beslut 
som till slut fattades.157,158 Detta kommer man aldrig att få ett fullständigt svar på men 
forskare är eniga om att det naturligtvis påverkade Hansson i hans framställning om 
problemet till sina statsråd och partikamrater men det var ju ändå regeringen som tog 
beslutet. I den s.k. Wiedrapporten, som skickades av prinsen av Wied till Berlin den 25 
juni 1941, går det att utläsa intressanta saker i detta sammanhang. Gustaf V hade enligt 
Wied ett personligt engagemang i frågan och han hade starkt försökt att inverka på 
beslutet om transiteringen, så att det skulle bli positivt för tyskarna.159 Det står även att 
läsa i högerledamoten Nils Herlitz dagboksanteckningar att  
 

Den respekt som kungamaktens ståndpunkt kunde invinna sig, 
motvägdes alltså ganska starkt av tanken på ödesstigra parlamentariska 
konsekvenser av att den genomdrevs.160  

 
Hur allvarligt kungens abdikationshot var menat kan aldrig enligt Göran B. Nilsson 
besvaras eftersom det inte finns tillräckligt med primärkällor.161  
 

                                                 
154 Nilsson, 1971, s. 519. 
155 Exekutiv, verkställande; som har karaktär, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/165949, 2/4-09,  
kl. 19:00 
156 Sundelius, Stern och Bynander, 2000, s. 49. 
157 Nilsson, 1971 
158 Björkman, 1971 
159 Lindkvist, 1996, s. 174. 
160 Ibid. s. 177. 
161 Nilsson, 1971, s. 489. 
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Göran B. Nilsson framhåller att han inte ser Gustaf V som en kall och beräknande 
maktmänniska utan han menar att det fanns andra bakom en eventuell taktik att använda 
kungen som ett stort påverkande element. Här tar han Günther som exempel. Günther 
hade innan midsommarkrisen en klar bild av att kungen stödde Tyskland, han träffade 
kungen enskilt tidigt den 22 juni och han informerade kungen före konseljen den 25 
juni. Nilsson skriver att detta bara är spekulationer och materialet att testa detta inte 
finns, men dock är det intressant.162  
 
Att hotet under midsommarkrisen kom från Tyskland ledde enligt Nilsson till:  
 

det avsteg från parlamentarismens principer, som monarkens förstärkta 
maktställning medförde. Adolf Hitler ansågs ha respekt för Gustaf V och det 
var i ett personligt brev till kungen, som Hitler i april 140 hade erkänt 
Sveriges ställning som neutral stat. Även om neutraliteten var ett vagt 
begrepp, som gav utrymme för olika tolkningar, gav den Sverige ett 
ryggstöd mot tyska krav. Att Gustaf V stod som garant kunde visserligen 
upplevas som en brist ur parlamentarisk-demokratisk synpunkt. Men när det 
överordnade målet var att överleva utan att dras in i krig måste kungens 
starka position uppfattas som en tillgång för Sverige, och de inrikespolitiska 
komplikationer detta medförde bedömas vara av mindre vikt. 163 

 

5.1.2 Politiskt samförstånd 
Grunden för samlingsregeringen var att man skulle vara överrens om besluten. 
Regeringen tänkte sig att om de gick med på transiteringen av Engelbrechtdivisionen 
skulle man kunna undkomma fler och högre krav från Tyskland sida, en förebyggande 
anpassningspolitik.164 Det var också detta som gjorde att samförstånd till sist kunde 
återställas mellan partigrupperna.165 Någonting som inte genomfördes var att de 
socialdemokrater som var emot transiteringen testade allvaret i kungens abdikationshot. 
En trolig förklaring till detta kan enligt Göran B. Nilsson vara att de som var emot 
transiteringen kände sig säkra på att kungen aldrig skulle avgå eftersom hans 
efterföljare, prins Gustaf Adolf, kunde anses vara på deras sida i frågan, eftersom det 
var känt att prinsens utrikespolitiska sympatier låg hos västmakterna.166 Dock ändrades 
det snabbt när kronprins Gustaf Adolf på utrikesnämndens sammanträde den 23 juni 
uttalade sig om att han höll med sin far om att transiteringarna bör bifallas. Detta gjorde 
att de som var emot transiteringarna måste omvärdera sina åsikter igen, utifrån nya 
utgångspunkter. 
 

 
 

                                                 
162 Nilsson, 1971, s. 489. 
163 Ibid. s. 519. 
164 Åke Uhlin, Februarikrisen 1942. Svensk säkerhetspolitik och militär planering 1941-1942 ( Stockholm: 
Allmänna Förlaget, 1972), s. 8. 
165 Stig Ekman, (red) Stormaktstryck och småstatspolitik. Aspekter på svensk politik under andra världskriget. 
Stockholm: Liber, 1986, 113, essä av Zetterberg, Kent, Den tyska transiteringstrafiken genom Sverige 1940-
1943, s. 97-118. 
166 Nilsson, 1971, s. 486. 
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5.1.3 Beslutsenheter 
Att ta beslut i grupper, ofta små, som under midsommarkrisen, är enligt Sundelius, 
Stern och Bynander (2000) vanligt under kris i Sverige.167,168 Detta för att Sveriges 
politiska system är uppbyggt så att beslut fattas i samverkan med andra, ofta i små 
grupper. Detta gör Sverige unikt i den säkerhetspolitiska krishanteringsforskningen, 
jämfört med andra länder där t.ex. stormakterna fokuserar mycket på den enskildes 
agerande.169 Beslut togs under midsommarkrisen i både formella och informella 
beslutsgrupper. Det senare visar sig också via de dagboksanteckningar som är skrivna 
av olika politiker från tiden runt midsommarkrisen.170  
 
Under midsommarkrisen så togs besluten mycket högt upp, på regeringsnivå av relativt 
få individer, utan mycket inverkan av andra utomstående. Göran B Nilsson skriver: 

   Men även om man sålunda noterar att hur Sveriges möjligheter att fritt 
utforma sitt parlamentariska system begränsades av krav som den 
utrikespolitiska situationen säkerligen allmänt ansågs ställa, framstår 
beslutsprocessen som ovanlig. Nivån på beslutsfattandet låg 
anmärkningsvärt högt och informationsnivån anmärkningsvärst låg. Det 
första förhållandet var i hög grad beroende av det senare. 171 

 
En fråga kvarstår, hur skulle tyskarna ha reagerat på ett avslag för transiteringen av 
Engelbrechtdivisionen? Under midsommarkrisen så skulle tyskarna ha reagerat mycket 
starkt, enligt Günther. Han baserade det på vad Schnurre hade sagt till honom när de 
träffades den 22 juni.172 Alf W Johansson anser dock att man inte kan svara på det men 
anser att det rimligaste svaret på den frågan är att det skulle ha lämnats åt sidan från 
tyskarnas håll, för att ta itu med det efter kriget mot Sovjet.173  
 

5.2 Reflektion över metoden 
Den valda metoden med kvalitativa textanalyser samt användandet av Sundelius, Stern 
och Bynanders metod med utvalda analysverktyg, upplever jag har fungerat bra. 
Validiteten och reliabiliteten av de analysverktyg som har använts i denna studie är 
svårt att bedöma på grund av den subjektivitet som funnits hos författaren vid tolkning 
av innebörden av dessa verktyg. Dock bedöms de använda analysverktygens validitet 
och reliabilitet som hög på grund av att de har använts på liknande studier tidigare och 
att det då finns en utarbetad ”mall” att följa.  

 

 
 

                                                 
167 Sundelius, Stern och Bynander, 2000, s. 49. 
168 Nilsson, 1971, s. 492. 
169 Sundelius, Stern och Bynander, 2000, s. 49. 
170 Wahlbäck, 1972 
171 Nilsson, 1971, s. 521. 
172 Johansson, Den nazistiska utmaningen, Andra aspekter på andra världskriget, s. 153. 
173 Johansson, Per Albin och kriget, s. 153-154. 
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5.3 Fortsatt forskning  
Under arbetets gång har det uppkommit nya tankar på förslag till fortsatt forskning i 
detta ämne. Då denna uppsats inte helt har slutfört en studie i svensk krishantering 
enligt Sundelius, Stern och Bynander, finns goda förutsättningar för att fortsätta denna. 
Här finns goda möjligheter att titta vidare på de övriga sju analysverktygen enligt 
Sundelius, Stern och Bynander, och då utgå från midsommarkrisen. Att genomföra en 
liknande krishanteringsstudie över en annan svensk kris och sätta den i jämförelse med 
midsommarkrisen skulle också vara intressant. Det skulle genomföras för att bidra till 
den fortgående forskningen inom det svenska krishanterings- området, och på så sätt 
hjälpa till att utveckla svensk krishantering.   
Vad gäller forskningsområdet om midsommarkrisen är det som tidigare nämnts ett 
mycket genomforskat ämne. Det är dock intressant att fortsätta lägga nya teorier och 
vinklar på krisen, som denna uppsats har visat, för att ytterligare få fram ny kunskap om 
svensk krishantering. 
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